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Trygga rum - tillsammans för bostadslösa
barnfamiljer i Stockholm
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen
Hela Människan i Stockholms län
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar föreningen
Hela Människan i Stockholms län 400 000 kronor för
perioden 1 januari till och med 31 december 2021.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Föreningen Hela Människan i Stockholms län (Hela Människan)
ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor för tiden
1 januari till och med 31 december 2021. Ansökan gäller projektet
Trygga Rum och avser ett andra år. Projektet syftar till att bidra till
minskning av bostadslöshet och lindra utsattheten bland
barnfamiljer i Stockholm genom att utveckla metoder och
samverkan. Föreningen erbjuder, tillsammans med sina
samarbetspartners Sociala Missionen och Ny Gemenskap, en öppen
mötesplats där också individuellt stöd ges. Föreningen uppskattar
att de kommer att nå omkring 60 barnfamiljer med cirka 120 barn.
Förvaltningen bedömer att projektet kompletterar det arbete
socialtjänsten gör för målgruppen i staden.
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Bakgrund
Hela Människan beviljades ett tidsbegränsat bidrag av
organisations- och föreningsutskottet (OFU) den 18 juni 2019 med
400 000 kronor för perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.
Under tiden 1 juli till och med 31 december 2020 har verksamheten
fortsatt att bedrivas utan bidrag från OFU. Med anledning av
pandemin har mötesplatserna i Vällingby och Tensta inte kunnat
vara öppna enligt plan sedan våren 2020, men verksamheten i
Skärholmen har drivits även under hösten.
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 föreningar” beslutade av nämnden 16 april 2019.
Ärendet
Föreningen Hela Människan i Stockholms län med
organisationsnummer 802004-2373, ansöker hos OFU om
400 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för projektet Trygga Rum –
tillsammans för bostadslösa familjer. Bidraget avser perioden
1 januari till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Hela Människan, som är projektägare, har varit registrerad som
förening sedan 1 januari 1971 och har haft en aktiv och
dokumenterad verksamhet sedan start. Föreningen arbetar stärkande
för och tillsammans med människor som lever i en utsatt
livssituation. De verkar för att minska utanförskapet och ge
människor möjlighet till förändring. Föreningens huvudmän är
församlingar från Svenska Kyrkan och traditionella frikyrkor i
länet.
Sociala Missionen och Ny Gemenskap är samarbetspartners i
projektet. Båda föreningarna är väl kända av förvaltningen och har
båda verksamhetsbidrag sedan många år.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Projektets målgrupp är bostadslösa familjer med barn under 18 år i
Stockholms stad. Föreningen använder både begreppet hemlösa och
bostadslösa i sin ansökan, men betydelsen av begreppen är
densamma.
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Verksamhet
Hela Människan erbjuder aktiviteter varje vecka för målgruppen.
Totalt uppskattar föreningen att de, med projektets insatser, kan nå
omkring 60 bostadslösa barnfamiljer där antalet barn uppskattas till
cirka 120 barn. En stor del av familjerna som föreningen har haft
kontakt med har levt i osäkra boendeförhållanden i mer än två år,
många så länge som 5-10 år. Majoriteten av barnfamiljerna har sitt
ursprung i ett land utanför Europa.
Projektet ägs av Hela Människan, med Sociala Missionen,
Ny Gemenskap och lokala församlingar som samarbetspartners.
Parterna ansvarar för olika delar av projektet utifrån
organisationernas olika kompetenser och resurser.
Hela Människan ansvarar för att tillsammans med församlingar och
volontärer utveckla och samordna den öppna verksamheten med
aktiviteter för barn och familjer. Barnen erbjuds pedagogisk
verksamhet, läxhjälp, sång och musik tillsammans med sina
föräldrar. Barnen erbjuds stödsamtal med diakon eller kurator.
Genom ideella krafter blir barnen erbjudna en
”fadderfamilj/lånefarmor” om de vill och har behov av det.
Verksamheten erbjuder också föräldraskapsstöd.
Sociala Missionen erbjuder juridiskt och psykosocialt stöd till
föräldrar i frågor om boende och försörjning. De utvecklar också
metoder för uppsökande verksamhet och lokal samverkan mellan
ideella och offentliga aktörer. Föräldrarna erbjuds även information,
rådgivning och lotsning/länkning till myndigheter och ideella
organisationer kring sociala frågor med fokus på bostad, försörjning
och samhällsetablering. Även föräldrarna erbjuds stödsamtal med
diakon eller kurator.
Ny Gemenskap bistår med kompetens kring att driva mötesplatser
och samordna volontärer. Lokala församlingar inom
Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan och Centrumkyrkan står för
lokaler och volontärer. De står också för verksamhetsledare och
insatser i den öppna verksamheten.
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Varje vecka under året utom under sommaren kommer
Hela Människan och dess samarbetspartners att erbjuda stöd en eller
två för- eller eftermiddagar i varje stadsdelsförvaltning. I
Skärholmen riktar sig föreningen till barnfamiljer från Skärholmen
med omnejd, i Farsta riktar de sig till barnfamiljer från både Farsta
och Enskede-Årsta-Vantör. Under sommarlovet kommer föreningen
att erbjuda lägervistelse och utflykter i församlingarnas regi.
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Mål
Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan som ska
bidra till att minska bostadslösheten bland barnfamiljer i
Stockholms stad samt lindra familjernas utsatthet.
Delmål 1

Erbjuda bostadslösa barn och deras föräldrar öppen verksamhet för
att stärka barnens trygghet och utveckling samt stärka föräldrarna i
sin föräldraroll.
Delmål 2

Erbjuda rådgivande och stödjande insatser till bostadslösa föräldrar
för att möjliggöra egenmakt och lösningar för boende och
försörjning på kort och lång sikt.
Delmål 3

Utveckla metoder för lokal samverkan och samordning av insatser
mellan offentlig och ideell sektor för att förebygga och minska
hemlöshet bland barnfamiljer i staden.
Kompetens
Hela Människan har lång erfarenhet av barn- och
familjeverksamhet, bland annat har de stödgrupper för barn och
ungdomar som lever i familjer med risk- och missbruk, psykisk
ohälsa eller har bevittnat våld i nära relationer. Alla ledare är
yrkesutbildade inom olika områden, till exempel förskollärare och
sjuksköterskor. Därutöver är de utbildade av Ersta Vändpunkten
inom Ersta Diakoni. Alla volontärer är yrkesutbildade, till exempel
socionomer eller pedagoger. Diakonen som samordnar projektet har
lång och gedigen utbildning och erfarenhet.
Sociala Missionen har stor erfarenhet av att arbeta med råd- och
stödverksamhet för vuxna invånare som har svårt att på egen hand
få sina sociala och ekonomiska rättigheter tillgodosedda. Samtliga
som arbetar med målgruppen är utbildade socionomer eller
motsvarande. Ny Gemenskap har lång erfarenhet och kompetens av
att driva mötesplatser för socialt utsatta människor.
Jämställdhet
Hela Människan arbetar utifrån att alla människor har lika värde och
ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etnisk ursprung,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning. De möjliggör för alla
sina besökare att själva få påverka sitt deltagande och val av
aktiviteter.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Sociala Missionens arbete tar sin utgångspunkt i ett
antidiskriminerande perspektiv med inriktning på mänskliga
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rättigheter och demokrati. Aktiviteterna i projektet är öppna för
både kvinnor och män, men de riktar främst in sig på ensamstående
mammor, då dessa är särskilt drabbade av bostadslöshet och
socioekonomisk utsatthet.
Ny Gemenskap är öppen för alla som vill vara medlemmar och alla
dessa har möjlighet att aktivt påverka verksamheten.
Likabehandling
Alla tre organisationer arbetar för mänskliga rättigheter, inkludering
och rättvisa. Utöver det arbetar de för att motverka diskriminering,
mobbning och kränkande särbehandling. De har både policys och
åtgärdsplaner inom ovanstående områden. I projektet är
barnrättsperspektivet ledande.
Lokaler
Verksamheten kommer under andra projektåret att bedrivas i
Svenska kyrkans lokaler i Skärholmen samt i Centrumkyrkan i
Farsta. Den senare är en samarbetskyrka mellan Centrumkyrkans
församling och Svenska kyrkan i Farsta. Verksamheterna är öppna
för alla oavsett religion eller trosuppfattning. Det förekommer ingen
religiös verksamhet i projektet.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Kostnader
Personal*
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Summa kostnader

Belopp
400 000
350 000
12 000
38 000
400 000

*190 000 kronor är personalkostnader för den pedagogiska
verksamheten med barnen, 160 000 kronor är för stödet till de
vuxna.
Redovisning för det första projektåret
Föreningen har lämnat in redovisningar för både första halvåret och
första projektåret enligt beslut i organisations- och
föreningsutskottet. Resultatet för de uppsatta målen för helåret är:
Delmål 1
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Erbjuda bostadslösa barn och deras föräldrar öppen verksamhet för
att stärka barnens trygghet och utveckling samt stärka föräldrarna i
sin föräldraroll. Resultat: Verksamhet har bedrivits för barnfamiljer
boende i minst tre stadsdelsförvaltningar. Till verksamheten i
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Skärholmen har det kommit ett flertal familjer som föreningen lärt
känna och kunnat stötta. Barnen har erbjudits pedagogisk
verksamhet, läxhjälp, sång och musik tillsammans med sina
föräldrar. Till verksamheterna i Tensta och Vällingby har det
kommit få besökare trots att föreningen aktivt försökt nå
målgruppen.
Delmål 2

Erbjuda rådgivande och stödjande insatser till bostadslösa föräldrar
för att möjliggöra egenmakt och lösningar för boende och
försörjning på kort och lång sikt. Resultat: Verksamheten har
erbjudit juridiskt och psykosocialt stöd till föräldrar i frågor om
boende och försörjning för att öka deras förutsättningar till en bättre
livssituation.
Delmål 3

Utveckla metoder för lokal samverkan och samordning av insatser
mellan offentlig och ideell sektor för att förebygga och minska
bostadslösheten bland barnfamiljer i staden. Resultat: Metoden med
öppen verksamhet har fungerat bra för familjerna i Skärholmen. De
har däremot haft svårigheter att nå målgruppen i Tensta och
Vällingby trots olika typer av marknadsföring och information på
olika språk.
Verksamheterna i Tensta och Vällingby stängdes tillsvidare i våras,
både på grund av pandemin och att det var svårt att nå familjerna. I
Skärholmen stängdes verksamheten någon vecka men öppnade igen
då familjerna fortsatt velat komma. Under sommaren erbjöds olika
aktiviteter utomhus, även dagsutflykter. Under hösten 2020 är det
enbart verksamheten i Skärholmen som är öppen.
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 8.1.1–216/2019, sammanträde
18 juni 2019).
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Förvaltningen bedömer att Hela Människan och deras
samarbetspartners Sociala Missionen och Ny Gemenskap delvis har
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levt upp till målen för projektet. Förutom att pandemin ställde till
det för verksamheterna i Tensta och Vällingby hade de där också
svårigheter att nå målgruppen. Inför andra projektåret har de därför
valt att flytta den öppna verksamheten till Farsta där de i
Centrumkyrkans lokaler ska ta emot bostadslösa barnfamiljer från i
första hand Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten i
Skärholmen kommer att fortsätta som under det första projektåret.
Föreningen har inför valet av Farsta som mötesplats varit i kontakt
med en utredare på stadsövergripande avdelningen inom
verksamhetsområdet hemlöshet för att stämma av att många inom
målgruppen finns inom dessa två stadsdelsförvaltningar. Denne har
även bekräftat målgruppens behov av stöd och hjälp.
Förvaltningens förslag
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen
Hela Människan fortsatt lever upp till kriterierna i riktlinjerna för
projektet Trygga Rum.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen ett tidsbegränsat
bidrag på 400 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31 december 2021. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter
ett halvår samt en helårsredovisning efter hela verksamhetsåret.
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