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Gatans Röster
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen
Hela Människan i Stockholms län
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
Hela Människan i Stockholms län ett tidsbegränsat bidrag på
200 000 kronor för perioden 1 januari 2021 till och med
31 december 2021 för verksamheten Gatans Röster.
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
Föreningen Hela Människan i Stockholms län (Hela Människan)
ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 500 000 kronor för perioden
år 2021 för verksamheten Gatans Röster. Gatans Röster är en kör
för personer som lever i social utsatthet. Förvaltningen bedömer att
Gatans Röster kompletterar övriga insatser till målgruppen genom
att de i större utsträckning än övriga jämförbara verksamheter
kombinerar fritidsaktiviteter med ett omfattande socialt stöd och
praktisk hjälp.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
123 41 Farsta
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se

Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Hela
Människans verksamhet Gatans Röster lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag
för ett år. Förvaltningen anser att det sökta beloppet är högt i
förhållande till övriga bidrag till jämförbara verksamheter som
riktar sig till samma målgrupp. Förvaltningen föreslår att Hela
Människan beviljas en lägre summa än den sökta, 200 000 kronor.
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Bakgrund
Detta är den första ansökan från föreningen Hela Människan för
verksamheten Gatans Röster.
Hela Människan har beviljats 400 000 kronor i tidsbegränsat bidrag
från organisations- och föreningsutskottet, OFU, för projektet
Trygga Rum för perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.
Trygga Rum består av råd, stöd och aktiviteter för bostadslösa
barnfamiljer. Hela Människan driver projektet tillsammans med
föreningarna Ny Gemenskap och Sociala Missionen. Hela
Människan har ansökt om ett tidsbegränsat bidrag på
400 000 kronor för att fortsätta projektet Trygga Rum under år
2021.
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
Föreningen Hela Människan i Stockholms län,
organisationsnummer 802004-2373, ansöker hos OFU om
500 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för verksamheten Gatans
Röster. Bidraget avser perioden 1 januari 2021 till och med
31 december 2021.
Sökande förening
Föreningen Hela Människan i Stockholms län har varit registrerad
som förening sedan 1 januari 1971 och har haft en aktiv och
dokumenterad verksamhet sedan starten. Föreningen arbetar
stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt
livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge
människor möjlighet till förändring. Föreningens huvudmän är
församlingar från Svenska Kyrkan och traditionella frikyrkor i
länet.
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Verksamheten Gatans Röster startades i oktober 2016 i samband
med att Sveriges television spelade in dokumentären Gatans Kör,
där operasångaren Rickard Söderberg bildade en kör för personer i
hemlöshet. Efter att produktionen avslutats fortsatte Hela
Människan och föreningen Ny gemenskap att driva kören. Gatans
Röster består idag av körövningar en gång per vecka och socialt och
praktiskt stöd till medlemmarna alla dagar i veckan. Kören har i
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dagsläget 37 medlemmar. Under de fyra år kören varit igång har det
genomsnittliga medlemsantalet varit 35.
Aktuell ansökan
Målgrupp
De som söker sig till kören är personer som lever i en utsatt
livssituation. Majoriteten är hemlösa när de börjar i kören eller har
varit det. De flesta har eller har haft alkohol- och drogproblematik
och/eller psykisk ohälsa.
65 % av medlemmarna i Gatans Röster är kvinnor och 35 % är män.
De flesta av medlemmarna är mellan 60-80 år.
Verksamhet
Kören träffas för att sjunga på tisdagar klockan 10-12.
Medlemmarna har alla dagar i veckan tillgång till socialt och
praktiskt stöd från föreningen kring sin livssituation. Det innefattar
hjälp med nykterhet och drogfrihet, psykisk och fysisk hälsa,
ekonomi samt kontakter med myndigheter och sjukvård.
Under de fyra år kören varit igång har Hela Människan haft som
prioriterat mål att ingen körmedlem ska vara hemlös.
Gatans Röster har sedan starten genomfört ett antal större
aktiviteter, så som konserter, uppträdanden och turnéer med
övernattning. Föreningen planerar att fortsätta arrangera dessa
aktiviteter med kören.
En del av konceptet med kören är att varje medlem får skriva på ett
avtal i vilket medlemmen förbinder sig till att:
• respektera andra medlemmar i kören, ledare och andra de
möter i samband med verksamheten.
• vara nykter och drogfri på övningar, uppträdanden,
konserter och turnéresor.
• inte på något vis hota eller kränka andra medlemmar, ledare
eller andra de möter.
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Mål
Målen för verksamheten är att:
• ge människor som lever i en utsatt livssituation möjlighet att
växa i en gemenskap genom sång och musik.
• stärka kördeltagarnas självkänsla och tro på att det går att
förändra sitt liv till det bättre.
• bryta mönster av alkohol- och drogberoende genom att
erbjuda en nykter gemenskap och nya vänner att umgås med
på övrig tid.
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•
•

erbjuda stöd vad gäller bostad, ekonomi, fysisk och psykisk
hälsa.
minska hemlösheten.

Kompetens
Föreningen Hela Människan har lång erfarenhet av att stötta
personer som lever i en utsatt livssituation. Hela Människan har en
anställd diakon på heltid och en diakon som arbetar ideellt på heltid.
Båda dessa har specialistkompetens kring hemlösa och äldre.
En körledare som är utbildad musiker ansvarar för att leda
körövningarna. Körledaren har hittills varit timanställd hos Hela
Människans samarbetsorganisation Ny Gemenskap. Två
samordnare har sedan juni 2020 anställts inom Hela Människan för
att ansvara för förberedelser kring körövningar med fika, lokaler
och annat. En av samordnarna är utbildad kock och frisör, den andra
är utbildad ordningsvakt och har arbetat som boendestödjare. Båda
har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd.
En diakon som är föreståndare för Centrumkyrkan i Farsta, där
körövningarna hålls, är med som volontär.
Jämställdhet
Hela Människan arbetar utifrån att alla människor har lika värde och
ska bli behandlade med respekt. I föreningens samtliga
verksamheter ges deltagarna möjlighet att påverka verksamheternas
inriktning och utbudet av aktiviteter.
Likabehandling
Medlemmar och ledare utser varje termin via slutna val ett körråd.
Till körrådet kan medlemmen vända sig för att komma med förslag,
idéer, men också med klagomål. När körrådet fattar beslut görs det i
demokratisk ordning där alla har var sin röst.
Lokal
Gatans Kör har sina körövningar i Centrumkyrkan i Farsta.
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Budget för sökt verksamhet
Hela Människan söker framför allt bidrag för personalkostnader.
Hittills har Hela Människan stått för personalkostnader gällande det
sociala stödet, som utförts av föreningens anställda diakon. Ny
Gemenskap har stått för anställning och finansiering av körledaren.
Hela Människan har genom ett särskilt bidrag från Radiohjälpen
kopplat till coronapandemin kunnat anställa de två samordnarna till
körövningarna under perioden juni-december 2020. Hela
Människan har genom bidraget från Radiohjälpen även kunnat
erbjuda utdelning av mat och hygienartiklar till medlemmarna i
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samband med körövningarna. Hela Människan vill genom denna
ansökan få medel för att själva kunna stå för körledarens lön och
även för att kunna behålla samordnarna under nästa år.
Intäkter
OFU
Summa intäkter

Belopp
500 000
500 000

Kostnader
Personal
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Summa kostnader

470 000
25 000
5 000
500 000

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
Gatans Röster har medlemmar som tillhör nio olika stadsdelar i
Stockholm. Alla medlemmar i kören förutom tre personer tillhör
Stockholms stad. Förvaltningen bedömer att verksamheten är
stadsövergripande och öppen för alla i målgruppen.
Kompletterande verksamhet
Socialförvaltningen har flera egna verksamheter som riktas mot
personer som lever i hemlöshet eller har missbruksproblem. Det
finns även en rad kompletterande verksamheter för målgruppen
inom civilsamhället som får bidrag från OFU. De flesta av dessa
fokuserar på basbehov, socialt stöd och stöd i kontakt med
myndigheter.
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För att komma ur en tillvaro präglad av missbruk och hemlöshet
kan meningsfulla aktiviteter, nya intressen och social samvaro vara
viktiga pusselbitar. För att komplettera socialtjänstens och
civilsamhällets övriga insatser för personer i hemlöshet eller
missbruk har OFU därför beviljat bidrag till exempelvis
kulturverksamhet hos föreningen Off Stockholm, fotbollsträning
hos Gatans Lag Stockholm och tränings- och hälsofrämjande
aktiviteter på Convictus Hälsocenter. Från och med oktober 2020
beviljar OFU även bidrag till Convictus Södermalm som är en
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nystartad verksamhet med fokus på kultur och fritid för personer
som är på väg ur hemlöshet eller missbruk.
Förvaltningen bedömer att det finns ett värde i att det finns
föreningar med olika inriktning när det gäller aktiviteter och som
når ut till olika delar av målgruppen. Förvaltningen bedömer att
Gatans Röster kompletterar övriga insatser till målgruppen genom
att de i större utsträckning än övriga jämförbara verksamheter
kombinerar fritidsaktiviteter med ett omfattande socialt stöd och
praktisk hjälp till medlemmarna. Förvaltningen bedömer att denna
kombination av insatser ökar förutsättningarna för att skapa
långsiktigt positiva livsförändringar hos medlemmarna.
När det gäller befintliga föreningar inom området har Off
Stockholm och Convictus Hälsocenter en jämn könsfördelning
bland medlemmar/deltagare. Gatans Lag har en majoritet män bland
deltagarna. Convictus Södermalm har då det är en nystartad
verksamhet inte kunnat redovisa fördelningen bland besökarna, men
målet och förhoppningen är att ha en jämn könsfördelning. Gatans
Röster har en majoritet kvinnor bland medlemmarna. Förvaltningen
bedömer att tillskottet av Gatans Röster bidrar till att det totalt sett
blir en mer jämn könsfördelning bland deltagarna hos de föreningar
OFU beviljar bidrag till inom området.
God kvalitet
Föreningen Hela Människans inriktning är att stärka personer som
lever i olika former av utsatthet. Föreningen har lång erfarenhet av
att stötta personer som lever i hemlöshet och med problem kring
missbruk och psykisk ohälsa. Förvaltningen bedömer att de
personer som arbetar med Gatans Röster har lämplig utbildning och
erfarenhet för uppdraget. Föreningens anställda diakon är den som
främst ansvarar för det sociala stödet till medlemmarna.
Förvaltningen anser att verksamheten är av god kvalitet.
Rimliga kostnader
Förvaltningen bedömer att kostnaderna i budgeten för Gatans
Röster i sig är rimliga. Förvaltningen anser dock att det sökta
beloppet är högt i förhållande till OFU:s övriga bidrag till
jämförbara verksamheter som riktar sig till samma målgrupp. Av
detta skäl och utifrån nämndens begränsade budget föreslår
förvaltningen att Hela Människan beviljas en lägre summa än den
sökta, 200 000 kronor.
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Jämställdhetsanalys
Gatans Röster har både kvinnor och män som medlemmar men med
en majoritet av kvinnor. Förvaltningen ser inget problem med detta
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ur jämställdhetssynpunkt då kören är öppen för alla i målgruppen
och att föreningen arbetar med likabehandling i verksamheten.
Totalt sett bedömer förvaltningen att ett bidrag till Gatans Röster
bidrar till en jämnare könsfördelning bland deltagarna i de
verksamheter inom området som OFU beviljar bidrag till.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
Hela Människans verksamhet Gatans Röster lever upp till
kriterierna i riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett
tidsbegränsat bidrag för ett år.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Hela Människan
i Stockholms län ett tidsbegränsat bidrag på 200 000 kronor för
perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamheten Gatans Röster.
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