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Sammanfattning 
Coompanion sökte projektstöd för perioden 1/12 2017 –31/5 2018 för att arbeta med etablering av en 

Mikrofond i Uppsala kommun. Syftet med en Mikrofond i Uppsala är att skapa en nödvändig finansiell 

och kompetensmässig infrastruktur och modell utifrån nationella erfarenheter och lokala behov i 

Uppsala kommun, och i förlängningen Uppsala län, för att stärka aktörerna inom den sociala ekonomin.  

 

Målet med projektet var att säkerställa etableringen av en Mikrofond i Uppsala kommun under första 

halvåret 2018. Kompetensmässig infrastruktur och modell för fondens verksamhet skulle finnas vid 

projekttidens slut. Projektstödet blev beviljat och under perioden har Coompanion arbetat med detta. 

 

Arbetet har bestått av bland annat kartläggning av intressenter, förberedande arbete med att starta en 

ekonomisk förening i form av olika juridiska dokument och ta fram informationsmaterial. Detta arbete 

har varit mer tidskrävande än vad vi kunde förutse, därav har vissa av delmålen inte kunnat uppnås fullt 

ut. Samtliga delmål har dock behandlats och noga avvägande har lett till några avvikelser: 

 

• Starta en ekonomisk förening 

Starten av den ekonomiska föreningen är förberedd vad gäller stadgar och övriga juridiska dokument, 

förslag till budget finns framtaget specifikt för Uppsala kommun. Rutiner och administration för 

kredithandläggning finns utarbetat av Mikrofonden Sverige, vilket vi har för avsikt att använda oss av. 

• Tillförsäkra sig om ekonomisk kompetens i Mikrofonden Uppsala i startskedet, både 

gällande styrelsesammansättning och handläggning 

I kartläggning av potentiella styrelsemedlemmar har vi tagit kompetens, vad gäller social ekonomi, lokal 

utveckling samt ekonomi i beaktande. Tillfrågan om styrelseplats är starkt förknippad både med 

finansiering och bildande av föreningen. Utan finansiering begränsas verksamhetens förutsättningar, 

varför finansiering behöver vara klarlagd. Detta arbete pågår fortfarande. 

• Utarbeta och redovisa budget för drift av Mikrofonden Uppsala för den första tiden 

Ett förslag till budget för driften är framtaget, men medverkande finansiärer måste också ha möjlighet 

att förankra och kunna påverka storlek på sin insats. Detta arbete pågår fortfarande.  

• Förbereda affärsplan 

I arbetet med affärsplan är det av vikt att styrelse och handläggare är med och har möjlighet att påverka 

innehållet, varför vi har valt att senarelägga arbetet. Detta arbete kommer ske under hösten. 

 

Vid projektets slut har vi: 

 

• Upprättat förslag till stadgar för föreningen (bilaga 1). 

• Tagit fram förslag till finansiering av Mikrofonden Uppsala kommun, gällande kapital vid samarbetsavtal 

(bilaga 2)  

• Tagit fram förslag till finansiering av Mikrofonden Uppsalas drift, ”Överenskommelse om stöd” (bilaga 

3).  

• Skrivit en guide för kommuner om Mikrofonden och social ekonomi (bilaga 4). 

• Skrivit en investeringsguide för kommuner (bilaga 5). 

• Kartlagt och etablerat kontakt med möjliga intressenter och finansiärer till Mikrofonden Uppsala. 

• Informerat potentiella kreditkunder genom digitala utskick samt egna och externa möten. 

• Riktade informationsinsatser för kommuner, Region Uppsala, Samordningsförbundet med flera.  

 

Utifrån arbetet vi gjort ser vi att det är av stor vikt att finansieringen av Mikrofonden Uppsala har två 

delar; den ena handlar om drift och den andra handlar om kapital i själva fonden. Vi behöver fortsätta 

med ytterligare bearbetning av möjliga finansiärer och medlemmar samt starta den ekonomiska 

föreningen. Vi har därför sökt ytterligare stöd för hösten 2018, för steg två i etableringen.  

 

Vi bifogar även en ekonomisk redovisning av våren 2018 (bilaga 7).  
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Projektperiod 
1 december 2017–31 maj 2018  

 

Coompanion sökte projektstöd för att arbeta med en etablering av Mikrofonden i Uppsala under hösten 

2017 och fick det beviljat. Projektet har pågått mellan den 1 december 2017 till och med den 31 maj 2018. 

Syfte och genomförandemål 

Syfte 
Det övergripande syftet med projektet var att skapa en nödvändig finansiell och kompetensmässig 

infrastruktur och modell utifrån nationella erfarenheter och lokala behov i Uppsala kommun för att 

stärka aktörerna inom den sociala ekonomin.  

Genomförandemål 
Målet med projektet var att säkerställa etableringen av en i Uppsala kommun under första halvåret 

2018. Kompetensmässig infrastruktur och modell för fondens verksamhet skulle finnas vid 

projekttidens slut.  

 

För att lyckas med genomförandet satte Coompanion upp följande delmål: 

 

• Utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för mikrofonden. 

• Förbereda samt starta en ekonomisk förening för Mikrofonden i Uppsala vad avser stadgar, 

styrelse, budget och affärsplan. Upprätta rutiner och administration för drift av en mikrofond 

med särskild hänsyn till kredithandläggningen.   

• Kartlägga övriga möjliga finansiärer för att utöka kretsen av investerare till kreditkapital både 

geografiskt och intressemässigt. Exempel på investerare skulle kunna vara HSB, 

Länsförsäkringar, lokala Sparbanker, Skandia, Folksam. Dessa skulle kunna delta som 

investerande medlemmar eller som rena investerare, vars kapital utgör en ren placering i 

fonden utifrån olika grundval.  

• Informera potentiella kreditkunder i ett initialt skede. Denna verksamhet tas sedan över av 

den nybildade ekonomiska föreningen. 

• Genomföra riktade informationsinsatser till kommuner, Region Uppsala, 

Samordningsförbundet, m fl.  

• Ta fram informationsmaterial om mikrofonden som behövs initialt.  

• Beskriva möjligheter till olika medlemsinsatser. Möjligheten att göra förlagsinsatser ska 

redovisas. 

• Tillförsäkra sig om ekonomisk kompetens i mikrofonden i startskedet, både vad gäller 

styrelsesammansättning och handläggning. 

• Utarbeta och redovisa budget för drift av mikrofonden för den första tiden. 

• I juni 2018 ska det ha bildats en ekonomisk förening för mikrofonden. Då finns även 

etablerade kontakter med banker och andra möjliga finansiärer.  

 

Samtliga delmål redovisas med start på sida sex med beskrivning av metod, resultat och eventuella 

avvikelser.  
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Metod och resultat 
Processen för genomförandet av projektet, har bestått av flera olika steg för att genomföra de olika 

delmål vi arbetat fram. Vi har arbetat utifrån en handlingsplan för att på så sätt komma framåt med 

arbetet och ha kontroll över var vi är i processen. 

 

I texten benämns mikrofonden med olika betydelser. Å ena sidan som begreppet mikrofond, som 

organisation, men även Mikrofonden Sverige, som är centralorganisationen för mikrofonderna i Sverige 

samt mikrofonden Uppsala, åsyftande projektet. I våra juridiska dokument benämns mikrofonden 

Uppsala MFU.  

 

Utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för mikrofonden 
Vi har utrett vidare kring förutsättningar, behov, organisation och ansvar för Mikrofonden Uppsala. Det 

arbetet har bland annat bestått av förberedande arbete av att starta en ekonomisk förening, kartläggning 

av möjliga finansiärer samt möjliga medlemmar.  

 

I och med det förberedande arbetet med att starta en ekonomisk förening har vi förberett med flera olika 

dokument som är ramarna till föreningen: 

 

• Förslag till stadgar för föreningen (bilaga 1) 

• Förslag till samarbetsavtal (bilaga 2) 

• Förslag till överenskommelse om stöd (bilaga 3) 

 

Förbereda samt starta en ekonomisk förening  
Allt är förberett rent juridiskt för start av en mikrofond med stadgeförslag (bilaga 1) med 

ändamålsbeskrivning, syfte och former för deltagande i Mikrofonden Uppsala. Förslag till stadgar är 

skrivna utifrån att mikrofonden bör utvecklas till att omfatta hela Uppsala län. Med konstruktionen av 

stadgarna öppnas olika möjligheter för kommuner, företag och andra juridiska personer att välja 

stödform för sitt engagemang i mikrofonden utifrån lokala behov och ambitioner.  Se nedanstående 

utdrag från stadgeförslag, bilaga 1: 

§2 Föreningen har till ändamål: 

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom deras deltagande i en ekonomisk 
förening (kreditmarknadsförening) som har till uppgift att tillhandahålla garantier för 
banklån och andra krediter som upptas i medlemmarnas näringsverksamhet, 

att tillhandahålla lån, finansiering i form av placering i förlagsinsatser, aktiekapital i 
medlemmarnas näringsverksamhet, eller annan form av finansiering, 

att bistå medlemmarna med vägledning och information i finansierings- och 
företagsledningsfrågor, 

att verka för social ekonomi, definierat som ”organiserade verksamheter som primärt har 
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt 
fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs 
huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. 
Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte 
vinstintresse, som främsta drivkraft”, samt 

att även bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. 

Detta skall i möjligaste mån ske i samverkan med lokala/regionala aktörer med lokal 
kännedom. 
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Vi har arbetat fram förslag på samarbetsavtal där § 1 beskriver syftet att erbjuda kreditgarantier och 

andra finansiella lösningar till föreningar, kooperativ, byalag, utvecklingsgrupper, samfund och 

stiftelser, för att därmed underlätta tillväxt och utveckling av sektorn social ekonomi i  hela Uppsala län. 

Hur organisationen och rutiner ska se ut står i § 6:   

 

 

§6 Styrelsen i MFU eller den till vilken de delegerar tar de faktiska besluten kring ansökningar. 

MFSe är formellt beslutande i garantiärenden och det är MFSe som står som avtalspart mot 

den bank som kräver säkerhet. 

 

Näringslivsenheten har rätt att utfå information samt rätt att uttala sig kring beredningen av 

Stöd som följer av detta avtal samt lydelsen hos MFUs stadgar vid avtalets tecknande. 

Informationen fås antingen genom att Näringslivsenheten utser en adjungerad styrelseledamot 

eller att information redovisas till en av dem utsedd kontaktperson senast fjorton (14) 

kalenderdagar innan sammanträdet där ärendet skall behandlas. Har inte Näringslivsenheten 

uttalat sig innan eller under sammanträdet anses deras rätt att uttala sig vara förverkad. Den 

information Näringslivsenheten skall få redovisad utgörs av  

a) relevanta delar av dagordningen inför t.ex. styrelsemöte i tid för att kunna göra ett skriftligt 

uttalande samt  

b) att de vid avslutat möte får ta del av relevanta delar av protokollet. 

 

MFU redovisar årligen till Näringslivsenheten följande: 

a) verksamhetsplan 

b) affärsplan 

c) en förteckning över beviljade ansökningar 

d) årsredovisning, bestående av bokslut, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse 

samt revisionsberättelse 

e) budget 

f) årsmötesprotokoll 

 

MFU skall även kontinuerligt uppdatera Näringslivsenheten om MFUs utveckling och 

verksamhet. 

 

Se hela förslaget på samarbetsavtal i bilaga 2.  

 

Vi har även upprättat ett förslag på överenskommelse om stöd (bilaga 3), i vilket bland annat 

Mikrofonden Uppsalas övergripande förpliktelser i § 2 avhandlas: 

 
§ 2 MFU skall erbjuda kreditgarantier och andra finansiella lösningar i enlighet med 

Samarbetsavtalet. Som en del av detta arbete skall MFU ansvara för att: 

 a) bereda och administrera varje ansökan 

 b) direkt marknadsföra MFUs tjänster till målgrupperna 

c) indirekt marknadsföra MFUs tjänster genom att t.ex. ta fram marknadsföringsmaterial som 

Näringslivsenheten kan använda 

d) erbjuda rådgivning och vägledning för aktörer som tänker eller kan tänkas ansöka om 

kreditgarantier 

e) redovisning av MFUs arbete i berörda delar sker i enlighet med samarbetsavtalet 

f) intern marknadsföring och övrig information sker till berörda nämnder och enheter inom 

Uppsala kommuns förvaltning 

g) Näringslivenheten erbjuds möjligheten att tillsätta en gemensam referensgrupp för att följa 

utvecklingen av MFU. Referensgruppen sammanträder vid 3-4 tillfällen per kalenderår. 

 

Viktigt att notera här är att detta förslag är framarbetat tillsammans med Uppsala kommuns 

tjänsteperson och att överenskommelser med andra aktörer kan komma att se något annorlunda ut. 
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Rutiner och administration för drift av en mikrofond finns utarbetat av Mikrofonden Sverige. Detta 

material har vi tagit del av och har för avsikt att fortsatt använda oss av, med nödvändiga regionala 

justeringar som kommer att behöva ske efter hand. 

 

Avvikelser för delmål 
Föreningen är inte startad ännu. Anledningen till att vi inte startat föreningen har dels att göra med att 

arbetet med kartläggning, kontakt med och förankring idén hos möjliga finansiärer har tagit mer tid än 

vad som beräknats och dels att göra med vikten av att det är en styrelse med ekonomiska kompetenser 

som tillsätts. Ett bildande innebär också förvaltnings- och uppstartskostnader som behöver täckas 

ekonomiskt. Se mer detaljerad beskrivning av detta i kommande avsnitt. 

 

Vi har valt att senarelägga arbetet med affärsplanen. I arbetet med en affärsplan är det av vikt att styrelse 
och handläggare är med och har möjlighet att påverka innehållet, varför vi har valt att senarelägga 
arbetet. En bas att bygga affärsplanen på finns i de framarbetade stadgarna där verksamhetens ändamål 
finns tydliggjort i § 2. Arbetet med affärsplanen kräver tid och bör ej hastas igenom. Detta arbete 
kommer ske under hösten. 

Kartläggning av intressenter, medlemmar och finansiärer 
En del i arbetet med att etablera mikrofonden är att kartlägga övriga möjliga finansiärer för att utöka 

kretsen av investerare. Coompanion har arbetat med att kontakta banker, kommuner och offentliga 

organisationer. Se bilaga ”6 Kartläggning” för lista över alla vi har kontaktat. Utöver det har även en 

kartläggning över möjliga styrelseledamöter skett.  

 

Följande ställer sig positiva och vill delta: 

• Hela Sverige ska leva 

• Almi 

• Coompanion 

• Initcia 

 

Följande ställer sig positiva och vill delta på något sätt: 

• Älvkarleby kommun 

• Östhammar kommun 

• Håbo kommun 

• Tierp kommun 

• Studiefrämjandet 

• LRF Mälardalen 

 

Under arbetets gång har vi fått prioritera om och välja vad vi skulle fokusera på. Där valde vi att fokusera 

på kontakter med möjliga investerare och investerande medlemmar. Sociala ekonomins aktörer har 

informerats om Mikrofonden i tidigare projekt samt under detta projekt. Sociala företagen i kommunen 

kommer inte finansiera fonden utan snarare vara nyttjare av fonden. När de söker stöd av Mikrofonden 

kommer de att behöva bli medlemmar och därmed utgöra en viktig bas. Sannolikheten att de sociala 

företagen skulle gå in och finansiera fonden med kapital utöver medlemsinsats är låg. För att möjliggöra 

att det finns medel så de sociala företagen kan ansöka om stöd har vi valt att fokusera på möjliga 

finansiärer som ligger utanför de sociala företagen.  

 

I det fortsatta arbetet under hösten ämnar vi att fördjupa kontakterna med möjliga medlemmar samt 

föra fortsatta samtal med finansiärer. Vid våra kontakter med olika intressenter har det blivit tydligt att 

det finns ett generellt intresse för frågan hur vi kan möjliggöra för social ekonomi och lokal utveckling 

att ta sina idéer och verksamheter vidare. Eftersom den här typen av verksamhet är ny i vårt län så 

behövs ett fortsatt förankringsarbete och tydliggörande av mikrofondens funktion och roll i vår 

regionala utveckling. 
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Informationsinsatser till potentiella kreditkunder samt myndigheter 
En stor del av arbetet har gått ut på att informera om vad en mikrofond är och dess potential för vår 

region. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram underlag som vi sedan använt oss av i våra möten med 

olika intressenter. 

 

Vi har arbetat fram två guider, en guide för kommuner om mikrofonden och om social ekonomi (bilaga 

4) och en investeringsguide för kommuner (bilaga 5) i vilken medlemsinsatser och förlagsinsats 

beskrivs. Dessa har tagits fram för att underlätta kommunikationen med Uppsala kommun och dess 

politiska representanter. De kan med fördel även användas i de fortsatta diskussionerna med övriga 

kommuner i länet vad gäller arbetet att bredda fonden i framtiden.  

 

Vi har inlett samtal med samtliga kommuner i Uppsala län, Region Uppsala, Samordningsförbundet 

samt andra intressenter, antingen vid fysiskt möte eller genom telefonsamtal för att informera och 

diskutera kring mikrofonden. Kontinuerligt under processen har vi haft avstämningsmöten med en 

tjänsteperson från Uppsala kommun där vi berättat om vårt arbete och även haft möjlighet diskutera 

kring olika idéer för det fortsatta arbetet. 

 

Potentiella kreditkunder har vi nått genom digitala kanaler såsom sociala media och nyhetsbrev. Vi har 

spridit information till våra nätverk som i sin tur kunnat dela informationen vidare. Vi har även lyft 

arbetet vid olika externa möten där målgruppen eller andra som möter målgruppen funnits 

representerade. 

Medlemmar 
Medlemmar kallas de personer eller organisationer som innehar medlemskap enligt 1kap i lagen om 

ekonomisk förening (SFS 2016:108 Föreningslagen). Det finns två typer av medlemskap. 

 

Medlem 

Den som blir medlem i Mikrofonden Uppsala betalar stadgeenlig insats till föreningen (i dagsläget ännu 

ej fastställd då detta sker på konstituerande föreningsstämma). Medlemmen får full förvaltningsrätt och 

rösträtt enligt principen ”en medlem, en röst.”. Såväl fysiska som juridiska personer har rätt att ansöka 

om medlemskap i mikrofonden. Främst ser vi att det kommer att vara sociala ekonomins aktörer, men 

det kan även vara kommuner, andra organisationer som aktivt vill medverka i mikrofondens 

verksamhet. 

 

Investerande medlem 

Syftet med ett investerande medlemskap är att kunna tillföra kapital till föreningen. Villkoren för detta 

kapital regleras i respektive överenskommelse om stöd, där investeringen kan tidsättas fritt samt på 

vilka grunder avkastning sker. Ett investerande medlemskap skiljer sig från det ordinarie medlemskapet 

genom att detta medlemskap har begränsad rösträtt och kan gemensamt inte företräda mer än totalt en 

tredjedel av de sammanlagda rösterna vid en stämma. Detta är reglerat i Lagen om ekonomisk förening 

och skyddar den demokratiska processen i den medlemsägda organisationen. Det går inte att vara både 

investerande och ordinarie medlem samtidigt.  

Förlagsinsats 
I lagen om ekonomisk förening (SFS 2016:108 Föreningslagen) föreskrivs att ekonomisk förening i 

stadgarna kan föreskriva att kapital får tillskjutas genom särskilda insatser (förlagsinsatser) av privata 

och/eller offentliga intressenter. Förlagsinsatsen regleras i ett förlagsandelsbevis och är enligt lag tidsatt 

till fem år. Det blir således en långsiktig investering, vilket i mikrofondens fall är positivt.  

Tillförsäkra sig om ekonomisk kompetens  
En del i arbetet med att starta mikrofonden var även att tillförsäkra sig om ekonomisk kompetens i 

mikrofonden i startskedet. Vi har därför sökt kontakt brett inom privat, offentlig och ideell sektor. 
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Vi har bokat möten med de olika aktörerna och berättat om Mikrofondens generella idé och om arbetet 

med en Mikrofond i Uppsala. Det vi har märkt är att mikrofonder inte är så välkända samt att 

förankringsarbetet, i den egna organisation hos respektive aktör vi haft kontakt med, varierar och ofta 

är tidskrävande. Vi har inte sett att det finns någon vinning i att stressa på ett beslut eller val, utan 

snarare sett att Mikrofonden Uppsala tjänar på att inte gå för fort fram. Då arbetet med att hitta 

finansiärer för drift och kapital har dragit ut på tiden samt ej blivit helt fastställt har vi valt att avvakta 

med rekrytering av en styrelse.  

 

Budget för drift av mikrofonden  

Ett förslag till budget för driften är framtaget, men medverkande finansiärer måste också ha möjlighet 

att förankra och kunna påverka storlek på sin insats. I våra samtal med kommunerna har vi diskuterat 

vilken nivå ett stöd till Mikrofonden Uppsala skulle kunna ligga på. Baserat på dessa samtal har vi tagit 

fram ett budgetförslag för driften framförallt för Uppsala kommuns räkning där vi kommit längre i vår 

samverkan. Vi bedömer att minst en 40 % tjänst kommer att behövas för att kunna genomföra det arbete 

som beskrivs i avsnittet ”Tjänster och service”, sid 10 samt bilaga 2, Samarbetsavtal.  

 

Nedan finns en förenklad budget som baseras på 40 % tjänst samt omkostnader. Se bilaga 6 för 

fullständig budget. 

 

 2019 2020 

Intäkter   

Driftstöd 700 000  700 000 

Utgifter   

Personalrelaterade kostnader, 40 % tjänst 326 807 330 782 

Övriga driftskostnader 361 000 359 000 

Resultat före avskrivningar 12 193 10 218 

Avskrivning inventarier 10 000 10 000 

Resultat efter avskrivningar 2 193 218 

 

Vi bedömer att Mikrofonden Uppsala på sikt behöver ha minst 100 % tjänstegrad, uppdelad på en till 

två anställda. Ovanstående förenklade budget gäller endast arbete för Uppsala kommun. Vid en 

regionalt organiserad fond kommer ytterligare finansiering behövas, eftersom det också kommer kräva 

ytterligare arbetstid. Coompanion har i detta och kommande projekt initierat samtalen om stödnivåer 

och förhandlingarna behöver fortgå med respektive kommun samt övriga finansiärer, ett arbete som 

senare kommer att lämnas över till Mikrofonden Uppsala att färdigställa.  
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En mikrofond i Uppsala kommun 
Syftet med en mikrofond i Uppsala kommun är att erbjuda kreditgarantier och andra finansiella 

lösningar till föreningen, kooperativ, byalag, utvecklingsgrupper, samfund och stiftelser, för att därmed 

underlätta tillväxt och utveckling av sektorn social ekonomi i Uppsala. 

Målgrupper 
Den primära målgruppen är föreningar, kooperativ, byalag, utvecklingsgrupper, samfund och stiftelser. 

Med stöd från Mikrofonden kan verksamheter få överleva och utvecklas, exempelvis med 

kreditgarantier.  

 

Exempel på när målgrupperna kan behöva stöd genom Mikrofonden  
 

Projekt: 
En förening söker medel från ett Leaderområde för en projektidé de har där unga 
nyanlända ska ges möjlighet till sysselsättning. Projektet godkänns av Leaderområdets 
styrelse LAG, men för att kunna genomföra projektet krävs att föreningen kan uppvisa att 
de har en likviditet som kan täcka 20 % av projektets totala budget. Detta krav kommer 
från Jordbruksverket eftersom utbetalningar kan ha lång handläggningstid. Tillräcklig 
likviditet för att täcka de initiala kostnaderna är en förutsättning för att projektet skall 
beviljas av Jordbruksverket. Föreningen, vars arbete bygger på medlemmarnas ideella 
insatser och inte kapital, har en låg likviditet i dagsläget. Här kan Mikrofonden erbjuda ett 
kapitaltillskott genom exempelvis en kreditgaranti. På så sätt kan projektet genomföras 
enligt plan och komma samhället till gagn. När föreningen sedan får stödet utbetalt kan de 
lösa kreditgarantin. 
 
Verksamhetsutveckling: 
1) Kulturkooperativet växer och behöver arbeta fram en ny affärsplan, lägga upp strategier 
och en handlingsplan för den växande organisationen. De driver ett kulturhus med barn- 
och ungdomsverksamhet samt kurser för privatpersoner och företag. De har hittat en 
konsult som är specialist på området. De vänder sig till Mikrofonden för att få ett kortsiktigt 
tillskott av kapital för att möjliggöra insatsen och betala konsulten. Genom att kunna 
genomföra denna insats redan före sommaren kan de komma igång med sitt arbete 
snabbare och ta tillvara på sommarens ökande kundunderlag som gästar Uppsala. 
 
2) Butiken i bygden meddelar att de tyvärr måste lägga ner. Det lokala byalaget bestämmer 
sig för att ta över verksamheten för att rädda arbetstillfällen, bibehålla bygdens 
attraktionskraft och de boendes livskvalitet. Butiken behöver rustas och kylar och frysar 
bytas ut. Byalaget vill också utveckla och erbjuda ytterligare servicemöjligheter samt bygga 
upp en samlingslokal i anslutning till butiken. De söker medel från Boverket och får 
projektet beviljat. Stödet från Boverket betalas ut i efterhand. Därför bestämmer byalaget 
att vända sig till Mikrofonden för att se på vilket sätt de kan trygga finansieringen av 
bygdens nya träffpunkt. Genom en förlagsinsats stärks byalagets likviditet och ett banklån 
kan beviljas för att rusta och bygga ut butiken. 

 
Mikrofonden kommer inledningsvis att erbjuda kreditgarantier och kan efter hand utöka sitt 
tjänsteutbud till att även omfatta förlagsinsatser och lån, baserat på målgruppernas behov och 
efterfrågan. 

Juridisk form 
Den juridiska formen av mikrofonden blir en ekonomisk förening med en styrelse på nio personer.  

Relation till Mikrofonden Sverige 
Organisationen för Mikrofonden Sverige är uppbyggd så att de är ett nationellt nav med regionala 

självständiga mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Det är även så Mikrofonden Uppsala 

kommer att vara uppbyggd.   
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Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut som är registrerat hos Finansinspektionen. Genom 

samarbetsavtal med de regionala mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i 

de regionala mikrofonderna. De regionala mikrofonderna anskaffar eget kapital och det kapitalet äger 

den regionala mikrofonden själv. På så sätt finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och i de 

regionala mikrofonderna. Utöver det samarbetar Mikrofonden Sverige med de regionala mikrofonderna 

genom att ta fram och tillhandahålla erforderliga underlag, rutiner och gemensamma profilmaterial. 

Styrelsesammansättning och kompetens 
Styrelsesammansättning bör vara med tre representanter från varje sektor: privat, offentlig och ideell. 

Först och främst behöver en interimsstyrelse med tre representanter tillsättas. Dessa tre representanter 

kommer tillsammans med Coompanion arbeta med förberedelse av den officiella starten av 

Mikrofonden. Coompanion kommer att samverka med interimsstyrelsen för att på så sätt kunna lämna 

över Mikrofonden när föreningen är bildad och en komplett styrelse finns på plats. Ett konstituerande 

möte där vi bildar förening och interimsstyrelse planeras ske i november/december 2018.  

 

Gällande kompetens inom Mikrofonden anser vi det viktigt att det finns kunskap om 

kredithandläggning, företagande, social ekonomi och om landsbygdsutveckling i verksamheten. Vidare 

ser vi att det gällande funktion, att man ska ha förståelse för att handlägga ärenden, besluta om stöd 

samt arbeta med utveckling och marknadsföring. Gällande representation ser vi att det behöver vara 

representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Dessa representanter besitter olika sorters 

kompletterande kompetenser och har varierande erfarenheter. Vi vill även ha en bred representation 

gällande genus och ålder.  

Tjänster och service 
Mikrofonden i Uppsala kommun/län vill främja och underlätta tillväxt och utveckling av sektorn social 

ekonomi i Uppsala kommun genom att erbjuda kreditgarantier och andra finansiella lösningar till 

mikrofondens målgrupper. ”Andra finansiella lösningar” kan exempelvis vara kontokredit vid 

expansion eller som buffert vid större förändringar i likviditeten, startkapital vid start/nystart av 

företag, mikrolån till investeringar, kreditgarantier till lån innan projektbidrag utbetalas från till 

exempel myndighet och hyresgaranti gentemot fastighetsägare. Den som söker stöd från Mikrofonden 

behöver vara eller bli medlem.  

 

Mikrofonden ska även kunna bistå̊ medlemmarna med rådgivning i finansierings- och 

företagsledningsfrågor. Mikrofonden kan i samarbete med exempelvis Coompanion, om så 

överenskoms, erbjuda rådgivning kring finansiering av verksamhet, nätverk och kompetensstöd vad 

gäller ekonomi och affärsplan. Genom samarbete med exempelvis Almi, om så överenskoms, kan även 

extern kompetens i affärsutveckling och andra samarbeten med privata företag möjliggöras. På så sätt 

skapas förutsättningar för en helhetslösning för sociala ekonomins utvecklingsarbete. Genom att 

kombinera finansiering och affärsutveckling möjliggörs en större utväxling av Mikrofondens medel.   

 

I ett andra steg, vid en väl utbyggd organisation, kan Mikrofonden även erbjuda förlagsinsatser eller 

medlemsinsatser i ekonomiska föreningar samt placera kapital i aktieandelar i medlemsägda aktiebolag 

och gemenskapsbolag såsom bygdebolag och AB (svb).  

 

En ytterligare roll för Mikrofonden kan vara att fungera som stöd till att utveckla nya 

finansieringsverktyg och förmedla kontakt med organisationer som önskar placera kapital i sociala 

företag och andra ideella organisationer för stöd till exempelvis sociala innovationer. En särskild 

samverkanspart i sammanhanget kan vara så kallade CSR-företag (Corporate Social Responsibility, det 

vill säga socialt ansvarsfullt företagande). 

 

Ett ökat stöd och fler utvecklingsmöjligheter för social ekonomi och lokal utveckling stärker våra 

kommuner och vår region i dess utveckling. Den sociala ekonomin kan därmed fortsätta och skala upp 

sitt arbete som innebär att fler människor i vårt län har möjlighet att få sysselsättning, skatteintäkter 
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ökar och stödberoende kan minska. Det gör våra kommuner och vår region till en mer attraktiv och 

hållbar plats att bo, leva och verka i. 

 

Möjlig utveckling i Uppsala län 
Vår vision är att Mikrofonden Uppsala är navet i en bred plattform för den sociala ekonomin, en ”social 

innovation hub”. Utöver Mikrofondens erbjudande kan även andra tjänster för den sociala ekonomin 

och sociala innovationer byggas upp. Det kan handla om inkubator för samhällsentreprenörer och 

sociala företag, utbildningsserier, kontorsplatser och administrativt stöd. I ”Uppsala Social Innovation” 

(arbetsnamn) möts aktörer från olika sektorer och ges möjlighet till affärsutveckling genom stöd, 

rådgivning, nätverkande, samverkan och förmedling av andra investeringsmöjligheter. Mikrofonden 

och en regional plattform för social ekonomi har förutsättningar att bidra till ett affärstänk som främjar 

omställningen till ett hållbart samhälle, både i stad och på landsbygd. Vi ser att ”Uppsala Social 

Innovation” framförallt kan utgöras av en digital plattform och ta befintliga fysiska miljöer i anspråk när 

behovet finns. 

Medlemskap  
Det finns två sorters medlemskap: (vanlig) medlem och investerande medlem. Läs mer om detta i bilaga 

5, ”Investeringsguide”. Denna bilaga är en guide till kommuner och andra intressenter om Mikrofonden 

där det bland annat går att läsa om medlemskap.  

 

Medlem 
Som medlem lyder du under 1 kap 1§ Lagen om ekonomisk förening. Man förväntas betala 

medlemsavgiften och vara aktiv deltagare genom att arbeta i samarbete med fonden. Rösträtt är enligt 

principen ”en medlem, en röst”. Se tidigare avsnitt om medlemskap sid 7. 

 

Investerande medlem 
Som investerande medlem lyder du under 1 kap §1a Lagen om ekonomisk förening. Det som förväntas 

en investerande medlem är att man betalar medlemsavgiften. Inget aktivt deltagande i övrigt förväntas. 

Se tidigare avsnitt om medlemskap sid 7. 

Finansiering - drift och kapital 
Mikrofonden behöver två olika delar finansiering: å ena sidan ett driftsstöd och å andra sidan kapital.  

 

Driftsstöd 
För att kunna bygga upp en professionell och hållbar verksamhet med handläggning, samordning av 

ansökningsförfarandet, marknadsföring och information, stöd till styrelsens arbete samt samverkan 

med kreditgivare och medlemsorganisationer behövs personella resurser, varför ett ekonomiskt stöd till 

driften av Mikrofonden Uppsala är nödvändig.  

 

Bilaga 3, ”Överenskommelse om stöd av drift” är ett förslag till Uppsala kommun, som reglerar 

Mikrofondens övergripande förpliktelser i samband med stöd från kommunen. I §2 beskrivs att 

Mikrofonden Uppsala ska sköta handläggning av ansökningar, marknadsföra sina tjänster till 

målgrupperna, ta fram marknadsföringsmaterial, erbjuda rådgivning och vägledning till aktörer som 

kan tänkas söka kreditgarantier. I förslaget ges Uppsala kommun även möjlighet att tillsätta en 

referensgrupp för att på så sätt kunna följa utvecklingen av fonden.  

 

Parallellt med arbetet med Uppsala kommun sker arbetet med att involvera flera kommuner i länet. 

Varje kommun som går in i samarbete med Mikrofonden Uppsala kommer att skriva likvärdiga 

överenskommelser om stöd av drift.  
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Kapital 
Mikrofondens verksamhet bygger på att det finns kapital för att täcka de behov av finansieringslösningar 

som sociala ekonomins aktörer önskar. Detta kapital kommer inte kunna byggas upp enbart genom 

medlemsinsatser. Det krävs externt kapital som kan komma genom investerande medlemskap, 

förlagsinsatser eller lån. Mikrofonderna tar emot både privat och offentligt kapital. Konceptet innebär 

en ny finansiell infrastruktur för att stötta och utveckla verksamheter inom social ekonomi. Det finns 

exempel från Mikrofonden Väst där Göteborgs stad och Bengtsfors kommun gått in med räntefritt 

kapital i Mikrofonden Väst, för att på så sätt stödja sina sociala företag.  

Kommunens inflytande 
Som medfinansiär till Mikrofonden har kommunen följande inflytande och möjlighet att påverka samt 

nyttja Mikrofonden: 

• Adjungerad styrelse: Uppsala kommun har rätt att föreslå adjungerad till Mikrofondens 

styrelse. På så sätt får de insyn i verksamheten och processen.  

• Rätt till information om lokala case samt beslutsunderlag. 

• Mikrofonden tillsammans med Uppsala kommuns berörda förvaltningar bildar en 

referensgrupp för att skapa en bred förankring, marknadsföra internt i kommunen samt utröna 

på vilket sätt kommunens riktlinjer och Mikrofondens verksamhet bäst kan samspela.  

 

Vi har framarbetat överenskommelse om stöd samt förslag till stadgar, se bilaga 3 respektive bilaga 1.  

På så sätt finns en juridisk ram för Mikrofonden. Vi har även framarbetat hur organisation och rutiner 

ska se ut i förslag till samarbetsavtal, bilaga 2 §6. Det är styrelsen i Mikrofonden Uppsala som tar de 

faktiska besluten kring ansökningar. Uppsala kommun har rätt att få ut information kring beredningen 

av stöd. Årligen ska Mikrofonden Uppsala redovisa verksamhetsplan, affärsplan, förteckning över 

beviljade ansökningar, årsredovisning, budget och årsmötesprotokoll till Uppsala kommun.  

Fortsatt process 
Som tidigare nämnts i redovisningen har vissa av våra delmål ej gått att fullfölja inom projekttiden. 

Dessa avser vi att fortsätta arbeta med under hösten, då vi ansökt om ytterligare stöd för steg två av 

uppstart av en Mikrofond i Uppsala.  

 

Kortfattat är tankarna med det fortsatta arbetet med etablering av Mikrofond Uppsala steg två:  

 

• Utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för mikrofonden 

• Starta en förening med en, till att börja med, interimsstyrelse 

• Uppsökande verksamhet för att hitta lämplig person för anställning i Mikrofonden Uppsala  

• Uppsökande verksamhet för att samla en brett förankrad första styrelse för Mikrofonden 

Uppsala 

• Fortsatt kartläggning av övriga möjliga finansiärer för att utöka kretsen av investerare till 

kreditkapital både geografiskt och intressemässigt 

• Informera potentiella kreditkunder. Denna verksamhet tas sedan över av den nybildade 

ekonomiska föreningen 

• Genomföra fortsatta riktade informationsinsatser till bland annat kommuner, Region Uppsala 

och Samordningsförbundet 

• Genomföra upptaktsmöte med en halvdag med spännande föreläsningar och samtal kring 

mikrofonden, sociala innovationer och socialt företagande. Detta ska ske den 10 oktober 2018 

• Ansökan om medlemskap i Mikrofonden Sverige 

• Förhandling med banker om samarbete 
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Redovisning av budget  
Projektets budget var 392 100kr varav Coompanion önskade 300 000kr i projektbidrag för perioden 

2018-01-01 till 2018-05-31. En ekonomisk redovisning av dessa finns i bilaga 7.  

 
  

 
  

Intäkter 
Budget 

Totalt 
upparbetat 

Projektbidrag Uppsala kommun 300 000 kr 300 000 kr 

Coompanion egen insats, personal och OH 84 000 kr 84 000 kr 
Coompanion egeninsats i form av 
frivilligtimmar 8 100 kr 8 100 kr 

Summa intäkter 392 100 kr 392 100 kr 
 

  

Kostnader   

Projektledare 290 000 kr 290 000 kr 

Konsult 55 000 kr 55 000 kr 

Studiebesök, resor 10 000 kr 10 000 kr 

Lokalhyra 12 000 kr 12 000 kr 

Information 16 500 kr 16 500 kr 

Övrigt 8 600 kr 8 600 kr 

Summa kostnader 392 100 kr 392 100 kr 
 

 

Bilagor 
1, Stadgar  

2, Samarbetsavtal 

3, Överenskommelse om stöd av drift 

4, En guide för kommuner 

5, Investeringsguide för kommuner 

6, Budgetförslag för drift 

7, Ekonomisk redovisning av projektstöd  
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