Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen

Handläggare
Nina Ström
Telefon: 08-509 25 026

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-295/2020
Sida 1 (8)
2020-11-25

Till
Socialnämndens
organisations- och föreningsutskott
2020-12-16

Drömgården
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Drömstort
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar föreningen
Drömstort 250 000 kronor för perioden 1 januari till och
med 31 december 2021.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Föreningen Drömstort ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
450 000 kronor för tiden 1 januari till och med 31 december 2021.
Föreningen bildades 2011 och arbetar för att motivera ungdomar att
bli aktiva och tro på sig själva. Föreningen söker bidrag för
Drömgården i Rågsved, en mötesplats för socialt utsatta ungdomar
och unga vuxna mellan 15 och 25 år från hela staden. Förvaltningen
bedömer att Drömgårdens verksamhet, både aktiviteterna och
mentorskapsprogrammet, kompletterar stadens förebyggande arbete
med socialt utsatta barn och ungdomar. Föreningen är dock oprövad
från förvaltningens sida och förvaltningen föreslår ett lägre bidrag
än det sökta.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se
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Bakgrund
Föreningen Drömstort har funnits sedan 2011 och har inte tidigare
sökt föreningsbidrag av socialnämndens
organisations- och föreningsutskott (OFU).
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
Drömstort med organisationsnummer 802461-9168, ansöker hos
OFU om ett tidsbegränsat bidrag på 450 000 kronor för
verksamheterna vid Drömgården i Rågsved. Bidraget avser
perioden 1 januari till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Drömstort är en ideell organisation, med säte i Stockholm som
bildades 11 september 2011. Föreningen arbetar för att motivera
ungdomar att bli aktiva och tro på sig själva. Det görs på olika sätt,
till exempel genom att ha föreläsningar och workshoppar, erbjuda
läxhjälp och idrotts- och kulturaktiviteter för skolor och föreningar.
De utbildar också så kallade drömledare, också kallade mentorer,
till föreningslivet samt hjälper nyanlända att integreras i samhället.
Föreningen har bedrivit aktiviteter i många år, men först 2019 fick
de en egen lokal, Drömgården i Rågsved.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Drömgården är en mötesplats för socialt utsatta ungdomar och unga
vuxna mellan 15 och 25 år men vänder sig främst till unga vuxna
mellan 18 och 25 år. De unga har bristande tillgång till sociala
nätverk och utbildning, de har inte heller någon fritidssysselsättning
och hänger ofta på torg och i centrum. Målgruppen kommer
framförallt från stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör,
Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Farsta, Skärholmen och HägerstenÄlvsjö. Drygt 25 % är nyanlända ungdomar.
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Verksamhet
Föreningen har bedrivit aktiviteter för ungdomar i flera år men det
var först i december 2019 de öppnade Drömgården. Inledningsvis
genomfördes verksamheten i mindre skala, men från hösten 2020
har verksamheten öppet två dagar i veckan. Drömgården, som
föreningen söker bidrag för, är en mötesplats för ungdomar och
unga vuxna mellan 15 och 25 år från hela staden. Verksamheten
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erbjuder både fria och ledarledda aktiviteter i form av idrott, kultur,
dans, sång, pingis och gym med mera. De erbjuder även
ledarskapskurser, föreläsningar, läxhjälp, stöd att skriva cv och söka
jobb samt träna körkortsteori. Därtill finns det möjlighet att ta del av
de aktiviteter som föreningens samarbetspartner har, exempelvis
Fryshuset, Reach for Change, Studiefrämjandet och Rågsved IF.
Öppettiderna kommer att vara onsdagar och torsdagar 16-21 samt
fredagar 16-22 året runt. Föreningen beräknar kunna nå 200 nya
ungdomar under 2021. De erbjuder också speciella lovaktiviteter
vid samtliga lov och tror sig då kunna nå minst 400 besökare, med
erfarenhet från sommaren 2020. Under veckoloven kommer de att
ha öppet alla vardagar, dock är öppettiderna ännu inte bestämda.
På Drömgården kan alla besökare som vill delta i ett
mentorskapsprogram enligt en metod som föreningen tagit fram och
som fokuserar på de ungas mål och drömmar. Var och en som deltar
i programmet får en mentor som stöttar den unge.
Mentorskapsprogrammet vill fånga upp socialt utsatta och
omotiverade unga att formulera en handlingsplan. De som ingår i
mentorskapsprogrammet kan boka tider med sina mentorer tre
gånger i veckan dag- eller kvällstid. Föreningen beräknar att det
kommer att delta 20-30 ungdomar i programmet.
Mål
Målet med verksamheten är att förebygga utanförskap genom att
hjälpa ungdomar från Stockholm mellan 15 och 25 år att etablera
sig i samhället. De siktar på att locka ungdomar som hänger på torg
och i centrum. Föreningen har som mål att nå 200 nya ungdomar
och unga vuxna till Drömgården från Stockholms stad under
perioden.
Kompetens
Föreningen har totalt åtta anställda, omräknat till
heltidsanställningar är det tre. Av de anställda arbetar i nuläget två
som mentorer, en som coach för nyanlända samt övriga är ledare för
aktiviteterna. Föreningen har utbildat 20 personer i värdebaserat
ledarskap under sex dagar, för att de ska kunna arbeta som
mentorer. Ytterligare 10 ska utbilda sig till mentorer närmaste tiden.
Mentorerna, som själva har vuxit upp i socioekonomiskt utsatta
områden och är mellan 25 och 30 år, är insatta i hur man stärker
ungas självkänsla. Med hjälp av föreningens egen utarbetade metod
för individuella samtal om mål och drömmar kan mentorerna
fungera som ett stöd för de unga. Föreningen har också fem
volontärer i dagsläget.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-295/2020
Sida 4 (8)

Föreningens anställda behärskar tillsammans persiska, dari,
engelska, swahili och luganda.
Drömstort har sedan starten av mötesplatsen i Rågsved samarbetat
med stadsdelsförvaltningen lokalt. På detta sätt samverkar de kring
den verksamhet som erbjuds ungdomar lokalt. Föreningen kommer
att bredda samarbetet och kontakta andra stadsdelsförvaltningar
senare under året.
Föreningen är ansluten till Svenska Settlementförbundet som
specialiserar sig på att hjälpa mötesplatser för ungdomar och även
utbildar personal i fritidsfrågor.
Jämställdhet
Könsfördelningen bland de unga är 70 % killar och 30 % tjejer.
Drömstort vill vara attraktiv för båda könen och försöker aktivt
uppnå en mer jämn könsfördelning. Föreningen försöker locka fler
tjejer genom att arrangera spontanidrott i större utsträckning än
tävlingsidrott, då det senare lär vara en bidragande orsak till att
tjejer deltar i mindre omfattning. Ett annat sätt att nå fler tjejer är att
de satsar på att inkludera kulturella aktiviteter såsom utflykter,
konstutställningar, inspirationsföreläsningar och musik- och
spelkvällar. Föreningen har planer på att starta ett separat forum för
tjejer.
Föreningen har tagit fram en jämställdhetsplan som hela personalen
gemensamt ansvarar för i den dagliga verksamheten. I den ingår
föreningens värderingar, policy och åtgärder som de ska tillämpa
för att utveckla en jämnare könsfördelning.
Likabehandling
Föreningen uppger att de värderar alla människor likvärdigt, oavsett
kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion. De accepterar
inte någon form av kränkande behandling eller trakasserier vilket de
är tydliga med både vid rekrytering och innan de påbörjar ett
samarbete med andra organisationer.
Föreningen har tagit fram en likabehandlingsplan där deras
arbetssätt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser
presenteras.
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Lokal
Föreningen har sina lokaler i Rågsved en liten bit från stadsdelens
centrum. Lokalen är på 220 kvm och har nio rum. Med ekonomiskt
stöd från Boverket har lokalerna renoverats och anpassats till
verksamheten. Med samma finansiär ska en tillgänglighetsanpassad
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hiss installeras under nästa år. Lokalen har en nödutgång och även
en brandsläckare som är installerad centralt i lokalen.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Skolverket
Boverket
Gålöstiftelsen
Enskede-Årsta-Vantör
Övriga
Arbetsförmedlingen
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Konsulter
Resor
Lokaler inklusive el
Förbrukningsmaterial
Övrigt*
Summa kostnader

Belopp
450 000
200 000
450 000
650 000
50 000
220 000
380 000
2 400 000
1 500 000
25 000
50 000
350 000
150 000
325 000
2 400 000

*Övriga kostnader består av administration, reparation av lokaler, installation av
tillgänglighetsanpassad hiss samt representation.

Från socialnämnden söker de för personal- och lokalkostnader.
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 verksamhet
Föreningen riktar sig till alla i målgruppen i staden. Ungdomarna
och de unga vuxna kommer framförallt från
stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör (34 %), HägerstenÄlvsjö (18 %), Södermalm (13 %), Rinkeby-Kista inklusive
Spånga-Tensta (10 %), Farsta (8 %), Skärholmen (7 %) och övriga
(10 %). Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet är
öppen och stadsövergripande.
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Kompletterande verksamhet
Föreningen söker bidrag för sin mötesplats Drömgården i Rågsved
där de erbjuder både ledarledda aktiviteter och
mentorsskapsprogram. Totalt planerar föreningen att nå 200 nya
ungdomar med sina aktiviteter varav 20-30 i
mentorskapsprogrammet. Därutöver räknar de med att nå cirka
400 ungdomar under sommarlovet.
Socialnämndens och stadsdelsnämndernas verksamheter för barn
och unga ska verka för att dessa växer upp under trygga och goda
förhållanden. Socialtjänstens arbete med barn och unga ska omfatta
såväl fältförlagd verksamhet som annat förebyggande arbete samt
insatser för att förhindra att barn och unga far illa. Vidare ska
socialtjänsten arbeta aktivt för att förebygga och motverka missbruk
och kriminalitet bland barn och unga.
En verksamhet som fungerar förebyggande för ungdomar mellan
13 och 17 år är stadens fritidsgårdar. I Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning, det vill säga inom det geografiska område som
Drömgården ligger i, bedrivs flera fritidsgårdar.
Stadsdelsförvaltningen har under hösten, precis som under
sommaren, bedrivit verksamheten vid Rågsveds fritidsgård
utomhus. När den kommer igång inomhus igen ska den rikta in sig
mer specifikt på högstadieungdomar 13-15 år med öppettider
onsdag-torsdag kl 17-21 och fredag-lördag kl 17-22. För de äldre
tonåringarna i Rågsved erbjuds aktiviteter vid övriga fritidsgårdar i
stadsdelsförvaltningen. Vid kontakt med stadsdelsförvaltningen
framfördes att Drömstorts verksamhet kan vara ett bra alternativ för
de äldre tonåringarna. Stadsdelsförvaltningen har haft samarbete
med föreningen framförallt i samband med sommaraktiviteterna.
Ett av de prioriterade områdena i stadens budget är att förebygga att
barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Socialnämnden beslutade
den 24 september 2019 att godkänna ”Stockholms stads strategi
2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och vuxna ska
dras in i kriminalitet”. En av fyra prioriterade utgångspunkter i
strategin är att samverka med civilsamhällets organisationer.
I samtal med berörd utredare på stadsövergripande avdelningen
framkommer att den målgrupp föreningen riktar sig till är
prioriterad i detta arbete.
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Förvaltningen bedömer att Drömgårdens verksamhet, både
aktiviteterna och mentorskapsprogrammet, kompletterar stadens
förebyggande arbete med socialt utsatta barn och ungdomar. Att
satsa på ungas fritidsaktiviteter är en stark skyddsfaktor för att
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minska missbruk och kriminalitet. Förvaltningen är också positiv
till att föreningen samverkar med staden lokalt.
Under våren och sommaren har föreningen följt riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten och därför arrangerat aktiviteter och
träningar i mindre grupper och ofta utomhus. Under sommaren har
aktiviteterna främst skett utomhus på olika platser i staden. För att
inte tappa kontakten med de unga som inte dykt upp under vår och
sommar har föreningen kontaktat dem via sociala medier, mejl och
telefon, och på så sätt kunnat stötta dem. Därtill har de utfört
mentorstöd och läxhjälp online. Under hösten har de haft öppet
under torsdags- och fredagskvällar i lokalerna men styrt antalet som
får komma in i lokalerna. De har också satt upp information på
väggar och utrustat varje rum med handsprit.
God kvalitet
Föreningens anställda arbetar som mentorer, coacher och ledare.
I år har 30 unga mellan 25 och 30 år deltagit i en ledarskapskurs på
sex dagar för att kunna arbeta efter den metod föreningen har tagit
fram för de individuella samtalen. Av dessa ska 20 börja arbeta som
mentorer 2021. De övriga 10 ska fortsätta utbildningen. De har alla
egna erfarenheter av att växa upp i socioekonomiskt utsatta
områden och har därför en förståelse för vad ungdomarna och de
unga vuxna behöver för stöd. Många har också arbetat med
målgruppen i flera år och sedan december 2019 i verksamheten på
Drömgården. Förvaltningen bedömer att personalen har den
kompetens som behövs för att skapa en god kvalitet i arbetet.
Rimliga kostnader
Föreningen söker för en delfinansiering av personal- och
hyreskostnader på Drömgården. Lokalen är stor och ändamålsenlig
för sitt syfte men också dyr. Årshyran är cirka 350 000 kronor
inklusive värme. Föreningen har ett hyreskontrakt på tre år fram till
och med 31 maj 2022.
Personalkostnaderna de söker bidrag för gäller ledarna som redan
idag arbetar inom föreningen men som behöver gå upp i tid för att
kunna arbeta som mentorer. Föreningens mål är att nå 20-30
ungdomar per år med mentorskapsprogrammet. För att kunna nå det
målet behöver fler arbeta som mentorer.
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Förvaltningen bedömer att föreningen skulle kunna få in fler
volontärer i verksamheten för att på så sätt avlasta mentorerna och
ledarna. Sedan i somras har antalet volontärer ökat från tre till fem,
vilket förvaltningen ser som positivt.
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Förvaltningen bedömer att kostnaderna är rimliga.
Jämställdhetsanalys
Föreningen arbetar för att öka andelen tjejer i verksamheten och har
olika strategier för att nå målet. Då Drömgården öppnade i
december 2019 är det delvis förklarligt att föreningen ännu inte nått
högre resultat inom jämställdheten. Förvaltningen anser att det är av
stor vikt att föreningen aktivt arbetar vidare för att få in fler tjejer i
verksamheten, ett arbete som är påbörjat men som har en bit kvar.
Redovisning av besök i verksamheten
Sedan föreningen skickade in sin ansökan i somras har
förvaltningen gjort ett antal besök i verksamheten för att ta del av de
aktiviteter de utfört. Under sommaren gjordes följande besök:
• 16 juli vid Globens flyktingboende där det var full aktivitet
med basket och lekar utomhus för både tjejer och killar.
Flera ledare fanns på plats som styrde upp spelen och
lekarna. Antalet barn och yngre tonåringar bedömdes vara
50-100.
• 23 juli i Örbys flyktingboende där aktiviteter i form av
fotboll, basket och dans var igång med ett trettiotal barn och
ungdomar på plats. Där fanns också 5-10 ledare som höll i
aktiviteterna.
• 30 juli vid Rågsveds bollplan med många barn och
ungdomar på plats, därtill sex ledare och sex praktikanter.
Det pågick basket och fotboll och delades ut juice och
t-shirts.
Under hösten besökte förvaltningen verksamheten på Drömgården i
Rågsved vid ett tillfälle. Det var höstlovsaktiviteter igång för tjejer
och killar, bland annat pingis, dans, musikproduktion och dataspel.
Antalet ungdomar bedömdes vid besöket vara ett trettiotal.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen
Drömstort lever upp till kriterierna gällande mötesplatsen
Drömgården. Föreningen är dock oprövad från förvaltningens sida
och förvaltningen föreslår ett lägre bidrag än det sökta.
Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet
beviljar föreningen ett tidsbegränsat bidrag på 250 000 kronor för
tiden 1 januari till och med 31 december 2021 för verksamheten på
Drömgården.
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