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Unga Station Vårberg
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från
Stockholms Stadsmission
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
Stockholm Stadsmission ett tidsbegränsat bidrag på
200 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31 december 2021 för Unga Station Vårberg.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Viktor Morawski
Administrativ chef

Eva-Lotta Elmér
Enhetschef

Sammanfattning
Stockholms Stadsmission ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
200 000 kronor för verksamheten Unga Station Vårberg för
perioden 1 januari till och med 31 december 2021. Organisationen
erbjuder öppen verksamhet i form av aktiviteter för barn, ungdomar
och familjer vilket ger både barn och vuxna stöd i en trygg och
positiv miljö. Förvaltningen bedömer att Stockholms
Stadsmission ska beviljas det sökta bidraget.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
123 41 Farsta
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Unga Station har funnits i Vårberg sedan november 2017.
Föreningen beviljades ett tidsbegränsat bidrag med av
organisations- och föreningsutskottet (OFU) den 24 september 2019
för perioden 1 januari till och med 31 december 2020.

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-708/2020
Sida 2 (6)

Stockholms Stadsmission driver också Unga Station Södermalm
med en öppen tjejverksamhet, en samtalsmottagning och en öppen
förskola för unga föräldrar. Denna verksamhet når unga från hela
staden och har under många år beviljats verksamhetsbidrag av OFU,
för år 2020 fick de 840 000 kronor. Organisationen driver också
Unga Station Järva som OFU beviljade tidsbegränsat bidrag med
300 000 kronor för år 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella organisationer” beslutade av nämnden 16 april
2019.
Ärendet
Stockholms Stadsmission med organisationsnummer 802003-1954,
ansöker hos organisations- och föreningsutskottet, OFU, på
200 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för verksamheten vid
Unga Station Vårberg. Bidraget avser perioden 1 januari till och
med 31 december 2021.
Sökande förening
Stockholms Stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation
som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och
missbruk, barn, ungdomar och äldre. Organisationen bedriver också
skolverksamhet och sociala företag. Stockholms Stadsmission får
föreningsbidrag av OFU för en mängd olika verksamheter.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Verksamheten riktar sig till barn, familjer och ungdomar upp till
21 år som lever i ekonomisk och social utsatthet, främst på grund av
fattigdom och svårigheter att navigera i det svenska samhället.
Många har nyligen invandrat, andra har levt i utsatthet i
generationer. Verksamheten är öppen för alla men de allra flesta
kommer från närområdet, i första hand Skärholmen, Enskede-ÅrstaVantör och Farsta.
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Verksamhet
Organisationen erbjuder öppen verksamhet för familjer och barn i
form av aktiviteter, måltider och vuxenstöd i en trygg och positiv
miljö. De erbjuder samtalsmottagning vilket innebär enskilda
stödsamtal med barnombud i reflekterande form inklusive
nätverksarbete på systemteoretisk grund. Därtill erbjuds
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föräldrautbildning och temakvällar med fokus på barns rättigheter i
Sverige. Verksamheten har öppet måndag till torsdag
klockan 9 till 19, fredagar klockan 9 till 15 samt varannan lördag
klockan 10 till 17 för utflykter. Julafton och nyårsafton är det öppet,
övriga högtider är det stängt.
Aktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsgrupp 10-14 år vid 40 tillfällen för totalt
20 individer.
Utflykter/bio/teater/idrott under 20 lördagar och lov för
totalt 70 individer.
Mötesplats familj vid 90 tillfällen för 200 individer.
Läxhjälp vid 90 tillfällen för totalt 40 individer.
Måltider under öppna verksamheterna med 120 portioner
per vecka för totalt 85 individer.
Föräldrastärkande verksamhet vid 20 tillfällen för totalt
35 individer.
Råd- och stödverksamhet, inkluderat samtalsmottagningen
för både barn och vuxna, för totalt 200 individer.
Hälso- och berättargrupp vid 10 tillfällen för 6 individer.

Mål
Mål för verksamheten är att deltagaren ska uppleva stöd att förbättra
sin livssituation, få uppleva ett bättre mående samt bli sedd och
bekräftad. Vidare ska denne uppleva att det finns möjlighet till
medverkan och inflytande i verksamheten. Deltagaren ska få ett gott
bemötande samt känna sig trygg.
Kompetens
Personalen i verksamheten är socionomer, beteendevetare och
barnskötare. Samtliga har erfarenhet av att arbeta med barn och
unga.
Jämställdhet
Stockholms Stadsmission har en värdegrund som utgår från en
kristen, humanistisk människosyn och bygger på allas lika värde
oavsett bakgrund, etnisk eller religiös tillhörighet, ålder, kön,
sexuell läggning och funktionsnedsättning. Värdegrundsfrågorna
lyfts vid all rekrytering och vid introduktionsutbildningar.
Organisationens ledning beslutade att från och med 1 januari 2019
inte längre upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet.
I stället arbetar de med aktiva åtgärder där risker för diskriminering
undersöks, analyseras, åtgärdas och följs upp. Detta görs löpande
genom skyddsronder, medarbetarenkäter och lönekartläggning.
Även på APT lyfts dessa frågor. På Unga Station i Vårberg är de
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fjorton anställda varav en är man. I verksamheten är det 65 %
flickor/kvinnor och 35 % pojkar/män.
Likabehandling
Stockholms Stadsmission har fastställt en arbetsmiljöpolicy som
alla anställda ska känna till. De anser att all form av kränkande
särbehandling ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Organisationen genomför olika utbildningar för att förebygga
diskriminering, till exempel har de introduktionsutbildning som ger
alla anställda möjligheter att på ett bra sätt finna sig tillrätta i
arbetsgruppen. De har även utbildning i kommunikation och
bemötande, konflikthantering och övriga arbetsmiljöfrågor för alla
chefer och ledare.
Lokal
Verksamheten finns i en stor lokal på Vårbergsplan i närheten av
tunnelbanestationen. Lokalen är tillgänglig för personer med fysisk
funktionsnedsättning.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Insamling och gåvor
Bidragsgivare:
OFU
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader*
Summa kostnader

Belopp
7 275 000
200 000
7 475 000
4 450 000
1 500 000
170 000
1 355 000
7 475 000

*informationsmaterial, klientkostnader, telefon/porto, OHkostnader, leasing, kontorsmaterial
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Redovisning första halvåret
De kvalitativa målen mäts sent på hösten och har därför inte kunnat
redovisas här. Resultaten för de kvantitativa målen 1 januari31 juli 2020 jämförs nedan med planen för hela 2020.
• Öppen tjejverksamhet 40 gånger per år som når totalt cirka
12 tjejer mellan 13 och 16 år.
Resultat: Tjejgruppen har ställt om till en ungdomsgrupp.
9 tillfällen för 29 individer.
• Utflykter/bio/teater/idrott erbjuds under 20 lördagar för
70 individer.
Resultat: 17 tillfällen för 173 individer.
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•

•

•
•

•

Öppna familjekvällar med måltider vid 45 tillfällen för
70 individer.
Resultat: 45 tillfällen för 70 individer.
Föräldrastärkande verksamhet erbjuds under 20 tillfällen för
40 individer.
Resultat: Ställdes in på grund av pandemin efter ett tillfälle
då 57 individer var på plats.
Simkurs för mödrar vid åtta tillfällen för åtta personer.
Resultat: Ställdes in på grund av pandemin.
Råd- och stödverksamhet, inkluderat samtalsmottagningen
för både barn och vuxna, för 250 individer.
Resultat: 353 tillfällen för 91 individer.
Läxhjälp vid 35 tillfällen för 30 deltagare.
Resultat: 29 tillfällen för 67 individer.

Pandemin har påverkat verksamheten från april och framåt, till
exempel har simkursen ställts in då simhallarna har varit stängda.
Även de föräldrastärkande kurserna har ställts in. De öppna
verksamheterna familjekvällar, läxhjälp och utflykter har
genomförts utomhus. Detta har inte lockat lika många deltagare,
framförallt inte ungdomar. Aktiviteter som har blivit fler är
basbehov som att dela ut matlådor och basmatkassar samt råd- och
stödverksamheten. Besökarna har behövt mer frekvent stöd med
ekonomi och att hantera oro.
Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet för tidsbegränsat bidrag för det
första året gjort bedömningen att projektet uppfyller samtliga
kriterier för att få bidrag (dnr 8.1.1–362/2019, sammanträde
24 september 2019).
Förvaltningen bedömer att Unga Station Vårberg har hanterat
pandemin på ett bra sätt och ställt om de verksamheter som behövts
utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Några aktiviteter har
ställts in medan andra ökat i antal och lockat fler deltagare.
Förvaltningen anser att föreningen ska beviljas samma belopp som
under första bidragsåret.
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Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen ska
beviljas samma bidrag som de fick under första bidragsåret.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Stockholms Stadsmission
ett tidsbegränsat bidrag på 200 000 kronor för perioden 1 januari till
och med 31 december 2021.
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