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    Arbetsmarknadsnämnden  
 
 
 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Initcia 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Initcia ett verksamhetsbidrag med 295 000 kronor år 2016, 
 
att  verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
       kommunbidrag i Mål och budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser.  

Bidragsnivån ska inte understiga 550 000 kronor förutsatt att verksamhetsvolymen inte  
förändras,  

 
att  bidraget finansieras ur nämndens medel för utvecklings- och samverkanslösningar. 
 
 
Sammanfattning 
Det sociala företaget Initcia ansöker om verksamhetsbidrag med 295 000 kronor för år 2016 
och med 550 000 kronor för år 2017. Organisationen bedriver arbetsträning och har olika 
typer av arbetsmarknadsanställningar. Sökt verksamhetsbidrag omfattar perioden 2016-07-01 
till 2017-12-31. Initcia är ett arbetsintegrerande socialt företag med organisationsformen 
ekonomisk förening.  
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med sökta medel och att verksamhets-
bidraget för år 2017 fastställs i särskild ordning enligt förslag till beslut. 
 
Föredragning 
I nämndens riktlinjer för stöd till ideella organisationer som verkar med insatser inom 
arbetsmarknad och sysselsätning stipuleras att nämndens stöd ska utformas så att det underlättar 
kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering. Utgångspunkten är att organisationer 
som beviljats bidrag ska kunna räkna med fortsatt stöd så länge det inte framkommer nya 
omständigheter som motiverar en förändring av tilldelade medel. 
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Målgrupp aktuella för insatser hos Initcia är personer som står långt från den reguljära 
arbetsmarknaden. Medarbetarna i verksamheten rekryteras från Navet, Arbetsförmedlingen  
och Försäkringskassan. Med Arbetsförmedlingen har Initcia samarbetsavtal inom jobb- och 
utvecklingsgarantin och med Försäkringskassan inom ”Samverkan” med arbetsträning och 
arbetsförmågebedömning för personer som är långtidssjukskrivna. 
 
Verksamheten inom arbetsmarknad och sysselsättning bedrivs inom tre områden: 
 

- Arbetsträning och anpassade arbetsplatser i kontors- och mediamiljö inom 
webbutveckling och sociala medier, grafisk formgivning och layout, journalistiskt 
arbete, information och administration. Inom området drivs elva projekt varav fem  
är egna projekt initierade av medarbetare. Inom den så kallade Föreningshjälpen  
görs t.ex. hemsidor, fotouppdrag, bokföring och skribentjobb till ideella 
organisationer. De webbaserade Evenemangsguiderna Gratis Uppsala och Barn i 
Uppsala ger ut tips om gratis aktiviteter och arrangemang. 

 
- Initiera och driva projekt av idéburen och samhällsnyttig karaktär. Projekten utgår  

från medarbetarnas egna intressen och kompetenser, vilket syftar till att stärka 
förmåga och självförtroende som grundläggande komponenter för att komma närmare 
ett lönearbete. Man bevakar bl.a. olika offentliga verksamhetsstöd och fonder som 
ideella organisationer kan söka medel ur. 

 
- Sälja tjänster som skapar hållbar affärsutveckling för att kunna erbjuda fler 

löneanställningar. Fokus ligger på att utveckla en långsiktig hållbar affärsverksamhet 
inom media och administrativa uppgifter. Området innehåller ett koncept med så 
kallade skapaanställningar, vilket är en plattform för personer som vill utveckla egna 
projekt och affärsverksamheter med målsättning att skapa arbete åt sig själva. Inom 
ramen för sin arbetsträning kan man ingå i detta koncept.  Området har idag sex 
externa uppdrag. 

 
Samtliga projekt organiseras i självstyrande grupper där medarbetarna får ta ansvar för 
planering och genomförande. Lärprocessen blir på så sätt kollektiv genom samtal, samarbete 
och reflektion i grupp och genom medarbetarinflytande över verksamheten. Förutom att 
matcha medarbetarna mot till Initcias befintliga verksamheter, utgår man från medarbetarnas 
tidigare erfarenheter, kompetenser och intressen. Medarbetare får stöd att utveckla en 
personlig utvecklingsplan med kort- och långsiktiga mål. Syftet med arbetssättet är att  
ge delaktighet och ansvar över sin egen process samt sociala och kommunikativa färdigheter.  
 
Verksamheten har som mål att omfatta trettio personer varav tio från Navet. Av dessa har 
Initcia som mål att minst fyra personer ska erbjudas s.k. skapaanställning, minst en person ska 
erbjudas anställning inom webbyrån, minst åtta personer ska gå vidare till arbete eller studier 
utanför Initcia. Andra mål är att 70 % av medarbetarna ska uppleva en förbättrad hälsa och 
självkänsla och 80 % ska uppleva att de har omtänksamma och hjälpsamma kollegor, 
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Initcia är organiserat som en ekonomisk förening. Verksamheten startade år 2013 med stöd 
från Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Organisationen har tre anställda 
handledare varav en också är verksamhetschef.  
 
Företaget samarbetar med studieförbundet NBV, Volontärbyrån, Uppsala Stadsmission,  
Nyby Vision, organisationer och föreningar inom kultursektorn. Man är medlem i 
Coompanion, i arbetsgivarorganisationen KFO och Skoopi, de arbetsintegrerande sociala 
företagens intresseorganisation. 
 
Bifogad ansökan är upprättad utifrån av förvaltningen framtagen mall med bland annat 
beskrivning av organisation, årsredovisning, verksamhetsplan och budget. Vidare innehåller 
ansökan uppgifter om verksamhetsidé, syfte med ansökan, beskrivning av målgrupp, mål, 
SWOT-analys, uppgifter om nätverk och samarbeten, metodbeskrivning och vad som ska 
redovisas till nämnden utifrån inlämnad ansökan. 
 
Företagets budget år 2016 omsluter 3 064 000 kronor varav 2 689 802 kronor är intäkter från 
uppdrag till Arbetsförmedlingen.  
 
Förvaltningen bedömer att Initcia har en väl utarbetad verksamhetsidé, som utgår från 
regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag. Företaget 
verksamhetsidé och arbetssätt kompletterar övriga sociala företags, vilket stärker nämndens 
utbud av insatser. Initcia har redan från starten haft som mål att utveckla ett socialt företag 
med förmåga som verkar utanför ramarna för mer traditionella sociala företag. 
 
Utöver insatser inom arbetsmarknad och sysselsättning bedriver Initcia validering enligt 
OCN-metoden. Under år 2016 kommer man att fortsätta arbeta med validering av generella 
kompetenser bland ungdomar 16-25 år. Våren 2016 öppnades ett språkcafé för nyanlända. 
Deltagarna rekryteras främst via godemannätverket. Initcias Alumniverksamhet vänder sig  
till f.d. medarbetare med nyhetsbrev och träffar varje månad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för utvecklings- och samverkans-
lösningar.  
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 


