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ohälsa och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen
Demokratipiloterna.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet avslår
Demokratipiloternas ansökan om tidsbegränsat bidrag till
Stödverksamhet för unga personer med psykisk ohälsa och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, på 222 000 kronor
för perioden 1 januari 2021 till och med 31 oktober 2021 då
verksamheten inte lever upp till kriterierna om
kompletterande verksamhet samt rimlig ekonomi.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Föreningen Demokratipiloterna ansöker om ett tidsbegränsat bidrag
till stödverksamhet för unga personer med psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ansökan är på 222 000
kronor för perioden 1 januari 2021 till och med 31 oktober 2021.
Demokratipiloterna vill starta samtalsgrupper, digitalt och fysiskt,
för personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning med syfte att minska ensamhet och utsatthet
till följd av den rådande pandemin. Föreningen vill också starta
samtalspromenader och en öppen caféverksamhet. Efter en samlad
bedömning anser förvaltningen att Demokratipiloternas projekt
”Stödverksamhet för unga personer med psykisk ohälsa och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” inte lever upp till kriterierna
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om att vara kompletterande och ha en rimlig ekonomi.
Förvaltningen föreslår att OFU avslår deras ansökan om
tidsbegränsat bidrag.
Bakgrund
Organisations- och föreningsutskottet har beviljat följande bidrag
för projekt till föreningen Demokratipiloterna.
Den 18 december 2012 fick föreningen ett bidrag på 384 000 kronor
för projektet ”Remake your network” för perioden 1 april till
31 december 2013.
Den 17 december 2013 beviljades föreningen bidrag till projektet
”Dynamo – Dynamiska möjligheter!” på 330 000 kronor för
perioden 1 januari till 31 december 2014.
Den 16 december 2014 beviljades föreningen bidrag för år två till
projektet ”Dynamo – Dynamiska möjligheter!” på 330 000 kronor
för perioden 1 januari till 31 december 2015.
Den 15 december 2015 fick föreningen ett slutligt bidrag till
projektet ”Dynamo-Dynamiska möjligheter!” på 165 000 kronor för
perioden 1 januari till 31 december 2016. Bidraget var för ett fjärde
och sista projektår.
Den 28 mars 2017 fick Demokratipiloterna avslag på ansökan för
projektet ”Dynamisk integrering” på 376 000 kronor.
Den 13 juni 2017 fick Demokratipiloterna avslag på ansökan för
projektet ”Nu kommer jag först! – Unga tjejers och
HBTQ-ungdomars guide till stresshantering, självkänsla och
arbetslivet” på 363 000 kronor.
Den 11 december 2018 fick Demokratipiloterna avslag på ansökan
för projektet ”Afro pop up-café” på 342 000 kronor för perioden
1 januari 2019 till och med 31 december 2019.
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.
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Ärendet
Föreningen Demokratipiloterna, organisationsnummer 802463-
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3631, ansöker hos organisations- och föreningsutskottet, OFU, om
222 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för en ny stödverksamhet för
unga personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Bidraget avser perioden 1 januari 2021 till
och med 31 oktober 2021.
Sökande förening
Föreningen Demokratipiloterna bildades i november 2011 med
syfte att driva kulturella och sociala center där människor och
föreningsliv kan mötas samt möjliggöra för verksamhet som
motverkar psykosocial ohälsa, främst hos unga. Demokratipiloterna
driver Dynamo som är ett kulturellt och socialt center som ligger på
Södermannagatan 38 i Stockholm. Den 31 december 2019 hade
demokratipiloterna 218 medlemmar. Demokratipiloterna har även
39 medlemsföreningar med 8-29 personer per förening.
Aktuell ansökan
Ansökan avser bidrag för en ny öppen stödverksamhet för unga
personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning med syfte att minska ensamhet och utsatthet
till följd av pandemin. Den primära målgruppen är unga 16-30 år
med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
och som behöver stöd i den rådande pandemin och den sekundära
målgruppen är människor i alla åldrar som känner psykisk
ohälsa/oro/ensamhet på grund av den pågående Corona pandemin.
Föreningen vill starta 4 slutna samtalsgrupper för den primära
målgruppen, 2 i fysisk form och 2 i digital form, samt öppna
samtalsträffar där både primär och sekundär målgrupp är välkomna.
Utöver samtalsgrupper vill föreningen också senare, i vår 2021,
starta samtalspromenader och en öppen caféverksamhet.
De fysiska samtalsgrupperna varvas med levande verkstadsövningar
som att skriva och måla och de digitala grupperna utgår från ett
förutbestämt tema. De fysiska självhjälpsgrupperna kommer att
träffas 8 gånger sammanlagt, 1 gång varannan vecka och pågår 2-3
timmar med paus. De digitala grupperna kommer att träffas 8
gånger, 1 gång i veckan och pågår 1 timma per gång. Grupperna
leds av en samtalsledare.
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Mål
Syftet med grupperna är att minska ensamhet och utsatthet hos
målgruppen. Att stärka deras självkänsla och självbild i förhållande
till isolering, rädslor, pandemi, livsfrågor, praktiska frågor som rör
vårdbesök, myndighetsbesök/möten med mera som försvårats på
grund av den pågående pandemin. Syftet är också att grupperna ska

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1–705 /2020
Sida 4 (8)

minska ångest, tvångstankar, oro, självskadebeteende och
suicidtankar hos målgruppen.
Kompetens
Föreningen planerar att ha en samtalsledare som håller i
grupptillfällena. Samtalsledaren är utbildad pedagog, projektledare
och processledare samt har gått utbildning i igångsättande av
självhjälpsgrupper. Samtalsledaren har tidigare erfarenhet av att
starta upp självhjälpsgrupper inom tidigare anställning på
Makalösa Föräldrar och inom Fenix Självhjälpscenter.
Samtalsledaren har också erfarenhet av att starta skapandegrupper
inom Levande verkstad som är en metod med olika skrivar- och
målarövningar.
Jämställdhet
Föreningen vill skapa möten mellan människor och främja
demokrati och mångfald. Föreningen tycker det är viktigt att det är
en blandning av människor – en mix av åldrar, könstillhörighet,
sexualitet, funktionsvariation, etnicitet och att målgruppen speglar
samhället. Föreningens medlemsföreningar bidrar med diversitet
och inkluderar bland andra Lesbisk Makt, RFSL, FPES
transförening, Internationella Bekantskaper, Hållkollbo
(kollektivhusförening), Odla Ihop, Push Sverige,
Naturskyddsföreningen och klimataktionen. Alla måste vara
partipolitiskt obundna.
Likabehandling
Föreningen verkar för likabehandling och motverkar
diskriminering, mobbning, kränkande särbehandling och
kriminalitet. Alla som är schemalagda (arbetstränande, volontärer,
praktikanter och anställda) i verksamheterna skriver på ett
tystnadslöfte, det som sägs i lokalerna stannar i lokalerna. Vid
planeringsdagar diskuterar föreningen sin värdegrund och vad ord
som solidaritet, ömsesidighet, tillit och demokrati betyder.
Lokal
Demokratipiloterna bedriver verksamhet i en lokal på
Södermannagatan 38. Lokalen är 180 kvadratmeter och tillgänglig
för personer med fysisk funktionsnedsättning.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
OFU
Summa intäkter
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Kostnader

Belopp
222 000
222 000
222 000
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Personal
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

127 000
75 000
10 000
10 000
222 000

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.
Stadsövergripande och öppen verksamhet
Demokratipiloterna planerar att marknadsföra projektet runt om i
Stockholms stad på platser där de ser att målgruppen rör sig såsom
BUP, ungdomsmottagningar, LSS-boenden och på sociala medier.
Föreningen redogör för att de i sina andra verksamheter sett ett ökat
behov av stöd för målgruppen kopplat till ökad oro på grund av
Corona pandemin. Föreningen planerar att bjuda in deltagare från
samtliga stadsdelar. Deltagaren kan själv vända sig till föreningen
för att få stöd och projektet är öppet för alla inom målgruppen.
Förvaltningen bedömer att verksamheten planeras att vara
stadsövergripande och öppen för alla i målgruppen.
Kompletterande verksamhet
Genom OFU ger socialnämnden bidrag till ett antal verksamheter
som riktar sig till samma målgrupp som Demokratipiloterna
planerar att göra med sitt projekt.
Attention Stockholms stad erbjuder öppna och slutna grupper för
vuxna och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Föreningen har även cafékvällar och
aktiviteter.
Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län har personer med
autism och deras anhöriga som målgrupp. Föreningen anordnar
utbildningar och stödgrupper men också aktiviteter så som teater,
sång, museibesök, bowling och andra sportaktiviteter.
Mellanmålet riktar sig till målgruppen unga vuxna i åldrarna 18-35
med psykisk ohälsa orsakad av till exempel psykossjukdom, bipolär
sjukdom eller långvariga depressioner. Verksamheten erbjuder
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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sociala aktiviteter för sina medlemmar som exempelvis filmklubb,
kreativt måleri, biljard och internetcafé.
PEER Support erbjuder studiecirklar, med olika teman, i olika
verksamheter inom staden. PEER support består av professionella
kamratstödjare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och
funktionsnedsättningar.
Förvaltningen anser att det utifrån vad som anges ovan finns
verksamheter för målgruppen unga med psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från andra föreningar och
även inom Stockholms stad. Befintliga verksamheter och
stödfunktioner erbjuder idag samtalsgrupper, aktiviteter och annat
stöd till målgruppen likt det som Demokratipiloterna avser starta
upp.
Föreningen har som primär målgrupp unga 16-30 år med psykisk
ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som
behöver stöd i att minska ensamhet och utsatthet till följd av Corona
pandemin. I projektet riktar man sig även till en sekundär målgrupp
där människor i alla åldrar som lider av psykisk
ohälsa/oro/ensamhet på grund av den pågående pandemin. Den
sekundära målgruppen är öppen för alla som känner oro på grund av
pandemin och ingår därmed inte i socialtjänstens målgrupp.
Förvaltningen bedömer att projektet vänder sig till en för bred
målgrupp som även innefattar personer som inte tillhör
socialtjänstens ansvarsområde. För den primära målgruppen, unga
med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
finns ett flertal föreningar som erbjuder stöd och aktiviteter. Det
stöd och aktiviteter som finns riktar sig till målgruppen oavsett vad
som ligger till grund för deras oro och inte enbart kopplad till den
nu rådande Corona pandemin, något som Demokratipiloterna
projekt avser rikta sig till.
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God kvalitet
Föreningen redogör för att samtalsledaren har en relevant utbildning
och innehar en mångårig erfarenhet dels från arbete med
målgruppen och dels som tidigare samtalsledare för
självhjälpsgrupper. Projektet använder sig av levande verkstad som
metod i samtalsgrupperna, en metod som samtalsledaren har
erfarenhet. Förvaltningen anser att samtalsledaren har den
erfarenhet som krävs för att bedriva projektet så som beskrivs i
ansökan. Föreningen redogör också för att de har regler och
tystnadslöften som ska skrivas under av alla deltagare för att
säkerställa kvalitet. Föreningen planerar att följa upp resultatet av
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samtalsgrupperna genom att alla deltagare inför första tillfället får
skatta sitt mående efter ett formulär som sedan vid sista
samtalstillfället fylls i på nytt och därefter utvärderas.
Rimliga kostnader
Demokratipiloternas projekt består av samtalsgrupper med fysiska
träffar men också digitala träffar, då inget behov av lokal finns.
Föreningen önskar också starta öppna samtalsgrupper för både den
primära och sekundära målgruppen. Förvaltningen anser att
eftersom föreningen redan erbjuder verksamhet för denna målgrupp
bör denna typ av projekt kunna bedrivas i samma lokaler utan
ytterligare kostnad. Föreningen anger även att de till våren vill
arrangera samtalspromenader två och två. Inte heller vid dessa
tillfällen är projektet bundet till en specifik lokal. Förvaltningen
anser att en kostnad för lokaler inte är rimlig med hänvisning till att
det nya projektet bara delvis bedrivs i lokaler samt bedrivs i en lokal
som föreningen i nuläget redan betalar för och bedriver annan
verksamhet i.
Föreningen redogör för att personalkostnaderna står för 25 % av
samtalsledarens lön inkluderat arbetsgivaravgifter och sociala
avgifter. Demokratipiloterna som förening står för övriga
kanslikostnader, vilket förvaltningen anser rimligt då föreningen
redan bedriver verksamhet för målgruppen med samma personal.
Förvaltningen bedömer att kostnaderna för projektet inte är rimliga
utifrån att projektet även vänder sig till personer som inte tillhör
socialtjänstens målgrupper. Vidare söker föreningen bidrag för
lokalkostnader till aktiviteter som inte borde vara bundna till en
specifik lokal.
Generell bedömning
Förvaltningen bedömer att verksamheten befinner sig i en
planeringsfas då den beräknas att komma igång under våren 2021.
Eftersom projektet ännu inte marknadsförts till målgruppen kan inte
behov och intresse för projektet bedömas. Inte heller omfattningen
av projektet kan tas ställning till. Då dessa förutsättningar inte är
klara kan förvaltningen inte bedöma verksamheten, syfte och mål
fullt ut.
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Jämställdhetsanalys
Föreningen går inte in mer specifikt på hur man arbetar för
jämställdhet just i detta projekt utan pratar mer allmänt om
föreningens jämställdhetsarbete. Föreningen nämner inte heller
specifikt hur de ska arbeta med likabehandling i det nya projektet.
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Alla människor är välkomna till Dynamo och alla är välkomna att
bli medlemmar. Föreningen jobbar ständigt med integration och
jämställdhet. Föreningen kommer att marknadsföra projektet både
till pojkar och flickor inom målgruppen.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
Demokratipiloternas projekt ”Stödverksamhet för unga personer
med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” inte
lever upp till kriterierna om att vara kompletterande och ha en
rimlig ekonomi. Utifrån det och på grund av att nämnden inte har
några extra medel att bevilja för verksamhet kopplat till pandemin,
föreslår förvaltningen att ansökan avslås.
Förvaltningen föreslår att OFU avslår Demokratipiloternas ansökan
om tidsbegränsat bidrag på 222 000 kronor för perioden 1 januari
2021 till och med 31 oktober 2021.
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