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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 då föreningen enligt 
sina stadgar utdelar vinst i förhållande till erlagd insats och verksamhetsbidrag inte kan ges 
till en vinstutdelande organisation.  
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska föreningen Grindstugornas dagcenter har inkommit med en ansökan om 
verksamhetsbidrag om 1 240 000 kr för att tillhandahålla sju rehab/arbetsträningsplatser för 
personer med lättare funktionshinder under 2014. I föreningens stadgar framgår att 
vinstutdelning sker. Därför föreslår kontoret att verksamhetsbidrag inte beviljas. 
 
Ärendet 
Den ekonomiska föreningen Grindstugornas dagcenter lämnade i oktober 2013 en ansökan 
om att få ersättning från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att utföra tjänster inom 
arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning och sysselsättning för personer med lättare 
funktionshinder. I beredningen av ärendet har föreningen uppmanats komplettera och 
förtydliga huruvida ansökan avser ett svar på den tidigare upphandling av 
arbetsmarknadsinsatser som nämnden gjort, eller om ansökan avser verksamhetsbidrag och i 
så fall inkomma med en ny ansökan och erforderliga handlingar.  
 
Kompletteringar har inkommit under november och december 2013 samt januari 2014. 
Ansökan har ändrats till avse verksamhetsbidrag för att tillhandahålla sju 
rehab/arbetsträningsplatser inom bl a köksbiträde, kassabiträde, 
trädgårdsarbete/fasadrenovering, loppmarknadsverksamhet och möbel/cykelrenovering. 
Platserna kan också enligt föreningen nyttjas för Välfärdsanställningar. 
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Grindstugornas dagcenter ansöker om 1 240 000 kr för 2014 för bland annat handledning, 
hyror, driftskostnader, och arbetskläder för deltagare. Föreningen anger att inga andra intäkter 
finns.  
 
Grindstugornas dagcenter definierar sig själva som ett socialt företag men i föreningens 
stadgar framgår att vinstutdelning sker i förhållande till erlagd insats, vilket innebär att 
Grindstugornas dagcenter per definition inte verkar som ett socialt företag då vinstutdelning 
sker. I januari 2014 inkom kompletterande handlingar där Grindstugornas dagcenter beskriver 
att de återinvesterar eventuell vinst i bättre arbetsmiljö och fler arbetstillfällen, men några 
reviderade stadgar har inte inkommit.   
 
Delar av medlemmarna i den ekonomiska föreningen Grindstugornas dagcenter driver också 
en lunchrestaurang, Grindstugan, som är belägen vid Kåbo Golfbana. Hur förhållandena 
mellan lunchrestaurangen och det sociala företaget ser ut framgår inte av de handlingar som 
inkommit.  
 
Eftersom Grindstugornas dagcenter enligt sina stadgar har vinstutdelning och därmed inte 
verkar som ett socialt företag föreslår kontoret att inte bevilja verksamhetsbidrag till den 
ekonomiska föreningen. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Chef/direktör 







Uppsala 21 oktober 2013. 

Till 
Uppsala Kommun 
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. 

Gritidttij/tnu 

Ansökan om uppdrags-/avtalsersättning genom valfrihetsmarknadernas princip. 

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 i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter 

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 arbetsmarknaden genom stärkt 

självförtroende och 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 erfarenheter. 

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, KTB och ADL. Vi ger individen en coach som 

följer personens utveckling och som tar kontakt med och hjälper till 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.fl. yrkesområden. Våra 

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

Vårt övriga kontaktnät i Uppsala med omnejd är stort både på företaga rsidan och inom den sociala 

sektorn. 

Vår verksamhet är öppen året om. 

Grindstugornas Dagcenter innefattar följande sysselsättning; 

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

trädgårdsarbete/fasadrenovering, loppmarknadsverksamhet och möbel/cykelrenovering. Dessa 

platser 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/dag för rehab/arbetstränings/sysselsättningsplatser, vill vi likställa med 

sysselsättningsfasen a 225: - per aktivitetsdag. 

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

välutbildade personer inom varje område. 

3. Arbetsledning/handledning 

Pris per deltagare a 5000: - och per månad 

4. Övriga driftstillägg såsom el, värme, vatten, arbetskläder m.m. Ingår i dessa ovan nämnda 

summor. 

Vi är redo att omgående ta uppdrag 

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 
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Stadgar för GririMigomas Dagpenter ek. för. 

Den 27 februari 2012 
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§1 Föreningens namn 

Föreningens namn år Qrindstugornas EJagpenfer ek. för. 

§2 Ändamål och verksamhet 

Föreningen ska fiärnja rnederrrnainas ekrnriska intressen gencm att: 

vara ett Uudldnir^centruri fir rnärrriskr med fysiska och psykiska firidicnshirder, 

skapa arenor och mötesplatser som bidrar till utveckling av individer och deras idéer, 

stimulera rrärriskr på vägen till egen firsorjning i fcnn av arbete eller eget företagande. 

erbjuda individer och grupper utbildning, korpetenstirveckling och nätverk vite bidrar till minskat utanförskap och ökade 
rrcjligjieter till en bättre vardag, 

stödja rya \aksarnheter via ptojektutveddirg, särskilt för individer med svårigheter att etablera sig i samhället och på 
arbetsmarknaden 

Qrindstugrnas Qgcenter ek. fir. är politisk och leligjöst obunden. 

Qdndstuganas Eögeenter ek fir. skall verka som ett socialt samrMsintegierande företag/ fiirening och alltid balansera 
överskott i ny räkning. 

§3 Föreningens säte 

Fbrernngens styrelse har sitt säte i Uppsala tormun, L̂ psala län. 

§4 Medlemskap 

Till medlem kan antas sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till firverkligandet av 
föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Madlem kan vara prwateersoner, företag eller föreningar. 

§5 Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala staageenliga medlemsirisatser och av fbrenir^stärrrnan iaststallda medlemsavgifter samt 
övrigt följa föreningens stadgar och beshl 

§6 Insats 
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Varje medlem skall delta i fiierringen med ett insatsbdepp på ettusen (1.000) kronor. Insatsen betalas kontant när 
medlemskap beviljas. En insats återbetalas endast i de tall som sägs i lagen om ekoncmiska föreningar. 



§7 Medlemsavgift 

Varje medlem skall årligen till föreningen betala rnedemsavgjft, san beslutas av foenrngsstänrnan, dock högst fernhurdna 
(500) kronor. Madlernsavgjft betalas på det sätt san och inan den tid san styrelsen bestånrner. 

§8 Uteslutning 

Bi medlem san bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller 
ändarnål kan av styrelsen med 2/3- dels rnajoritet uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om 
uteslutning till loeningsstärrrnan genom att anmäla detta till styrelsen inan en månad från det att meddelandet cm 
iiteslutning skickades till medlemmen. 

§9 Avgång 

Ufcm i de fall san är bestämda på ett särskilt i lagen an ekcrariska föreningar sker en avgång ur föreningen vkl 
utgången av det räkerrskapsår san infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, 
uteslutits, avgått av arman ariedning, eller det har inträffat en arman anständighet san föranlett avgången. 

§10 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tte(3) högst sju(7) styrelsdedamöer med lägst en(l) och höst två(2) styrdsesuppleanter. 
Styrelsdedamöter och styrelsesuppleanter väljs av förernngsstänrnan för en tid av två(2) år fram tiH slutet av den då 
infallande odinarie förerir^sstårrrna Ässtänrnan utser Ordförande för en tid av ett(l) år. Styrelsen konstituerar sig själv 
irfdusive val av kassör på två(2) år. Styrelsen är beslutsför när två(2) av tte(3) , 2/3-dels rnajorifet, av leclamöterna 
är på plats men vid dessa tillfällen endast med absolut enigjhet. 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen utser. 

Styrelsens ansvar äro : redcMsring av föreningens angelägenheter senast före mars månads utgång påföljande år genom 
åraedcMsnrng, bestående av fcrvaltnir̂ sberättelse, resultat- och balansräkning, upprättande av verksamhetsplan och förslag på 
årsavgjft for konmaride verksarnhetsår, ha kontroll över föreningens åtaganden och tillgångar- samt att en månad före 
årsstämman lämna till revisorerna förslag till årsrecbvisnmg dessutom sanrnanställa och offentliggöra rnotioner från medlemmar 
ställda till förenir^sstänrna med yttrande. 

Styrelsen sammanträder en(l) gång per månad. Styrelse för protokoll vid varje möte som justeras av adförande och utsedd 
justenngsman. 

§11 Vinstfördelning 
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Vinsten fördelas i förhållande till erlagd insats. 

§12 Revisorer 

For ganskning av föreningens årsredcMsning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en(l) revisor med 
en(l) revisorssuppleant av odinarie förerm^sstärrma för en period av två(2) år. Mhst en(l) av revisorerna skall vara 
godkänd 

§13 Räkenskapsår 

Faeningens räkerrskapsår är 1 januari-31 december. 

§14 Årsredovisning 



Styrelsen ska lämna åraeclovisningen til revisorerna senast en månad lote adinarie förerringsstmrna Denna ska bestå av 
resdlaträknbg, balansråkiing och förvahningsberålelse. 

§15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Odinarie fbrenirgsstärrrna hålls incm sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid adinarie loteningsstårrrna ska följande 
ärenden behandlas: 

1. Stänrnans öppnande 

2. Val av adförarde vid föreringsstärrnian och arrnälan av stånrrDodfDiandens val av protokollförare. 

3. Godkännande av röstlängd. 

4. Val av justeringsman och rösträknare. 

5. Rågan cm föreningsstMrnan blivit utlyst i behörig adrring. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Styrelsens årsredcMsning. 

8. Foredragrihg av revisionsberättelse. 

9. Beslut om fastställande av resultat- och bdansräknbg samt cm hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda 
balansräknin^i ska disponeras. 

10. Beslut an ansvarsfrihet åt styrelsdedamöterna. 

11. Fastställande av arvoden till styrelsdedamöterna och revisorerna. 

12. RedcMsning av verksamhetsplan för kmmande år. Fastställande av årsavgift 

13. Beslut cm antalet styrelsdedamöter och suppleanter san ska väljas. 

14. Val av styrelsdedamöter och styielsesuppleanter. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

16. Val av valberedning. 

17. Inkomna motioner. 

18. CMiga frågor san ska tas upp på stärrman enligt lag eller föreningens stadgar. 

19. Stärrrnans avslutande 

§15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
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Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift cm de ärenden scm ska 
förekomna. Kalldsen ska utfärdas tidigast fyra veckr före och senast två veckor före adinarie föreningsstanrna och senast 
en vecka före extra föreningsstämma. 



Kallelse till förjningsstarrma cch andra meddelanden sker genan brev med posten eller via e-post till samöiga medemmar. 
Eå kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna cm detta genan brev. 

§16 Ändring av stadgar 

Ändring av cch tillägg till stadgarna fodrar beslut av två på varandra följande möten, varav det ena ska vara 
föreningsstärnma, med 2/3 -dels rnajcriföt. 

§17 Tvister 

Tvist mellan medlem och förening ska avgöras av sldljemårr enligt gällande lag. 

§18 Upplösning av föreningen 

T^rJésnhg av fäenirgen fodrar beslut med 2/3-dels majoritet vid två på varandra föjande möten med minst sex månaders 
mellanrum, varav det ena ska vara föteningsstämma. 

Tillgångar efter det att skulderna betalats föddas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 

§19 Övrigt 

Rr fager som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen an ekcroriska föreningar. 



Protokoll fört vid konstituerande stämma för Grindstugornas Dagcenter Ek. För. den 27 
februari 2012. 

Närvarande: Johan von Essen, Cecilia Waller, Qaes Lindbergh och Hans Ericson. 

§1 

Mtet öppnades av Johan ven Essen scm på uppdrag av stiftarna L̂ psala Skyttegille cch Gatehouse AB hälsade de 
närvarande välkomna cch förklarade syftet med mötet. 

§2 

Johan von Essen valdes till ordförande vid stämman. 

§3 

Qdfbranden vid stämman arrnälde Hns Ericson som sitt val av poickdlfcsHre. 

§4 

Cecilia Waller valdes till justeringsman. 

§5 
Faeningsst̂ rnan beslutade enhälligt att bilda ett socialt toretag i fcrm av en ekenarisk förening och anta de föreslagna 
stadgarna for Qrindstugctnas Eugpenter ek. för.. Qn det föreslagna förenirgsnamnet inte kan goakännas av Bdagsverket, 
beslutade stämman att ge styrelsen tulhrakt att föreslå nya förrenirgsnamn. Det beslutades vidare att styrelsen i samband 
med registreringen av föreningen ska ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som kan behövas. 

§6 

Faerringsstänrnan beslutade att för tiden fram till slutet av den adinarie toreningsstånrnan välja tre styrelsdedamöter och en 
styrelsesuppleant. Fbrenirgsstämrnan valde Johan von Essen, Qaes Iindbergh cch Cecilia Waller till styrelsdedamöter cch 
Fhns Ericson till styrelsesuppreant 

§7 

Föreningens firma tecknas av styrelsen 2(två) i förening. 

§8 

T I revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie fäeningsstänrnan valdes FSkan Ellstrtm. 



§9 

M M avslutades. 

Vid protridlet Cidfoande vid stämman 

Cecilia Waller 
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Grindstugan 

Kontaktp ersoner 
-Johan von Essen 

070-673 88 33 
- Cecilia Waller 

076-814 38 16 

R E H A B I L I T E R I N G 
O C H 

UTBILDNING 

Grindstugan 
Soldathemsvägen 5 
752 36 Uppsala 
Tel: 018-55 60 66 
Org. nr: 556695-5497 
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E T T SOCIALT F O R E T A G SOM DRIVS 
I EKONOMISK FÖRENING 

I N L E D N I N G 

V i v i l l skapa en bättre tillvaro för de personer i vårt samhälle 
som har hamnat utanför arbetsmarknaden, sociala 
sammanhang och mil jöer pga. lättare psykiska som fysiska 
funktionshinder. 

De personer v i vänder oss t i l l behöver få kontakt med 
omgivningen för att få h jä lp med att sätta upp mål vilket leder 
t i l l att de känner sig behövda, blir engagerade och får förhöjd 
livskvalitet. V i v i l l h jä lpa dem att b l i en del av ett arbetsteam 
där individens förutsät tningar och egenskaper lyfts fram samt 
stärker dess t i l l i t och för t roende för omvärlden. 

Dagcentret skall fungera som en mötesplats där professionell 
personal finns til lgänglig. Grindstugans personal skall h jä lpa 
t i l l med kontakter och information som gör att personen lär sig 
att ta initiativ, att fatta beslut och självständigt kunna ta kontakt 
med myndigheter och instanser. De får även vägledning vad 
gäller kontakter med företag och organisationer i syfte att finna 
arbete eller annan sysselsättning. 

A F F Ä R S I D É 

Dagcentret skall: 
*Uppmuntra, s tödja och lära. 
*Ge individen självkänsla och t i l l i t t i l l samhället 
*Främja och utveckla individens egenskaper genom omsorg och 

engagemang. 

*Erbjuda platser t i l l Landsting, kommun, arbetsförmedling m. f l . 

V I S I O N 

Att stärka individen så att personen kan bryta ett irrationellt mönster 
och utvecklas i samförstånd med yrkesliv och privatliv. Att ge 
information och kunskaper som berikar och gör individen 
självständig i tanke och handling. 
M E T O D E R 
V i använder oss av dokumenterade metoder som t.ex. ART, K B T och 
A D L . V i kommer att ge personen en coach som följer individens 
utveckling och som tar kontakt med samhällets olika organisationer 
och instanser och följer personen från A t i l l O. På dagcentret finns 
utbildningssal, samlingslokal, a f färsverksamhet m.m. 
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