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Ansökan om verksamhetsbidrag från Social Ekonomi Uppsala 
 
Förslag till beslut 
 
att  bevilja Social Ekonomi Uppsala verksamhetsbidrag för år 2017 med 600 062 kr, 
 
att  verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden beslutade 2015-12-11, AMN-2015-0350, att bevilja Social Ekonomi Uppsala 
verksamhetsstöd för åren 2016 och 2017 enligt upprättad ansökan. Enligt nämndens beslut 
ska verksamhetsbidraget för år 2017 fastställas i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamheten inte förändras. 
Förvaltningen föreslår att beviljat verksamhetsbidrag om 588 296 kr. för år 2016 skrivs upp 
med 2 % för år 2017 till 600 062 kr. 
 
Föredragning 
Social Ekonomi Uppsala målgrupp är personer med lång tid av arbetslöshet, personer som 
uppbär försörjningsstöd, har en funktiosnedsättning eller är sjukskrivna och som har behov  
av att prövas mot arbetsmarknaden. Organisationen samarbetar med Arbetsförmedlingen  
om förstärkt arbetsträning och trygghetsanställningar och med Navet om arbetsträning och 
välfärdsjobb.  
 
Mål för år 2016 är att verksamheten ska omfatta tjugo medarbetare. Vid delårsuppföljning per 
den 2016-08-31 var antalet personer i arbetsträning 21 varav 52 % var kvinnor. Mål för 2017 
är att minst tjugo personer ska erbjudas arbetsträning eller arbetsrehabilitering. Minst två 
personer som idag har trygghetsanställning ska erbjudas anställning med lönestöd. Åttio 
procent av medarbetarna ska efter ett år i verksamheten uppleva förbättrad hälsa och 
självkänsla. Målen följs upp av förvaltningen vid delårs- och årsbokslut samt med 
enhetsbesök. 
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Organisationens budget 2017 omsluter 2 660 800 kr varav 895 000 kr är intäkter från 
försäljning och 600 000 kr utgör anordnarstöd från Arbetsförmedlingen. Företaget har  
två anställda handledare och fem anställda med trygghetsanställning/välfärdsjobb. 
 
Förvaltningen bedömer att Social Ekonomi Uppsala har en väl utarbetad verksamhetsidé 
och visar på stabilitet och kontinuitet i sin verksamhet. Inom företaget finns kompetens och 
erfarenhet av socialt företagande och god erfarenhet av arbete med målgruppen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser. 
Verksamhetsbidraget för 2016 skrivs upp med 2 %. 
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