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Omsorgsnämnden

Föreningsbidrag för år 2017 till det sociala företaget Snidar
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att för år 2017 bevilja det sociala företaget Snidar föreningsbidrag om 670 500 kronor.
Sammanfattning
Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag med totalt 670 500 kronor för år
2017, varav 470 500 för hyreskostnad för verksamhetslokal på Seminariegatan 26 och
200 000 kronor för bidrag till själva verksamheten.
Bedömning görs att verksamheten är stabil och att den utgör ett komplement till nämndens
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa.
Ärendet
Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag om totalt 670 500 kronor för år
2017. Snidar bedriver verksamhet genom snickeri, datorverkstad, ramverkstad, glasfusing och
en butik. Medlemmarna arbetar med utgångspunkt från egen förmåga och eget intresse med
stöd av kunniga handledare, för att återhämta gamla färdigheter och utveckla nya. Snidar har
under sina första år byggt upp verksamheten i den allmännyttiga ideella föreningen Snidar,
genom att bygga upp ett demokratiskt styrelsesätt och utvecklat företagets affärsidé. Idag är
18 personer sysselsatta med produktion och försäljning av produkter beställda av Snidars
kunder. Snidar bedriver också verksamhet på Årstagatan 14, där man säljer och marknadsför
de produkter som tillverkas i verkstäderna på Seminariegatan 26. För att trygga dessa
arbetstränings-/sysselsättningsplatser samt utöka verksamheten, ansöker Snidar om medel för
verksamhetsåret 2017 med 670 500 kronor. Nämnden bekostar även handledare till företaget.
Ansvaret för verksamheten Snidar togs över av omsorgsnämnden från
arbetsmarknadsnämnden 1 juli 2015. I samband med detta överfördes även beviljat
kommunbidrag.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2017 betalar ut totalt 1 213 500
kronor i bidrag till föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år
2016. Förslag till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden för nämnden efter år 2017.
Kostnaden kommer att rymmas inom nämndens budgetram.
Konsekvenser för tillgänglighet
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.
Konsekvenser för jämställdhet
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.
Barnperspektiv
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.
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