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Till
Socialnämndens organisations- och
föreningsutskott
2020-12-16

nxtME
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen
nxtME
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar nxtME ett
tidsbegränsat bidrag på 250 000 kronor för perioden
1 januari 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar upp till
21 år i Stockholms stad.
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 nxtME ansöker om 400 000 kronor i tidsbegränsat
bidrag för perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.
nxtME har beviljats 250 000 kronor för stödverksamhet gentemot
barn och ungdomar i Stockholms stad för år 2020. Förvaltningen
bedömer att föreningen bedrivit verksamheten 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 nxtME lever upp
till kriterierna i riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett
tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år. Föreningen söker ett högre
bidrag än de beviljades för år 2020. Förvaltningen har än så länge
följt föreningen under en begränsad tid och tidsbegränsade bidrag
brukar av den anledningen inte höjas inför år två. Förvaltningen
bedömer därför att bidraget ska beviljas på samma nivå som första
året.
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Bakgrund
Föreningen nxtME beviljades 250 000 kronor i tidsbegränsat bidrag
för år 2020 på organisations- och föreningsutskottets, OFU:s,
sammanträde den 17 december 2019. Bidraget skulle enligt beslutet
användas för stödverksamhet för barn och ungdomar upp till 21 år i
Stockholms stad samt för föreläsningar i skolor i Stockholm stad.
Föreningen nxtME har dessförinnan ansökt om bidrag från OFU vid
fyra tillfällen varav samtliga ansökningar avslagits.
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 nxtME, organisationsnummer 802470-2725, ansöker
om 400 000 kronor i tidsbegränsat bidrag från OFU. Bidraget avser
perioden 1 januari till och med 31 december 2021.
Sökande förening
nxtME är en ideell förening registrerad 2013 för personer som har
varit eller är utsatta för incest samt yrkesverksamma och andra
personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med dessa
personer. Föreningens syfte är att erbjuda den stöd och hjälp till
offer för incest som de anser saknas i samhället. Föreningens
verksamhet består av stödverksamhet, utbildning och
opinionsbildning. nxtME är en riksförening som har sitt
huvudkontor och största delen av verksamheten i Stockholm.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Föreningens målgrupp är personer från 13 år och uppåt som har
varit eller är utsatta för incest, samt yrkesverksamma och de
personer som kommer i kontakt med incestutsatta. Den aktuella
ansökan gäller föreningens verksamhet i Stockholm gentemot unga
upp till 21 år.
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Verksamhet
nxtME erbjuder både akut och planerat stöd till målgruppen. Stödet
består av slutna samtalsgrupper, samtalsgrupper via Skype, enskilda
samtal, stöd via chatt, telefon och mail samt stödpersoner.
Stödpersonerna hjälper till med praktiska saker och följer med på
besök som kan upplevas som obehagliga, till exempel till vård, polis
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och advokat. Föreningen erbjuder även sociala aktiviteter vid
exempelvis familjehögtider.
Föreningen anger att barn och unga oftast tar den första kontakten
via föreningens chattfunktion. Därefter kan kontakten tas vidare via
telefon och enskilda stödsamtal. I stödsamtalen medverkar ofta
barnets ena förälder. Föreningen startade hösten 2019 sin första
stödgrupp enbart för barn, som består av ett antal utsatta flickor.
Föreningen har ett nära samarbete med skolor och elevhälsoteam
för att så tidigt som möjligt hitta barn som är utsatta.
Ett annat huvudområde för föreningen är föreläsningar riktade till
olika målgrupper, till exempel skola, kommun, vård och
allmänheten. Incestoffer finns i alla sammanhang och därför anser
föreningen att föreläsningar är ett bra verktyg för att hitta utsatta.
Föreningens erfarenhet är att många utsatta personer vågar söka
hjälp efter deras föreläsningar.
Den aktuella ansökan avser föreläsningar riktade mot unga i
Stockholm.
Mål
nxtME:s mål för stödverksamheten under 2021 är att alla som
kontaktar föreningen ska känna att det fått individuellt stöd utifrån
sina behov, eller hjälp vidare till annat stöd eller behandling. Varje
stödsökande som önskar ska få en stödperson i 6 månader. nxtME
vill hjälpa minst 20 nya klienter i Stockholm. Föreningen vill också
utveckla volontärverksamheten ytterligare.
Kvantitativa mål för stödverksamheten under 2021:
• 200 akuta individuella samtal
• 200 planerade individuella samtal
• 200 hjälpsamtal för klienters räkning
• Chatt 4 dagar per vecka
• Stödtelefon 3 dagar per vecka
• 3 Desireegrupper i Stockholm med 10 träffar och cirka
5 deltagare per grupp.
• 2 digitala stödgrupper med 10 träffar vardera
• 4 högtidsträffar
• Skaffa och utbilda 10 nya volontärer/stödpersoner
• Utbilda 10 nya stödpersoner 4 timmar per månad
• Handledning av nuvarande volontärer 4 gånger per år
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Föreningen har även som mål att under 2021 fortsätta utveckla
föreläsnings- och utbildningsverksamheten.
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Kvantitativa mål för föreläsningar under 2021:
• Genomföra 8 föreläsningar
• Utbildning yrkesverksamma vid 2 tillfällen
• Att en skola använder nxtME:s material för e-learning
Kompetens
Föreningen har i dagsläget fyra anställda på huvudkontoret i
Stockholm. Uppdragen som stödpersoner och samtalsledare utförs i
huvudsak av volontärer. De grundläggande kraven för att bli
volontär i föreningen är att man ska vara en stabil och strukturerad
person som kan avsätta tid och vill hjälpa andra. Alla volontärer
genomgår nxtME:s grundutbildning, för att få en bättre kunskap och
förståelse om incest. Sedan kan volontären vidareutbilda sig för att
bli stödperson, samtalsledare eller för att bemanna stödtelefonen.
De volontärer som bemannar stödtelefonen och stödchatten har
egen erfarenhet av sexuella övergrepp inom familjen.
Jämställdhet
Föreningen erbjuder stöd till både kvinnor och män. Föreningen
arbetar medvetet med att utveckla jämställdheten genom
tillvägagångssätt och sina riktlinjer. nxtME:s klienter består till
största delen av kvinnor (90%) men de arbetar medvetet med att
söka upp utsatta män. Föreningen har genomfört ett projekt där de
lyft fram fler utsatta män i föreningens informationsmaterial och
inlett ett samarbete med två manliga influerare. Föreningen erbjuder
manliga stödpersoner och från år 2020 även stödgrupper specifikt
för män.
Likabehandling
nxtME:s verksamhet syftar till att undvika utanförskap för dem som
varit eller är utsatta för incest och istället verka för ett inkluderande
sammanhang där alla oavsett bakgrund har rätt till en fullt
fungerande vardag. Föreningen anger att alla som sökt stöd hos
föreningen har fått det.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Medlemsintäkter
Insamling och gåvor
OFU
Region Stockholm
Summa intäkter
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Kostnader
Personalkostnader

Belopp
10 000
10 000
400 000
75 000
495 000

350 000
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Konsult
Resor
Lokal
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

10 000
10 000
55 000
5 000
65 000
495 000

Redovisning första halvåret
nxtME har för år 2020 beviljats bidrag för att ge stöd till personer
upp till 21 år i Stockholms stad. Då nxtME ger möjlighet för de
stödsökande att vara anonyma är det svårt för föreningen att ge
exakta siffror över hur många av de stödsökande som tillhör den
specifika målgruppen.
nxtME vet med säkerhet att de under första halvåret 2020
regelbundet har gett stöd och hjälp till 18 personer som är under
21 år och bor i Stockholm. Föreningens årsmål är att nå ut till
25 stödsökande personer i målgruppen. Under första halvåret 2020
har 11 personer under 21 år bosatta i Stockholm deltagit i
föreningens stödgrupper. Föreningen har utöver detta fortsatt med
den stödgrupp för fem unga utsatta tjejer de startade under 2019.
Från mars 2020 genomfördes stödgruppsträffarna främst digitalt.
Efter vårens stödgrupper har deltagarna fyllt i en skriftlig
utvärdering. Enligt utvärderingarna har stödet lett till att de
stödsökande känner sig mindre ensamma och att de klarar vardagen
bättre tack vare stödet.
nxtME har under perioden genomfört fem föreläsningar riktade till
gymnasieskolor i Stockholm, med totalt 250 medverkande elever.
Föreningen har genom detta uppnått årsmålet om att erbjuda fem
föreläsningar för unga upp till 21 år i Stockholms stad. Från och
med april 2020 genomfördes föreläsningarna digitalt. Föreningen
har tagit fram ett utbildningsmaterial om incest riktad mot unga,
som under våren 2021 kommer att testas av en gymnasieskola i
Stockholm.
nxtME har vidare etablerat samarbete med ungdomsmottagningar i
Stockholm som regelbundet hänvisar unga incestutsatta till
föreningen.
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nxtME uppger att de märkt av en ökning av antalet stödsökande
framför allt under april, maj och juni 2020. Föreningen upplever att
incestutsatta har mått betydligt sämre under första halvåret 2020 än
normalt på grund av coronapandemin. Föreningen har utökat
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öppettiderna i chatten under coronapandemin med lunchöppet
måndag till torsdag samt längre öppet på lördagskvällar.
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.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet för bidrag för år ett gjort
bedömningen att nxtME uppfyller de fyra kriterierna i riktlinjerna
(dnr 8.1.1-599/2019, sammanträde 17 december 2019).
Förvaltningen bedömer att nxtME bedrivit verksamheten enligt plan
under första halvåret 2020 och att föreningen har goda
förutsättningar att nå målen för året.
Föreningen söker ett högre bidrag än de beviljades för år 2020.
Förvaltningen har än så länge följt föreningen under en begränsad
tid och tidsbegränsade bidrag brukar av den anledningen inte höjas
inför år två. Förvaltningen bedömer därför att bidraget ska beviljas
på samma nivå som första året.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att nxtME 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 nxtME ett tidsbegränsat bidrag på 250 000 kronor för
perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år i
Stockholms stad.
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