
 

KS 14       11 APRIL 2012 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Lagerkvist Monika 
 

Datum 
2012-03-20 

Diarienummer 
KSN-2012-0528 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och 
arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja Lantbrukarnas Ekonomi AB – LRF Mälardalen max 1 628 000 kr i bidrag för maj 
till och med december 2012 ur kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar 
 
att efter inlämnad redovisning senast 31 oktober 2012 besluta om storleken för fortsatt bidrag 
år två och år tre, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Lantbrukarnas Ekonoi AB – LRF Mälardalen ansöker i skrivelse från den 9 mars 2012 om 
bidrag från kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar mot utanförskap (bilaga 2). 
Samverkan kommer att ske med Navet inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
med Jälla naturbruksgymnasium. LRF ansöker om 1 628 000 kr år 2012, 1 792 000 kr för 
2013 och 1 537 000 kr för 2014.  
 
Bakgrund 
LRF har under perioden juni – oktober 2011 varit en part i pilotprojektet Innovation 
Landsbygd och vill fortsätta det arbetet som påbörjat en utveckling av livsmedelsproduktion 
med nya grödor i samverkan med landsbygdens aktörer och utländsk kompetens. 
Pilotprojektet har finansierats av LRF och Landsbygdsprogrammet genom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. Pilotprojektet har även fått bidrag från jordbruksverket, arbetsförmedlingen 
(instegsjobb och nystartsjobb), kommunstyrelsen och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun, Enköpings, Hebys och Östhammars kommuner 



2 (5) 

samt SKB näringslivsutveckling. Leader upplandsbygd har varit samarbetspartner och 
näringen har representerats av sju ekologiska lantbruk i Uppland. 
 
Pilotprojektets förstudie pekade ut livsmedelsproduktion som en särskilt intressant inriktning i 
Uppland för samverkan mellan landsbygdens aktörer och utländsk kompetens. Ett 
innovationsteam skapades, bestående av nyanlända agronomer och personer med agrar 
arbetslivserfarenhet, med uppgift att identifiera nya möjliga grödor som är hälsosammare och 
mer miljövändliga än de livsmedel vi använder idag och samtidigt identifiera ekonomiskt 
lönsamma marknader för det uppländska lantbruket (bilaga 3).  
 
Pilotprojektet har bland annat tagit fram och beskrivit en skalbar modell för tillväxt genom 
mångfald som levererats till Jordbruksverket i november 2011 (bilaga 4). Närmare femtio 
olika grödor har identifierats med potential att odlas i Uppland och som har bättre 
näringsvärde och lägre miljöpåverkan än dominerande svenska grödor. Under projekttiden har 
en ansökan inlämnats till Jordbruksverket om forskningsmedel i samverkan med Sveriges 
lantbruksuniversitet/JTI. Forskningsprojektet kommer att ge två till tre personer med utländsk 
bakgrund sysselsättning i två år. Projektet har tagit fram odlingsplaner för sju gårdar i 
Uppland för demonstrationsodling och försäljning under 2012-2013. 
 
Pilotprojektet har förlängts till och med mars 2012 och har finansierats av LRF, 
Landsbygdsprogrammet genom Länsstyrelsen, av kommunstyrelsen och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i uppsala kommun samt av Enköpings kommun för att: 
- etablera en långsiktig verksamhet för att fortlöpande bryta utanförskap genom att engagera 
utländsk kompetens i arbete, utveckling, produktion och försäljning inom landsbygdens 
näringar 
- ta fram förslag till en samverkansplattform för långsiktig utveckling av ett socialt företag 
som bas för verksamheten. 
 
Open Eye Innovation Management AB har beviljats projektmedel från Tillväxtverket med 
300 000 kr ur programmet Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerande 
företag. Open Eye bedriver detta projekt parallellt och sökta medel från Uppsala kommun 
kommer att medfinansiera de projektmedel som Tillväxtverket beviljat, 300 tkr. 
  
Aktuell ansökan 
LRFs ansökan om projektmedel sker med avsikt att skapa möjligheter till arbete på 
landsbygden för personer i etableringsfas med utländsk bakgrund eller med försörjningsstöd 
och samtidigt medverka till förnyelse inom odling och livsmedelsproduktion i Uppland. 
Projektet är en fortsättning på pilotprojektet Innovation Landsbygd. 
 
Projektet Ulva Park har som ett mål att etablera ett socialt företag som ska bedriva 
affärsverksamhet och bli självförsörjande efter projekttiden. Tillväxtverkets medel avser 
därför att användas till etablering och affärsutveckling av det sociala företaget Ulva Park. 
LRFs del i projektet avser ansvar för projektledning, coachning, provodlingar, utbildning och 
driftskostnader för att utbilda, driva praktik och tillhandahålla resurser för lantbrukare och 
deras testodlingar. I samband med att det sociala företaget bildas sker överlämning av 
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projektägarskap från LRF till det sociala företaget Ulva Park. Målet är att överlämning sker 
under senare del av år 2012. LRF kommer under projektets alla tre år att bistå med kompetens 
och kontakter samt ansvara för att utvärderingen av projektet genomförs av en extern 
utvärderare under hela projekttiden. 
 
Projektet rekryterar 8-10 projektdeltagare per år i samarbete med Navet, ger dem en 
introduktionskurs till svenskt lantbruk i samarbete med Jälla Naturbruksgymnasium och 
tillhandahåller sedan praktik och förmedlar uppdrag och anställningar till landsbygdsföretag i 
Uppsalaområdet. 
 
Det sociala företaget, Ulva Park, ska etableras under 2012 och utvecklas under projekttiden 
2012-2014 så att det efter projekttiden blir en självfinansierande verksamhet genom dels 
försäljning av livsmedelsprodukter och dels genom uthyrning av arbetskraft inom 
landsbygdens näringar. På så vis hoppas man långsiktigt medverka till att bryta utanförskap 
genom att skapa kontakter, praktik och arbete för arbetssökande personer med utländsk 
bakgrund inom landsbygdens näringar och bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden. 
 
Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i kommunens övergripande beslutsdokument, Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2012 – 
2015. Där sägs att nämnderna i aktiv samverkan inom och utom kommunen ska bryta 
människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet med att 
skapa delaktighet. Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen. Härtill sägs att 
utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att möjliggöra att fler kommer i 
sysselsättning. 
 
Det arbetsmarknadspolitiska programmet säger att ”För att arbetslinjen ska fullföljas ska 
berörda nämnder utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, universiteten och det 
civila samhället i övrigt. Detta för att dels nå ett bra resultat i arbetet och ett effektivt 
resursutnyttjande, dels få influenser och stimulans till utveckling och tillväxt.” 
 
Många personer som kommer till Sverige har en bakgrund på landsbygden i sitt 
ursprungsland. Dessa personer har svårt att hitta arbete inom jordbruket i Sverige. Lantbruk är 
oftast små enskilda företag och det finns få naturliga kontaktytor mellan den invandrade 
befolkningen och landsbygdens näringar. Denna grupp samt övriga samhället efterfrågar idag 
grödor som inte odlas i Sverige idag och genom att odla fler grödor i närområdet minskar 
behovet av import och långa leveranser. 
 
Kommunstyrelsen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under 2011 samverkat 
och medverkat till att ett pilotprojekt i två etapper har kunnat drivas. Kommunstyrelsen har 
medverkat ur ett näringslivsperspektiv och nämnden för att säkra arbetstillfällen för nyanlända 
flyktingar och invandrare. 
 
Samorganisationen för invandrarföreningar (SIU) kommer att finnas med i projektets 
referensgrupp. I samarbete med Hela Sverige ska leva – Uppsala och länsstyrelsen samt med 
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samverkansmedel från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har organisationen i oktober 
2011 genomfört en förstudie och en konferens om mångfald om möjlighet i 
Uppsalalandsbygden. Ett av SIUs mål med konferensen var att hitta vägar för hur 
utlandsföddas kompetens ska kunna tas till vara och utvecklas. Deras ambition är också att få 
till stånd samverkan mellan landsbygdsföreningar och invandrarföreningar. 
 
LRF beskriver i sin ansökan bakgrunden till varför förbundet engagerar sig. Ansökan kan 
sägas vara innovativ. Det av LRF beskrivna projektet Ulva Park kan anses leva upp till de mål 
som kommunfullmäktige beslutat och som redovisats ovan. För kommunen innebär projektet 
både att medverka till att utveckla näringslivet och medverka till integration på landsbygden 
samt att ta tillvara utrikes föddas kompetens inom de gröna näringarna. Det finns 
förutsättningar i projektet för otraditionell samverkan mellan de olika aktörerna i 
referensgruppen och med Navet samt med Jälla Naturbruksgymnasium. 
 
Projektet kan ta emot mellan 8-10 arbetslösa personer per år. Antalet är anpassat till att 
projektet befinner sig i ett uppbyggnadsskede och behöver hitta formerna. De nya grödorna 
ska också etableras och det sociala företaget formas. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i dagsläget inte några kompletterande aktörer 
upphandlade inom området arbetsmarknadsinsatser för denna målgrupp. För Navet innebär 
projektet en möjlighet att pröva nya placeringsområden för de arbetslösa med försörjning från 
kommunen. Placeringarna sker alltid i samarbete med arbetsförmedlingen, som finns 
representerat i Navet. Vid kontakt med kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har 
framgått att det i dagsläget inte skulle vara aktuellt att köpa 10 årsplatser i det föreslagna 
projektet, eftersom platspriset skulle vara för högt. 
 
Ansökan gäller två år och åtta månader från och med den 1 maj 2012 till och med den 31 
december 2014. Eftersom området för samverkan är under utveckling föreslås 
kommunstyrelsen att stödja projektet under ovan nämnda tid. Målet är att projektet ska 
utvecklas till en självbärande verksamhet vad gäller kostnader. Detta bör innebära att det 
ekonomiska bidraget kan minskas om intäkterna visar sig bli större än angivet i ansökan. 2012 
års verksamhet behöver därför redovisas och projektet bör visa sin affärsutveckling 
kommande år innan beslut om bidragsnivå tas för var och ett av de två nästkommande åren. 
Mot bakgrund av detta bör kommunstyrelsen kräva redovisning av hur verksamheten 
utvecklas och vilka effekter och resultat som uppnåtts både ur ett ekonomiskt – och ett 
utanförskapsperspektiv.  
 
Vid användande av konsulttjänster i projektet förutsätts att upphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling genomförs. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar. För 2012 finns 
5 085 480 kr till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 15 mars 2012 beviljat 
bidrag till samverkanslösningar med 451 277 kr för 2012. Det föreslagna bidraget ryms därför 
inom befintlig ekonomisk ram. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kennet Holmstedt 
stadsdirektör 


























































































































