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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om samverkansmedel för att bryta utanförskap genom utveckling 
och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja det sociala företaget Ulva Park bidrag för år 2013 med max 1 792 000 kr och för 
2014 max 1 537 000 kr ur kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade projektet Ulva Park samverkansmedel för maj till och med 
december 2012 med 1 628 000 kr. En delrapport har inkommit (bilaga 2) som visar  
aktiviteter och att projektet utvecklats enligt plan. Nu önskar Lantbrukarnas Riksförbund, 
regionförbundet i Mälardalen(LRF) ett beslut för både 2013 och 2014 för att inte det 
nystartade sociala företaget ska tappa fart i projektet. De vill bland annat kunna säkerställa 
långsiktigheten för arrendet av handelsträdgården vid Ulva Kvarn och inte riskera att förlora 
de investeringar som gjorts i anläggningen. 
 
Enligt den ansökan som förelåg vid kommunstyrelsens beslut den 11 april 2012 har  
LRF ansökt om 1 792 kr år 2013 och 1 537 000 kr år 2014. Kommunstyrelsen beslutade att 
storleken på kommande års utbetalning skall bestämmas efter att delrapport inkommit. 
Projektet Ulva Park genom LRF önskar nu få ett beslut för både 2013 och 2014. 
 
Projektet har för närvarande i samverkan med Navet anställt 9 utlandsfödda personer med 
agrar bakgrund som står utanför arbetsmarknaden. Personerna kommer från Somalia, 
Burundi, Nigeria, Bangladesh, Palestina, Irak, Iran, Japan och Tunisien. Enligt uppgifter från 
Navet fungerar samarbetet med projektet och Jälla Naturbruksgymnasium bra och anställda 
personer uppbär under sin anställningsperiod inte försörjningsstöd. 
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Det nya sociala företaget Ulva Park leds under en övergångsperiod av projektledarna dels på 
grund av att projektledarna har ansvaret för måluppfyllelsen gentemot Uppsala kommun, dels 
för att säkerställa att verksamheten byggs upp för att fungera på kommersiella villkor och inte 
som en ny verksamhet som långsiktigt finansieras med bidrag. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att mot bakgrund av ovanstående bevilja Ulva Park maximalt 
1 792 000 kr under 2013 och 1 537 000 kr för 2014. Målet är att Ulva Park ska utvecklas till 
en självbärande verksamhet vad gäller kostnader. Detta innebär att det ekonomiska bidraget 
kan minskas om intäkterna visar sig bli större än angivet i ansökan.  
 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar sedan 2008. Vid 
oförändrat beslut finns för 2013  5 000 000 kr till förfogande och detsamma gäller 2014. I 
dagsläget är genom tidigare beslut totalt 1 163 300 kr intecknade. Det föreslagna bidraget 
ryms därför inom befintlig ekonomisk ram. 
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