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Ersta Hopp
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Ersta
diakonisällskap
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar Ersta
diakonisällskap ett tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor
för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 för
verksamheten Ersta Hopp.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Viktor Morawski
Avdelningschef

Eva-Lotta Elmér
Enhetschef

Sammanfattning
Föreningen Ersta diakonisällskap (Ersta diakoni) ansöker om
1 000 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för perioden 1 januari 2021
till och med 31 december 2021 för verksamheten Ersta Hopp.
Förvaltningen bedömer att föreningen bedrivit verksamheten på
Ersta Hopp i huvudsak enligt plan under första halvåret 2020 och att
föreningen har goda förutsättningar att nå målen för året.
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Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Ersta diakonis
verksamhet Ersta Hopp lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att
föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.
Förvaltningen bedömer att kostnaderna i Ersta diakonis ansökan är
orimligt höga i förhållande till stadens ansvar, föreningens ekonomi
i stort, nämndens budget och bidrag till andra föreningar som riktar
sig till samma målgrupp. Förvaltningen anser därför att föreningen
ska beviljas ett lägre belopp för år 2021, 400 000 kronor.
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Bakgrund
Detta är den andra ansökan från Ersta diakoni om tidsbegränsat
bidrag för Ersta Hopp. Ersta diakoni beviljades 500 000 kronor i
tidsbegränsat bidrag för Ersta Hopp för år 2020 på organisationsoch föreningsutskottets, OFU:s, sammanträde den
17 december 2019.
Ersta Hopp startades år 2018 då Ersta diakoni övertog
verksamheten Hopp Stockholm. Hopp Stockholm har tidigare
beviljats verksamhetsbidrag från OFU. För det sista året Hopp
Stockholm beviljades bidrag från OFU, 2017, hade de ett
verksamhetsbidrag på 530 000 kronor.
Ersta diakoni beviljas i nuläget verksamhetsbidrag från OFU för
Ersta Vändpunkten. Ersta Vändpunkten är en professionell
mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i
eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. För år
2020 och 2021 har Ersta Vändpunkten beviljats ett tvåårigt
verksamhetsbidrag på 2 600 000 kronor årligen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar” beslutade av socialnämnden den 16 april 2019.
Ärendet
Föreningen Ersta diakoni, organisationsnummer
802000-6717, ansöker hos OFU om 1 000 000 kronor i
tidsbegränsat bidrag för verksamheten Ersta Hopp. Bidraget avser
perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Ersta diakoni är en ideell förening som grundades år 1851.
Verksamheten vilar på kristen grund. Föreningens mål är att
människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som
möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Målgrupp för Ersta Hopp är personer över 18 år som varit utsatta
för sexuella övergrepp under uppväxten. En majoritet av Ersta
Hopps klienter är över 30 år och 25 % är över 50 år. Även anhöriga
kan få stöd.
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Verksamhet
Ersta Hopp erbjuder individuellt anpassat psykosocialt stöd,
praktisk hjälp, psykologisk behandling samt stödgrupper. Varje
kontakt inleds med ett orienterande samtal för att få en bild av
personens situation och behov. I de fall verksamheten inte kan
erbjuda adekvat hjälp erbjuds länkning till annan vårdgivare.
Mål
Övergripande mål för Ersta Hopp för år 2021 är att:
- Minska konsekvenser av sexuella övergrepp hos de enskilda
klienterna, för att förbättra måendet och stärka individens
resurser och därmed skapa möjligheter för att personen kan
leva det liv den önskar.
- Bidra till att personer som utsatts för sexuella övergrepp
under uppväxten ska ges möjlighet till professionell, adekvat
stöd och behandling och därigenom bidra till att minska
lidandet hos de enskilda personerna samt att förbättra
folkhälsan.
- Vara en stabil mottagning för sin målgrupp och att finnas
över tid.
Individuella mål för varje enskild deltagare identifieras och
dokumenteras i början av stödkontakten. Målen följs sedan upp
kontinuerligt under kontaktens gång. Gemensamma mål för
samtliga deltagare på Ersta hopp är:
- Större förståelse för konsekvenser av sexuella övergrepp och
hur det påverkar klientens liv idag.
- Ökad förmåga till självomsorg/självempati.
- Minska destruktiva beteenden.
- Varje individ ska känna att det stöd/hjälp som ges är
anpassat efter den unika personen.
- Varje individ ska känna att bemötandet från Ersta Hopp är
gott.
Måluppfyllelsen mäts med en enkät i slutet av varje termin.
Kompetens
Stödinsatserna på Ersta Hopp utförs av två anställda, varav en
legitimerad psykolog och en socionom med grundläggande
psykoterapiutbildning. Båda medarbetarna följde med från tidigare
Hopp Stockholm och har ungefär 10 års erfarenhet från olika
verksamheter som arbetar med traumarelaterad problematik eller
sexuella problem.
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Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet på Ersta Hopp tar avstamp i samtliga
diskrimineringsgrunder. Arbetet sker till exempel genom att
använda ett inkluderande språk i samtal och på hemsidan, att lyfta
olika maktstrukturers påverkan på den enskilda människan och att
ha en inkluderande miljö med synliga Pride- och transflaggor.
Grunden i alla klientkontakter är kunskapen om sexuell utsatthet
under barndomen, ett normkritiskt- och intersektionellt
förhållningssätt och hbtqia1-kompetens. Ersta Hopp är tydliga i sin
information om att mottagningen vänder sig till både kvinnor, män
och icke-binära personer över 18 år. Cirka 20 % av Ersta Hopps
klienter är män.
Likabehandling
Inom Ersta diakoni råder nolltolerans för övergrepp och
kränkningar. Organisationen har en rutin för att förebygga och
åtgärda kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella
trakasserier. En del i denna rutin är att försäkra sig om att alla
anställda vet var de kan vända sig vid kränkande särbehandling.
Frågan om förekomst av kränkande särbehandling och mobbning
tas upp i anonyma medarbetarundersökningar. Resultaten följs upp
via APT och vid behov vidtas åtgärder. Det finns även tillgång till
en visselblåsarfunktion inom Ersta diakoni.
Lokal
Ersta Hopp bedrivs i Ersta diakonis lokaler på Södermalm.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Insamling och gåvor
Intäkter för utförda tjänster
OFU
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Konsulter
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader
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Belopp
1 483 860
15 000
1 000 000
2 498 860

1 726 900
94 000
228 000
12 000
437 100
2 498 000

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersex-personer och
asexuella.
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Redovisning första halvåret
Ersta Hopp har under 2020 till och med augusti genomfört
777 enskilda samtal i form av psykologisk behandling, psykosocialt
stöd eller praktisk hjälp. Stöd har getts via mail eller telefon vid
9 tillfällen. Under perioden har Ersta Hopp dessutom gett
konsultation till andra yrkesverksamma vid 15 tillfällen och
genomfört föreläsningar och utbildningar.
Totalt har 50 unika individer fått stöd hos Ersta Hopp under det
första halvåret 2020. Det kvantitativa årsmålet på Ersta Hopp är att
ta emot 65-70 deltagare under 2020.
Ersta Hopps övergripande mål är att minska konsekvenserna av
sexuella övergrepp hos de enskilda klienterna, för att förbättra
måendet och stärka individens resurser. Utvärderingar som
genomförts med deltagare under 2020 till och med augusti visar
följande resultat:
- Samtliga svarande anser att samtalen på Ersta Hopp gjort
skillnad i deras mående.
- 94 % anser att bemötandet på Ersta Hopp är mycket bra och
6 % att det är bra.
- 94 % av de svarande hade haft kontakt med en annan
vårdgivare.
- Av de som tidigare haft kontakt med en annan vårdgivare
hade 33 % haft fokus på sexuell utsatthet i vårdkontakten.
67 % hade inte haft fokus på sexuell utsatthet vid tidigare
vårdkontakt utan blivit behandlade för psykisk ohälsa eller
ångest.
Verksamheten på Ersta Hopp har påverkats av coronapandemin
främst genom att stödgrupperna inte genomförts under våren och
hösten 2020. De anmälda deltagarna erbjöds i stället enskilda
samtal. Under våren genomfördes också en del enskilda samtal
digitalt eller via telefon. Från och med juni 2020 har verksamheten
återgått till i huvudsak fysiska besök.
Förvaltningens bedömning
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
innehåller krav som ansökan och föreningen ska uppfylla. För de
ansökningar som uppfyller kraven ska förvaltningen göra en
sammanvägd bedömning av hur verksamheten uppfyller de fyra
kriterier som riktlinjerna omfattar.
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17 december 2019) gjort bedömningen att verksamheten på Ersta
Hopp är stadsövergripande och öppen för alla i målgruppen samt att
den drivs med god kvalitet.
OFU beslutade att bevilja 500 000 kronor i tidsbegränsat bidrag till
Ersta Hopp för år 2020. I OFU:s beslut angavs bland annat att Ersta
Hopp genom sitt professionella arbetssätt skulle komplettera övriga
insatser till målgruppen inom staden.
Förvaltningen bedömer att Ersta Hopp bedrivit verksamheten i
huvudsak enligt plan under första halvåret 2020 och att föreningen
har goda förutsättningar att nå målen för året. Ersta Hopp har inte
genomfört stödgrupper under första halvåret 2020 på grund av
coronapandemin. Förvaltningen bedömer dock att deltagarna
erbjudits ett likvärdigt stöd genom enskilda samtal.
Förvaltningen anser att verksamheten på Ersta Hopp bedrivs med
god kvalitet. De insatser som erbjuds utförs av en professionell
psykolog och psykoterapeut vilket kompletterar stödgrupperna hos
Rise som drivs av personer inom målgruppen.
Förvaltningen bedömer att kostnaderna i Ersta diakoni ansökan är
orimligt höga i förhållande till stadens ansvar, föreningens ekonomi
i stort, nämndens budget och bidrag till andra föreningar som riktar
sig till samma målgrupp. Förvaltningen anser därför att föreningen
ska beviljas ett lägre belopp för år 2021, 400 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Ersta diakonis
verksamhet Ersta Hopp lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att
föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.
Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet
beviljar Ersta diakonisällskap ett tidsbegränsat bidrag på 400 000
kronor för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 för
verksamheten Ersta Hopp.
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