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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Grindstugornas dagcenter 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  avslå ansökan om verksamhetsbidrag till Grindstugornas dagcenter  
 
Sammanfattning 
Det sociala företaget Grindstugornas dagcenter har inkommit med en ansökan om 
verksamhetsbidrag på 970 000 kr för att stödja personer att komma in på arbetsmarknaden. 
Grindstugornas dagcenter ansökte även hösten 2013 om verksamhetsbidrag. Ansökan avslogs 
då föreningen hade vinstutdelning och per definition inte verkade som ett socialt företag. 
Föreningen har antagit nya stadgar och har ej längre vinstutdelning. Kontoret föreslår att 
ansökan avslås då det saknas ekonomiska förutsättningar i nämndens budget för 2014 att 
bevilja det ansökta bidragsbeloppet. Det är också oklart hur förhållandet ser ut mellan det 
aktiebolag som driver lunchrestaurangen Grindstugan och det sociala företaget 
Grindstugornas dagcenter då Grindstugornas dagcenter erbjuder arbetsuppgifter i 
aktiebolaget. 
 
Ärendet 
Grindstugornas dagcenter, ett socialt företag som drivs som en ekonomisk förening, har 
inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag på 970 000 kr för att stödja personer att 
komma in på ordinarie arbetsmarknaden.  
 
Grindstugornas dagcenter ansökte även hösten 2013 om verksamhetsbidrag från nämnden. 
Ansökan avslogs då föreningen enligt sina stadgar hade vinstutdelning i förhållande till erlagd 
insats och därmed per definition inte verkade som ett socialt företag. Föreningen har vid 
ordinarie föreningsstämma i februari 2014 antagit nya stadgar som innebär att föreningen inte 
har vinstutdelning. 
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Grindstugornas dagcenter anger i sin ansökan att de vill hjälpa personer med lättare 
funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden genom stärkt självförtroende och mer 
kunskaper om arbetsmarknadens regler och lagar. Vidare vill det sociala företaget ge 
individen insikt i arbetsmoral och arbetsetik samt stärka den enskildes självförtroende genom 
kunskap och utveckling av redan befintliga kunskaper och erfarenhet.  
 
Verksamheten är öppen året om och beskrivs som lokalt integrerad med den fristående 
verksamheten Grindstugan vilken är en lunchrestaurang som bedrivs i aktiebolagsform av 
delar medlemmarna i den ekonomiska föreningen. Grindstugornas dagcenter anger att det 
sociala företaget är i en uppstartsfas. I dagsläget bedriver det sociala företaget en 
loppmarknadsverksamhet och om Grindstugornas dagcenter beviljas det ansökta 
verksamhetsbidraget avser man att utöka sin verksamhet inom hushållsnära tjänster, 
hunddagisverksamhet, möbelrenovering och trädgårdsarbete.  
 
Grindstugornas dagcenter erbjuder sig att ta emot 10 personer för arbetsträning eller 
välfärdsanställning och anger ett pris om 60 000 kr per plats. Utöver det ansöker 
Grindstugornas dagcenter om en 50 % tjänst som arbetsledare/handledare om 270 000 kr och 
driftstillägg som hyra, försäkringar, el, värme, vatten och arbetskläder om 100 000 kr. Totalt 
ansökt belopp är 970 000 kr. Grindstugornas dagcenter har inga andra inkomster för sin 
verksamhet.  
 
Grindstugornas dagcenter har i dagsläget några personer som praktiserar i verksamheten samt 
en person med välfärdsanställning. Personerna som praktiserar har på eget initiativ och genom 
kontakter sökt sig sökt sig till verksamheten för att få praktik. Arbetsuppgifterna som erbjuds 
är som köksbiträde, kassabiträde, inom trädgårdsarbete/fasadrenovering av lokalen där det 
sociala företaget och aktiebolaget finns, arbetsuppgifter inom loppmarknadsverksamheten och 
möbel- och cykelrenovering samt som hundvårdare. Då det sociala företaget Grindstugornas 
dagcenter i dagsläget bedriver loppverksamhet innebär det ovanstående arbetsuppgifter delvis 
sker i den lunchrestaurangen som drivs som aktiebolag. Hur förhållandet mellan aktiebolaget 
och det sociala företaget ser ut har inte preciserats tydligt. Det sociala företaget anger att det 
är två skilda verksamheter, men i ansökan avser man att erbjuda arbetsuppgifter i 
aktiebolaget.  
 
Under 2013 har ytterligare två personer med välfärdsanställning arbetat i det sociala företaget. 
Vid uppföljningen av välfärdsanställningen framkom att dessa personer upplevde klimat och 
arbetsmiljö som negativ varpå dessa personer bytte arbetsplats.  
 
Kontoret föreslår att ansökan om verksamhetsbidrag till Grindstugornas dagcenter avslås då 
det saknas ekonomiska förutsättningar i nämndens budget för 2014 att bevilja det ansökta 
bidragsbeloppet. Det är också oklart hur förhållandet mellan aktiebolaget och det sociala 
företaget ser ut då det sociala företaget avser erbjuda arbetsuppgifter i aktiebolaget.  
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Jan Holmlund 
Tf direktör 



Uppsala den 21 februari 2014. 

Till 
Uppsala Kommun 
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. 
Karin Reuterdahl 
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Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Grindstugornas dagcenter är ett socialt företag som drivs som ekonomisk förening. 

Vi jobbar enligt Ti 11 växtverkets principer gällande arbetsintegrerande sociala företag är företag som 
är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och som driver näringsverksamhet 
(producerar varor och/eller tjänster) 

• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat 
sätt 

• som återinvesterar sina vinster/överskott i verksamheten 

Dagcentret är idag beläget i Uppsala och ligger naturskönt intill stadsskogen i nordvästra delen av 

Uppsala. Föreningen bildades januari 2013. Syftet med det sociala företaget är att kunna hjälpa 

personer med lättare funktionshinder att komma in på ordinarie arbetsmarknad genom stärkt 

självförtroende och mer kunskaper om arbetsmarknadens regler och lagar. Att ge individen insikt i 

arbetsmoral och arbetsetik samt stärka den enskildes självförtroende genom kunskap och utveckling 

av redan befintliga kunskaper och erfarenhet. 

Vår arbetsätt utgår från deltagarens förutsättningar, som innebär att var och en arbetar 100 procent 

av sin egen förmåga. Vi följer även principen som kännetecknar det salutogena synsättet. 

De personer vi vänder oss till behöver få kontakt med omgivningen och hjälp med att skapa visioner 

och sätta upp mål som känns relevanta för dem. Vi hjälper dem att bli en del av ett arbetsteam 

genom individens förutsättningar där deras egna egenskaper lyfts fram. 

Vi använder oss av dokumentrad metoder som ART, KBT och ADL. Vi ger individen en arbetsledare 

som följer personens utveckling och som tar kontakt med och hjälper til l att förmedla de kontakter 

som samhällets olika organisationer kräver. Vi följer den enskilde individen från A-Ö. 
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Vi har kontakt med utbildad personal inom skola och sjukvård/psykiatri m i l . yrkesområden. Våra 

medarbetare/arbetsledning är väl förtrogna med dagcentrets verksamhet och ledning. Vårt övriga 

kontaktnät i Uppsala med omnejd är stort både på företagarsidan och inom den sociala ekonomins 

sektor. 

Vår verksamhet Grindstugornas Dagcenter är öppen året om, och lokalt integrerad med den 

fristående verksamheten Grindstugan, som bedrivs som eget privatägt företag i AB form, och dess 

möjligheter att vara behjälplig med fortsatta arbetsplatser efter utbildning och upparbetad vana mm. 

Grindstugornas Dagcenter innefattar i nuläget följande sysselsättningar; 

1. Tio Rehab/arbetsträningsplatser, så som köksbiträde, kassabiträde, 

trädgårdsarbete/fasadrenovering, loppmarknadsverksamhet, hundvårdare och 

möbel/cykelrenovering. Dessa platser kan utnyttjas även av personer som kommer via Navet på 

Uppsala kommun i form av "Välfärdsjobb". Därtill kan ti l lkomma anpassade arbetsuppgifter 

efter personernas behov och förutsättningar. 

Pris per deltagare/år för rehab/arbetstränings/sysselsättningsplatser, å 60 000: - kronor. 

2. Arbetsledning/handledning finns för vart och ett av arbetsträningsområdena i form av tre til l fem 

välutbildade personer inom varje område. 

3. Arbetsledning/handledning fördelat på en 50 % tjänst 

Pris a 270 000: - kronor per år. 

4. Övriga driftstillägg såsom hyror, försäkringar, el, värme, vatten, arbetskläder m.m. a 100 000: -

kronor år. 

Sökt verksamhetsbidrag: Totalsumma för kalenderår 2014, 970 000: - kronor vid minst 10 stycken 
deltagare i verksamheten. Vi är redo att omgående ta emot deltagare. 

Budget: Enligt ovan, inga andra intäkter finns för nuvarande att möjliggöra detta åtagande. 

Vi har även skaffat oss option på nya närbelägna lokaler som vi kan växa i med nya arbetsplatser och i 

form av ekologisk odling och försäljning, även hunddagis är under planering. 

Referens finns genom mångårigt samverkan med Navet och Arbetsförmedlingens Dan Gustavsson. 

Kontakt e-post: dan.gustafsson(5)arbetsformedlingen.se Telefon: 010-586 36 17 

Grindstugornas Dagcenter org. nr: 769624-6805 

Soldathemsvägen 5, 752 37 Uppsala Telefon: 018-55 60 66 

Uppsala som ovan 

Johan von Essen firmatecknare Tel: 0706-73 88 33, 018-55 60 66 
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