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    Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 
Social Ekonomi Uppsala - Ansökan om verksamhetsbidrag  
 
Förslag till beslut  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att bevilja Social Ekonomi Uppsala verksamhetsbidrag med 579 600 kr  
 
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser  
 
Sammanfattning  
Social Ekonomi Uppsala ansöker om verksamhetsbidrag med 820 000 kr för år 2015. 
Organisationen bedriver sysselsättning, arbetsträning och arbetsrehabilitering i företagets 
secondhandbutik. Målgruppen är personer som har svårigheter att få arbete på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Social Ekonomi Uppsala är ett arbetsintegrerande socialt företag. Företaget fick 
år 2014 verksamhetsbidrag med 579 600 kronor av f.d. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Social Ekonomi Uppsala vill utöka platserna från Navet och söker därför ett ökat verksamhets-
bidrag. Förvaltningen bedömer att Navet inte har behov av fler platser. Med ett oförändrat 
verksamhetsbidrag får Navet tillgång till minst tio årsarbetsplatser. 
 
Ärendet 
Företaget samarbetar med Coompanion med utbildningsinsatser för deltagarna om socialt 
företagande, med Arbetsförmedlingen om förstärkt arbetsträning och med Navet om 
arbetsrehabilitering och välfärdsjobb samt med Läkarmissionen vad gäller secondhandbutiken. 
 
Målgrupp aktuell för insatser hos Social Ekonomi Uppsala är personer med lång tid av 
arbetslöshet, personer som uppbär försörjningsstöd, har en funktionsnedsättning, är utförsäkrade 
från Försäkringskassan och som har ett behov att prövas mot arbetsmarknaden. Organisationen 
tar också emot personer som har välfärdsanställning inom kommunen. Företaget har tecknat 
avtal med Arbetsförmedlingen avseende förstärkt arbetsträning och sysselsättning inom jobb- 
och utvecklingsgarantin.  
 
Bifogad ansökan, bilaga 1 omfattar årsredovisning, verksamhetsplan för åren 2014 och 2015, 
protokoll från föreningsstämma. Företagets budget 2015 omsluter 1 970 000 kronor varav 
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500 000 kronor avser bidrag från Arbetsförmedlingen och 650 000 kronor intäkter från 
försäljning. Företaget har tre anställda medarbetare. 
 
Förvaltningen bedömer att Social Ekonomi Uppsala har en väl utarbetad verksamhetsidé, som 
utgår från regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag och 
ett salutogent arbetssätt med deltagarna. Inom företaget finns kompetens och erfarenhet av 
socialt företagande och erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget 2015 för arbetsmarknads-
åtgärder, budgetpost förenings- och organisationsbidrag. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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