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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag och hyresbidrag: sociala företaget Snidar 
2014 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja det sociala företaget Snidar bidrag till hyreskostnaden med 430 600 kr via avtalet 
med styrelsen för vård och bildning samt ett verksamhetsbidrag på 200 000 kr samt 
 
att finansiera bidraget med medel ur nämndens budget för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser. 
 
Sammanfattning 
Det sociala företaget Snidar har 2012-11-16 och med komplettering 2013-11-04 ansökt hos 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) om hyres- och verksamhetsbidrag för år 
2014. Verksamheten har utökats under 2013. Kontoret föreslår att nämnden beviljar bidrag till 
Snidar till hyra och verksamhet. 
 
Ärendet 
Det sociala företaget Snidar har 2012-11-16 och med komplettering 2013-11-04 ansökt hos 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) om hyres- och verksamhetsbidrag för år 
2014. (bilaga 1) 
 
Snidar startade sin verksamhet i januari 2012. UAN beviljade företaget bidrag till lokal- och 
verksamhetskostnader med 606 000 kr för år 2012 för upp till 20 personer i arbetsträning samt 
uppdrog till Styrelsen för Vård och Bildning (V&B) att tillhandahålla handledning i företaget. 
Av Snidars bokslut och balansräkning framgår att företagets omsättning har varit större än den 
budgeterade för år 2012. Vid årets slut uppgår överskottet till 130 248 kr. För år 2013 
beräknas överskottet till 25 000 kr. 



2 (2) 

 
Under år 2013 har 16 personer haft placering samtidigt på Snidar hela eller delar av året.  
 
UAN har också för år 2014 uppdragit till V&B att tillhandahålla arbetsledning till Snidar. 
Kostnaden för handledning beräknas till ca 1 090 000 kr. Hyresavtalet är tecknat betalas av 
V&B som också har hyreskostnaden för den sysselsättningsverksamhet som de bedriver på 
uppdrag av UAN.  
 
Verksamheten är stabil och har utökats under året. Kontoret föreslår därför att nämnden 
beviljar Snidar hyres- och verksamhetsbidrag med 430 000 kr respektive 200 000 kr för 2014. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius Nilsson 
Direktör 
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Ansökan om hyresbidrag och verksamhetsbidrag till det 
sociala företaget Snidar för 2014. 

Det sociala företaget Snidar ansöker om hyresbidrag och verksamhetsbidrag för 
vår arbetsträning/sysselsättning för personer med psykisk ohälsa på 
Seminariegatan 26 i Uppsala. 

Snidar bedriver verksamhet genom ett snickeri, en datorverkstad, en 
ramverkstad, glasfusing och enklare bilservice. Utvecklingsområden inom 
Snidar är kafé med galleri, bilrekonditionering samt foto och multimedia. 

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, så att 16 personer idag är sysselsatta med 
produktion och försäljning av produkter beställda av Snidars kunder. Snidar 
tänker utvidga verksamheten under 2014 så att vi närmar oss 20 personer. 

För att trygga dessa arbetstränings-/sysselsättningsplatser samt utöka 
verksamheten, ansöker vi om medel för verksamhetsåret 2014 med 640 600 kr 
varav 430 600 kr utgör hyreskostnaden och 210 000 utgör verksamhetsbidraget. 

Uppsala den 28 november 2012 

Bilaga: Budget 2014 

Anna Mattsson Jan Wilger 
Kassör handledare 



Budget 2014 
Kostnader 
Löner för 2 handledare betalas direkt av 

Hyra kommunen 
Hyra maskiner & verktyg ingår i hyra 
El 
nköp snick 18500 

Inköp ram 20000 

Inköp dator verkst. 11000 

Inköp bilservice 4000 

Inköp glas 10000 

Marknadsföring 40000 

Bokföring 
Utbildning handledare 10000 

Utbildning koop 10000 

utbildning glas 
Tel, el, internet abon. 4500 

Mobiltelefon deltagare 3000 

Hemsida 2000 

Dataprogram 1000 

Datorer 
Kontorsmaterial 5000 

Städ 
Sammankomster 25000 

Transporter 
Arbetskläder 5000 

Skyddsutrustning 5000 
Busskort 40000 

Resor 4000 
Medlemsavgifter 2000 

Porto 500 

Försäkring företag 5000 

Bankkostnader 1000 

Bilersättning 1000 

Livsmedel 40000 

Inköp bil 
Skatt o försäkring bil 9000 

Drivmedel o rep 20000 

Prenumerationer 1000 

Övriga kostnader 10000 

Summa kostnader 307500 

Intäkter 
Ramverkstad 25000 

Snickeri 32000 

IT försäljning 28000 

Bilservice 5000 

Verksamhetsbidrag 210000 

Glasförsäljning 10000 
Stöd till personligt biträde 22500 

Anordnarstöd 
Fas 3 
utbildningsbidrag Samord. Förb 

Övriga intäkter 
Summa intäkter 

Resultat 

332500 

25000 

Riktvärde överskott 
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