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Stöd till unga utsatta för våld i sin partnerrelation
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från
Stiftelsen 1000 Möjligheter
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
Stiftelsen 1000 Möjligheter ett tidsbegränsat bidrag på
450 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31 december 2021 för verksamheten Stöd till unga utsatta
för våld i sin partnerrelation.
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
Stiftelsen 1000 Möjligheter ansöker om ett tidsbegränsat bidrag för
år två på 970 000 kronor för verksamheten Stöd till unga utsatta för
våld i sin partnerrelation, för perioden 1 januari till och med
31 december 2021. Förvaltningen bedömer att stiftelsen har bedrivit
verksamheten med god kvalitet enligt plan under första
verksamhetsåret och att de har goda förutsättningar att nå målen för
kommande år. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
stiftelsen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att de bör
beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen bedömer att det är en utmaning i 1000 möjligheters
verksamhet att besökarna kan vara anonyma och det inte går att veta
hur stor del av besökarna som tillhör Stockholms stad.
Förvaltningen kommer att följa detta särskilt, men anser att
verksamhetens karaktär motiverar att föreningen ska beviljas
samma belopp för år 2021, 450 000 kronor.

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-397/2019
Sida 2 (5)

Bakgrund
Stiftelsen 1000 Möjligheter beviljades ett tidsbegränsat bidrag av
organisations- och föreningsutskottet (OFU) den 24 september 2019
med 450 000 kronor för perioden 1 oktober 2019 till och med
30 september 2020. Bidraget gällde stöd till unga utsatta för våld i
sin partnerrelation.
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
Stiftelsen 1000 Möjligheter med organisationsnummer
802478-3436, ansöker hos OFU om ett tidsbegränsat bidrag på
970 000 kronor för verksamheten Stöd till unga utsatta för våld i sin
partnerrelation. Bidraget avser perioden 1 januari till och med
31 december 2021.
Sökande förening
Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen organisation som stöttar
och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle
fritt från våld. De har varit registrerade som förening sedan 2010
och som insamlingsstiftelse från och med 26 februari 2015.
Stiftelsen fokuserar sedan 2018 på tre huvudsakliga stöd- och
förebyggande insatser: våld i ungas nära relation, unga i prostitution
och våldspreventivt arbete med fokus på förändringar av destruktiva
manlighetsnormer. Stiftelsen erbjuder stöd till målgrupperna via
chatt, e-post och vid den fysiska mottagningen i Stockholm. Från
och med den 1 februari 2019 driver 1000 Möjligheter även den
nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Målgruppen är unga personer mellan 15 och 20 år som är utsatta för
våld i sin partnerrelation.
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Verksamhet
Stiftelsen ger kvalificerat stöd av legitimerad psykolog till unga
utsatta för våld, hot och kontroll i sin partnerrelation. Stödet sker i
huvudsak genom stödsamtal och där så behövs erbjuder de
traumabehandling. Stöd erbjuds också i processen att lämna den
våldsutövande/hotande/kontrollerande partnern. Stiftelsen erbjuder
även juridiskt stöd. De kan dessutom hjälpa och stödja målgruppen i
kontakten med polis, socialtjänst, vård och andra myndigheter. Allt
stöd som ges är gratis.
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Mål
Målet är att nå 150 unga under perioden med kvalificerat stöd samt
att länka till stadens verksamheter riktade till målgruppen.
Kompetens
Den psykolog som idag arbetar i verksamheten har särskild
kompetens i bemötande av unga utsatta för våld i partnerrelation.
Denne ger också handledning samt feedback på stödsamtalen som
volontärerna ger digitalt via chatt. Volontärerna har särskild
kunskap och erfarenhet av att möta unga utsatta för våld i
partnerrelationer. Deras utbildning i stöd och bemötande omfattar
10 veckors utbildning om totalt 39 timmar. Organisationen har i
flera år mött unga utsatta för våld i sin nära relation och gett dem
kvalificerat stöd.
Jämställdhet
Stiftelsens vision är ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”, vilken
styr hela verksamheten i alla frågor kopplade till jämställdhet samt
genomsyrar samtliga beslut inom stiftelsen. De arbetar för att det
inte ska finnas några löneskillnader mellan anställda med olika kön.
De arbetar också aktivt med att föra fram kvinnor både utanför och
inom organisationen. Målgruppen var tidigare framförallt tjejer,
men idag har de verksamheter som är riktade till olika kön och
könstillhörigheter. Bland de stödsökande totalt i stiftelsens hela
verksamhet är 70 % tjejer, 29 % killar samt 1 % med annan
könsidentitet.
Likabehandling
Stiftelsen arbetar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna både i sitt
interna och externa arbete. Internt arbetar de framförallt med
förhållningssätt och bemötande gentemot sina målgrupper och
mellan anställda och volontärer. Externt lyfts dessa frågor när
stiftelsen anlitas av myndigheter och näringsliv. Frågorna om
likabehandling lyfts återkommande och strukturerat i det dagliga
arbetet.
Lokal
Stiftelsen som har sin lokal på Östermalm är tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning. Verksamheten sker i första hand i dessa
lokaler, men vid behov finns möjlighet att hyra in tillfälliga
samtalsrum på andra ställen i staden. Detta kan vara aktuellt då det
kan finnas en hotbild gentemot den unge.
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Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Kostnader
Personal
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader*
Summa kostnader
*20 % av internetabonnemang samt chattserver/hyra av
chattverktyg

Belopp
970 000
838 656
100 672
14 000
16 172
969 500

Redovisning första verksamhetsåret
Stiftelsen har lämnat in redovisningar för både första halvåret och
hela verksamhetsåret enligt beslut i organisations- och
föreningsutskottet. För det första verksamhetsåret var målet att nå
70 ungdomar med kvalificerat stöd av psykolog samt stödsamtal
och praktisk hjälp av volontärer. Resultatet under perioden var att
de nådde 83 ungdomar.
Av de 83 ungdomarna hade 34 fått kvalificerat stöd av psykolog
samt praktiskt stöd och hjälp. Av dessa var 27 tjejer, 5 killar och
2 transpersoner.
Av de 83 ungdomarna hade 49 erhållit stödsamtal av volontärer,
praktiskt stöd såsom medföljande, hjälp med myndighetskontakter
och vårdkontakter samt juridisk hjälp. Av dessa var 38 tjejer,
8 killar och 3 transpersoner.
Stiftelsen har utvärderat verksamheten vid den fysiska
mottagningen. I utvärderingen av stödet som ges vid mottagningen
har de ställt frågan ”Har du känt dig lyssnad på och upplevt ett bra
bemötande? Medelvärdet av svaren är 9,9 av 10 möjliga.
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 tjänsteutlåtande för tidsbegränsat bidrag för det
första året (dnr 8.1.1-397/2019, sammanträde 24 september 2019)
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gjort bedömningen att verksamheten är stadsövergripande och
öppen för alla samt att den drivs med god kvalitet.
OFU beslutade att bevilja stiftelsen 450 000 kronor för det första
bidragsåret. I OFU:s beslut angavs bland annat att verksamheten
skulle kunna komplettera de befintliga insatserna för ungdomar
utsatta för våld i nära relation vad beträffar åldersgruppen 15-17 år.
Vidare uppmanades 1000 Möjligheter att söka alternativa
finansieringskällor, inte minst mot bakgrund av att den verksamhet
som stiftelsen avser driva kommer att vara öppen för ungdomar
även från andra kommuner.
Förvaltningen bedömer att 1000 Möjligheter bedrivit verksamheten
enligt plan och nått målen under första verksamhetsåret.
Förvaltningen bedömer att det är en utmaning i 1000 möjligheters
verksamhet att besökarna kan vara anonyma och det inte går att veta
hur stor del av besökarna som tillhör Stockholms stad.
Förvaltningen kommer att följa detta särskilt, men anser att
verksamhetens karaktär motiverar att föreningen ska beviljas
samma belopp för år 2021, 450 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
1000 Möjligheters verksamhet Stöd till unga utsatta för våld i sin
partnerrelation lever upp till kriterierna i riktlinjerna.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Stiftelsen 1000 Möjligheter
ett tidsbegränsat bidrag på 450 000 kronor för perioden 1 januari till
och med 31 december 2021 för verksamheten Stöd till unga utsatta
för våld i sin partnerrelation.
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