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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ansökan om verksamhetsbidrag inom 
arbetsmarknad och sysselsättning 2020: 
Permakultur  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att bevilja Permakultur 177 000 kr i verksamhetsbidrag för perioden 1 juli till 31 
december 2020 

2. att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 177 000 kr för perioden 1 juli 
till 31 december 2020 vilket motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års 
verksamhetsbidrag beräknat på sex månader. Samma belopp beviljades för första 
halvåret 2020. Permakultur ansöker om verksamhetsbidrag för helåret 2020 med 449 
000 kr. (Bilaga 1) 
 
Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening är ett arbetsintegrerande socialt företag 
som arbetar med ekologisk stadsodling, grön rehabilitering och utbildning där 
personer kan arbetsträna, praktisera eller ha en arbetsmarknadsanställning. 
Målgruppen är personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och kan ha 
en nedsatt arbetsförmåga.  
 

Arbetsmarknadsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

2020-02-06 AMN-2019-0373 

  
Handläggare:  
Karin Reuterdahl 
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För 2019 beviljades Permakultur verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 
346 000 kr. Under 2019 har Permakultur flyttat sin verksamhet till andra lokaler med 
högre hyreskostnader och ansöker därför om ett större bidrag för 2020.  
 
 

Ärendet 
Permakultur har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020 med 449 000 kr. 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutade i december 2019 att bevilja 
177 000 kr i verksamhetsbidrag för perioden 1 januari till 30 juni 2020 (AMN-2019-0373).   

Arbetsmarknadsnämnden har påbörjat en översyn av riktlinjerna för nämndens stöd 
till det civila samhället. Nämnden vill förtydliga arbetsmarknadsinriktningen i det 
framtida stödet.  Förändringar i nämndens stöd har inletts och kommer att fullföljas 
under 2020. I augusti 2019 (AMN-2019-0207) beslutade arbetsmarknadsnämnden att 
verksamhetsbidrag inom arbetsmarknad och sysselsättning skulle föreslås upphöra i 
och med antagandet av en ny bred riktlinje.   

På kommunövergripande nivå pågår en process för att ta fram en samlad styrning för 
kommunens bidragsgivning till civilsamhället. Det innebär bland annat att en 
övergripande policy och riktlinje för kommunens samverkan med och stöd till 
föreningslivet kommer att tas fram. Styrdokumenten kommer att fungera som paraply 
till nämndens riktlinjer, varför de nämndspecifika riktlinjerna kommer att behöva 
revideras för att harmoniera med den övergripande styrningen. Det 
kommunövergripande arbetet pågår och beräknas också vara klart under 2020. I 
samråd med det kommunövergripande projektet har nämnden avvaktat med att ta 
fram nya riktlinjer för att inte behöva justera dessa i efterhand när den 
kommunövergripande styrningen finns på plats. För att ge de föreningar som 
nämnden samarbetar med inom området arbetsmarknad och sysselsättning en 
möjlighet till framförhållning föreslås arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott besluta 
att bevilja Permakultur verksamhetsbidrag för andra halvåret 2020 med 177 000 kr. 

 

Konsekvensanalyser 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget för år 2020 till 
arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.  

Näringslivskonsekvensanalys 

Beslutet bör inte ha någon konsekvens för näringslivet. Sociala företag som 
konkurrerar med företag kan inte få verksamhetsbidrag till den del som är 
konkurrensutsatt. Däremot kan företaget få bidrag till sin ideella verksamhet förutsatt 
att det inte blir en subvention av den konkurrensutsatta delen. 

Jämställdhetskonsekvensanalys  

Målgruppen är personer som på grund av funktionsnedsättning har nedsatt 
arbetsförmåga, personer som har en social problematik, är långtidssjukskrivna eller 
långtidsarbetslösa, är svaga i svenska språket eller som på grund av annan form av 
social utsatthet befinner sig utanför arbetsmarknaden. Beslutet bör inte ha någon 
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negativ konsekvens för något kön då det inte finns någon prioritering av män, kvinnor 
eller personer med annan könstillhörighet eller uttryck. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet har inte någon negativ konsekvens för barn då målgruppen inte innefattar 
barn.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06. 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Lena Winterbom 
Direktör 
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