Förening

Organisationsnummer

Afasiföreningen i Stockholms län

802009-2691

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

Målgrupp
Personer med afasi och deras anhöriga och närstående. Afasi är en språkstörning efter förvärvad
hjärnskada. En person med afasi har varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva, men
har oftast oförändrat intellekt. En del har svårt att känna igen siffror och att räkna. Närminnet kan också ha
påverkats.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Afasiföreningen i Stockholms län har som övergripande mål att öka livskvaliteten, självförtroendet och
självständigheten för människor som har afasi och deras närstående. Syftet är att vara ett kompetenscentrum
för personer med afasi, deras närstående/anhöriga samt personal inom vård och omsorg. Föreningen
bedriver verksamhet innehållande både träning och social verksamhet.
Exempel på aktiviteter är:
• språklig självträning i olika datorprogram och annan språklig stimulansverksamhet för att
förbättra kommunikationen och därmed möjligheten att åter delta i samhällslivet
• en varierad social verksamhet för att öka livskvaliteten och bryta isoleringen
• mötesplatser för anhöriga/närstående
• stöd och rådgivning vid personliga besök eller telefon.
• riktad verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.
• utåtriktad verksamhet för informationsspridning om afasi för personalgrupper för att öka
kunskapen om hur man kan underlätta kommunikation med personer med språkstörning

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppfyllt målet att bedriva en varierad verksamhet för personer med afasi och deras
anhöriga/närstående. Föreningen sätter inte upp mål i hur många de ska nå eller antal deltagare, utan att de
inte ska behöva neka någon när det gäller nybesök, informationstillfällen och kurser, det är uppfyllt 2019. På
samma sätt sätts målet för den sociala verksamheten att föreningen ska erbjuda ett rikt och varierat utbud
utifrån medlemmarnas önskemål. Föreningen hade totalt cirka 1 000 deltagare vid olika sociala
arrangemang, varav 50-60 % var från Stockholms stad.
Beläggning/deltagare 2019
• Nybesöksträffar, 44 personer
• Anhörigträffar 1 gång per månad, 3-8 deltagare per gång. I samarbete med
HjärnaTillsammans projektet ordnades även 4 träffar med varierande tema för
anhöriga.
• Rådgivning per telefon 5 dagar i veckan med möjlighet att boka tid hos föreningens
logoped för individuell och fördjupad rådgivning både för personer med afasi och
anhöriga.
• Studiecirklar för språklig stimulans i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
16 fasta grupper med cirka 150 personer inom Stockholms stad träffas 17 gånger per
termin.
• Ytterligare 14 kamratcirklar som leds av personer med egen erfarenhet, har genomförts
i föreningens lokaler med ämnen såsom språklig stimulans, engelska, matematik,
matlagning med en hand, musik och rytmik, bridge, Gruppernas storlek varierar
beroende på graden av afasi, mellan 3 till 10 deltagare, vanligen 5-6 personer per
grupp.
• 2 RGM-grupper (Ronny Gardner Metoden), 13 deltagare per grupp och lättgympa med
mindfulness 5-10 deltagare per gång.

•
•
•
•

Ny verksamhet som tillkommit under 2019 är handträning en gång per vecka och
teknikträffar, 2 gånger per termin.
Läkarföreläsning, 21 deltagare
Logopedföreläsning, 29 deltagare.
Social verksamhet med aktiviteter såsom sopplunch (1 gång per månad), grillkväll,
kräft- och surströmmingsfest, påsk- och julluncher, konserter och vernissage med
mera. Totalt 35 olika träffar med cirka 1000 deltagare. Sommarfika på föreningens
terrass varje torsdag från midsommar till första veckan i augusti med totalt
155 deltagare, i genomsnitt 26 deltagare per vecka och sommarcirklar i Vuxenskolans
regi med 5 grupper under 6 veckor.

Redovisade deltagare är totala antalet deltagare, där personer från andra kommuner också är inräknade.
Av föreningens medlemmar är 40 % från Stockholms stad och cirka 50 % av deltagarna är från Stockholms
stad.
Arbete med jämställdhet
Könsfördelningen är ganska jämn bland medlemmarna med något högre andel kvinnor än män. Däremot ser
föreningen att det i aktiviteterna är klart större andel män som deltar. Föreningen möter detta genom att
erbjuda särskilda mötesplatser för kvinnor, exempelvis riktade grupper och en resa enbart för tjejer.
När det gäller anhörigverksamheterna är könsfördelningen den omvända med nästan bara kvinnor som
deltar. Ett sätt att möta detta är att föreningen även erbjuder enskilt stöd och rådgivning då de har märkt att
män inte är lika bekväma med att dela med sig av sina känslor och svårigheter i grupp.
Övrigt
1 februari 2019 bildades lokalföreningen Eken - Stockholms stad. Föreningen har 196 medlemmar.
Föreningen samverkar med länsföreningen i all verksamhet.
Föreningen ställde in alla fysiska aktiviteter under våren på grund av Coronapandemin då målgruppen är
riskgrupp. Kansliet höll regelbunden kontakt med medlemmar via telefon och mail och deltagare kunde få
träningsuppgifter hemskickade och handledning per telefon. Under sommaren var utecaféet igång och
föreningen hade lättgympa utomhus. Från slutet av augusti är den öppna verksamheten igång i begränsad
och anpassad skala och endast för personer under 70 år. Antalet grupper är densamma som innan
pandemin, men med färre deltagare.
Föreningen har bidrag från regionen på 1 375 000 kronor för bland annat föreläsningar, språkträning via
dator och språklig stimulans i studiecirklar.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar får bidrag inte beviljas till intressepolitiskt
arbete, eller med ett annat uttryck opinionsbildande arbete, och bidraget ska endast gå till verksamhet som
riktar sig direkt till målgruppen. Förvaltningen bedömer utifrån det att Afasiföreningen inte ska använda
bidraget från organisations- och föreningsutskottet för den del av verksamheten som går ut på att sprida
kunskap och information kring afasi till yrkesverksamma och allmänheten. Däremot kan bidraget användas
för att sprida information och kunskap till föreningens primära målgrupp, personer med afasi och deras
anhöriga.
Bidraget ska inte användas till rehabiliterande aktiviteter som ligger under regionens ansvar, exempelvis
språkträning via dator eller handträning. Bidraget ska inte heller användas till föreläsningar som rör regionens
områden, exempelvis läkarföreläsningar. Föreningen får bidrag från regionen för dessa aktiviteter.
Afasiföreningen söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och förvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 650 000 kronor för 2021 och på 650 000 för 2022.

Förening

Organisationsnummer

ALRO Stockholm

802400-9840

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

250 000

250 000

-

-

300 000

300 000

Målgrupp
Personer med missbruk.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen har en träffpunkt för personer med långvarigt missbruk. Hos föreningen kan personer få stöd och
hjälp att hitta tillbaka, skaffa lägenhet och hålla kontakt med myndigheter efter ett långvarigt missbruk. ALRO
bjuder på kaffe och smörgås till besökarna och har öppet alla dagar i veckan, året runt. Medlemsintäkter och
bokförsäljning går till fikakostnader.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Målen för året har varit att öka den sociala kompetensen hos medlemmarna, att medlemmarna ska få bättre
kontakt med myndigheter och att de ska få stöd till boende och annat. Föreningen bedömer att de uppnått
målen för året genom att medlemmarna har fått bättre kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter och
fått stöd i att få och behålla en bostad.
Beläggning/deltagare 2019
ALRO har under 2019 haft 46 medlemmar i föreningen, varav 60 % män och 40 % kvinnor. Föreningen har
haft 10-15 besökare per dag.
Arbete med jämställdhet
Föreningen fokuserar inte på vilken bakgrund eller kön besökarna har utan på att stötta dem med deras
problem.
Övrigt
ALRO har haft öppet som vanligt under coronapandemin, men med skärpta rutiner i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Föreningen har infört stopp för nya medlemmar och stopp för
icke-medlemmar bland besökarna för att minska risken för smittspridning.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
ALRO når en utsatt målgrupp och bedriver en stabil verksamhet, dock med relativt få besökare och ett
begränsat utbud av aktiviteter.
ALRO ansöker om ett lägre bidrag för år 2021 då de gått från två till en anställd i verksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Astma - och Allergiföreningen i Stockholm

802009-2246

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

97 000

97 000

110 000

97 000

97 000

97 000

Målgrupp
Barn med svår allergisjukdom som inte inkluderas i övriga grupper i samhället och inte kan delta i andra
aktiviteter som förekommer i vardagen. Familjemedlemmar och syskon vars livskvalité också påverkas av att
någon i familjen har allergisjukdom.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Astma - och Allergiföreningen erbjuder aktiviteter och social samvaro under trygga allergisanerade former.
Föreningen har fokus på aktiviteter som inkluderar rörelse. Föreningens syfte är att erbjuda glädje och
gemenskap med andra i samma situation och att bidra till ökad livskvalitet för barn, ungdomar och familjer
med svår astma- och allergi. Exempel på aktiviteter som föreningen erbjuder är föräldraträffar för familjer
med svårt allergiska barn, olika fysiska aktiviteter som klättring, slalom, badminton och utflykter och resor till
Astrid Lindgrens värld och Tom Tits.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått de flesta av sina mål under 2019 som har varit att:
• Bidra till ökad livskvalitet för medlemmarna som deltar i verksamheten, målet uppnått.
• Medverka till att människor i alla åldrar med astma och allergi i ökad utsträckning kan delta i
samhällslivet i staden. Målet har delvis nåtts då medlemmar fortsatt är utestängda från betydande
delar av samhällslivet i staden.
• Verksamheten har varit inriktad på alla åldrar, på att vara jämställd mellan könen och inkluderande
över sociala och etniska gränser, delvis uppfyllt. Föreningen har en överrepresentation bland kvinnor
vad gäller vuxna. Föreningen når inte heller människor med annan etnisk bakgrund i den
utsträckning de önskar.
• Rikta verksamheten till barnfamiljer, målet uppnått.
Beläggning/deltagare 2019
• Barnaktiviteter, 10-50 deltagare per tillfälle, 6 tillfällen, cirka 125 unika individer.
• Familj/Vuxenaktiviteter, 10-50 deltagare per tillfälle, 8 tillfällen, cirka 150 unika individer.
• Information med samtidig medlemsvärvning vid 1 tillfälle, cirka 60 unika individer.
• Hobbyträffar, 4-9 deltagare per tillfälle, 8 tillfällen, 11 unika individer.
• Konstcirkel, 8-14 deltagare per tillfälle, 20 tillfällen, 14 unika individer.
Föreningen har haft något färre aktiviteter under 2019 jämfört med 2018, exempelvis anordnades barnträffar
vid 9 tillfällen 2018, och föräldraträffar vid 15 tillfällen. Anledningen till att det var färre träffar under 2019
berodde på sjuka ledare och att några utomhusaktiviteter ställdes in på grund av dåligt väder. Föreningen
hade generellt fler deltagare per aktivitet under 2019.
Arbete med jämställdhet
Hos barnen är könsfördelningen jämn medan kvinnorna dominerar hos de vuxna deltagarna. Cirka 70 % av
de vuxna medlemmarna är kvinnor. Föreningen gör ansträngningar för att inkludera männen i verksamheten.
Under 2019 drev Astma- och allergiförbundet ett jämställdhetsprojekt som föreningen också tagit del av.
Övrigt
På grund av Coronapandemin ställde föreningen in en stor del av sin verksamhet under våren. De hann
genomföra en slalomdag och en digital föreläsning under våren. De hade planerat för en utflykt till Astrid

Lindgrens värld under sommaren som ställdes in. Till hösten har verksamheten kommit igång igen med
fysiska och digitala aktiviteter.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker ett högre belopp för år 2022 för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och ta emot ett
ökat antal deltagare. Föreningen är inne i en positiv utveckling med uppåtgående verksamhet för barn och
barnfamiljer.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Astma - och Allergiföreningen i Stockholm har i stort uppnått sina mål. De har haft något färre antal aktiviteter
under 2019 men haft fler deltagare på de aktiviteter de genomfört. I beslutet för 2020 informerades
föreningen om att bidraget inte ska användas till aktiviteter som enbart riktar sig till vuxna. Förvaltningen
anser att föreningen ska ligga kvar på samma bidragsnivå för att fortsatt kunna satsa på barn och
familjeaktiviteter och för att verksamhetens kvalité inte ska försämras. Astma - och Allergiföreningen i
Stockholm söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna
och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag. På grund av nämndens begränsade budgetram
prioriteras inte en höjning för 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 97 000 kronor för 2021 och 97 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn,
ATSUB

814000-9799

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

600 000

350 000

600 000

-

300 000

300 000

Målgrupp
Anhöriga till sexuellt utsatta barn och personer som själva utsatts för sexuella övergrepp under sin barndom.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen söker bidrag för sin stödverksamhet som består av av telefonjour, öppet hus, enskilda
stödsamtal, stödgrupper och medföljande vid myndighetsbesök. Stödtelefonen för personer som själva varit
utsatta för sexuella övergrepp kallas Busta ungdomsjour. ATSUB söker även bidrag för ett sommarläger för
sexuellt utsatta barn och deras förälder samt för föreläsningar till skolor och förskolor.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
ATSUB bedömer att de uppfyllt målen för år 2019, som varit att:
• Ge stöd till anhöriga: föräldrar, syskon samt andra i barnens nätverk.
• Ge anhöriga och barn möjlighet att träffa andra som är i liknande situation.
• Genom olika aktiviteter låta anhöriga och barn bearbeta och känna gemenskap i det trauma som har
drabbat familjen.
Beläggning/deltagare 2019
ATSUB har under 2019 haft 6 953 samtal i telefonjouren för anhöriga, och 4 640 samtal i Busta ungdomsjour.
Föreningen har genomfört 640 enskilda stödsamtal för anhöriga, och 400 enskilda stödsamtal för personer
som själva utsatts för sexuella övergrepp. Föreningen har följt med stödsökande anhöriga på
myndighetsbesök vid 48 tillfällen, och utsatta vid 21 tillfällen. ATSUB har under 2019 haft en stödgrupp för
anhöriga varannan vecka.
Av föreningens stödsökande under 2019 har totalt 613 enskilda stödsökande personer tillhört Stockholms
stad. Föreningen har under året haft 3 600 samtal i jourtelefonen, 2 000 kontakter per mail och drygt
600 enskilda stödsamtal med stödsökande från Stockholm stad.
Arbete med jämställdhet
ATSUB arbetar aktivt med att nå både män och kvinnor i sin verksamhet. Föreningens erfarenhet är att det är
svårare för killar att söka hjälp. ATSUB anser att det är viktigt att synliggöra att även pojkar och män kan
utsättas för sexualbrott.
Övrigt
På grund av coronapandemin har föreningens stödgrupper varit pausade från och med mars till och med
september 2020. Under den perioden har stödsökande i stället erbjudits utökat stöd via enskilda stödsamtal.
ATSUB har även till följd av coronapandemin ställt in 2020 års sommarläger för utsatta barn och föräldrar.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
ATSUB anger flera skäl till att de ansöker om höjt verksamhetsbidrag. Föreningen lyfter fram att statsbidraget
från Socialstyrelsen minskat och att de fått fler stödsökande efter #metoo. Vidare lyfter ATSUB fram att de
utökat stödet för utsatta killar och att föreningen ser en större efterfrågan från lärosäten för samarbete och
kunskapsspridning.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
ATSUB har genomfört verksamheten enligt plan under 2019 och uppnått målen för året.

ATSUB har under flera års tid tagit emot ett ökat antal stödsökande i föreningen. Särskilt har antalet samtal i
Busta ungdomsjour ökat, från 628 samtal år 2016 till 4 640 samtal år 2019. Förvaltningen bedömer att
ATSUB ska beviljas ett utökat bidrag på 50 000 kronor för att upprätthålla verksamheten och erbjuda stöd till
både anhöriga och personer som själva utsatts för sexuella övergrepp.
Förvaltningen bedömer dock inte att ATSUB ska beviljas hela det sökta beloppet. Detta dels på grund av
nämndens begränsade budget. Dels på grund av att OFU från och med 2020 beviljat två nya bidrag till
föreningar som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten – Ersta Hopp och nxtME
– vilket bidrar till ett större utbud av stöd till den del av ATSUB:s målgrupp som själva varit utsatta som barn.
ATSUB ansöker om ett tvåårigt bidrag. Förvaltningen anser att ATSUB ska beviljas ett verksamhetsbidrag för
ett år för att kunna följa effekten av det utökade bidraget och på grund av låg soliditet hos föreningen under
både 2018 och 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Attention Stockholm

802438-7394

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

400 000

Målgrupp
Attention Stockholms målgrupp är barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) samt närstående och yrkesverksamma.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder olika träffpunkter och aktiviteter för målgruppen, uppdelat på aktiviteter för barn och
ungdomar respektive vuxna. De träffar som erbjuds är öppna och slutna samtalsgrupper, cafékvällar,
temakvällar och träffar med olika inriktning, till exempel mammor med ADHD och föräldraträffar. För barn och
ungdomar erbjuds aktiviteter i form av till exempel bowling och paintball och även familjeanpassade
aktiviteter under sommaren. Föreningen föreläser för kommuner, företag och allmänheten om NPF.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har helt eller delvis uppnått sina mål för år 2019. Ett undantag var målet om att erbjuda fyra
syskonträffar som föreningen valt att inte genomföra på grund av bristande intresse.
Föreningen redogör även för insatser och utvärderingar kopplade till de kvalitativa målen för verksamheten,
bland annat om en mer meningsfull fritid, ett tryggt sammanhang, bättre hälsa och bättre bemötande för
målgruppen. Deltagare som själva fått skatta sin upplevelse av föreningens träffar uppger att de har bidragit
med positiva känslor.
Beläggning/deltagare 2019
Attention har under 2019 genomfört följande aktiviteter inom vuxenverksamheten:
• Temakvällar - 13 träffar - 114 deltagare (snitt 8,8/träff)
• Temakvällar för kvinnor - 12 träffar - 70 deltagare (snitt 5,8/träff)
• Träffpunkt för mammor med ADHD - 11 träffar - 35 deltagare (snitt 3,2/träff)
• Cafékvällar - 12 träffar - 126 deltagare (snitt 10,5/träff)
• Samtalsgrupp HBTQ - 5 träffar - 10 deltagare (snitt 2/träff)
• Föräldraträffar - 11 träffar - 35 deltagare - (snitt 3,2/träff)
Inom ungdomsverksamheten har följande aktiviteter genomförts under 2019:
• Aktiviteter - 13 träffar - 43 deltagare (snitt 3,3/träff)
• Caféträffar - 13 träffar - 35 deltagare (snitt 2,7/träff)
• Tjejgrupp - 14 träffar - 89 deltagare (snitt 6,6/träff)
• Samtalsgrupp - 12 träffar - 36 deltagare (snitt 3/träff)
• Samtalsgrupp för barn - 13 träffar - 79 deltagare (snitt 6,1/träff)
• Skapargrupp - 14 träffar - 78 deltagare (snitt 5,6/träff)
Utöver detta har föreningen genomfört bland annat öppet hus och aktivitetsdagar vid två tillfällen under 2019
liksom blandade ungdoms- och vuxengrupper inom vardagskonst och fotboll.
Attention har ökat det totala antalet träffar och deltagare under 2019 jämfört med tidigare år. I
vuxenverksamheten har antal deltagare ökat från 289 år 2017 till 549 år 2019. I ungdomsverksamheten har
antal deltagare ökat från 242 år 2017 till 536 år 2019.
Arbete med jämställdhet
Föreningen satsar extra mycket på tjejer och kvinnor med NPF, dels för att kvinnor generellt sett får sin
diagnos senare i livet och därmed även stöd senare än vad män får, dels för att föreningens träffar utan

könsuppdelning främst besöks av män. De erbjuder följande träffar specifikt för tjejer och kvinnor; tjejgrupp
13-19 år, temakvällar för kvinnor 18 år eller äldre och träffpunkt för mammor med ADHD.
Övrigt
Under år 2019 har Attention flyttat till nya lokaler på Södermalm. Lokalen delas med Individkraft, vilka har
daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL dagtid. Kvällar och helger bedriver Attention
Stockholm sin verksamhet i lokalen.
Föreningen har under coronapandemin upprätthållit verksamheten med olika anpassningar. Under våren och
sommaren hade föreningen träffar utomhus och online och under hösten genomförs träffarna inomhus, men
med något färre deltagare och uppdelade i flera mindre grupper för att kunna hålla avstånd.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har helt eller delvis uppnått målen för 2019 med undantag för syskonträffar som ställdes in på
grund av bristande intresse. Föreningen har haft ett ökat antal besökare under 2019.
Attention ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2020 och 2021. Föreningen lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 450 000 kronor för 2021 och 450 000 för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län

816000-4357

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

500 000

450 000

-

-

400 000

400 000

Målgrupp
Föreningens primära målgrupp är barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga.
Föreningen vänder sig även i viss mån till yrkesverksamma inom autismområdet.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen bedriver stödjande verksamhet med bland annat sociala träffpunkter och aktiviteter för
målgruppen, rådgivning, informationsspridning och utbildning. Föreningen söker bidrag för bland annat öppna
cafékvällar, ungdomscafé, träffar för mor- och farföräldrar, legoträffar för barn, föräldraträffar och juridisk
rådgivning.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppfyllt sina mål som var formulerade som aktiviteter.
• De har i stort sett kunnat genomföra de aktiviteter de planerade för.
• De har erbjudit anhörigstöd med familjestödjare och rådgivning per telefon. Rådgivning per telefon
har de utökat.
• Rådgivning och informationsspridning har skett av kanslipersonal via telefon, mail och sociala
medier.
Beläggning/deltagare 2019
• Cafékvällar 1 gång i veckan, cirka 30-35 deltagare per gång
• Tre olika föräldragrupper har träffats flera gånger per termin, cirka 4-12 deltagare per
gång.
• Grupp för mor- och farföräldrar, 1 gång i månaden, 15-20 deltagare per gång.
• Pappagrupp, 1 gång per månad, 10-15 deltagare per gång.
• Legoträff för barn har ägt rum 1 gång i månaden, cirka 11 deltagare per gång.
• Stöd och rådgivning, via telefon, mail eller besök, året om, fysiska besök, 4-5 unika
deltagare per vecka.
• Bowlingkvällar för medlemmar, cirka 1 gång i månaden, 20-35 deltagare, bad för
medlemmar varannan vecka cirka 5-15 deltagare per gång, Skansendag tillsammans
med flera andra föreningar. Två sommarkurser för vuxna, skrivarverkstad och teater,
cirka 10-12 deltagare per kurs.
• Spridning av information i form av medlemstidning, bok- och infobord på konferenser,
föreläsningar. Utbildning i form av föreläsningar för yrkesverksamma, 10 gånger, cirka
20-40 deltagare per gång. Världsautismdagen, cirka 100 besökare. Deltagande på
anhörigveckan.
Syskongrupp genomfördes med annat bidrag.
Aktiviteter som inte genomfördes:
Syskonträff och klättring för barn med autism och teater genomfördes inte på grund av att det
inte fanns ekonomi eller personalresurser. Anhöriggrupp ställdes in på grund av att ledaren
flyttade. Sång och musik-arrangemang genomfördes inte under 2019 men planerades till 2020
istället.
Flera aktiviteter har haft större antal deltagare än planerat. Föreningar har utökat utbudet av
aktiviteter med yoga, matlagningsklass, brädspelskvällar med ledare, studiecirkel i påverkan.
Föreningen har haft en ökning på 200 medlemmar de senaste åren. 90 % av medlemmarna
kommer från Stockholms stad.

Arbete med jämställdhet
Några av aktiviteterna riktar sig specifikt till tjejer, pappor, mor- och farföräldrar. Föreningen anpassar
verksamheten i den mån det går efter behov och gjorde 2019 en enkät kring önskemål och behov från
medlemmarna. Föreningen arbetar för jämlikhet i stort, för lika rättigheter och lika villkor, delaktighet i
samhället samt mångfald.
Övrigt
Föreningen ställde in flera fysiska träffar under våren på grund av Corona pandemin. De hade några
aktiviteter igång utomhus. Föreningen ställde om fysiska samtalsträffar till digitala träffar och har under
hösten startat upp fler fysiska träffar med begränsat antal personer.
Föreningen har bytt lokaler under sommaren 2020 och delar nu lokal med FUB och Attention på
Brännkyrkagatan 91.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen har märkt av en ökad efterfrågan från sina medlemmar på råd och stöd och kan inte möta den
efterfrågan som finns med nuvarande bidragsnivå. Föreningen har behov av att utöka personalstyrkan för att
kunna stödja medlemmarna på ett väl fungerande sätt som motsvarar efterfrågan. Föreningen vill anställa en
stödperson på deltid som skulle kunna agera som ett ”hjälpjag” i mötessituationer, med kunskap om autism
och lagar som SoL, LSS och skollagen. Det är en efterfrågad tjänst av medlemmarna, där stadens personliga
ombud inte räcker till och enligt föreningen inte kan ses som en neutral part då denne är anställd av staden.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål och i stort genomfört de aktiviteter de planerade för. Föreningen har haft ett
ökat antal deltagare på sina aktiviteter och har under de senaste åren ökat sitt medlemsantal med 200
personer.
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar får bidrag inte beviljas till intressepolitiskt
arbete, eller med ett annat uttryck opinionsbildande arbete, och bidraget ska endast gå till verksamhet som
riktar sig direkt till målgruppen och anhöriga. Förvaltningen bedömer utifrån det att bidraget från
organisations- och föreningsutskottet inte ska använda till den del av verksamheten som går ut på att sprida
kunskap om autismspektrumtillstånd till yrkesverksamma och allmänheten eller för att påverka beslutsfattare
gällande exempelvis tillämpning av LSS-lagstiftningen. Däremot kan bidraget användas för att sprida
information och kunskap till föreningens primära målgrupper.
Föreningen söker ett större bidrag för att kunna utöka sitt stöd till medlemmarna genom en stödperson som
kan fungera som ett ”hjälpjag” vid möten och i kontakt med myndigheter. Stödpersonen ska kunna hjälpa till
att skriva minnesanteckningar, ”tolka” situationer och översätta dessa för personen med autism.
Förvaltningen anser att Autism- och Aspergerföreningen ska beviljas en höjning av bidraget på 50 000 kronor
för att kunna erbjuda medlemmarna utökat stöd genom ett ”hjälpjag”. Syftet med ett ”hjälpjag” ska enligt
förvaltningen vara att stärka den enskildes resurser och förmåga att själv hantera myndighetskontakter och ta
till vara sina rättigheter. Bidraget beviljas till stöd för målgruppen som kompletterar stadens insatser och som
inte omfattas av regionens ansvar för stöd och service enligt 9 § 1 LSS.
Förvaltningen föreslår att Autism- och Aspergerföreningen beviljas ett utökat bidrag om 50 000 kronor för att
kunna erbjuda ett utökat stöd till målgruppen i form av en stödperson. Då regionen också har ett ansvar att
ge råd och stöd till målgruppen beviljas inte hela det sökta beloppet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 450 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Barnrättsbyrån Sverige

802490-6771

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

500 000

300 000

-

-

300 000

250 000

Målgrupp
Alla barn och unga upp till 21 år som har frågor eller har bekymmer med sina rättigheter och bor i Stockholm.
Barnrättsbyrån arbetar utifrån barnkonventionen på uppdrag av barn och unga. De når en utsatt målgrupp
där 65 % sover och bor i olika former av tillfälliga boendelösningar, 26 % har ett ordnat boende med sin familj
och 9 % är inneboende eller har eget boende.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Medlen ska bekosta en del av en medarbetargrupp med följande uppdrag:
• Arbeta på uppdrag av 55 barn och unga, och erbjuda dem specialiserad juridisk och social
rådgivning och stöd i frågor som rör alla rättigheter i varje uppdrag.
• Verksamheten är en resurs i staden dit barn och unga och deras nätverk och yrkesverksamma kan
vända sig via mejl och telefon. För dessa ska de erbjuda ytterligare 800 stödjande kontakter.
• Erbjuda sju sociala aktiviteter på kvällstid för cirka 30 barn och ungdomar per tillfälle.
Föreningen bedömer att cirka 50 % av uppdragen och kontakterna avser ensamkommande barn och unga.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens mål var:
• Arbeta på uppdrag av 100 barn och unga och ha ytterligare 200 anonyma rådgivande kontakter.
- Delvis uppnått. Föreningen har arbetat med färre uppdrag, men många av uppdragen har inneburit
fler kontakter jämfört med tidigare år då uppdragen var kortare och mindre omfattande.
• I varje uppdrag erbjuda specialiserad juridisk och social rådgivning och stöd. - Uppnått
• I varje uppdrag ska barnen och ungdomarna uppleva att de får hjälp med det de önskade. *
• Låta barnen och ungdomarna de arbetar på uppdrag med får utvärdera verksamheten. Målet är att
minst 80 % ska uppleva en positiv förändring efter avslutad kontakt.*
*Efter tre år med externa utvärderingar av verksamheten har föreningen valt att från 2019 fortsätta själva
med utvärderingen. Därför har de under året genomfört ett stort arbete med att jobba om målen och hur de
ska mätas. Föreningen valde effektmätning för att på ett bättre sätt mäta effekten av insatserna än att få
recenserat huruvida deras arbete var bra eller dåligt. Föreningen har haft stöd av företaget Inkludera i detta
utvecklingsarbete.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har arbetat på uppdrag av 69 barn och ungdomar (jämför 97 uppdrag år 2018). De har även haft
662 rådgivande kontakter med andra barn och unga. De har haft sju sociala sammankomster under året med
15-40 barn och unga per tillfälle.
Arbete med jämställdhet
Föreningens grundsyn är att alla barn och unga oavsett kön är jämlikar och ska ha samma förutsättningar.
De arbetar aktivt med att försöka nå lika många flickor som pojkar i verksamheten. Vidare försöker de aktivt
rekrytera män till arbetsgruppen som idag till största delen består av kvinnor. Av uppdragen 2019
identifierade sig 43 % som flickor och 57 % som pojkar. Jämför med 2018 då andelen flickor var 28 %.
Övrigt
Pandemin har inte minskat omfattningen av föreningens verksamhet eller förändrat den. Verksamheten har
anpassats så att de ska vara tillgängliga för alla barn och unga trots omständigheterna.

Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen har tidigare haft 500 000 kronor i verksamhetsbidrag men har sedan IOP för ensamkommande
som står utanför samhällets service infördes sänkts till först 250 000 kronor och för år 2020 höjts till
300 000 kronor. Då slutdatum för IOP:t är 31 augusti 2021 ansöker föreningen om att återgå till den tidigare
nivån.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Det IOP-avtal föreningen har med staden omfattar verksamheten som gäller ensamkommande ungdomar.
Verksamhetsbidraget ska således inte gå till den delen av föreningens verksamhet. Förvaltningen föreslår
därför ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor. Förvaltningen bedömer nivån av bidraget utifrån nuvarande
omständigheter, att föreningen har verksamheten för ensamkommande finansierad genom IOP till minst sista
augusti 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

802467-1961

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

1 600 000

1 050 000

1 632 000

-

1 170 000

2019
Beviljat
1 460 000

Målgrupp
Personer med någon form av funktionsndesättning eller rörelsehinder, i kombination med en eller flera andra
funktionsnedsättningar för personer som är 16 år och äldre och bosatta i Stockholms stad.
Stödet ges till enskild person och anhöriga.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller Bosse ideell förening som bedriver psykosocial rådgivning till personer med
funktionsnedsättning boende i Stockholms stad. Bosse har även en ekonomisk förening som har avtal med
region Stockholm.
Individuellt utformat stöd i form av samtal
Möten sker i huvudsak i BOSSEs lokaler på Döbelnsgatan, men det finns även möjlighet att åka hem till
verksamhetsdeltagare eller att följa med på möten vid olika instanser. BOSSE erbjuder också stöd via etjänster genom BOSSE På Nätet. Föreningen utgår från en metodik att genom att ge stöd och kunskap ska
individen uppmuntras och ges förutsättningar att påverka sin egen situation med mål att skapa delaktighet.
Målet är att erbjuda 330 individer stöd.
Gruppverksamhet
Föreningen bedriver gruppverksamhet där deltagare får diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som
berör livet med funktionsnedsättning. Där får deltagarna möjlighet att tydliggöra sina egna värderingar, val
och möjligheter och därigenom få ökad kunskap och större möjligheter att kunna påverka sin situation.
Aktiviteterna genomförs dagligen måndag till fredag utifrån verksamhetsdeltagarnas behov.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
BOSSEs övergripande mål är att erbjuda människor redskap och ökade möjligheter att själva bestämma över
sitt liv och sin framtid. Föreningen uppger att de genomfört de mål och inriktningar som verksamhetsbidraget
varit avsett för. BOSSE har gjort kvalitetsmätningar på områdena bemötande, tillgänglighet och nytta och
nöjdheten hos deltagarna var 91-98 % nöjdhet.
Förvaltningen för en dialog med föreningen om hur målen ska formuleras och vad verksamheten ska leda till
för deltagarna.
Beläggning/deltagare 2019
11 cirklar och 3 temakvällar har genomförts. I cirklarna träffades deltagarna 3-7 gånger. Deltagarantalet var 6
till 15 per cirkel. På temakvällarna deltog 10 till 30 personer vid varje tillfälle.
BOSSE har haft kontakt med 115 unika personer, som totalt gjort 327 besök. Det ger ett snitt på cirka
27 besök per månad. Vissa av dessa deltagare har också deltagit i cirklar och på teman. BOSSE planerade
att nå 150 unika personer.
Föreningen minskade sin personal med 20 % under 2019 på grund av att de fick minskat bidrag. Detta har
gjort att de tagit emot färre antal sökande jämfört med 2018 då de genomförde 218 enskilda möten.
Arbete med jämställdhet
Föreningen har en jämställdhetsplan som de aktivt arbetar med. De arbetar systematiskt med att se
möjligheter att tillgodose allas rättigheter. Föreningen är öppen för att människors könsidentitet inte alltid

stämmer överens med det juridiska könet. Bland verksamhetsdeltagarna är könsfördelningen jämt fördelad
mellan män och kvinnor.
Övrigt
Under Coronapandemin har BOSSE haft verksamheten igång som vanligt och haft ett ökat besöksantal.
Föreningen har tagit emot fler besökare än vanligt och för att kunna göra de har de ökat upp personalgraden
med 20 % under våren.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen motiverar ett utökat belopp med att det är fler personer som är i behov av stöd. Särskilt under
Coronapandemin då många i föreningens målgrupp tillhör riskgrupper. För att kunna möta de medborgare
som behöver råd och stöd i samma omfattning som tidigare år ser föreningen att bidraget för 2020 inte räcker
till utan behöver höjas.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen ser positivt på den verksamhet föreningen bedriver och att den har uppvisat god kvalité i
utförande. Bosse har i ansökan och redovisning skiljt på den ideella och ekonomiska föreningens resultat.
Förvaltningen har efterfrågat ett förtydliganden angående strukturen av uppdelning av ärenden mellan region
och kommun. BOSSE har uppgett att fördelningen av ärenden avgörs utifrån vad vilket ämne eller område
ärendet rör. Ansvarig konsulent på BOSSE gör en bedömning om ärendet rör staden eller regionen. Ärendet
registreras sedan i ett program som sammanställer antalet ärenden för staden.
BOSSE söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Av riktlinjerna framgår att förvaltningen ska bedöma
om det är lämpligt med bidrag för två år. Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till om bidragsbeloppet
har ändrats. Då föreningen har fått sänkt bidrag under de senaste två åren föreslår förvaltningen att bidrag
beviljas för år 2021 men inte för 2022.
Bosse har genomfört 11 cirklar och 3 temakvällar och nått 115 personer, som totalt gjort 327 besök.
Förvaltningen anser att det inte är i proportion till bidragets storlek och föreslår därför en sänkning av bidraget
till 1 050 000 kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 050 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

BRIS – Barnens Rätt I Samhället

802113-3420

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 000 000

750 000

-

-

750 000

700 000

Målgrupp
Barn och unga under 18 år med ett särskilt fokus på barn i utsatta situationer. BRIS når de yngre barnen som
inte själva kontaktar BRIS, på ett indirekt sätt genom föräldrarna som ringer till vuxentelefonen.
Genomsnittsåldern är 14 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
BRIS arbetar för att förändra barns och ungdomars livssituation till det bättre genom att erbjuda dem, samt
deras närstående, stödverksamhet via telefon, mejl och chatt. BRIS erbjuder också gruppstöd. Allt stöd ges
av kuratororer. Mer än 30 % av samtalen kommer från Stockholms län. Drygt en tredjedel av alla samtal
handlar om psykisk ohälsa. Antalet samtal ökar varje år, mellan 2018 och 2019 ökade samtalen med 2 %.
BRIS erbjuder också stödhelger för familjer som förlorat en förälder genom självmord. BRIS har öppet
365 dagar per år.
Från och med hösten 2019 erbjuder BRIS professionellt kuratorsstöd på arabiska till vuxna som har frågor
om barn i sin närhet. En del på hemsidan är också översatt till arabiska.
Sedan september 2019 finansierar Arvsfonden projektet ”Trygg på natten” under tre år. Öppettiderna är från
21 på kvällen till 9 på morgonen, det vill säga tider som BRIS inte tidigare haft öppet. Under 2021 är planen
att ha öppet hela dygnet. När projektet är slut kommer dygnet-runt-öppet vara en del av BRIS ordinarie
verksamhet.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
1) Fler barn i Stockholm får hjälp och stöd av BRIS kuratorer. Helt uppnått.
2) Barnets rättigheter tas på större allvar i samhället. Helt uppnått.
3) BRIS bidrar till utvecklingen med en ökad psykisk hälsa bland barn och unga. Helt uppnått.
4) Den psykiska ohälsan bland barn och unga har minskat och barnets rättigheter har stärkts. Delvis uppnått.
Fler mål finns men berör inte direkt stödverksamheten.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag, vilket BRIS har arbetat aktivt med, framförallt genom att
utbilda om grunderna i barnkonventionen för politiker, företag, lärarstudenter, andra ideella organisationer
samt anställda inom socialtjänsten.
Beläggning/deltagare 2019
BRIS hade totalt 29 869 stödjande samtal varav 2 726 till vuxna (inklusive idrottsledare). Drygt 30 % av
dessa kommer från Stockholms län (cirka 9 000 samtal). Det är en ökning med cirka 2 % sedan 2018. BRIS
genomförde två stödhelger för familjer som förlorat en förälder genom självmord med 52 deltagare från hela
landet.
Arbete med jämställdhet
BRIS arbete utgår från Barnkonventionen och den barnsyn som finns där. Artikel 2 anger att alla barn har
samma rättigheter och lika värde. Artikel 6 anger att alla barn har rätt till liv och utveckling. Som en
barnrättsorganisation blir det därför en utgångspunkt att oavbrutet arbeta för att barn i svåra situationer
oavsett kön eller könstillhörighet ska få tillgång till BRIS stödkanaler. Sett till samtliga kurativa kontakter BRIS
hade under 2018 är nästan 8 av 10 från barn och unga som identifierar sig som tjej, och 2 av 10 är de som
identifierar sig som kille. Som ett led i att öka andelen killar och därmed jämställdheten i stödkanalerna sökte

och fick de medel av Jämställdhetsmyndigheten. Tack vare det bidraget har de kunnat driva ett mer aktivt
arbete med fokus på killar under 2019. De har också haft fokus på att attrahera en bredare grupp barn och
unga, samt att öka tillgängligheten genom att finnas i fler kanaler, och med fler ämnen på agendan.
Övrigt
Under pandemin har verksamheten kunnat fortsätta som vanligt. Pandemin har tyvärr förvärrat situationen för
utsatta barn i hemmet, exempelvis för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa eller som lever med våld i
hemmet. Barn och unga har också ringt BRIS för att få svar på frågor om pandemin och berättat om oro för
familjemedlemmar och för att själva bli sjuka.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Stödverksamheten har alltid kö, så för att minska köerna vill föreningen anställa fler kuratorer. För detta krävs
mer bidrag. Beloppet föreningen söker är också en signal om att stödet till barn och unga behöver prioriteras.
BRIS får varje dag höra exempel på att samhällets stödinsatser inte tillräckligt möter barn och ungas behov.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen motiverar behovet av en höjning med att antalet samtal från barn har ökat de senaste åren, och
därför har de behövt anställa ytterligare kuratorer och fler vikarier. Förvaltningen föreslog därav en höjning av
bidraget 2020. Inför 2021 föreslår förvaltningen samma bidrag som för 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 750 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Brottsofferjouren Västerort

802015-4822

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

630 000

630 000

-

-

630 000

576 000

Målgrupp
Brottsoffer (alla som på något sätt har drabbats av brott), vittnen och anhöriga. Cirka 20-25 % av föreningens
ärenden rör våld i nära relation, vilket de tar hänsyn till vid stöd- och utbildningsinsatser. Föreningen har
också en särskilt riktad informationsverksamhet till äldre brottsutsatta. Föreningen erbjuder även en
rådgivande funktion i brottsofferfrågor till yrkesverksamma inom det sociala området. Antal invånare i
upptagningsområdet var 247 453 den 31 december 2019 (+1 994 jämfört med 2018).

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Brottsofferjouren hjälper brottsutsatta i upptagningsområdet utifrån var och ens behov. Hjälpen består främst
av stödsamtal via telefon och besök på jouren men stöd ges även via mail, sms och digitala möten. Utöver
stödsamtalen tillhandahåller brottsofferjouren även:
• Information om rättsprocessen, viss juridisk rådgivning, information om och praktisk hjälp att söka
ekonomisk ersättning.
• Följa med som stöd vid polisanmälan, polisförhör, rättegång, socialtjänst- och läkarbesök.
• Utbildning och handledning för volontärer och personal 1-2 gånger i månaden.
För att förbättra brottsoffers situation och för att kunna hänvisa till den aktör som bäst kan tillgodose den
hjälpsökandes behov är samverkan med myndigheter och andra organisationer en viktig del av
brottsofferjourens arbete. Detta gäller främst polis och olika verksamheter inom socialtjänsten med vilka de
har regelbunden kontakt och samverkansmöten, cirka 2 gånger per år med respektive verksamhet. De har
även samverkan med kvinnojourer, sjukvård, trossamfund med flera.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens mål är uppnådda och är:
• Ge stöd och hjälp till alla brottsdrabbade som efterfrågar det i deras upptagningsområde.
• Kontakta alla inom en vecka efter att de fått in anmälan om behov.
I de flesta fall har de kontakt med stödsökande inom tre dagar, vid enstaka ärendetoppar har ett fåtal
stödsökande inte kontaktats förrän efter en vecka.
Beläggning/deltagare 2019
Brottsofferjouren har hanterat 1 013 ärenden (jämfört med 1 020 år 2018) i form av 1 961 direktkontakter
(jämfört med 1 869 år 2018) och ytterligare 2 579 åtgärder (jämfört med 2 335 år 2018). En åtgärd kan vara
att de skickat information till den stödsökande, hjälpt till med ansökan om ersättning eller ringt samtal för
stödsökandes räkning.
Föreningen har också genomfört två grundutbildningar i samarbete med andra jourer. De har rekryterat sex
nya stödpersoner vilka deltagit vid åtta utbildningspass innan de gjort praktik vid jouren. De har hållit
vidareutbildning och erfarenhetsutbyte för aktiva volontärer vid åtta tillfällen med cirka tio volontärer per träff.
Samverkan har skett med polis, socialtjänst, kvinnojour, trossamfund och andra brottsofferjourer. De har
arbetat i flera projekt, bland annat om våld i nära relation och närvaro vid polisstation. Totalt hade föreningen
23 volontärer under 2019.
Arbete med jämställdhet
Andelen kvinnor bland de stödsökande var 58 % under 2019. Cirka 15 % av volontärerna var män, och vid
rekrytering av volontärer får föreningen in många fler intresseanmälningar från kvinnor. Förutsatt att

personen uppfyller alla kriterier så har alla samma möjlighet att engagera sig. Under 2020 kommer de därför
att genomföra marknadsföringsinsatser som vänder sig till underrepresenterade grupper.
Övrigt
Under pandemin har brottsofferjouren haft öppet som vanligt för telefon/sms/mail/chatt, men de har varit
restriktiva med besök. De stödpersoner som tillhör riskgrupper ringer hemifrån i stället för att komma till
jouren, vilket tyvärr medfört lite sämre svarsfrekvens eftersom de inte kan ringa från jourens telefoner. I övrigt
har föreningen inte märkt av några större förändringar.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål och har tagit fler kontakter och gjort fler åtgärder 2019 än året innan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 630 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

802490-7720

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

800 000

770 000

-

-

770 000

750 000

Målgrupp
Målgruppen är brottsdrabbade invånare i Stockholms innerstad och deras anhöriga. Antal invånare i
upptagningsområdet var 354 077 den 31 december 2019 (+4 465 jämfört med 2018).

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamheten innefattar medmänskligt stöd och rådgivning till brottsdrabbade och i förekommande fall deras
anhöriga. Genom samtal och möten stöttas brottsdrabbade personer att på bästa sätt kunna komma i
ordning till en normal vardaglig tillvaro igen.
Rådgivning kan till exempel vara svar på frågor om vad som händer med brottsanmälan och
försäkringsfrågor. Brottsofferjouren ger också förslag på var den brottsdrabbade kan få mer professionell
hjälp, till exempel vid våld i nära relation förmedlar de vid behov till kvinnojourer och även till mansjourer.
Föreningens volontärer kontaktar brottsdrabbade på vardagar mellan kl 9-16 samt onsdagar kl 16-20. Besök
tas emot i samtalsrummet på föreningens kansli för de som så önskar. Föreningen erbjuder också
uppföljningssamtal för att säkerställa att den drabbade mår bra.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens mål är uppnådda och är:
• Ge uppskattat stöd till brottsdrabbade och deras anhöriga.
• Ha kvällsmottagning en kväll i veckan hela året.
• Fortsätta att fördjupa samverkan med relevanta parter såsom polisen, socialtjänsten och kyrkan.
Beläggning/deltagare 2019
Brottsofferjouren har haft 745 ärenden=stödsökande (jämfört med 858 år 2018). Föreningen tog
986 kontakter (jämför med 806 år 2018) vilka föranledde 1 429 åtgärder (jämfört med 1406 år 2018).
Föreningen hade 6 aktiva volontärer, samma antal som under 2018.
Arbete med jämställdhet
Merparten av brottsofferjourens volontärer är kvinnor, så föreningen välkomnar gärna fler män. I övrigt följer
föreningen de riktlinjer för jämställdhet som riksförbundet antagit i ”Värdegrund för Brottsofferjouren”.
Övrigt
På grund av pandemin genomfördes inte vårterminens regiongemensamma grundutbildning för blivande
stödjare. Detta beroende på att många ideella är plus 70 år. Under september och oktober 2020 genomförs
höstens grundutbildning digitalt i stället. Föreningen erbjuder inga fysiska möten för stödsökande men har i
stället kontakter per telefon.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker ett högre bidrag för ökade kostnader för avtalsenliga lönehöjningar och administration samt
för att säkerställa kvaliteten i stödverksamheten. Föreningen har sedan 2020 permanentat kvällsöppet en
kväll i veckan.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål samt tagit fler kontakter och gjort fler åtgärder 2019 än året innan.
Däremot var antalet personer som sökt sig till jouren färre. Föreningen lyfter behovet av ett höjt bidrag av
flera anledningar. Förvaltningen höjer inte bidrag på grund av normala kostnadhöjningar och bedömer
därmed att föreningen ska beviljas samma belopp som 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 770 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Brottsofferjouren Södra Stockholm

802476-1044

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 044 695

850 000

1 070 929

-

820 000

770 000

Målgrupp
Alla invånare i upptagningsområdet som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller
misstänkt person. Antalet invånare i upptagningsområdet var 369 626 den 31 december 2019 (+5 258
invånare jämfört med 2018).

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen ger samtalsstöd och praktisk rådgivning till personer som har utsatts för brott, har bevittnat brott
eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt person. Föreningen ger information och vägledning per telefon
eller vid inbokat besök på brottsofferjouren. De ger också stöd vid rättegångar.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har levt upp till målen för verksamheten, vilka är:
• Arbetat efter verksamhetsplanen.
• Följt upp verksamheten vid styrelsemöten.
• Fört statistik över antal ärenden, kontakter, åtgärder, kön, brottsofferrubricering, ålder, vilken
stadsdel sökande bor.
Beläggning/deltagare 2019
Brottsofferjouren har hanterat 1 926 ärenden (jämfört med 1 626 år 2018), 1 387 kontakter (jämfört med
1 092 år 2018) och 3 311 åtgärder (jämfört med 2 288 år 2018). Den stora skillnaden mellan ärenden och
kontakter förklarar föreningen bland annat med: 1) Ärenden gällande våld i nära relation skickas inte längre
vidare utan åtgärdas, då jouren numera har den kompetensen, 2) Ärenden som ”tillhör” annan jour förmedlas
till rätt jour och noteras som åtgärd och inte kontakt, 3) Ärenden som kräver visst språk, som jouren inte kan,
förmedlas vidare till riksförbundet och noteras som åtgärd och inte kontakt.
Föreningen har rekryterat nio stödpersoner varav alla fick 30 timmars grundutbildning. De har också
vidareutbildat 12 stödpersoner samt ytterligare 20 personer för vittnesstöd, bland annat i hatbrott (Swedic
tillsammans med polisen om gängkriminalitet och våldsbejakande extremism). De har haft samverkan med
flera organisationer under året. De har spridit informationspaketet ”Försök inte lura mig” (100 exemplar) om
bedrägerier mot äldre, ett projekt de har haft tillsammans med polis, PRO och SPF Seniorerna.
Under hösten 2020 har de utökat antalet stödpersoner till 22, vilket nästan är en fördubbling
mot 2019 då de hade 12 stödpersoner.
Arbete med jämställdhet
Andelen kvinnor bland stödsökande var 62 % under 2019. Föreningen prioriterar män vid rekrytering av
stödpersoner, vilket de anser kan öka antalet män som söker stöd.
Övrigt
Föreningen har inte behövt ställa in något i samband med pandemin, de har enbart ställt om till telefon när så
har behövts för att minimera risken vid möte. De har även anpassat utbildningsträffarna till färre personer.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen önskar ha fasta anställningar med totalt 1,5 tjänster (från 1,25 under 2020), då antal ärenden
ökar från år till år. De ser en ökning av antalet yngre personer och föräldrar som önskar kontakt med
föreningen. Vidare ökar antalet ärenden som gäller våld i nära relation, där personerna önskar stöd av
föreningen i stället för att bli hänvisade till Alla Kvinnors Hus med flera kvinnojourer. Tidigare använde

stödpersonerna sina egna telefoner och hemligt nummer i kontakt med brottsoffer. Föreningen har nu köpt in
fler telefoner för att kunna nå fler personer, vilket också har blivit fallet. Föreningen har även tecknat ett
abonnemang för ett bokförings- och löneprogram.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål samt hanterat fler ärenden, tagit fler kontakter och gjort fler åtgärder
2019 än året innan. Föreningen har också ökat sin kompetens inom våld i nära relation och har kunnat stödja
fler personer som lever i en sådan situation. De har också kunnat ta emot fler samtal då de införskaffat
telefoner till jouren. Förvaltningen bedömer därför att föreningen bör få ett höjt bidrag.
Föreningen söker för två år, men det är möjligt först till jämna år, det vill säga att föreningen kan söka
samtidigt för 2022-2023.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 850 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Brukarföreningen Stockholm

802416-2219

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 500 000

450 000

-

-

450 000

400 000

Målgrupp
Personer som använder narkotika och de som har eller vill ha behandling med eller utan läkemedel. Många
av föreningens besökare är hemlösa och saknar en fast punkt i tillvaron.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Brukarföreningen Stockholm söker bidrag för följande verksamhet:
• Öppet hus alla vardagar där besökarna erbjuds ett socialt sammanhang, fika, råd och stöd,
smittskyddsinformation och överdosprevention. I den öppna verksamheten erbjuds medlemmar även
stöd att använda IT-verktyg. Medlemmar och besökare med psykisk ohälsa erbjuds särskilt stöd.
• Ljuspunkten – gruppträffar och stöd till utsatta kvinnor.
• Aktiviteter vid högtider och minnesdagar.
• Brukarråd/brukarinflytande.
• Uppsökande arbete.
• Forskning och informationsinsamling.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Brukarföreningen Stockholm bedömer att de helt eller delvis uppnått föreningens mål för 2019, med
undantag för målet om att starta en friskvårdsgrupp som inte genomförts. De grundläggande målen, om att
upprätthålla verksamheter med öppet hus, medlemsupport, stöd till utsatta kvinnor och smittskydd har
uppnåtts helt.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har under 2019 haft öppet hus fem dagar i veckan i föreningslokalen med mellan 30-60 besökare
per dag. 2018 hade föreningen i snitt 30 besökare per dag. Föreningen har under 2019 stöttat medlemmar
med olika frågor vid 15-25 tillfällen per vecka via besök, mejl eller telefon. Antal kontakttillfällen som rörde
psykisk ohälsa var cirka 25-30 per månad. Föreningen har erbjudit fysiska stödträffar för kvinnor och råd och
stöd till utsatta kvinnor via en särskild grupp på sociala medier.
Arbete med jämställdhet
Brukarföreningen Stockholm har två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor bland besökarna. Föreningen
arbetar aktivt inom personalen för att göra verksamheten mer jämställd, bland annat genom att ta upp frågor
om bemötande på personalmöten. Majoriteten av föreningens volontärer är kvinnor. Brukarföreningen
Stockholm driver ett särskilt arbete för att stötta kvinnor som de kallar Ljuspunkten, och består av gruppträffar
och stödgrupp på sociala medier.
Övrigt
Brukarföreningen Stockholm har anpassat sin verksamhet utifrån coronapandemin genom att öppet husverksamheten nu sker genom en lucka i dörren, det vill säga samtal, utdelning av kaffe, mackor, säker
injektionsutrustning samt smittskyddsinformation. Även hjälp med kontakt med socialtjänst och
beroendevård, hjälp med kopiering och visst IT-stöd kan också erbjudas. Under hösten har föreningen börjat
ha enskilda stödsamtal i lokalen. Det finns som vanligt möjlighet att få råd och stöd via telefon och mail. Det
uppsökande arbetet har pågått som vanligt.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Brukarföreningen Stockholm ansöker om ett högre belopp för att kunna fortsätta satsa på utsatta kvinnor i
målgruppen, på forskning och informationsinhämtning och för att kunna utveckla nya sätt att nå ut till
medlemmarna, till exempel genom podcastsändningar. När det gäller satsningen på utsatta kvinnor beskriver

föreningen att de vill nå ut till fler kvinnor, ta in föreläsare med specialkunskap, ordna gruppaktiviteter och
ordna kvinnoretreat.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Brukarföreningen har bedrivit verksamheten enligt plan och helt eller delvis uppnått målen för året med
undantag för den planerade satsningen på en friskvårdsgrupp.
Brukarföreningen Stockholm ansöker om utökat bidrag, för att kunna fortsätta satsa på stöd till utsatta
kvinnor, forskning och informationsinhämtning och för att hitta nya sätt att nå medlemmarna.
Förvaltningen anser att föreningen inte ska beviljas utökat bidrag för forskning och informationsinhämtning.
Enligt nämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar ska bidraget endast gå till verksamhet som riktar sig
direkt till målgruppen. Kunskapsutveckling om missbruk och missbruksbehandling kan bidra till bättre stöd till
målgruppen på längre sikt. Förvaltningen bedömer dock att kunskapsutveckling och forskning inte är
områden som kan beviljas stöd enligt nämndens riktlinjer då det inte är direkt stöd till målgruppen.
Förvaltningen bedömer inte att ökat bidrag för nya sätt att nå målgruppen, så som podcastständningar, ska
prioriteras.
När det gäller stödet till utsatta kvinnor inom målgruppen har Brukarföreningen Stockholm beviljats utökat
bidrag med hänvisning till denna satsning till år 2019. Utifrån nämndens begränsade budget bedömer
förvaltningen att ytterligare utökningar av bidraget till år 2021 inte ska prioriteras.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 450 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

DHR Stockholmsavdelningen

802000-6378

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 569 500

1 000 000

-

-

950 000

1 075 000

Målgrupp
Människor med funktionsnedsättning, främst rörelsehinder, boende i Stockholm. Föreningen vänder sig till
alla grupper oavsett kön, religion och annat.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Intresseförening för människor med rörelsehinder. Föreningen arbetar både intressepolitiskt och
medlemssocialt. Många medlemmar har svårt att delta i samhällets olika aktiviteter och riskerar social
isolering på grund av samhällets både yttre och inre struktur. Föreningen erbjuder aktiviteter och information,
till exempel resor där allt fungerar för de medlemmar som använder rullstol. Kostnader för aktiviteter blir höga
då det finns särskilda behov av bussar med lift, tillgång till tillgänglighetsanpassade lokaler och ledsagning
vid måltider, resor med mera. Föreningen deltar vid samråd, sprider information via sin medlemstidning och
hemsida och arbetar intressepolitiskt.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har ökat antalet deltagare på sina sociala aktiviteter med cirka 10 % och Råd och stöd-insatser
till medlemmar gällande frågor om LSS och SoL har ökat med 30 % jämfört med 2018. Föreningen ser en
fortsatt ökning. Medlemstidningen "Nollåttan” har givits ut 6 gånger och medlemsbladet "I väntan på
nollåttan" en gång. Verksamheten har lett till att den sociala isoleringen som många medlemmar lever i blir
mindre. Råd och stöd-verksamheten har bidragit till att stärka medlemmarna i deras vardag och är ett stöd i
att försöka bryta den sociala isoleringen. Föreningen mäter måluppfyllnaden genom att samtala med
medlemmar vid aktiviteter och per telefon. De har en öppen dialog och samtalar om hur medlemmar upplever
verksamheten.
Beläggning/deltagare 2019
• Råd och stöd, 10-15 unika personer per månad. Varje person kan ha 4-10 samtal i form av besök på
kansliet, hembesök eller stöd via telefon eller mail.
• Lördagskafé, 70- 80 deltagare, 8 tillfällen
• Söndagsbingo, 30-35 deltagare, 7 tillfällen
• Bad 1 gång i veckan under arbetsåret, cirka 12 deltagare
• Vårfest med cirka 30 deltagare
• Midsommarfest med cirka 85 deltagare
• Höstfest med cirka 35 deltagare
• Julfest med cirka 75 deltagare
• Dagsutflykter (buss/båt), med cirka 35 deltagare i snitt, 8 tillfällen
• Medlemsaktiviteter, virka 35 deltagare, 4 tillfällen
• Två sektionsårsmöten med cirka 50 deltagare
• Årsmöte med cirka 45 deltagare
Arbete med jämställdhet
Föreningen uppger att jämställdhet och jämställdhetsarbetet finns i det dagliga arbetet i verksamheten och att
de har tagit fram olika kriterier att följa. Aktiviteterna är köns-obundna men vid till exempel bad hade
föreningen både en manlig och en kvinnlig assistent för att anpassa efter medlemmarnas önskemål.
Föreningens aktiviteter brukar bestå av hälften män och hälften kvinnor.

DHR Stockholmsavdelningen följer DHR:s stadgar. Det innebär att alla möten, aktiviteter och resor är öppna
och tillgängliga för alla medlemmar och att all verksamhet sker i tillgänglighetsanpassade lokaler och med
tillgängliga transportmedel.
Övrigt
Föreningen får ett intressepolitiskt bidrag på 300 000 kronor per år från socialnämnden.
Föreningen har sektioner under sig, söder om söder och Västerort som ordnar medlemsaktiviteter, de är inte
egna juridiska personer men har egna styrelser och årsmöten men följer DHRs stadgar.
Föreningen har ännu inte haft årsmöte på grund av pandemin. De har fått ställa in eller anpassa sina
medlemssociala aktiviteter då många i målgruppen tillhör riskgrupp. De har haft Råd och Stöd igång hela
tiden via telefon, med ett ökat antal medlemmar som ringer och behöver stöd eller någon att prata med.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Medlemmarna har i högre grad kontaktat föreningen för råd och stöd på grund av neddragningar och
indragningar av service från Stockholm Stad. Motivering ges också på grund av ökade nedskärningar av
medlemmarnas personliga ledsagning vilket gör att föreningen själva måste tillhandahålla ledsagning. De vill
även fortsatt kunna ge ut sin medlemstidning som är kostsam men uppskattad av medlemmarna. Föreningen
ansöker om ett högre bidrag för den sociala verksamheten på grund av att de har höga kostnader för
aktiviteter. Föreningen behöver exempelvis anlita bussar med lift, ha ledsagare och använda lokaler med full
tillgänglighet.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått sina mål och har ett ökat antal deltagare på sina sociala aktiviteter samt har haft en
ökning av antalet medlemmar som behöver råd och stöd. Föreningen har tagit till sig av förvaltningens
uppmaning att skilja på det intressepolitiska arbetet och de medlemssociala arbetet och redovisar inga
intressepolitiska aktiviteter i redovisningen för verksamhetsbidraget. Då föreningen har ett ökat tryck på råd
och stöd samt ökat antal deltagare på sin medlemsaktiviteter anser förvaltningen att bidraget ska höjas till
1 000 000 kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 000 000 kronor för 2021. Bidraget får inte användas till
intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

802008–3658

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

135 000

135 000

-

-

135 000

135 000

Målgrupp
Målgruppen för Epilepsiföreningens verksamhet är alla som lever med epilepsi. Gruppen omfattas därmed av
den som har diagnosen epilepsi samt dennes närstående. Epilepsi förekommer hos människor i alla åldrar.
Att leva med epilepsi medför ofta medicinska, kognitiva och sociala konsekvenser för den som drabbas och
påverkar livet för anhöriga.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder rådgivning och information, självhjälpskurser, fysisk träning, minnesträning,
anhörigkurser samt körverksamhet. De anordnar även andra aktiviteter för familjer och unga som exempelvis
föreläsningar och utflykter. Föreningens syfte är att stärka deltagarnas kompetens och självförtroende att
leva med epilepsi samt tillhörighet och gemenskap. Genom föreningens verksamhet ges medlemmarna
bättre förutsättningar att lära känna andra som befinner sig i samma situation och utbyta erfarenheter. De
ansöker om bidrag för aktiviteter så som kreativt skapande, sång- och andningsträning genom körsång,
guidade stadsvandringar samt tillgängliga naturvandringar, föreläsningar samt rådgivning per mail och telefon
varje vecka.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått sina mål att exempelvis ge utökad kunskap, stärka medlemmars självförtroende och
kompetens och att erbjuda tillhörighet i en gemenskap. Föreningen anser att de på olika sätt bidrar till en
ökad livskvalitet för personer som lever med epilepsi. Föreningens förtroendevalda har intervjuat ett urval av
deltagare för att kunna mäta måluppfyllelsen.
•
•
•
•
•

Kreativt skapande: Akvarellkurs 6 tillfällen samt konstutställning på ABF-huset 9-10 november. Tolv
konstnärer plus ledare.
Körsång- och andningsträning: totalt 20 tillfällen, 6 personer
Två guidade stadsvandringar och sju tillgängliga guidade naturvandringar:
Föreläsningar, två (av totalt fem): ”Bra och dålig stress, Mindfulness och hur avslappning kan
påverka vår vardag”, ”Funktionella anfall. Vad är det och hur är det att leva med det?”
Rådgivning per telefon, mejl och personliga besök. Sex timmar per vecka

Största delen av deltagarna på de fysiska aktiviteterna kommer från Stockholms stad och av 914 medlemmar
är 435 från staden.
Arbete med jämställdhet
Epilepsi är en funktionsnedsättning som drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning. Deltagarna i
föreningens verksamheter är jämt fördelade mellan könen. Föreningen strävar efter att engagera lika många
manliga som kvinnliga verksamhetsledare och har en jämn könsfördelning i styrelsen. Föreningen bedriver
uppsökande verksamhet för nå alla sorters människor med epilepsi och samarbetar med epilepsisjukvården
för att bjuda in och lyfta frågeställningar som rör andra grupper.
Övrigt
Föreningen har haft verksamhet igång under pandemin men ställt om flera fysiska aktiviteter till digitala och
haft kontakt med medlemmar via telefon, brev, mail och liknande.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut

Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål för år 2019 och nått det antal besökare som de planerat för. För att
föreningen ska kunna behålla sin kvalitet i stödet till målgruppen, inte minst till barn, unga och deras
anhöriga, föreslår förvaltningen samma bidragsnivå som året innan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 135 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Equal

802004-6879

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

800 000

750 000

800 000

-

550 000

2019
Beviljat
570 000
(450 000 Qvinnoqraft
+ 120 000 projekt
Socialt ombud)

Målgrupp
Målgrupp för Equals verksamhet Qvinnoqraft är kvinnor med missbruk, psykisk ohälsa och/eller annan social
utsatthet, så som våldsutsatthet, hemlöshet eller prostitution. Målgrupp i det sociala ombudsarbetet är
kvinnor och män med omfattande kontakter med socialtjänst där relationerna inte fungerar.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller verksamheterna Qvinnoqraft och socialt ombudsarbete.
Qvinnoqraft är en drogfri och nykter mötesplats för kvinnor som är öppen vardagar klockan 12-17. Grunden i
verksamheten är en fast öppen lokal där en kvinna med egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa och
våldsutsatthet arbetar med att få besökarna att känna sig trygga och välkomna. Sedan är det besökarnas
behov och vilja att göra olika saker som styr. Det kan handla om allt från socialt rättighetsarbete, till pyssel,
akvarellkurs, gjuta i betong till stödjande samtal till öronakupunktur mot drogsug och abstinens.
Det sociala ombudsarbetet handlar om att ge personer som har svårigheter i mötet med socialtjänst,
psykiatri, beroendevård och/eller statliga myndigheter råd och konkret hjälp att kommunicera med berörd
myndighet. Detta kan innebära att följa med en person på möten samt att hjälpa till med ansökningar och
överklaganden. Föreningen har ett samarbete med en advokatfirma som de kan rådgöra med eller
överlämna komplicerade ärenden till.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Equal bedömer att föreningen uppfyllt målen för 2019 gällande Qvinnoqraft, det vill säga:
• Qvinnoqraft är en trygg mötesplats för deltagarna och medverkar till ett bättre mående för dem.
• Qvinnoqraft medverkar till positiva förändringar i besökarnas liv avseende beroende, psykisk ohälsa,
våldsutsatthet och annan social utsatthet.
• Qvinnoqraft bedriver socialt rättighetsarbete och bidrar till förändringsprocesser.
Målet om att erbjuda 60 personer råd och stöd genom socialt ombud under 2019 har uppnåtts. Ett annat mål
för det sociala ombudsarbetet under 2019 var att knyta kontakt med andra organisationer som verkar inom
området. Equal har under året gjort försök till kontakt med inte fått respons. Equal har därför i stället
fokuserat på sina befintliga kontaktnät.
Beläggning/deltagare 2019
Qvinnoqraft har under 2019 haft 1 100 besökare, av cirka 300-350 unika individer. Detta är ungefär lika
många besökare som under 2018. Equal har under 2019 stöttat 78 personer i det sociala ombudsarbetet,
varav 54 kvinnor och 24 män. Ungefär 12 av dessa personer har tillhört en annan kommun än Stockholms
stad. Föreningen har under året haft 155 enskilda möten med personer inom ombudsarbetet, och nästan lika
många möten tillsammans med personen och berörd myndighet, oftast socialtjänst.
Arbete med jämställdhet
Qvinnoqraft är en renodlad kvinnoverksamhet dit enbart kvinnor är välkomna som besökare. Kvinnor är även
i majoritet i föreningens styrelse och bland föreningens medlemmar och anställda. Det sociala ombudsarbetet
är även öppet för män. Föreningen ser ett ökande antal stödsökande män i ombudsverksamheten.

Övrigt
Qvinnoqraft hade under början av coronapandemin, fram till och maj 2020, haft öppet som vanligt, men med
skärpta rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Under perioden juni-september 2020 har Qvinnoqraft haft begränsat öppet i lokalen, och framför allt stöttat
målgruppen med stödsamtal och socialt ombudsarbete efter tidsbokning. Det har även funnits viss möjlighet
att få hjälp i lokalen med att skriva ut dokument och använda datorer.
Skälet till detta har varit att det stödboende Equal driver för personer i missbruk fått en kraftigt minskad
beläggning under våren 2020, då boendet inte längre ingår i Stockholms stads ramavtal samtidigt som
coronapandemin generellt påverkat många verksamheters beläggning. Equal har under många år fört över
överskott från stödboendet till Qvinnoqraft vilket gör att verksamheten nu förlorat denna intäkt. Equal har
beviljats deltidspermittering från Tillväxtverket för föreningens personal, från juni till september 2020. Från
den 1 oktober 2020 är Qvinnoqraft öppen som vanligt med öppettider 12-17.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Equal ansöker om ökat bidrag med följande motivering. Qvinnoqraft har fått samma bidragsbelopp,
450 000 kronor, sedan starten för 15 år sedan. Verksamheten kostar idag 700 000 om det ska vara 2 kvinnor
som arbetar (vilket det måste vara av kvalitets-, säkerhets- och personalskäl). Equal har under tidigare år
kunnat stoppa in överskott från föreningens stödboende i Qvinnoqraft. Detta är dock inte längre möjligt på
grund av att boendet till följd av minskad beläggning inte genererar något överskott.
På grund av det uteblivna tillskottet från stödboendet har föreningen under 2020 endast en anställd på
Qvinnoqraft och föreningen har minskat öppettiderna med två timmar jämfört med år 2019. Dessutom
behövde en person som normalt arbetar med föreningens hemsida, en man, sättas in på Qvinnoqraft för att
garantera öppettiderna. Equal ansöker om utökat bidrag för att återigen kunna ha två anställda på
Qvinnoqraft för att bedriva verksamheten med samma öppettider och kvalitet som tidigare.
Equal ansöker även om utökat bidrag för det sociala ombudsarbetet. Detta för att föreningen bedömer att det
finns ett behov hos målgruppen av ytterligare stöd och för att inte behöva neka personer hjälp på grund av
resursbrist.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Equal har uppnått målen för Qvinnoqraft och det sociala ombudsarbetet för år 2019.
Equal har till följd av det ekonomiska läget i föreningen behövt dra ner antalet anställda på Qvinnoqraft till en
och minskat ner öppettiderna. Föreningen bedömer själva att de inte kan bedriva verksamheten med den
kvalitet och säkerhet de vill med nuvarande bemanning.
Förvaltningen anser att Equal bedriver en viktig verksamhet för målgruppen och att föreningen har stor
kompetens att stödja kvinnor och män med svår problematik. Förvaltningen bedömer att Equal bör beviljas
ett utökat bidrag till 750 000 för att kunna ha två anställda på Qvinnoqraft.
Equal ansöker om ett tvåårigt verksamhetsbidrag. Förvaltningen anser att föreningen ska beviljas ett
verksamhetsbidrag för ett år. Detta för att kunna följa höjningen av bidragen samt föreningens ekonomiska
situation i stort kopplat till den minskade beläggningen på stödboendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 750 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Fempowerment

802429-5472

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

750 000

400 000

750 000

-

400 000

400 000

Målgrupp
Målgruppen för Fempowerments jourverksamhet är våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med
utomnordiskt ursprung. Målgruppen för föreningens våldsförebyggande arbete är kvinnor, män och ickebinära med utomnordiskt utsprung samt tjejer, killar och ickebinära mellan 12-25 år oavsett ursprung.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Fempowerments jourverksamhet erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöd i kontakt med sjukvård och
myndigheter. Stödet kan ges på flera olika språk och erbjuds via telefon, mejl, fysiska samtal och sedan 2019
även via en stödchatt. Föreningen har våldsförebyggande verksamhet genom kunskapshöjande insatser och
informationsspridning till föreningens målgrupper. Föreningen erbjuder även kunskapshöjande
utbildningsinsatser till externa organisationer, föreningar och andra som på olika sätt arbetar med
målgruppen.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
1. Målgruppen ska ha tillgång till stödsamtal i form av motiverande och bearbetande samtal samt juridisk
rådgivning på sitt modersmål. Stödsökande ska erhålla adekvat stöd och information om sina juridiska
rättigheter i Sverige.
- Målet bedöms vara uppnått, men med färre stödsökande personen än Fempowerment förväntat sig.
2. Personal och volontärer ska ha redskap och kompetens för att ge relevant och adekvat stöd till
stödsökande samt att stödsökande upplever att de får ett gott bemötande och relevant stöd av
Fempowerments personal och volontärer.
- Målet bedöms vara uppnått.
3. Kvinnor, tjejer och ickebinära ska få kunskap om mäns våld mot kvinnor, våldets olika uttryck, normer och
föreställningar kring kön, kvinnors rättigheter samt Sveriges jämställdhetsmål. Målgruppen ska få kännedom
om Fempowerments jourverksamhet dit de kan vända sig för eventuellt stöd.
- Målet bedöms vara uppnått.
4. Unga (tjejer, killar och ickebinära) ska erhålla kunskap om mäns våld mot kvinnor, våldets olika uttryck,
normer, föreställningar kring kön och etnicitet, kvinnors rättigheter, Sveriges jämställdhetsmål samt
hedersrelaterat våld och förtryck.
- Målet bedöms vara uppnått, men föreningen har nått ut till färre unga än förväntat.
Beläggning/deltagare 2019
Fempowerment har under 2019 genomfört 323 stödinsatser inklusive juridiska insatser till 46 våldsutsatta
personer, varav 40 från Stockholms stad. Detta att jämföra med 2018 då föreningen utförde 158 stödinsatser
till 31 våldsutsatta kvinnor, och 2017 då föreningen utförde 1346 stödinsatser till 435 våldsutsatta.
Fempowerment har under 2019 rekryterat 22 nya jourvolontärer, varav 7 jurister eller juriststudenter, med
olika erfarenheter och språkliga kompetenser.
Fempowerment har under 2019 genomfört utbildningsinsatser till 584 SFI-elever och 23 lärare och
kunskapshöjande informationsinsatser till 25 tjejer unga på fritidsgårdar i Stockholm. Fempowerment har
under året genomfört utbildningsinsatser till 98 yrkesverksamma i andra verksamheter som möter
våldsutsatta med utländskt ursprung.
Arbete med jämställdhet
Fempowerment arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld i nära relationer. I stödverksamheten arbetar
föreningen dagligen med att målgruppen ska få sina rättigheter tillgodosedda i det svenska samhället. I det
våldsförebyggande arbetet vänder sig föreningen även till män.

Övrigt
Fempowerment har inte utnyttjat 61 587 kronor av det bidrag föreningen beviljades från OFU för år 2019 och
har därför fått betala tillbaka denna summa.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Fempowerment ansöker om ett högre bidrag för att täcka lönekostnader för tre anställda, en
verksamhetsledare, en volontär- och stödsamordnare och en kommunikatör. Med beviljat bidragsbelopp
beskriver Fempowerment att de kan arbeta bättre för att nå uppsatta mål, arbeta med förebyggande insatser
och utveckla verksamheten.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Fempowerment har uppnått de kvalitativa målen för året i verksamheten, men har fortsatt en markant lägre
nivå av stödsökande än före nybildningen som fristående kvinnojour år 2018.
Fempowerment ansöker om en utökning av verksamhetsbidraget. Utifrån en samlad bedömning då
föreningen fortsatt har ett relativt lågt antal stödsökande och med hänsyn till nämndens begränsade budget
anser förvaltningen att föreningen ska beviljas bidrag till samma nivå som innevarande år.
Fempowerment ansöker även om ett tvåårigt verksamhetsbidrag. Då Fempowerment har haft en ekonomisk
situation med låg soliditet under flera år anser förvaltningen att det inte är lämpligt att bevilja föreningen ett
tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 400 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

802000-8713

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

400 000

300 000

-

-

300 000

332 000

Målgrupp
Personer med psykisk funktionsnedsättning, vuxna personer i hemlöshet, personer som missbrukar alkohol
eller droger och andra personer i behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses av samhällets resurser.
Det ska finnas en tydlig utsatthet och utanförskap från samhället.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamhet för målgruppen med gemenskapslunch, frukostar, utflykter och uppsökande fältarbete med
utdelning av mat och fika. I samband med dessa verksamheter erbjuder Filadelfia råd och stöd samt länkning
till staden och samhällets övriga resurser.
En ny aktivitet i Filadelfiaförsamlingens ansökan för 2021 är kafé och läxläsning i Akalla. I samarbete med
Kaggeholms folkhögskola bedriver församlingen vuxenundervisning för personer som behöver hjälp med
studier för att komma in på arbetsmarknaden. Församlingen anordnar även sociala aktiviteter för deltagarna i
utbildningen vid högtider.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Filadelfiaförsamlingen bedömer att de uppfyllt målen för verksamheten under 2019, som har varit att stötta
och stärka de mest utsatta i Stockholm genom att:
- tillgodose basbehov,
- erbjuda gemenskap,
- erbjuda en länkande funktion till staden och samhällets övriga resurser och
- bistå med stöd i frågor som rör ekonomi, juridik och övrig samhällsinformation.
Beläggning/deltagare 2019
Gemenskapslunch har genomförts vid 11 lördagar med 200-250 deltagare per tillfälle. Söndagsfrukostar har
inte genomförts under 2019 men det har funnits möjlighet till länkning, stöd och samtal i samband med fika
efter gudstjänst på söndagar. Uppsökande fältarbete har genomförts två gånger i veckan under hela året
med 70 deltagare per tillfälle. Två utflykter har genomförts under året med 10-20 deltagare per gång.
Arbete med jämställdhet
Filadelfiakyrkan arbetar dagligen utifrån policys där jämställdhet och allas lika värde är givna element.
Filadelfia eftersträvar att anställd personal och volontärer representerar olika kön. Könsfördelningen bland
besökare varierar mellan olika aktiviteter. På gemenskapsluncherna är 70 % av besökarna män och 30 %
kvinnor, liksom vid det uppsökande fältarbetet. En av utflykterna under 2019 riktade sig enbart till kvinnor.
Övrigt
Under coronapandemin har församlingen anpassat verksamheten för att minska risken för smittspridning. I
stället för det uppsökande fältarbetet kör församlingen hem matkassar till personer med behov. Vid
gemenskapsluncherna sker utdelning av maten utanför lokalen och det finns rutiner för att se till att motverka
trängsel i kön.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Filadelfiaförsamlingen ansöker om utökat bidrag för att fortsätta bedriva verksamheten. Församlingen fick
skjuta till mer pengar till verksamheten än beräknat under 2019 och bedömer att de kommer behöva göra det
även för 2020.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Filadelfiaförsamlingen har bedrivit verksamheten enligt plan och uppnått målen för 2019.
Filadelfiaförsamlingen ansöker för första gången för aktiviteten kafé och läxläsning i Akalla. Denna
verksamhet syftar till att stötta att komma in på arbetsmarknaden. Enligt socialnämndens riktlinjer kan bidrag
endast beviljas till verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde som
framgår av socialtjänstlagen och nämndens uppdrag. Stödinsatser för att komma in på arbetsmarknaden
ingår inte i socialnämndens uppdrag och bidrag kan därför inte beviljas till Filadelfiaförsamlingens kafé och
läxläsning.
Då Filadelfiaförsamlingen inte beviljades sökt bidrag för år 2019 prioriterade församlingen att inte genomföra
söndagsfrukostar. I redovisningen för året lyfter de att det funnits tillgång till länkning, stöd och samtal i
samband med fika efter gudstjänst på söndagar. Enligt socialnämndens riktlinjer får bidrag inte beviljas till
facklig, religiös eller partipolitisk verksamhet. Förvaltningen anser att bidraget inte får användas till stöd i
samband med fika efter gudstjänst, då gudstjänst är en religiös verksamhet.
Inför år 2021 söker Filadelfiaförsamlingen återigen bidrag för särskilda söndagsfrukostar med möjlighet till
dusch. Förvaltningen bedömer att bidrag inte heller kan användas för denna aktivitet ifall frukosten sker i
direkt anslutning till gudstjänsten.
Filadelfiaförsamlingen ansöker om ett utökat bidrag för att kunna fortsätta bedriva verksamheten utan att
skjuta till ytterligare medel från församlingen. Förvaltningen bedömer att verksamhetsbidraget till
Filadelfiaförsamlingen är rimligt i förhållande till antalet genomförda aktiviteter och att församlingen inte ska
beviljas ett utökat bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

FORUM – idéburna organisationer med social inriktning
Volontärbyrån

802019-0488

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 050 000

1 050 000

1 071 000

-

1 050 000

1 000 000

Målgrupp
Volontärbyrån Stockholm vänder sig till alla stockholmare som är intresserade av att engagera sig ideellt
samt till ideella organisationer i Stockholm som söker fler frivilliga till sina verksamheter. En klar majoritet av
organisationerna driver socialt inriktat arbete.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Volontärbyrån vill förenkla för volontärer och ideella organisationer i Stockholm att hitta varandra. Föreningen
driver förmedlingen www.volontarbyran.org. Där kan intresserade stockholmare söka efter volontäruppdrag,
och ideella organisationer i Stockholm annonsera efter frivilliga till sina verksamheter. De erbjuder också
organisationer stöd och utbildning inom volontärsamordning och ideellt engagemang. De erbjuder personlig
rådgivning, utbildning, handböcker och nätverksträffar för volontärsamordnare och arbetsledare i Stockholm.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Volontärbyrån har under 2019 fått in 4 295 intresseanmälningar (jämför 4 170 år 2018) från intresserade
volontärer (mål: 4 100). 840 volontäruppdrag (jämför 1 129 år 2018) har publicerats i Stockholm (mål: 900).
213 ideella organisationer har använt förmedlingen (mål: 200). Tre utbildningar på olika teman med totalt
61 deltagare (jämför 49 år 2018). Ett seminarium med temat ”Fånga engagemanget och motivationen” för
38 deltagare (Mål: 30 deltagare). Tolv nätverksträffar med volontärsamordnarnätverk med i snitt sex
deltagare per tillfälle (Målet uppfyllt). Volontärbyrån har varit tillgänglig för stöd och rådgivning i frågor som rör
volontärsamordning och för konkret hjälp i uppdragsformulering (Målet uppfyllt). Totalt sett har föreningen
uppfyllt sina mål.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen riktar sig inte direkt till målgruppen, utan till föreningar och till volontärer. Mål och resultat
redovisas därför under ovanstående rubrik.
Arbete med jämställdhet
Föreningen har en policy för likabehandling som innebär att de ska arbeta medvetet med jämställdhets- .och
tillgänglighetsfrågor i samtliga sina verksamheter, både externa och interna. I förmedlingen av ideella
uppdrag är en majoritet av de som söker uppdragen kvinnor, 75 % (2018). I ledningsgruppen är fördelningen
lika mellan män och kvinnor. Volontärbyråns verksamhetsledare deltog under 2019 i ett seminarium som
Svenska kyrkan bjudit in till ”Bryr sig inte unga män om omvärlden?” Föreningen har aktivt profilerat män som
engagerar sig i sin marknadsföring samt även i sin kommunikation generellt.
Övrigt
Volontärförmedlingen har varit igång som vanligt, men de har märkt av en minskning av uppdrag och en
ökning av antalet volontärer som vill hjälpa till. De har haft samma antal aktiviteter men digitala i stället för
fysiska, så föreläsningar och utbildningar har varit digitala.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker för två år och utgår från samma belopp de fick 2020. På detta belopp har de lagt in en
höjning på 2 % på 2022 års belopp för kostnadsökningar.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen anser att Volontärbyrån gör ett betydelsefullt arbete som dels underlättar för föreningar att få
tag i lämpliga volontärer, dels underlättar för stockholmarna att engagera sig som frivilliga. Föreningens
arbete ökar därmed möjligheterna för utsatta stockholmare att få stöd via olika föreningar inom det sociala
området. Därför föreslår förvaltningen att föreningen fortsatt ska få bidrag.
Då föreningen inte bedriver egen verksamhet till socialnämndens målgrupper ska förvaltningen under 2021
utreda om bidragsansökan fortsatt ska handläggas inom ramen för organisations- och föreningsutskottet. Av
den anledningen föreslår förvaltningen att föreningen enbart ska få bidrag för 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 050 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Frälsningsarméns akutboende

802006-1688

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

8 500 000

5 950 000

-

-

5 800 000

5 700 000

Målgrupp
Män i hemlöshet med missbruk eller psykosociala funktionsnedsättningar.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Frälsningsarméns akutboende är ett akut dygnetruntboende av lågtröskelkaraktär med 30 platser varav 6 är i
enkelrum. Det övergripande målet för verksamheten är att stödja målgruppen att bryta och förändra
nedbrytande och destruktiva livsmönster. Akutboendet används av staden för placering inom tak över
huvudet-garantin, TÖG.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Följande mål för år 2019 har uppfyllts helt:
• I enlighet med överenskommelsen med staden erbjuda akut dygnetruntboende för 30 gäster.
• Möta boendets gäster med social yrkeskompetens, medmänsklig kärlek och ge dem ett respektfullt
bemötande.
• Aktivt, konstruktivt och målmedvetet arbeta för att hjälpa boendets gäster att förändra destruktiva och
nedbrytande livsmönster.
Målet om att erbjuda frivillig personal en möjlighet att göra en socialt betydelsefull insats bedöms delvis ha
uppnåtts då arbetet med att införa frivilligt arbete på akutboendet påbörjats. De volontära uppdragen har en
tydlig form med tydliga uppdrag och kontinuerlig uppföljning av särskilt utvald personal.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har akutboendet haft en beläggning på 89,2 % vilket är en ökning från 2018 då beläggningen låg
på 73,4 %. Akutboendet har under 2019 uppmärksammat ett ökat antal yngre gäster (födda 1989 eller
senare) och en fortsatt trend med ökad psykisk ohälsa och blandmissbruk.
Arbete med jämställdhet
Boendet riktar sig enbart till män. Målen för Frälsningsarméns interna jämställdhetsarbete är att främja
kvinnors och mäns lika rätt i fråga om att få och behålla arbetet, att uppnå goda och likvärdiga
arbetsförhållanden samt lika befordrings- och utvecklingsmöjligheter. Antalet kvinnliga anställda på
akutboendet har ökat under 2019, vilket gör att boendet nu har en jämn könsfördelning bland personalen.
Övrigt
Frälsningsarméns akutboende har haft öppet under coronapandemin men med förstärkta rutiner för att
minska risken för smittspridning.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Frälsningsarmén har under många år bidragit med interna ekonomiska bidrag och frivilliga krafter i
akutboendet men ser det inte längre som hållbart att lägga in så stora egna resurser in i verksamheten. Som
en del i att minska behovet av interna ekonomiska bidrag arbetar Frälsningsarmén med att öka de frivilliga
insatserna på akutboendet.
Frälsningsarmén uttrycker att de behöver ett utökat verksamhetsbidrag för att kunna uppnå målen för år 2021
och behålla verksamhetens karaktär och omfattning. Neddragningar i budget för 2021 skulle innebära sämre
stöd och kvalitet i verksamheten och slå hårt mot målgruppen.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Frälsningsarmén har bedrivit verksamheten på akutboendet enligt plan under 2019 och helt eller delvis
uppnått målen. Beläggningen har ökat sedan 2018.
Frälsningsarmén ansöker om ett utökat verksamhetsbidrag. OFU beviljar bidrag till tre akutboenden för
personer i hemlöshet, Stadsmissionens BoCenter och BoKlara samt Frälsningsarméns akutboende.
Förvaltningen kan konstatera att Stadsmissionen beviljas ett högre bidrag per plats på sina akutboenden än
Frälsningsarmén. För att uppnå en jämnare fördelning mellan de akutboenden OFU beviljar bidrag till, och
med hänsyn till föreningens ekonomi i stort, anser förvaltningen att bidraget till Frälsningsarméns akutboende
ska utökas till 5 950 000 kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 5 950 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Frälsningsarmén Sociala Center

802006-1688

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 000 000

1 600 000

-

-

1 500 000

1 200 000

Målgrupp
Människor som lever i hemlöshet, med ett missbruk, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Målgruppen
är i huvudsak svenska medborgare men Sociala Center gästas även av ett mindre antal personer som
saknar svenskt personnummer. Dock inte utsatta EU-medborgare, vilka hänvisas till annan verksamhet.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Sociala Center erbjuder basverksamhet, kurativt stöd och uppsökande arbete. Verksamheten är öppen
måndag till fredag klockan 9-13 året runt.
•
•
•

Basverksamheten består av en öppen mötesplats med kafé, utdelning av rena kläder, tvätt av kläder,
duschmöjlighet, utdelning av matkassar samt tillgång till internet, trådlöst internet och telefoni.
Inom det kurativa stödet erbjuds rådgivningssamtal med kurator, själavårdande samtal med
Frälsningsarméns pastor och stödsamtal med övrig personal. Målet med det kurativa arbetet är att
vara ett stöd i vardagen för gästerna och i deras kontakter med myndigheter.
En gång per veckan utför Sociala Center uppsökande arbete i närliggande parker. Vid varje tillfälle
möter personalen 20-30 personer och erbjuder samtalsstöd, samhällsinformation och information om
Sociala Center.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Samtliga mål för basverksamheten och det kurativa stödet år 2019 har uppfyllts. Målen för antal besök,
utdelade matkassar, utdelade kläder och genomförda rådgivningssamtal har överträffats. Målet om att
genomföra uppsökande arbete varje vecka har delvis uppfyllt, då några tillfällen under året behövt ställas in
på grund av personalbrist.
Beläggning/deltagare 2019
Sociala Center har under 2019 varit öppet måndag till fredag med i snitt 139 gäster per dag varav 20 kvinnor.
Detta är ett ökat besöksantal jämfört med 2018 då verksamheten hade i snitt 120 gäster per dag. Sociala
Centers kuratorer och behandlingsassistenter har under 2019 genomfört i genomsnitt 13 rådgivande samtal
per dag. 19 personer per dag har fått del av utdelade kläder och 100 matkassar har delats ut två gånger per
vecka. Uppsökande verksamhet har skett en gång i veckan året runt, med några få undantag, och nått 20-30
personer per tillfälle.
Arbete med jämställdhet
Sociala Center välkomnar alla utifrån var och ens unika värde och behov. Cirka 15 % av gästerna är kvinnor
och övriga män. I personalgruppen eftersträvas en jämn könsfördelning, liksom bland volontärer. Sociala
Centers erfarenhet är att klädutdelningen är en bra plats att skapa kontakt med de kvinnliga gästerna, och de
har därför avsatt ett särskilt utrymme i garderoben för kvinnor där samtal kan föras i lugn och ro. Det finns
även en avskild dusch som oftare används av kvinnor.
Övrigt
Sociala Center har hållit öppet under coronapandemin. Verksamheten har skärpta rutiner för hygien och städ
samt för insläpp och för hur besökarna ska köa.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Frälsningsarmén motiverar ansökan om ökat bidrag för Sociala Center med att antalet gäster ökat från
föregående år, liksom antalet utdelade matkassar. För att ta emot det ökade antalet besökare har personalen
utökats vilket inneburit ökade kostnader.

Sociala Center har dessutom fått en ökad årshyra med knappt 100 000 kronor mellan år 2019 och 2020.
Frälsningsarmén står själva för huvuddelen av finansieringen av Sociala Center, men kommer under en
treårsperiod att dra ner på kostnaderna på grund av besparingskrav. Frälsningsarmén beskriver därför att de
behöver ett utökat verksamhetsbidrag för att bedriva verksamheten som tidigare och nå uppsatta mål.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Frälsningsarmén har bedrivit Sociala Center enligt plan under 2019 och uppnått målen för året. Besökstalen
har fortsatt att stiga mellan år 2018 och 2019.
Frälsningsarmén ansöker om höjt bidrag till Sociala Center, bland annat utifrån ett ökat besökstryck och en
planerad nerdragning av den interna finansieringen inom Frälsningsarmén. Förvaltningen har under flera års
tid föreslagit höjningar av bidraget till Sociala Center för att nå en jämnare fördelning mellan olika
verksamheter med liknande målgrupp och inriktning. Förvaltningen anser att Sociala Center bör beviljas en
ytterligare höjning av verksamhetsbidraget till 1 600 000 kronor, efter en samlad bedömning med hänsyn till
det höga besökstrycket i verksamheten, verksamhetens innehåll och omfattning och föreningens ekonomi i
stort.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 600 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

FUB Stockholm

802006-1696

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

900 000

850 000

950 000

850 000

850 000

850 000

Målgrupp
Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar och dess närstående.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
FUB Stockholm arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.
Föreningen anordnar aktiviteter och event på fritiden för alla åldrar, exempelvis bowling, barngymnastik,
Skansendag, dans på Fryshuset och samtalsgrupper. De anordnar studiecirklar i samarbete med
studieförbund, medlemsmöten och har kostnadsfri medlemsrådgivning för medlemmar. Det kan vara
rådgivning om aktiviteter, lagar, rättigheter och olika stödinsatser som finns.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens övergripande mål är att på olika sätt säkerställa att medlemmarna får det stöd de behöver och
att de får möjligheten att leva ett liv som andra. Detta har föreningen gjort genom att:
• anordna aktiviteter, möten och event i den omfattning de beslutat om.
• ge råd, information och stöd till medlemmar, närstående samt till yrkesverksamma, studenter med
flera.
• vara tillgängliga för medlemmar och andra genom generösa öppet- och telefontider samt genom att
tillhandahålla uppdaterade informationskanaler såsom medlemsbrev, tidningar, hemsida och
Facebook.
Föreningen arbetar även intressepolitiskt och medverkar i olika referens- och dialoggrupper inom staden och
arbetar med omvärldsbevakning och tillsättning av representanter i stadens olika funktionshinderråd.
Föreningen anser att de genom ovan punkter har erbjudit god service till befintliga medlemmar samt
attraherat nya medlemmar. Föreningens mål om att öka medlemsantalet har inte uppnåtts, då de haft
1 302 medlemmar 2019 jämfört med 1 341 medlemmar 2018.
Föreningen har regelbundna avstämningar med ledarna för aktiviteterna för att få en uppfattning om hur
deltagarnöjdheten är. Deltagarantalet i samtliga aktiviteter ligger fast eller ökar och det är en viktig måttstock
för föreningen.
Beläggning/deltagare 2019
• Skansendag för medlemmar, skolor och dagliga verksamheter, anordnas tillsammans
med andra föreningar, cirka 4 000 personer
• Medlemsmöte om grundsärskolan, cirka 40 personer.
• Fritidsaktiviteter (de flesta sker varje vecka):
- Bowling: 50 personer
- Vuxengymnastik: 20 personer
- Barngymnastik: 20 familjer (cirka 50 personer)
- Barndans: 10 personer
- FUB-danser på Fryshuset: 16 gånger med cirka 350 personer per gång
- Samtalsgrupp för unga vuxna: 5 personer
- Inre Ringen för personer med egen intellektuell funktionsnedsättning: cirka
10 möten á 10 personer
- Månadsmingel en fredagskväll per månad: cirka 15 personer per träff
- Studiecirkel om LSS: cirka 10 personer
- Sommaraktiviteter, bland annat båtluff i skärgården: cirka 15 personer
- Två båtkryssningar för medlemmar: totalt cirka 400 personer.

Deltagarantalet visar totala antalet deltagare, inklusive de som bor utanför Stockholms stad.
Föreningens uppfattning är att de flesta bor i Stockholms stad.
Verksamhetsbidraget har även använts till att:
•
Samverka med andra föreningar och studieförbund kring fritidsaktiviteter.
ett EU-projekt om att lära ut grundläggande IT avslutades under hösten 2019. Cirka
•
30 personer deltog i studiecirklar om grundläggande IT.
Jag Kan Cykla, ett projekt om att lära barn och ungdomar att cykla tvåhjuling. Projektet
•
kommer att löpa fram till november 2021 och finansieras framförallt av medel från
Arvsfonden. Föreningen anordnar aktiviteter utanför projektet som exempelvis provapå-dagar för skolor och familjer. Målet inom projektet är att 200 barn/ungdomar ska ha
deltagit i verksamheten under en 3-årsperiod. Föreningen har i slutet av år 2 haft över
200 deltagare.
Arbete med jämställdhet
Föreningen strävar mot jämställdhet i alla sammanhang och försöker vara medvetna om hur de kan motverka
obalans vad gäller jämställdhet. Föreningens verksamhet vänder sig till alla och ingen verksamhet är
könsuppdelad. Föreningen upplever att det är en jämn könsfördelning i alla verksamheter vad gäller
deltagare, ledare, personal och styrelser.
Övrigt
Under Coronapandemin pausade FUB all sin verksamhet från mitten av mars till slutet av augusti. Med
undantag för cykelläger utomhus under sommaren. Föreningen erbjöd fler cykeldagar än planerat från
början. Sedan augusti är alla vecko- och månadsvisa aktiviteter igång igen, däremot inte de större
aktiviteterna såsom danskvällar, medlemsdag på Skansen med mera. Under hösten har föreningen startat
upp en ny ungdomsgrupp samt är på gång med en promenadgrupp för personer som känt sig isolerade
under pandemin.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker om utökat belopp för ökade fasta kostnader, så som lokalhyra och personalkostnader.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
FUB har i stort uppfyllt sina mål. De har startat upp några nya aktiviteter under 2019. Förvaltningen anser att
föreningen har ett rikt utbud av regelbundna aktiviteter och erbjuder en betydelsefull verksamhet för
målgruppen. Mer bidrag beviljas inte för normala kostnadshöjningar och förvaltningen bedömer att bidraget
är rimligt utifrån den verksamhet som bedrivs.
FUB söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och
förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 850 000 kronor för 2021 och 850 000 kronor för 2022.
Föreningsbidraget får inte gå till intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Funktionsrätt Stockholms stad

802016-6875

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

700 000

600 000

-

-

700 000

578 000

Målgrupp
Funktionsrätt Stockholms stad är ett samarbetsorgan för 32 anslutna lokalföreningar inom funktionshinder i
Stockholms stad, eller länsföreningar med medlemmar i Stockholms stad. Föreningens medlemmar är
funktionshindersföreningar, det vill säga juridiska personer. Dessa representerar cirka 30 000 medlemmar.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Enligt stadgarna ska Funktionsrätt Stockholms stad
• verka för att stärka medlemsföreningarnas arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet
och jämlikhet
• bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor gentemot kommunala och andra berörda
samhällsorgan, organisationer, företag med flera verksamma inom Stockholms stad
• bedriva informations- och påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, företag med flera
samt för allmänheten om situationen för personer med funktionsnedsättning
• verka för att Funktionsrätt Stockholms stad och dess medlemsföreningar får tillräckliga resurser så
att de ges möjlighet att fullgöra sina uppdrag
Föreningen har sedan år 2004 i uppdrag från staden att samordna alla nomineringar till stadens
27 funktionshinderråd (fh-råd) i samverkan med funktionshindersföreningarna både inom och utanför
Funktionsrätt Stockholms stad.
Prioriterade områden för 2021: Ordna möten för att förstärka dialogen med medlemsföreningarna. Fortsätta
arbeta för att det ekonomiska stödet till funktionshindersorganisationerna bibehålls och långsiktigt förbättras.
Fortsätta samordningsuppdraget med nomineringarna till stadens fh-råd förutsatt att staden finansierar
uppdraget fullt ut. Bevaka effekterna av cornapandemin samt hur staden hanterat covid-19 rörande personer
med funktionsnedsättning.
Planerade aktiviteter: Löpande arbete med att samordna nomineringarna till fh-råden. Temaaktiviteter för
medlemsföreningar och förtroendevalda. Möten med funktionshindersombudsmannen (FO).
Utbildningsseminarier för samtliga fh-rådsledamöter i samarbete med FO. Dialogseminarier med fh-rådens
ordföranden och vice ordföranden. Löpande dialog med DHR och SRF genom möten. Nyhetsbrev till
medlemsföreningar, förtroendevalda och fh-rådsledamöteer några gånger per år. Fortsätta att utveckla och
uppdatera hemsidan. Minst en planeringskonferens för styrelse och kansli. Kompetensutveckla styrelse och
anställda i alternativa mötesförmer.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de har levt upp till målen. Målen har varit:
• Ordna möten för och förstärka dialogen med medlemsföreningarna.
• Fortsätta arbeta för att det ekonomiska stödet till funktionshindersorganisationerna
förbättras.
• Utbilda och stödja ordförande och övriga ledamöter i fh-råden.
• Fortsätta samarbetet med andra organsiationer inom funktionshindersområdet, främst
DHR och SRF.
• Fortsätta samordna nomineringarna i stadens fh-råd.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen hade 32 anslutna funktionshindersorganisationer. Föreningen bedriver ingen egen verksamhet,
det går därför inte att redovisa någon beläggning eller antal deltagare.

Arbete med jämställdhet
I arbetet med nomineringarna till fh-råden strävar föreningen efter en balans vad gäller ledamöternas kön,
ålder och olika funktionsnedsättningar. Samma sak gäller för deras egen styrelse.
Övrigt
Föreningen får bidrag från socialnämnden för intressepolitiskt arbete på 1 400 000 kronor (särskilda
budgetmedel).
Under Coronapandemin har föreningen haft verksamheten igång och ställt om så mycket som möjligt till
digital verksamhet.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen bedriver själva ingen verksamhet för någon målgrupp som faller under socialnämndens
ansvarsområde. Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar är detta ett krav för att kunna
erhålla bidrag från nämnden. Föreningen får årligen ett intressepolitiskt bidrag via särskilda budgetmedel. För
2020 är detta bidrag 1 400 000 kronor.
Sedan 2004 har föreningen i uppdrag av staden att samordna samtliga nomineringar till stadens 27 fh-råd i
samverkan med funktionshindersföreningarna både inom och utanför Funktionsrätt Stockholms stad.
Förvaltningen anser att det därför är stadens ansvar att finansiera för den samordning föreningen gör.
Däremot bör medel för detta arbete ges i form av en annan bidragsform än av ett verksamhetsbidrag enligt
socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar. Drygt hälften av de medel de söker för kan knytas
till samordningen av nomineringarna (cirka 430 000 kronor). Staden har i uppdrag att göra en översyn av
funktionshindersråden. Detta arbete pågår och kommer inte att förändra något för funktionshindersråden och
dess samordning förrän tidigast 2021. I väntan på att utredningen blir klar föreslår förvaltningen att
föreningen ska få fortsatt verksamhetsbidrag för sitt arbete.
En del av bidraget till Funktionsrätt Stockholms stad går till lokalkostnader. Föreningen har kontaktat
förvaltningen för att meddela att deras kostnader för lokaler blir 100 000 kronor lägre nästa år mot vad de
trodde när de ansökte om bidrag för 2021. Det beror på flytt till en billigare lokal. Utifrån detta anser
förvaltningen att bidraget till Funktionsrätt Stockholm ska minskas med motsvarande summa.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 600 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

FSDB Stockholms och Gotlands län

802012-9949

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 100 000

985 000

1 150 000

-

985 000

985 000

Målgrupp
Personer med dövblindhet. Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av
nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför
därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen arbetar för att bryta medlemmarnas isolering genom att arrangera anpassade aktiviteter och
arrangemang. Föreningen har en egen anpassad verksamhetslokal på Gotlandsgatan 46. Lokalerna är
anpassade visuellt, taktilt och ljudmässigt för personer med dövblindhet. Medlemmar kan komma för att fika
och äta lunch i föreningens caféverksamhet, prata med kanslipersonalen, anmäla sig till aktiviteter och få
hjälp och stöd kring frågor som berör dem. Föreningen anordnar bland annat debattkvällar och föreläsningar
4 gånger per år, café varannan vecka, anpassad friskvård 2-3 gånger i veckan, anpassade kulturbesök
4 gånger per år och anpassad social samvaro vid högtider.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen uppger att de har uppnått målen som bland annat har varit att:
• Verka för ett aktivt och utåtriktat liv för målgruppen genom att erbjuda medlemsaktiviteter.
• Ha ändamålsenliga lokaler för målgruppen.
• Bryta ofrivillig isolering.
• Förbättra hälsan genom att erbjuda friskvårdsaktiviteter.
• Tillgängliggöra information och annat skriftligt material.
Föreningen redovisar även mål som rör intressepolitiskt arbete och påverkansarbete mot regionen.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har under 2019 genomfört:
Café Katarina varannan vecka, cirka 2-17 deltagare per gång.
Pubafton en fredag i månaden, cirka 10 deltagare per gång.
Temakväll en kväll i månaden.
Friskvård en dag/kväll i veckan x 2 grupper, 5-10 deltagare per gång.
Studiecirklar en dag i veckan x 2 grupper, cirka 7 deltagare per gång.
I övrigt är kansliet/lokalen öppet för besök måndag-fredag mellan 10-15.
Arbete med jämställdhet
Könsfördelningen bland medlemmarna är cirka 60 % kvinnor och 40 % män. Föreningen strävar hela tiden
för att verksamheten ska vara öppen för alla och de erbjuder aktiviteter som passar både män och kvinnor.
Övrigt
Föreningen är beroende av att kunna beställa tolkar till sin verksamhet för att besökarna ska kunna delta i
verksamheten. Under våren 2019 beslutades det om nya riktlinjer på tolkcentralen som begränsade
användandet av tolkar för föreningen och föreningens medlemmar. Det gjorde att medlemmar inte kunde
besöka verksamheten i den utsträckning de tidigare gjort. De gjorde även att föreningen fick avslag på
många beställningar av tolk vilket resulterade i att de inte kunde genomföra viss verksamhet som planerat.
Föreningen blev tvungna att stänga ner sin verksamhetslokal i mars 2020 på grund av Coronapandemin.
Målgruppen är en utsatt grupp och många kommunicerar med taktilt teckenspråk eller behöver ledsagning.

Föreningen la om verksamheten och hade uppsökande verksamhet där de kontaktade medlemmarna via
olika forum och förmedlade information. De har även ställt om verksamheten och försökt med digitala
aktiviteter, det är svårt för många medlemmar att kunna kommunicera digitalt då det ofta behövs olika sorters
tolkar för att kommunicera. I maj började föreningen öppna upp igen med aktiviteter utomhus och digitala
aktiviteter för de som kan delta och de genomförde en friskvårdsvecka i juli. Under hösten erbjuder de
anpassade aktiviteter utomhus och digitalt.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker för ökade lönekostnader och personalkostnader samt att den verksamhet föreningen
bedriver kräver extra insatser. Föreningen vill även kunna erbjuda digital verksamhet som komplement till
den ordinarie verksamheten.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått sina mål och når en utsatt grupp och erbjuder verksamhet som medför ett värde för
målgruppen. FSDB söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Förvaltningen vill följa hur verksamheten
påverkats av Coronapandemin och föreslår därför att föreningen beviljas bidrag för 2021, och får söka igen
till 2022. Bidrag beviljas inte för normala kostnadsökningar i verksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 985 000 kronor för 2021. Bidraget får inte användas till
intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen Alla Kvinnors Hus

802016-5463

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

5 300 000

3 960 000

-

-

3 960 000

3 800 000

Målgrupp
Kvinnor, barn och män utsatta för våld i nära relation eller sexuellt våld. Alla Kvinnors Hus vänder sig även till
anhöriga till utsatta samt till förövare som utsätter andra för våld i nära relation.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
•
•
•

Skyddat boende för våldsutsatta vuxna och deras barn. För mindre barn finns en föreskoleliknande
verksamhet på boendet. Barn i grundskole- eller gymnasieåldern erbjuds stöd i sin skolgång och
föreningen har sedan förra ansökan anställt en lärare i boendet.
Öppen mottagning där våldsutsatta erbjuds samtal enskilt och i grupp. På mottagningen erbjuds
även enskilda samtal för förövare.
Jourtelefon där utsatta, anhöriga och andra kan få råd och stöd.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Alla Kvinnors Hus har uppfyllt de kvalitativa målen för 2019 för både det skyddade boende och den öppna
mottagningen. De kvalitativa målen har bland annat varit att kvinnor och barn skall få skydd och hjälp att
bearbeta det de varit med om för att på så sätt kunna fortsätta ett liv utan våld och hot, samt ökad självkänsla
genom samtal och andra aktiviteter som de får i boendet.
När det gäller de kvalitativa målen har föreningen inte uppnått målsättningen om minst 5 110 belagda dygn i
det skyddade boendet. För den öppna mottagningen har de kvantitativa målen om antal mottagna samtal i
jourtelefonen, antal genomförda enskilda stödsamtal för utsatta vuxna och genomförda samtalsgrupper
uppnåtts. Den öppna mottagningen har inte uppnått målsättningen om antal förövare i enskilda stödsamtal.
Beläggning/deltagare 2019
- Totalt 4 391 belagda nätter i skyddat boende för 109 vuxna med 142 medföljande barn, varav
87 vuxna och 98 barn tillhörande Stockholms stad. Den totala beläggningen för 2019 har varit 60 %
vilket är lägre än föregående år (69% för 2018 och 92 % för 2017).
- Enskilda stödsamtal för 383 vuxna, varav 313 stockholmare. I snitt 8 samtal per person.
- 8 förövare varav samtliga stockholmare i stödsamtal om i snitt 5 per person.
- 7 samtalsgrupper om 42 kvinnor som utsatts för våld i nära relation (varav 34 stockholmare) vid
10 tillfällen vardera. 9 kvinnor som utsatts för sexuellt våld har deltagit i en samtalsgrupp om
10 träffar.
- 4 228 samtal i jourtelefonen under dagtid och 782 samtal under kvällar och helger. 3 957 av
samtalen till jourtelefonen har kommit från stockholmare.
- 36 externa föreläsningar om verksamheten och våld i nära relation.
Arbete med jämställdhet
Alla Kvinnors Hus erbjuder sedan flera år stöd till våldsutsatta personer oavsett kön. En fråga Alla Kvinnors
Hus kommer se över under kommande år är att göra någon typ av kampanj som uppmanar våldsutsatta män
att kontakta föreningen för råd och stöd gällande sin relation, liksom om det finns behov av en samtalsgrupp
för våldsutsatta som inte identifierar sig som kvinnor.
Övrigt
Sedan coronapandemin inleddes har Alla Kvinnors Hus skyddade boende haft öppet som vanligt. I den
öppna samtalsmottagningen har de enskilda samtalen genomförts som planerat, men delvis per telefon eller
digitalt. Under våren beslutade Alla Kvinnors Hus att skjuta upp några samtalsgrupper, och erbjöd då de
stödsökande enskilda samtal i stället. Hösten 2020 har stödgrupperna kommit igång igen.

Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Alla Kvinnors Hus söker utökat bidrag för att täcka ökade kostnader i verksamheten. Föreningen lyfter även
att de under flera år har ansökt om ett utökat verksamhetsbidrag vilket inte beviljats.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Alla Kvinnors Hus har under år 2019 i stort bedrivit verksamheten enligt plan och de kvalitativa målen har
uppnåtts. Föreningen har inte uppnått målet för belagda dygn i det skyddade boendet, och den totala
beläggningen är lägre än föregående år. I det skyddade boendet har stödet till barnens skolgång förstärkts
genom att en lärare anställts. I den öppna mottagningen har de kvantitativa målen för året uppnåtts förutom
antal genomförda samtal för förövare.
Alla Kvinnors Hus ansöker om ett utökat bidrag. Då motiveringen gäller normala kostnadsökningar i
verksamheten anser förvaltningen att föreningen inte ska beviljas ett utökat bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 3 960 000 kronor för år 2021.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med
Familjer (FHDBF)

802401-5086

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

900 000

449 000

900 000

449 000

449 000

449 000

Målgrupp
Målgruppen är döva och personer med hörselnedsättning oavsett om de har ci (cochleaimplantat som är ett
hörhjälpmedel), hörapparat eller annan teknik. Föreningen riktar sig till enskilda, familjer, barn, ungdomar,
yrkesverksamma, studerande, anhöriga, coda (Children Of Deaf Adults) och äldre. Det gemensamma är
teckenspråket, oavsett hur hörselnedsättningen uppstått.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder en social gemenskap och mötesplats där medlemmarna kan mötas och stödja varandra.
De erbjuder tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter. Föreningen anordnar aktiviteter för barn som exempelvis
naturkul, simskola, fotboll, barntecken och ungdomsgrupp. De ordnar aktiviteter så som skrivarcirkel,
föreläsningar, släktforskning, onsdagssoppa, figurspel och jullunch med mera.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har erbjudit tillgänglig verksamhet och har på så sätt motverkat isolering för målgruppen som
varit föreningens mål. De har genomfört det mesta av det som de planerade och haft verksamhet i princip
hela året. Föreningen mäter måluppfyllelse genom kvaliteten på sin verksamhet, genom dialog med
deltagare, vad medlemmar efterfrågar, hur de mår och antal som besöker föreningen.
Beläggning/deltagare 2019
Exempel på aktiviteter är:
• Julgransplundring, 100 personer
• Höstlovsaktiviteter, 75 personer
• Textilverkstad en gång i veckan, 7-10 personer
• Onsdagssoppa, 5-10 personer
• Barnteater, 80 personer
• Höstlovsaktiviteter, 75 personer
• Friskvård
• LAN 2 gånger under två dagar
• Dans för barn och vuxna
• Föreläsningar
• Teckenspråkscafé, 5-10 personer
• Må-bra-målning
• Besöksverksamhet med råd och stöd, umgänge. Vissa aktiviteter genomförs regelbundet, andra är
vid enstaka tillfällen.
Arbete med jämställdhet
Föreningen erbjuder olika aktiviteter för att nå både män och kvinnor. Föreningen strävar efter att ha en jämn
könsfördelning på ledare och tolkar.
Övrigt
Under Corona har föreningen digitaliserat sig mer och haft verksamheten igång i mindre grupper för de som
behövt det mest.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker ett högre belopp med motiveringen att de har en viktig verksamhet, att de inte ska behöva
gå minus, att de ska kunna ha en dräglig arbetsmiljö och att de har haft samma bidrag under flera år.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått sina mål även om föreningens måluppfyllelse inte är så tydlig. Föreningen har god
soliditet och likviditet och förvaltningen tycker inte att en höjning är prioriterad. FHDBF söker
verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och förvaltningen
föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 449 000 kronor för 2021 och 449 000 för år 2022.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen Mansjouren Stockholms Län

802012-9022

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

530 000

350 000

-

-

350 000

225 000

Målgrupp
Främst män i kris från Stockholms län. Alla, oavsett könsidentitet, är dock välkomna. Föreningen erbjuder
även parsamtal.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Föreningens främsta roll är att vara
samtalsstöd åt i första hand män men vid behov även kvinnor. Föreningen erbjuder en jourtelefon, jouröppet
för samtal i föreningens lokal, samtalsgrupper med olika teman, enskilda samtal och parsamtal. Mansjouren
informerar och föreläser också om föreningens arbete.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Mansjouren har helt eller delvis uppnått föreningens mål för år 2019. Målen för året har varit att utöka
telefonbemanningen, utöka antalet besökare i samtalsgrupperna, möta upp förfrågan på externa
föreläsningar samt att implementera en stödchatt. För stödsökande har målen varit att verksamheten ska
stärka och hjälpa de stödsökande att ta sig igenom svåra situationer och livskriser, öka jämlikheten i
föräldraskap och i samhället samt att bidra till att minska våld (i nära relation och annat) och självmord.
Beläggning/deltagare 2019
Telefonjouren har under 2019 genomfört 950 samtal, jämfört med 403 under 2018. 660 av samtalen har
kommit från personer i Stockholms stad. Totalt har 3 400 samtal kommit in till jouren, men de flesta av dessa
har inte kunnat tas emot då majoriteten av samtalen kommer utanför ordinarie telefontider. Föreningen har
haft 62 enskilda samtal varav 51 gällande stockholmare och 16 parsamtal.
Föreningen har haft följande deltagare i samtalsgrupper:
• Jouröppet (måndagar) – 42 tillfällen, 66 besökare.
• Onsdagsgruppen – 43 tillfällen, 438 deltagande varav 287 stockholmare.
• Samtalsverkstaden (torsdagar) – 25 tillfällen, 33 deltagande.
Arbete med jämställdhet
Mansjouren riktar sig främst till män, men alla är välkomna att kontakta jouren för råd och stöd. Bland
volontärerna försöker föreningen ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Föreningen arbetar för att
motverka mäns våld mot kvinnor, och allt annat relationsvåld bland annat genom att ha samtalsstöd med
både offer och utsatta för våld i nära relation.
Övrigt
Mansjouren har utökat öppettiderna i telefonjouren under coronapandemin, från mars 2020 har jouren öppet
fyra timmar per dag, klockan 12-14 och 18-20. Föreningen har anpassat verksamheten på så sätt att en del
enskilda samtal och samtalsgrupper skett via videosamtal. Vissa samtalsgrupper har behövt ställas in under
våren.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Mansjouren ansöker om ett utökat bidrag för att marknadsföra verksamheter med reklam i tunnelbanan i
Stockholm. Målet med annonskampanjen är att öka kännedomen om Mansjouren samt att målgruppen ska
veta vad Mansjouren kan erbjuda. Mansjouren beräknar att annonskampanjen skulle kosta 180 000 kronor.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Mansjouren har helt eller delvis uppnått målen för 2019. Föreningen bedömer att de kvalitativa målen för de
stödsökande har uppnåtts. OFU beviljades en höjning av verksamhetsbidraget till år 2020, för att kunna
upprätthålla en fungerande verksamhet och en fungerande volontärgrupp, fånga upp fler personer i
telefonjouren och utföra de förebyggande och länkande funktionerna.
Mansjouren ansöker om ett utökat bidrag för att genomföra en annonskampanj i Stockholms tunnelbana,
med syfte att öka kännedomen om Mansjouren och vad de kan erbjuda. Utifrån nämndens begränsade
budget bedömer förvaltningen att en utökning av verksamhetsbidraget inte ska prioriteras.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen Ny Gemenskap – Kafé Södermalm, Kafé
Östermalm och Kafé Vällingby

802006-1019

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2 350 000

2 000 000

-

-

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 000 000

1 920 000

(1 100 000 Kafé Södermalm
+ 250 000 Kafé Östermalm +
650 000 Kafé Vällingby)

(1 020 000 Kafé Södermalm
+ 250 000 Kafé Östermalm
+ 650 000 Kafé Vällingby)

Målgrupp
Kaféerna är öppna för alla, men riktar sig särskilt till personer i social utsatthet, i form av till exempel
missbruk, hemlöshet, ensamhet eller dålig ekonomi. Kafé Södermalm har särskilt fokus på kvinnor i
missbruk.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Alla tre kaféer har öppet vardagar klockan 9-12. Kafé Södermalm har öppet året runt medan Kafé Vällingby
och Östermalm har stängt under cirka fem veckor per år.
Vid samtliga kaféer bedrivs en verksamhet för att lindra den fysiska nöden hos besökarna. Kaféerna erbjuder
gratis frukost, samtal, stöd och länkning till socialtjänst eller sjukvård. Varje dag erbjuds besökarna en
samling med uppträdande med hjälp av musiker, skådespelare eller författare.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Verksamheten på Kafé Södermalm, Östermalm och Vällingby har bedrivits enligt plan under 2019. Ny
Gemenskap bedömer att målen för kaféerna har uppnåtts. Målen för Kafé Södermalm och Östermalm har
varit att tillsammans med de samverkande församlingarna erbjuda en meningsfull samvaro och skapa
möjligheter till positiva förändringar i människors liv.
Målen för Kafé Vällingby har varit följande:
• Tillhandahålla basbehov för personer i utsatthet.
• Utöka samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och olika idéburna aktörer i närområdet. Mål att
etablera kontakt med Svenska kyrkan, Röda korset och andra samhällsföreningar.
• Bistå deltagare med motivation och länkning till kontakt med vårdgivare, kurator eller socialtjänst.
• Volontärsamordning, att få igång ett fruktbart samarbete mellan goda, ideella krafter i närområdet.
Beläggning/deltagare 2019
Kafé Södermalm har haft 100-130 besökare per dag under 2019, att jämföra med 100 besökare per dag
under 2018. Kafé Södermalm besöks av många personer som har missbruksproblem och personalen har
under året stöttat besökare i kontakten med socialtjänsten för att få behandling för missbruket.
Kafé Östermalm har under 2019 haft 60-80 besökare per dag, att jämföra med 60-70 besökare per dag under
2019. Möjlighet till samtal med kurator har erbjudits en gång per vecka.
Kafé Vällingby har haft 75-85 besökare per dag, med toppar på närmare 100 gäster. Besökarna har förutom
frukost och stöd erbjudits utdelning av bröd och kläder flera gånger per vecka, firande av högtider,
uppträdande av lokala musiker och sociala aktiviteter så som musikquiz, bingo eller allsång. Då Kafé
Vällingby beviljats tidsbegränsat bidrag för år 2020 har de även skickat in en redovisning för första halvåret
2020. Under denna period har besökstalet legat på motsvarande nivåer som under 2019.
Arbete med jämställdhet
Samtliga kaféer har en majoritet män bland besökarna. Ny Gemenskap arbetar med att utveckla
jämställdheten genom att kvinnor ges speciell uppmärksamhet av de anställda på kaféerna. Kvinnliga gäster
ges plats och uppmuntras till att göra sig hörda. Bland de anställda på kaféerna är det jämställt.

Övrigt
2021 är första året som Ny Gemenskap ansöker om verksamhetsbidrag för Kafé Vällingby. OFU har beviljat
tidsbegränsade bidrag på 650 000 kronor årligen till Kafé Vällingby för år 2019 och 2020. Då Ny Gemenskap
inför år 2021 uppfyller kriterierna för att ansöka om verksamhetsbidrag för tre verksamheter med samma
målgrupp, inriktning och syfte, Kafé Södermalm, Östermalm och Vällingby, har förvaltningen godkänt att Ny
Gemenskap skickar in en gemensam ansökan för samtliga tre kaféer.
Kafé Södermalm har under 2019 beviljats ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 220 000 kronor utöver
verksamhetsbidraget. Skälet till att bevilja det tillfälliga stödet var att kunna öka bemanningen av anställd
personal för att hantera ett ökat besökstryck och en allvarlig problematik hos målgruppen.
Kafé Södermalm, Norrmalm och Vällingby har samtliga hållit öppet under coronapandemin, men med
anpassade rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Frukostserveringen har förlagts
utomhus och/eller med begränsat antal personer inomhus. Ny Gemenskap beskriver att kaféerna under
coronapandemin ställt om till mer fokus på basbehov och utdelning av matkassar och matlådor, på grund av
att besökarna haft ett större behov av detta. Kafé Södermalm har börjat servera en enklare lunch några
gånger per vecka.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Ny Gemenskap motiverar ansökan om höjt bidrag med att besökstalen på Kafé Vällingby och Södermalm har
ökat och att behoven hos besökare har blivit större.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Ny Gemenskap har bedrivit verksamheten på Kafé Södermalm och Östermalm enligt plan under 2019 och
målen för verksamheterna har uppnåtts.
För Kafé Vällingby ansöker Ny Gemenskap om verksamhetsbidrag för första gången. Ny Gemenskap har
bedrivit verksamheten på Kafé Vällingby enligt plan under de två år som kaféet beviljats tidsbegränsat bidrag
från OFU och uppnått målen. En rapport som Ny Gemenskap lämnade i april 2019 visade att hälften av Kafé
Vällingbys besökare tillhörde stadsdelen Hässelby-Vällingby och hälften tillhörde andra stadsdelar, bland
annat Bromma och Spånga-Tensta. Rapporten visade att kaféet även hade besökts av ett flertal bostadslösa
personer utan tydlig tillhörighet i någon stadsdel. Förvaltningen bedömde utifrån rapporten att Kafé Vällingby
lever upp till kravet i socialnämndens riktlinjer om att vara stadsövergripande. Samtidigt bedömer
förvaltningen att kaféet kompletterar övriga verksamheter gentemot målgruppen, som främst ligger i centrala
och södra staden, genom sin geografiska placering i västerort. Förvaltningen bedömer att Kafé Vällingby
utgör en välbesökt verksamhet som erbjuder basbehov, social gemenskap och möjlighet till stöd och
länkning. Förvaltningen anser att Kafé Vällingby ska beviljas verksamhetsbidrag för år 2021.
Ny Gemenskap ansöker om ett utökat bidrag. Förvaltningen anser att föreningen ska beviljas ett bidrag på
samma nivå som för 2020. Detta dels på grund av nämndens begränsade budget och dels på grund av att
Ny Gemenskap från och med 2021 lagt ihop ansökningarna för Kafé Södermalm, Östermalm och Vällingby.
En gemensam budget för samtliga tre kaféer bör möjliggöra att de på ett mer flexibelt sätt kan dela resurser
mellan varandra och på sikt en ekonomiskt mer effektiv verksamhet. Kafé Södermalm har dessutom beviljats
en omfattande höjning av bidraget till år 2020, från 800 000 till 1 100 000 kronor, för att hantera ett ökat
besökstryck och en målgrupp med allvarlig problematik.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 2 000 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Föreningen Stockholms tjejjour

802401-4410

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

500 000

400 000

-

-

400 000

400 000

Målgrupp
Den som definierar sig som tjej, är 10-30 år och av olika anledningar är i behov att stöd. De flesta
stödsökande är mellan 13-25 år. De vanligaste orsakerna till att tjejer och unga kvinnor vänder sig till
Stockholms tjejjour är psykisk ohälsa, utsatthet för sexuellt våld eller utsatthet för psykiskt eller fysiskt våld.
Det är vanligt att de stödsökande utsatts för sexuellt våld av en familjemedlem eller partner.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller Stockholms tjejjours stödverksamhet. Stockholms tjejjour erbjuder stöd via chatt, mejl, telefon
eller fysiska samtal både i form av akut och/eller långsiktigt stöd. Föreningen ger även rådgivning och stöd till
anhöriga och yrkesverksamma. Utöver jourverksamheten erbjuder föreningen långsiktigt stöd i form av
stödtjej till stödsökande att träffa, prata och chatta med upp till ett år.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått de kvalitativa och kvantitativa målen för verksamheten under år 2019. De kvantitativa
målen har varit att genomföra 2700 stödinsatser och 15 långvariga stödinsatser, stödtjejer. De kvalitativa
målen för 2019 har bland annat varit att stötta och bryta isoleringen hos de stödsökande, att fler tjejer ska få
ökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter och att de stödsökande som varit utsatta för brott ska få
information om det och hur de kan söka hjälp. I föreningens undersökningar har 98 % av de som deltagit
svarat att de varit nöjda med stödet från Stockholms tjejjour, att samtalen hjälp dem att hantera sina problem
och att de känt sig stöttade och stärkta efter kontakten.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 genomförde Stockholms tjejjour 3733 stödinsatser. Detta kan jämföras med att föreningen
genomförde 2879 stödinsatser 2018 och 2071 stödinsatser 2017. Stockholms tjejjour har under 2019 nekat
till 836 stödförfrågningar på grund av begränsade resurser. Det vanligaste sättet att söka kontakt med
föreningen är via deras chatt. Stockholms tjejjour har under 2019 genomfört 16 långvariga stödkontakter,
stödtjejer, samt rekryterat och utbildat 40 nya jourtjejer.
Arbete med jämställdhet
Stockholms tjejjour arbetar med jämställdhet genom att erbjuda ett feministiskt separatistiskt rum för tjejer
samt erbjuda ett feministiskt stöd till tjejer av tjejer. Eftersom det råder ojämställdhet mellan könen är
separatism ett sätt att verka för att stärka tjejers möjligheter att i ett tryggt forum uttrycka sina känslor, tankar
och sätta ord på det som det upplevt eller varit utsatta för. Föreningen arbetar också med jämställdhet genom
ett intersektionellt feministiskt perspektiv.
Övrigt
Stockholms tjejjour har beviljats ett tidsbegränsat bidrag på 250 000 kronor från OFU perioden 1 juli 2020 till
30 juni 2021 för projektet ”Utveckla Stockholms tjejjours flerspråkiga stöd”. Bidraget ska användas för att
erbjuda stödtjejer till nyanlända tjejer i Stockholms stad.
Sedan coronapandemin inleddes har Stockholms tjejjours stödchatt varit igång som vanligt, liksom stöd via
mail och stödtjej. Telefonjouren har dock varit pausad sedan mitten av mars på då jourtjejerna arbetar
hemifrån på grund av smittrisken.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Stockholms tjejjour ansöker om utökat bidrag för att:

-

-

Kunna möta behovet och efterfrågan av stöd hos målgruppen. Stockholms tjejjour har kunnat öka
antalet genomförda stödinsatser till år 2019 genom att de beviljats ett tillfälligt organisationsbidrag
från Socialstyrelsen, samtidigt som verksamhetsbidraget från OFU höjdes med 100 000 kronor. De
ökade resurserna under 2019 gjorde att de kunde vara fler anställda, utbilda fler jourtjejer och vårda
engagemanget hos befintliga jourtjejer. Föreningen ansöker om utökat bidrag för att under 2021
kunna upprätthålla stödverksamheten och ta emot minst lika många stödsökande som under 2019.
Upprätthålla och utveckla kvalitetsarbetet inom stödverksamheten.
Finansiera en förväntad höjning av lokalhyran senare under 2020.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Stockholms tjejjour har uppnått de kvalitativa och kvantitativa målen för verksamheten för år 2019.
Föreningens egna undersökningar hos de stödsökande visar på goda resultat av stödverksamheten.
Stockholms tjejjour ansöker om utökat bidrag bland annat för att kunna möta behovet hos målgruppen och
upprätthålla det höga antalet stödsökande via chatt och telefon. Utifrån nämndens begränsade budget
föreslår förvaltningen att föreningen beviljas motsvarande belopp som för 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 400 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Gatans Lag fotbollsförening

802443-4790

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

450 000

350 000

450 000

-

350 000

245 000

Målgrupp
Vuxna personer med erfarenhet av hemlöshet, missbruk, kriminalitet och ohälsa som vill lämna ett liv i
utanförskap för en stabilare tillvaro i vardagen med fotbollen som verktyg.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Gatans lag driver fotbollsträningar och olika former av social verksamhet med syftet att skapa drogfria och
trygga gemenskaper för målgruppen. Genom fotbollen skapas motivation, kraft och vilja till förändring för
deltagarna att själva förändra sin levnadssituation. Ensamhet är ofta en stor del av ett liv i utanförskap, något
som verksamheten förebygger.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
• Starta och driva damlag i Stockholm. – Målet är uppfyllt. Gatans Lag Stockholm har haft en träning
per vecka enbart för tjejer. Föreningen har också representerat med damlag både i VM i Wales och i
Finland på Nordiska Mästerskapen, då tillsammans med Göteborgsspelare.
• Öka kännedomen om verksamheten bland målgruppen och bland personer som i sitt arbete stöttar
målgruppen. – Målet är uppfyllt. Föreningen har tillsammans med spelare besöks verksamheter som
arbetar med målgruppen, och även bjudit in ansvariga för andra verksamheter till föreningens
samlingar.
• Ha ett årligt läger för deltagarna. – Målet är uppfyllt. Gatans Lag Stockholm har haft läger inför VM i
Wales och läger i Finland för att spela Nordiska Mästerskapen.
• Utveckla öppna mötesplatser kopplat till träningarna. – Målet är delvis uppfyllt. Föreningen har under
2019 haft fristående dagar där deltagarna träffats och umgåtts. Dock ännu ingen fast lokal där de kan
träffas regelbundet i samband med träningarna.
• Utbildning av ledare och tränare. – Målet är uppfyllt. Föreningen har under året utbildat flera av sina
deltagare till tränare och ledare.
• Utöka antalet träningstillfällen till minst två gånger i veckan. – Målet är uppfyllt. Föreningen har utökat
till tre träningstillfällen i veckan varav en enbart för kvinnor.
Beläggning/deltagare 2019 och första halvåret 2020
Gatans Lag Stockholm har under 2019 haft i genomsnitt 16-18 deltagare per träning. Föreningen har även
under året deltagit på landskamp, träningshelg i Göteborg, Nordiska mästerskapet för hemlösa, VM för
hemlösa i Wales, fotbollsgalan och Svenska Hjältar-galan. Föreningen har genomfört sociala aktiviteter för
laget i form av upptaktsträff med middag med 20 deltagare och matlagningskväll samt säsongsavslutning
med 29 medlemmar.
Gatans Lag Stockholm har skickat in redovisning för första halvåret 2020. Föreningen har under perioden
haft träningar två gånger per vecka med 30-40 deltagare på onsdagsträningarna och 10-20 deltagare på
söndagsträningarna.
Arbete med jämställdhet
Föreningen arbetar medvetet och strukturerat med ett normkritiskt perspektiv. Föreningen eftersträvar en
jämn könsfördelning bland deltagarna. Träningar sker vanligtvis i blandade grupper men det finns även ett
särskilt lag för kvinnor. I dagsläget har verksamheten i Stockholm fler män än kvinnor, något som föreningen
arbetar med för att förändra genom ”rekrytering” av fler kvinnor.

Övrigt
Gatans Lag Stockholm har under coronapandemin anpassat verksamheten genom att träningarna enbart
sker utomhus och att alla spelare behöver använda handskar.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Gatans Lag ansöker om ett utökat bidrag på grund av ett ökat antal deltagare på träningarna samt att
deltagarna blir kvar i laget under längre tid vilket resulterar i en större kärngrupp. Föreningen ser också att
gemensamma aktiviteter utanför planen bidrar till en stark lagkänsla och gemenskap och en utvecklande
atmosfär för deltagarna. Gatans Lag Stockholm vill därför satsa på fler gemensamma aktiviteter utanför
planen. Föreningen vill också starta en nybörjargrupp för tjejer.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Gatans Lag har beviljats tidsbegränsat bidrag för år 2019 och 2020, och hittills redovisat för år 2019 och
första halvåret 2020. Föreningen har under denna tid bedrivit verksamheten enligt plan och helt eller delvis
uppnått sina mål. Föreningen har sedan under bidragsperioden utökat antalet träningstillfällen och deltagare
och genomfört en del sociala aktiviteter utanför träningarna för att ytterligare stötta deltagarna.
Gatans Lag har som mål att under 2020 etablera en egen fast föreningslokal som träffpunkt i samband med
träningarna. Föreningen har haft en föreningslokal på gång kopplat till ett idrottslag men processen stannade
upp i samband med coronapandemin.
Förvaltningen anser att Gatans Lag utgör ett komplement till socialtjänstens och övriga civilsamhällets stöd
till målgruppen och att föreningen ska beviljas verksamhetsbidrag för år 2021.
Gatans Lag ansöker om ett utökat bidrag, för att kunna satsa på fler gemensamma aktiviteter för laget samt
att starta en nybörjargrupp för tjejer. Utifrån nämndens begränsade budget anser förvaltningen att Gatans
Lag ska beviljas samma belopp som för år 2020, 350 000 kronor. Gatans Lag beviljades ett utökat bidrag
från OFU mellan år 2019 till 2020 för att kunna öka tillgängligheten av anställd personal i verksamheten.
Gatans Lag har även fått andra nya intäkter under 2020 vilket påverkar den totala ekonomin.
Gatans Lag ansöker om verksamhetsbidrag för två år. Då föreningen inte uppfyller kriterierna i riktlinjerna av
att ha beviljats bidrag under minst fyra år anser förvaltningen att Gatans Lag ska beviljas ett
verksamhetsbidrag för ett år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

HiSUS - Unga hörselskadade i Stockholms stad

802401-4238

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

275 000

250 000

-

-

250 000

225 000

Målgrupp
Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna, 0-30 år med hörselnedsättning.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamheten är främst social verksamhet och en stor del av verksamheten rör ungdomsgården som har
öppet minst två gånger i veckan. Det är en mötesplats för hörselskadade, döva och anhöriga där man kan
byta erfarenheter och få känna sig som en i mängden. Aktiviteterna sker på fritidsgården en kväll i veckan
och runt om i staden en kväll i veckan. Verksamheten erbjuder aktiviteter som exempelvis besök på
Gröna Lund, laserdome, bowling, innebandy, familjeaktiviteter och bounce. Föreningen anordnar även läger
för målgruppen så som sommarkollo, miniläger, äventyrsläger, skidläger och dagkollo. Under 2019 flyttade
HiSUS till nya lokaler och har nu kansli på Södermalm och hyr även in sig på en fritidsgård i Alvik onsdagar,
fredagar och vissa helger.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Uppnådda mål:
• Ge målgruppen en möjlighet att mötas och träffa andra i samma situation på lika villkor.
Föreningen har utvecklat verksamheten med ambitionen att göra mer riktad verksamhet. De har
flest besökare i åldern 7-13 år, men märker att även äldre medlemmar har ett stort behov av att
träffas och föreningen kommer fortsätta arbetet med att skapa mötesplatser för lite äldre
besökare.
• Ha fritidsgården öppen flera dagar i veckan.
Under 2019 har gården varit öppen två till tre dagar i veckan vilket i antalet
gårdstillfällen inte varit en ökning men antalet gårdsbesökare per gång har ökat.
• Arrangera fler aktiviteter utanför ungdomsvåningen på ett tillgängligt sätt för att ge
målgruppen möjlighet att prova olika aktiviteter.
• Ha tvåspråkiga, hörselskadade eller döva ledare och om det inte finns, använda tolkar.
• Utveckla kontakt och samarbete med föräldrar till yngre barn för att lotsa dem in i
verksamheten och ge stöd i de hinder de möter. Kommer arbeta vidare med det även
under 2020.
Föreningen har delvis uppnått målet att förbättra livssituationen för unga med hörselskada inom skola,
hörselvård och tillgänglighet. HiSUS har fortsatt arbetat inom dessa områden genom att driva skolfrågor och
de har startat upp ett studentnätverk för hörselskadade och döva som studerar eftergymnasialt. Föreningen
har deltagit i samverkansmöten med hörselhabiliteringen och etablerat bättre kontakt med skolor där
hörselskadade och döva barn går. På grund av personalbrist i föreningen har de inte kunnat arbeta med
dessa frågor i den utsträckning de planerade för. De har inte prioriterat målet att fler nyanlända med
hörselskada ska hitta till föreningen, detta på grund av personalbrist. Föreningen har föreläst på skolor en
gång, men planerar att kunna göra det fler gånger framöver nu när de har etablerat en kontakt med några
skolor.
Beläggning/deltagare 2019
HiSUS har haft 62 träffar på fritidsgården med i snitt cirka 6 deltagare per tillfälle. Andra exempel på
aktiviteter som de anordnat är: Besök på Gröna Lund vid tre tillfällen, 26-40 deltagare, bowling, bio och
picknick. Sommarkollo med 19 deltagare. Miniläger en helg, 11 deltagare. Julfest, 45 deltagare. Minifritids
12 deltagare. Totalt har 126 unika barn och unga besökt verksamheten under 2019. Att jämföra med 96
under 2018.

Arbete med jämställdhet
Föreningen har tidigare år haft en överrepresentation av killar på sina aktiviteter, detta har börjat jämna ut sig
mer och fördelningen är nu 57 % killar, 43 % tjejer. Föreningen arbetar aktivt med att hitta aktiviteter som ska
passa alla. Ambitionen är att ha aktiviteter som är mer riktade, för att alla ska känna att det finns något som
passar. I Styrelsen som består av fem personer är fördelningen tre killar, två tjejer.
Övrigt
Föreningen har under 2019 bytt lokaler från Örnsberg till Södermalm, där de nu delar lokaler med två andra
föreningar. De har även flyttat från sin gamla fritidsgård och hyr numera fritidsgård av Sverok
(Spelhobbyförbundet) i Kristineberg. Den nya fritidsgården ligger nära två skolor som är anpassade för
hörselskadade och döva barn.
Verksamheten har påverkats en hel del av pandemin under mars, april, maj och juni. Föreningen har ställt in
aktiviteter och gått över till digitala möten och digitala spelkvällar för medlemmar. I maj började de ha
utomhusaktiviteter som gårdskväll, paintball, Skansenbesök. De har flyttat sommarlägret till augusti och har
gjort endags-aktiviteter under sommarlovet. Ett vårläger fick ställas in. Föreningen har regelbunden kontakt
med medlemmarna genom sitt nyhetsbrev, sociala medier och sms. Personalen har arbetat med att utveckla
en ny hemsida och ta fram rutiner och dokument för verksamheten.
HiSuS har inte använt 30 000 kronor av det bidrag föreningen beviljades från OFU för år 2019 och har därför
fått betala tillbaka denna summa.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker 25 000 kr extra på grund av flytten och att de fått dyrare hyra. Den nya lokalen ligger mer
centralt till och föreningen har där bättre möjligheter att anordna aktiviteter. Kansliet är anpassat vad gäller
ljudmiljön, med ljudabsorbenter, tjockare väggar och hörselteknisk utrustning.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
HiSUS har under 2019 helt eller delvis levt upp till sina mål. Bidraget går främst till fritidsgårdens aktiviteter
och där anser förvaltningen att de har uppnått sitt mål att erbjuda målgruppen möjlighet att träffas.
Föreningen har haft fler besökare än 2018 men inte haft gården öppen vid fler tillfällen. De har flyttat och fått
bättre tillgängliga lokaler för sin målgrupp. Föreningen söker ett ökat belopp för högre lokalkostnader. Då
föreningen fick ett överskott under 2019 på grund av minskade personalkostnader och ökade lönebidrag
samt att de fick en höjning på 25 000 kronor på 2020 års bidrag anser förvaltningen att en höjning av
bidraget inte ska prioriteras i år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor för 2021. Verksamhetsbidraget ska inte
användas för intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

802014-1738

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

210 000

180 000

220 000

180 000

180 000

180 000

Målgrupp
Målgruppen är personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och alla som arbetar med och kring en person
som drabbats. En förvärvad hjärnskada kan ge olika typer och grader av fysisk funktionsnedsättning,
exempelvis epilepsi, afasi, hjärntrötthet, minnessvårigheter, personlighetsförändring, insiktsproblematik.
Många lever också med dubbeldiagnoser, exempelvis förvärvad hjärnskada och Aspergers
syndrom/ADHD/bipolär. Några har förvärvad hjärnskada och missbruksproblematik.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamhetsbidraget används dels till sociala och rehabiliterande aktiviteter samt till råd och stöd till
personer med egen skada. Föreningen erbjuder även råd och stöd till anhöriga. Föreningen hjälper
medlemmar att bryta sin isolering genom att komma i kontakt med andra människor i liknande situation.
Föreningen arbetar även för att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada och för att utsatta ska erbjudas
individanpassad rehabilitering.
Aktiviteter som erbjuds till målgruppen är öppet hus en gång i veckan, sociala träffar, caféträffar,
stadsvandringar och samtalsgrupper för målgruppen och deras anhöriga. Föreningen erbjuder råd och stöd
via telefon, e-post och besök. De ordnar även kulturella och träningsinriktade aktiviteter i samverkan med
andra intresseföreningar.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har delvis uppnått sina mål. De har inte genomfört alla de aktiviteter som var planerade och inte
heller uppnått planerat antal deltagare. Vissa aktiviteter där det inte deltog så många, styrde föreningen
istället om till en annan form som passade målgruppen bättre. Ett exempel på det är träffar för unga vuxna,
där det inte kom så många på de enskilda träffarna. Istället fångar föreningen upp målgruppen under öppet
hus. De har utökat öppettiderna på Öppet Hus för att kunna erbjuda kreativt skapande och fler individuella
samtal. De har utökat råd och stöd och kunnat erbjuda fler medlemmar stöd. Föreningen har återupptagit
träffar för kvinnor. Föreningen har inte uppfyllt målet att kunna ta emot personer med annat modersmål än
svenska. Hjärnet, som drivs av medlemmar med egen skadeerfarenhet har utökat sina aktiviteter.
Sammantaget har föreningen uppnått de övergripande målen med verksamheten; att bryta social isolering
och ge psykosocialt stöd till målgruppen.
Beläggning/deltagare 2019
Exempel på aktiviteter är Öppet hus onsdagar, 20-25 deltagare per gång. Planerade för 20-25 personer varje
onsdag.
Råd och stöd dagligen, i snitt cirka 20 insatser per månad. I samband med Öppet Hus kan föreningen ta
emot 4-5 personer för individuellt stöd.
Träffar för unga vuxna, 6 tillfällen, 1-8 deltagare per gång. Planerade för 6-8 träffar för 8-15 deltagare.
Träffar för personer 30-49 år, 6 tillfällen, 1-6 deltagare per gång. Planerade för 6-8 träffar för 8-15 deltagare.
Erbjuder denna grupp stöd i samband med Öppet hus istället och kan på så sätt ge fler individuellt stöd.
Träffar för anhöriga, 6 tillfällen, 1-8 deltagare per gång. Planerade för två olika sorters träffar; en med stöd till
anhöriga till barn och unga och en med tematräffar. Sammanlagt 8 tillfällen med 6-12 deltagare.

Bokbinderi, 1 gång, fyra deltagare. Planerade för som mest 6 tillfällen med max 5 deltagare per gång.
Filosofiska samtal, 15 tillfällen, 8-10 personer per gång. Planerade för 16 tillfällen med 10 deltagare per gång.
Pubkvällar, fyra tillfällen, stadsvandringar, musikkryss, guidade vandringar i naturen. Hjärnet har anordnat
båtresa, pubkvällar, museibesök, middag med mera.
Arbete med jämställdhet
Föreningen är överrepresenterad av män, förmodligen för att förvärvad hjärnskada är vanligare bland män,
cirka 60 % är män och 40 % är kvinnor som deltar på föreningens aktiviteter. Föreningen uppger att alla får ta
lika mycket plats och ansvar hos föreningen, oavsett kön. De tar ofta upp ämnet och vilka möjligheter,
rättigheter och skyldigheter man har som människa oavsett kön. I föreningens styrelse sitter det fyra kvinnor
och fyra män.
Övrigt
Föreningen ställde in alla aktiviteter inomhus under mars-juli på grund av Corona. Råd och stöd via mail och
telefon var igång under tiden samt Hjärnets aktiviteter utomhus. De har haft digitalt öppet hus 1-2 timmar i
veckan och ringt de deltagare som de vet behöver stöd. Kanslipersonalen blev permitterade från april och
gick ner i arbetstid till 60 % vardera, tillväxtverket godkände föreningens ansökan om korttidsarbete. Då
föreningen får verksamhetsbidrag för personalkostnader och de samtidigt fick ersättning från tillväxtverket för
korttidsarbete drog förvaltningen av 23 000 kronor från utbetalningen av verksamhetsbidraget för kvartal fyra.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen planerar för fler aktiviteter men preciserar inte vad det är för aktiviteter de vill genomföra.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått de flesta av sina mål under 2019, även om några aktiviteter inte genomfördes och
andra aktiviteter kom till. Utbudet av sociala aktiviteter har stått i proportion i förhållande till bidragets storlek.
Förvaltningen anser att föreningen är lyhörd för medlemmarnas önskemål och försöker anpassa aktiviteter
och verksamheten så att det ska möta medlemmarnas efterfrågan på bästa sätt. Då föreningen inte
preciserar vad de planerar för aktiviteter för ett ökat bidrag har förvaltningen inte kunnat utreda huruvida en
höjning ska prioriteras. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022.
Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 180 000 kronor för 2021 och 180 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Hörselskadades förening i Stockholm

802001-5551

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

445 000

400 000

445 000

-

400 000

380 000

Målgrupp
Målgruppen består av hörselskadade, barndomshörselskadade och hörselskadade som förvärvat en
hörselskada mitt i livet eller på äldre dagar. För år 2021-2022 riktar verksamheten in sig på fler vuxendöva
samt anhöriga och föräldrar till hörselskadade barn.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder träffar och erfarenhetsutbyte i en anpassad miljö för hörselskadade. De tillhandahåller
tillgängliga lokaler och kanslipersonal för sina medlemmar. Syftet med verksamheten är att fler ska kunna
släppa på stigmat av att vara hörselskadad, att använda hörapparat och ha svårigheter att kommunicera. De
erbjuder en variation av aktiviteter som kan locka och bryta utanförskap.
Föreningen söker bidrag för:
• Föreläsningar, 3 gånger med 10-100 deltagare
• Afternoon tea 1 gång i månaden, cirka 10-20 deltagare.
• Öppet hus 16 gånger per år, 2- 5 deltagare
• Inspirationskvällar, 4 gånger per år
• Audionomsamtal med auktoriserad audionom cirka 4 gånger
• Bridge, en gång i veckan för 15 deltagare
• Mahjong, varannan vecka, 13 deltagare
• Konstklubb 1 gång i månaden med totalt 85 deltagare
• Alla-kan-måla, varannan vecka, 6 deltagare
• Golf för hörselskadade
• Yoga och Mindfulness, en gång i månaden
• Teckenspråkscafé, 10 gånger per år
• Tecken Som Stöd-klubb, en gång i veckan, 58 deltagare totalt
• Tecken Som Stöd-café, cirka 10 deltagare
• Stadsvandring, 2 gånger per år, 10 deltagare
• Medlemsresa, 1 gång per år, 20 deltagare
• Gruppbesök på textad teater 2 gånger per år
• Kvinnogrupp för hörselskadade kvinnor två möten
• Må-bra-aktiviteter 30 deltagare per år.
• Fortsätta ha öppet för medlemmar och icke medlemmar mellan 11-16 varje vardag med möjlighet
att komma in på fika och samtal.
Nya aktiviteter:
• Teknik för yngre med tips om nya hjälpmedel, 3 tillfällen per termin 5 deltagare per gång
• Föräldrakurser för hörselskadade föräldrar, 1 gång i månaden under vår och höst med barnvakt
tillgänglig
• Ridning i tillgänglig miljö, 4 tillfällen per år, gymgrupp
• Särskild samvaro för hörselskadade med svenska som andra språk, 2 gånger per år
• Studiegrupp för hörselskadade som läser på Komvux, SFI, universitet och högskola varje kväll
vid behov i samarbete med ungdomsorganisationen.
• Matlagningskurs
• Gymgrupp
• Mentorskapsprogram
• Samtalsgrupper med familjeterapeut, vid behov
Utveckla samverkan och genomföra fler gemensamma aktiviteter med:
• Fackföreningar, för att bättre kunna stötta hörselskadade i arbetslöshet till nya jobb och bättre
villkor, 2 möten per år.

•
•
•

ABF, för fortsatt samarbete kring tillgängliga seminarier och studiecirklar.
Ungdomsorganisationer för att få fler unga vuxna som studerar eller ska in i arbetslivet att träffa
andra i liknande situation.
Nätverk för nyanlända, under 2021-2022 vill föreningen ha upprättat ett nätverk samt ha minst
två möten för att diskutera vad som kan göras för att förbättra för målgruppen och för att
utvärdera vilka frågor som är viktigast för att bryta utanförskap.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått sina mål med att tillhandahålla en tillgänglig och stimulerande miljö för sina
medlemmar. Föreningen flyttade under året till nya lokaler på Södermalm och har genom det kunnat erbjuda
ett större utbud av aktiviteter, ökade öppettider och fler volontärer. Verksamheten har växt både i kvantitet
och kvalitet.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har haft tre Afternoon tea under året. De planerade för sex afternoon tea, men ersatte tre tillfällen
med inflyttningskalas, föreningens 80-års kalas och Alternativ jul med cirka 30 deltagare.
Löpande Öppet hus samt extra öppet efter flytten, i genomsnitt 16 deltagare per gång.
Arbete med jämställdhet
Föreningen strävar efter att ha en jämn fördelning av inbjudna gäster samt i gruppkonstellationer inom
föreningen. Könsfördelningen vid de flesta aktiviteterna är cirka 65 % kvinnor och 35 % män. Föreningen har
planer på att skapa en mansgrupp som pratar om normer som påverkar män med hörselskada för att nå fler
män. Föreningen försöker se till att de som är aktiva representanter för aktiviteter är både män och kvinnor,
då det tenderar att männen agerar språkrör trots att det är en kvinnlig majoritet av aktiva, detta är något som
föreningen är medvetna om och ska följa upp.
Övrigt
Föreningen flyttade från sina lokaler i Örnsberg till Södermalm under 2019. Detta gjorde att vissa aktiviteter
tillfälligt fick justeras. Flytten ledde till bättre geografiskt läge i staden med bättre tillgänglighet som lockar fler
medlemmar.
Föreningen har fått ställa in och ställa om en stor del av sin verksamhet under Coronapandemin. De har haft
begränsade öppettider under våren. Till hösten har de öppnat upp lokalerna för Drop in, men har inte Öppet
hus igång. De har ställt in träffar och en inplanerad resa. De kommer starta upp en några veckovisa träffar
under hösten och har försökt att ställa om det som går till digitalt, men många i målgruppen har svårt att ta
del av det på grund av sin funktionsnedsättning och ålder.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen har i och med flytten fått fler besökare och kan erbjuda fler tillgängliga aktiviteter. Detta generar
något ökade merkostnader vid aktiviteter samt att mer av personalens tid ägnas åt att administrera och driva
aktiviteter.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Verksamhetsbidraget beviljas för följande aktiviteter:
• Föreläsningar riktade till målgruppen
• Afternoon tea.
• Öppet hus
• Inspriationskvällar
• Alla-kan-måla,
• Yoga och midfullness
• Teckenspråkscafé
• Tecken Som Stöd-café
• Stadsvandring
• Gruppbesök på textad teater
• Kvinnogrupp för hörselskadade kvinnor

•
•
•
•

Må-bra-aktiviteter
Öppet verksmahet för fika och samtal.
Utveckla samverkan och genomföra gemensamma aktiviteter med andra föreningar och
organisationer.
Nätverk för nyanlända

Förvaltningen föreslår att förening beviljas bidrag för 2021 och att bidrag inte beviljas för 2022. Förvaltningen
vill under året kunna följa till vilka aktiviteter bidraget används. Detta på grund av tidigare oklarheter kring att
bidraget har används av andra föreningar som verkar i Hörselskadades förenings lokaler. Dessa föreningar
bedriver aktiviteter i samverkar med HRF och för samma målgrupp men är egna juridiska personer. HRF
redovisar ett begränsat utbud av aktiviteter de själva genomfört för socialnämndens bidrag under 2019 och
bidragets storlek är inte rimligt i förhållande till utbudet av aktiviteter. Förvaltningen anser att bidraget trots det
ska ligga kvar på samma nivå som år 2020 då föreningen nu renodlat sina aktiviteter och söker för ett större
antal aktiviteter som föreningen själva kommer utföra. Förvaltningen har haft en dialog med föreningen för att
klargöra vad bidraget kan användas till.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 400 000 kronor för 2021. Förvaltningen föreslår att bidrag
inte beviljas för 2022 då förvaltningen vill följa utvecklingen av verksamheten under kommande år. Bidraget
får inte användas till aktiviteter som genomförs av andra föreningar som är egna juridiska personer.

Förening

Organisationsnummer

Ideella föreningen Män för jämställdhet (MÄN)

802407-2160

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 000 000

750 000

-

-

750 000

750 000

Målgrupp
Alla som identifierar sig som killar och är mellan 10-20 år och bosatta i Stockholm

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller stödverksamheten Killfrågor i Stockholm. Basen i Killfrågor är stödchatten på nätet. Målet
med Killfrågor är att bedriva ett normkritiskt lågtröskelstöd som verkar för att främja unga killars mående och
motverka våld. Det finns även möjlighet för stödsökande att under en period få en fast kontaktperson att
chatta med. Chatten är öppen 5 kvällar i veckan klockan 19-21.
I ansökan för 2021 ingår en ny satsning för suicidprevention. Föreningen uppger att samtalen om psykisk
sjukdom och suicid har ökat i chatten och att de gått igenom chattar för att hitta grupper som är extra utsatta.
Killfrågor vill nu särskilt rikta sig till dessa grupper, bland annat så kallade ”hemmasittare” och
ensamkommande, och hitta bättre sätt att kommunicera med dem och möta deras behov.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har genomfört stödverksamheten enligt plan och uppnått föreningens mål för året. Målet om
minst 2 000 genomförda chattar har överträffats (2 862 genomförda 2019). En utvärdering hos de
stödsökande visade att 88,7 % av de svarande ville chatta med Killfrågor igen, och att 85,6 % av de
svarande ansåg att volontärerna lyssnat på dem i chatten.
Beläggning/deltagare 2019
Killfrågor genomförde under 2019 2 862 chattar varav 1 602 längre chattar. Detta är en liten ökning sedan
året innan, då Killfrågor genomförde 2 800 chattar av vilka 1 525 var längre chattar. Killfrågor har under 2019
utbildat 40 nya volontärer.
Arbete med jämställdhet
Killfrågor riktar sig primärt till dem som identifierar sig som killar. De nekar dock aldrig någon att delta i
chatten på grund av kön. Killfrågors syfte, vid sidan av att ge stöd, är att utveckla jämställdheten i samhället.
Organisationen MÄN har funnits sedan 1993 och har en lång och bred erfarenhet av att jobba med frågor om
män, maskulinitet, psykisk ohälsa, jämställdhet och våld. MÄN arbetar med att förändra destruktiva normer
kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Visionen är en jämställd värld utan våld. Av Killfrågors
volontärer är ca 70% män, 25% kvinnor och 5 % trans/ickebinär.
Övrigt
Män för jämställdhet Stockholm har inte utnyttjat 61 713 kronor av det bidrag föreningen beviljades från OFU
för år 2019 och har därför fått betala tillbaka denna summa.
Till och med år 2020 har lokalföreningen Män för jämställdhet Stockholm ansvarat för och ansökt om bidrag
för Killfrågors verksamhet för stockholmare. Från och med år 2021 har förvaltningen godkänt att
riksföreningen Män för jämställdhet tar över ansvaret för verksamheten och för ansökan. Detta utifrån
bestämmelser i riktlinjerna om att en förening kan godkännas för att söka bidrag trots att verksamheten inte
bedrivits i föreningen i minst två år, ifall verksamheten som ansökan avser har bedrivits under ett annat
organisationsnummer i minst två år och där fått bidrag från organisations- och föreningsutskottet och följt
riktlinjerna.

Killfrågors verksamhet har pågått som vanligt under coronapandemin. Chatten hade utökade öppettider
under perioden gymnasieskolor var stängda. Verksamheten har ställt om till hemarbete för personal och all
volontärutbildning och handledning sker digitalt tills vidare.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen ansöker om ett utökat bidrag på grund av kostnadsökningar för Killfrågor och att verksamheten
utökas och utvecklas.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Män för jämställdhet Stockholm har genomfört verksamheten enligt plan och uppnått målen för år 2019. Från
och med 2020 är det riksföreningen Män för jämställdhet som tar över ansökan och ägandeskap över
verksamheten Killfrågor för personer i Stockholms stad.
Män för jämställdhet ansöker om ett utökat bidrag. Då normala kostnadsökningar är inte ett skäl för utökat
bidrag, och med hänsyn till nämndens begränsade budget, föreslår förvaltningen att Män för jämställdhet inte
beviljas en utökning av bidraget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 750 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Ideella föreningen Off-Stockholm

802417-2069

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

304 800

220 000

-

-

220 000

220 000

Målgrupp
Off-Stockholms målgrupp är människor i utsatthet. Särskilt personer med psykisk ohälsa eller missbruk från
16 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
•

•
•

Kaskad samlingsplats, öppet måndag-fredag 12-20, lördagar 14-20 och söndagar 16-20.
Medlemmarna erbjuds social gemenskap, fika och aktiviteter så som att måla, snickra, yoga,
musikstudio, amatörteater, firande av födelsedagar och öppen scen. Medlemmar erbjuds även kurser
i teater, musik och film kopplat till missbruksproblem och psykisk ohälsa.
Föreningen driver Bio Kaskad och erbjuder alltid ett antal fribiljetter per visning till dem som inte har
ekonomiska förutsättningar.
Externa visningar av Off-Stockholms egenproducerade film ”Om just denna pojke dog” hos
organisationer, skolor och fängelser. Filmens tema är missbrukets konsekvenser. I samband med
filmvisningar hålls samtal kring filmen med erfarna samtalsledare.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Off-Stockholm bedömer att de uppnått föreningens mål för år 2019. Det övergripande målet för
verksamheten har varit att skapa engagemang och möjlighet för besökarna att känna tillhörighet. Föreningen
har även haft bland annat följande mål:
• Stödja medlemmar med fortsatt drogfrihet och frihet från kriminalitet.
• Ge medlemmarna ökad självkänsla och självförtroende.
• Öka förmågan att våga uttrycka svårhanterliga känslor i vardagsproblematiken.
• Träna på samarbetsförmåga med andra.
• Möjliggöra ett nytt drogfritt socialt nätverk.
Beläggning/deltagare 2019
Kaskad samlingsplats har haft öppet vardagar 10-18, söndagar 14-18 och vissa lördagar med 30-40
besökare per dag, varav 18-24 kvinnor och 12-16 män. Öppen scen har genomförts vid fyra tillfällen med 2025 deltagare per tillfälle, varav 8-11 kvinnor och 12-14 män. Kurser för medlemmarna i teater, musik och film
har hållits på dag- och kvällstid 1-3 tillfällen per vecka med 8-20 deltagare per gång, varav lika många
kvinnor som män.
Arbete med jämställdhet
Off Stockholm strävar efter en jämn könsfördelning i verksamheten och arbetar för detta bland annat genom
att:
• Se till att arbetsmiljön och verksamheten är fri från sexuella trakasserier.
• Se till att alla medarbetare och gäster, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb eller
till att delta i evenemang på ett bra sätt.
• Värdera allas arbete på samma grunder.
• Se till att män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande.
Övrigt
Off Stockholm har anpassat verksamheten utifrån coronapandemin genom att större evenemang så som
öppen scen ställts in. Kurser och evenemang i mindre grupper har kunnat genomföras. Kaskad samlingsplats
har hållit öppet men med minskade öppettider och färre deltagare. Föreningen har även genomfört en del
aktiviteter digitalt.

Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Off Stockholm ansöker om utökat bidrag för att täcka hela föreningens hyra och elräkning, totalt
304 800 kronor för år 2021.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Off Stockholm har genomfört verksamheten enligt plan och har uppfyllt målen för året. Deltagarantalet i de
olika aktiviteterna ligger på en liknande nivå som föregående år.
Off Stockholm ansöker om utökat bidrag för att täcka hela föreningens kostnad för lokal och el. Utifrån
nämndens begränsade budget bedömer förvaltningen att föreningen ska beviljas samma bidrag som i år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 220 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

IFFI Stockholm med EU-inriktning

802400-8297

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

250 000

220 000

-

-

200 000

167 000

Målgrupp
Invandrarkvinnor som lever och bor i Sverige sedan flera år, även medlemmar som har fysisk/psykisk
funktionsnedsättning samt kvinnor som är våldsutsatta i nära relationer. Invandrarkvinnor med andra sociala
problem på grund av diskriminering, ensamhet och vilsenhet i tillvaron. Nyanlända i behov av
svenskundervisning och information om det svenska samhället. Aktiviteterna är öppna för både kvinnor och
män.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Kursverksamhet i svenska med samhällsorientering, engelska, spanska, handarbete, bak- och matlagning,
måleri med mera. Personlig guidning med myndighetskontakter. Stödgrupper för våldsutsatta
invandrarkvinnor. Mammagrupper. Öppethusverksamhet med aktuella samhällsteman och kulturella inslag.
Juridisk rådgivning. Vattengymnastik, utflykter, studiebesök, yoga och mindfulness.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de uppfyllt sina mål.
• Erbjuda medlemmar aktiviteter (204 medlemmar varav 129 bor i staden) – uppfyllt
• Nå ut till allmänheten med information genom tidskriften Invandrarkvinnan samt genom att delta i
externa aktiviteter där de informerar om IFFI – uppfyllt
• Ta emot studiebesök - uppfyllt
Beläggning/deltagare 2019
Det har varit 175 deltagare på föreningens alla aktiviteter (jämför 155 år 2018). I kursverksamheten deltog
52 personer varav en del deltog i flera kurser (jämför 35 år 2018). Stödgruppen för kvinnor utsatta för våld i
nära relationer har haft totalt 12 deltagare.
Arbete med jämställdhet
Eftersom föreningen är en kvinnoförening så är majoriteten av medlemmarna kvinnor. Männens andel av
deltagarna är cirka 8 %. Vid studiebesöken informerar de om IFFI:s verksamhet och om hur de specifikt
arbetar med jämställdhetsfrågan. När lärarna och styrelseledamöterna organiserar och genomför aktiviteter
och kurser ingår alltid jämställdhetsfrågan.
Övrigt
Under pandemin stängde de öppna verksamheterna då många medlemmar tillhörde riskgruppen. Sedan
tidigt i våras har de delvis haft distansundervisning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Med
kvinnorna i stödgruppen har de haft kontinuerlig telefonkontakt, även med andra medlemmar som brukar
delta i aktiviteterna. Under hösten kommer kursverksamheten både erbjudas på plats i lokalen och digitalt via
zoom eller Whatsapp.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Lokalhyran är mycket hög och varje år märker föreningen att det blir en balansgång mellan verksamheten
och kostnaderna för lokalerna. Därför söker de ett högre belopp så att de i lugn och ro kan inrikta sig på att
utveckla verksamheten. Vid flera tillfällen har medlemmarna utryckt sin tacksamhet över att det finns ett ställe
centralt i staden där de kan känna sig hemma och trygga utan att bli störda.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen föreslår en höjning av bidraget då antalet deltagare vid aktiviteterna och i kursverksamheten
har ökat. Förvaltningen bedömer också att föreningen bör få medel till lokalhyran för att på så sätt trygga
verksamheten och aktiviteterna. Förvaltningen bedömer att grupperna för kvinnor utsatta för våld i nära
relation samt mammagrupperna är särskilt prioriterade.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 220 000 kronor för år 2021.

Förening

Organisationsnummer

IFS/CS Intresseföreningen för Schizofreni och
liknande psykoser/centrala Stockholm- Steg för Steg

802400-8701

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 150 000

680 000

-

-

850 000

1 150 000

Målgrupp
Personer med schizofreni och liknande psykoser från 18 år och uppåt.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Steg för Steg är ett socialt företag som drivs av den ideella föreningen IFS/CS och som tillhandahåller arbete,
arbetsträning, sysselsättning och studier samt fritidsaktiviteter för personer med schizofreni och liknande
psykoser. För att delta i arbetsträning, sysselsättning och de flesta studiecirklar hos Steg för Steg krävs
biståndsbeslut från socialtjänsten. Den aktuella ansökan gäller föreningens aktiviteter som inte kräver
biståndsbeslut. Alla i målgruppen är välkomna till föreningens öppna drop in-verksamhet för att ta en fika, få
stöd i vardagsproblem och hjälp att hantera kontakter med myndigheter. Andra aktiviteter som föreningen
erbjuder för personer som inte har biståndsbeslut är rådgivning, öppna studiecirklar, föreläsningar,
kulturaktiviteter och fester.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen uppger att de helt uppnått målen;
Att bidraget delvis ska täcka kostnader för personal och hyra.
Handbok för stödpersoner
Att genomföra tre terminer med studiecirklar
Delvis uppfyllt:
Vidareutveckla kvalitetssäkringssystem
Att ha delaktighetsfrågor på agendan
Förvaltningen har en dialog med föreningen om hur målen ska formuleras och föreningen har formulerat
kvalitativa mål i ansökan för 2021.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har genomfört följande aktiviteter för bidraget under 2019 som varit öppna för alla i målgruppen
och inte krävt biståndsbeslut.
Påskfest, 63 deltagare
Jubileumsfest för medlemmar och deltagare, 65 besökare.
Sommarutflykter, 15 deltagare 18 tillfällen.
Kulturklubben 2 tillfällen vår och höst 12 deltagare per tillfälle.
Öppen verksamhet för alla deltagare vilket innebär att de kommer innan sin cirkel och fikar får stöd och hjälp
med olika frågeställningar, cirka 50 personer per vecka. Detta är främst personer som har biståndsbedömd
sysselsättning i verksamheten. 6 personer deltar i biståndsbedömd verksamhet utan biståndsbeslut, detta
främst på grund av att de inte beviljats fortsatt sysselsättning för att de är över 65 år.
Enskilda samtal och hjälp med mobil dator och kontakter med socialtjänst/psykiatrin.
Café steget öppet 10-16 måndag till torsdag och 10-15 fredagar, där deltar cirka 5-10 besökare per vecka
utan biståndsbeslut.
Ekonomcirkel onsdagar, cirka 5 deltagare
Promenad torsdagar, 3 deltagare
Rådgivning/stöd dagligen 1-2 personer.
Datasalen öppen två timmar i veckan för egen användning, 1-2 besökare

Arbete med jämställdhet
Jämställdhet är en ständigt levande fråga inom verksamheten och föreningen verkar för allas lika värde.
Bland deltagarna i Steg för Stegs är 60 % kvinnor och 40 % män.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen beskriver att verksamheten är komplex och kräver personal. Föreningen har sagt upp en
stödperson på grund av att de fick ett lägre bidrag för 2019, det har lett till att personalen har fått mer att göra
och mindre tid till de som besöker verksamheten.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar anger att bidrag kan beviljas till föreningar vars
verksamhet är öppen för alla inom föreningens målgrupp från Stockholms stad. Föreningen informerar inte
tydligt utåt om den verksamhet som är öppen även för de utan biståndsbeslut. Föreningen har under flera år
sökt bidrag för aktiviteter som kräver biståndsbeslut. Även i ansökan för 2021 beskriver föreningen den
biståndsbedömda verksamheten.
Förvaltningen bedömer att föreningen inte uppfyller kravet att verksamheten ska vara öppen för alla i
målgruppen då verksamheten inte är känd för målgruppen om de inte redan deltar i den biståndsbedömda
verksamheten. Då föreningen inte aktivt verkar för att nå övriga inom målgruppen blir det i praktiken en
verksamhet som endast når de med biståndsbeslut.
Av riktlinjerna framgår vidare att verksamhetens kostnader ska vara rimliga i förhållande till planerade
aktiviteter och omfattningen av verksamheten. På föreningens hemsida finns ett sommarschema där det vid
en aktivitet ”sommarcafé” framgår att biståndsbeslut inte behövs. Sommarcafé är öppet mån-fre 10-14 under
sex veckor på sommaren. I föreningens redovisning framgår att sommarcafé utan biståndsbeslut är öppet två
gånger i veckan. Bidraget föreningen får bedöms inte ekonomiskt rimligt i förhållande till de aktiviteter
föreningen erbjuder utanför den biståndsbedömda verksamheten.
I organisations- och föreningsutskottets beslut om verksamhetsbidrag för 2019 angavs att bidraget succesivt
ska minska. Bidraget ska endast gå till de aktiviteter som är öppna för alla att delta i.
Förvaltningen har bett föreningen att förtydliga sina mål till vad de önskar uppnå med verksamheten och vad
den ska medföra deltagarna inför ansökan 2021.
Förvaltningen föreslår utifrån ovan en sänkning av bidraget till 680 000 kronor till år 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 680 000 kronor för 2021. Bidraget får inte gå till verksamhet
som är biståndsbedömd.

Förening

Organisationsnummer

Insamlingsstiftelsen Choice NY!

802426-3306

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

329 509

300 000

-

-

321 000*

321 000*

*Tidsbegränsat bidrag

Målgrupp
Ensamkommande ungdomar, både asylsökande upp till 18 år och ungdomar med uppehållstillstånd
upp till 20 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Stiftelsen bedriver sedan 2018 ett mentorsskapsprogram för ensamkommande ungdomar. Programmet
innehåller delarna:
• Trygga mötesplatser och gemensamma sociala aktiviteter
• Stödjande samtal
• Socialt och psykologiskt stöd i övergången till vuxenlivet
• Kontakt med etablerade unga svenskar
I arbetet med ungdomarna fungerar psykolog- och socionomstudenter som mentorer. Stiftelsen planerar att
20 ungdomar ska delta i programmet under 2021. De planerar att ha 20 aktiviteter och gruppträffar under
året. Dessa kommer i vissa fall att ske i Globala gymnasiets lokaler. Därutöver har ungdomarna tillgång till
stiftelsens lokaler nära Slussen alla vardagar under dagtid samt kvällsöppet vid behov.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Stiftelsen har levt till upp till de uppsatta målen, vilka är:
• Erbjuda mentorsprogrammet för 20 ungdomar per termin.
• Under året har varje ungdom fått en personlig mentor att vända sig till för att få stöd och hjälp.
• Ungdomarna ska ha fått chans att utvecklas i det svenska språket.
Beläggning/deltagare 2019
Vårterminen avlöpte programmet i stort sett enligt plan med 18 ungdomar. De genomförde
10 gruppaktiviteter med 13-18 deltagare per gång.
Höstterminen genomfördes programmet med fler deltagare, 25 ungdomar varav två deltog båda terminerna.
Totalt genomförde de 9 gruppaktiviteter med 16-25 deltagare per gång. Totalt 41 unika ungdomar deltog i
programmet.
Arbete med jämställdhet
Inom verksamheten har män och kvinnor samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och ingen skillnad
görs mellan könen. Stiftelsen strävar efter att ha en jämn könsfördelning och i dagsläget är andelen som
arbetar på stiftelsen 50/50. Eftersom målgruppen består av fler killar än tjejer är det risk att fördelningen inte
blir jämn. Choice strävar dock efter att nå tjejerna i så stor utsträckning som möjligt. Under hösten 2019
deltog 14 killar och 11 tjejer i programmet.
Övrigt
Choice har under tiden 1 juli 2018 - 31 december 2020 haft ett tidsbegränsat bidrag för
mentorskapsprogrammet. Inför 2021 söker de för första gången verksamhetsbidrag.
I samband med pandemin skedde stora förändringar i projektet, i första hand på grund av att
gymnasieskolorna stängde ner och rekommendationerna var att inte ses i grupp. Stiftelsen höll kontinuerlig
kontakt med deltagare och mentorer digitalt via gruppchattar, mejl och telefonsamtal. Mentorerna
genomförde stödjande samtal och försökte peppa ungdomarna att hålla motivationen för studierna levande

samt hjälpa dem med läxor, cv och samtal kring det som oroar, till exempel coronaviruset. Under sommaren
erbjöd de inga träffar då de bedömde läget som fortsatt osäkert. Inför hösten planerar de för fysiska träffar
igen, det vill säga återgå till grundplanen.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker ett något högre bidrag för att lönerna har höjts i 2020 års revision.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen bedömer att det sökta beloppet är rimligt utifrån kriterierna i riktlinjerna och behovet hos
målgruppen, men på grund av socialnämndens begränsade budget föreslås ett lägre belopp. Därtill motiverar
förvaltningen en sänkning av bidraget för att det ska vara möjligt för fler föreningar, som riktar sig till samma
målgrupp, att få del av nämndens bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Intresseföreningen MellanMålet

802423-0495

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

310 000

180 000

-

-

180 000

220 000

Målgrupp
Intresseföreningen Mellanmålet vänder sig till unga vuxna (18-35 år) med psykisk ohälsa orsakad av till
exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom eller långvariga depressioner. Föreningen vänder sig i viss
utsträckning även till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Intresseföreningen Mellanmålet har till syfte och målsättning att underlätta för unga vuxna med psykisk
ohälsa i sin rehabilitering och återhämtning. Föreningens filosofi går ut på att skapa aktiviteter för unga
personer utifrån medlemmarnas behov och på så sätt öka deras intresse för att umgås med andra unga och
komma hemifrån. Genom meningsfulla aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa och aktiviteter som
stimulerar till ett ökat samhällsengagemang kan deltagarna komma vidare i sin återhämtning.
Föreningen erbjuder en öppen caféverksamhet där det finns möjlighet att använda dator. Utifrån
medlemmarnas önskemål erbjuds olika fritidsaktiviteter. För närvarande erbjuds bokklubb, filmklubb, måleri
och blandade fritidsaktiviteter i form av bowling, biljard, pingis eller långpromenader.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått målen att:
• Öka antalet betalande medlemmar från cirka 90 betalande till cirka 110 betalande medlemmar.
Utfallet blev 100 betalande medlemmar.
• Öka antalet besökare från cirka 12 personer per dag (3 000 per år) till cirka 15 personer per dag
(cirka 3 750 besökare per år)
Utfallet blev cirka 15 personer per dag.
• Säkerställa ett deltagande på minst 8 deltagare per aktivitet och vecka.
Utfallet blev 8 deltagare per aktivitet och vecka.
Föreningen har tagit bort sitt tidigare mål att minst hälften av alla nya medlemmar ska gå vidare till
strukturerade och arbetslivsintegrerande insatser hos MellanMålet Rehab eller andra aktörer. Föreningen vill
istället stötta deltagarna att komma vidare i sina liv, oavsett hur det sker.
Beläggning/deltagare 2019
• Blandade fritidsaktiviteter, 12 tillfällen, snitt 5 deltagare per tillfälle, 13 unika deltagare.
• Bokklubb 19 tillfällen, snitt 6 deltagare per tillfälle, 10 unika deltagare.
• Film och reflektion 44 tillfällen, snitt 5 deltagare per tillfälle, 9 unika deltagare.
• Intuitivt måleri, 7 tillfällen, snitt 7 deltagare per tillfälle, 16 unika deltagare.
• Internetcafé öppet alla dagar förutom röda dagar med cafébesökare, snitt 15 personer per dag, cirka
105 unika deltagare.
• Påsklunch och jullunch med pyssel cirka 40 unika deltagare per tillfälle.
• Sommaraktiviteter 14 tillfällen, snitt 10 deltagare per tillfälle, ca 40 unika deltagare.
• Träning på gym med instruktör 12 tillfällen, snitt 5 deltagare per tillfälle, 10 unika deltagare.
Arbete med jämställdhet
Könsfördelningen är jämn mellan män och kvinnor i föreningen och föreningen har även medlemmar som
identifierar sig som ickebinära. Föreningen har nolltolerans mot alla former av diskriminering. De använder
sig av en jämställdhetsplan som är framtagen av Mellanmålet Rehab och Misa.

Övrigt
Under Coronapandemin har föreningen haft verksamhet igång, men anpassat öppettider, haft digitala
aktiviteter och utomhusaktiviteter i den mån det gått.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker utökat bidrag för marknadsföringsinsatser för att nå ut till flera intressenter genom
föreningens Facebook-sida, affischer och information. De söker även mer för att kunna ha en deltagarvärd på
plats i lokalerna som kan motivera deltagarna att delta i olika aktiviteter.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått sina mål och genomfört planerade aktiviteter. Medlemsantalet och antalet deltagare i
verksamheten har ökat jämfört med föregående år.
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar anger att bidrag kan beviljas till föreningar vars
verksamhet är öppen för alla inom föreningens målgrupp från Stockholms stad. Intresseföreningen
Mellanmålet är en ideell förening, men är nära anknuten till företaget Mellanmålet Rehab som erbjuder
biståndsbedömd sysselsättning. Bland annat delar föreningen lokaler med företaget. Intresseföreningen
Mellanmålets aktiviteter tar vid på kvällstid efter att företagets kurser slutar kl. 15:15, och medlemmarna har
på så sätt möjlighet att få en mer aktiv fritid. Föreningen har sedan förra året startat en Facebooksida där de
informerar om sina aktiviteter. I övrigt finns information om föreningen på en anslagstavla i
föreningens/företagets lokaler.
Föreningen uppfyller inte kravet att verksamheten ska vara öppen för alla i målgruppen då verksamheten inte
är känd för målgruppen om de inte redan deltar i den biståndsbedömda verksamheten. Eftersom föreningen
inte aktivt verkar för att nå övriga inom målgruppen blir det i praktiken en verksamhet som endast når de med
biståndsbeslut. Av föreningens 100 medlemmar är det endast 26 som inte även genomfört biståndsbedömd
sysselsättning inom Mellanmålet Rehab. Förvaltningen anser att föreningen har förbättrat sitt arbete att
informera utåt om sin verksamhet, men att det finns mer att göra för att nå fler deltagare än de som redan
deltar hos Mellanmålet Rehab.
Förvaltningen anser att en höjning av bidraget inte är aktuell utifrån att föreningen fortsatt mest når deltagare
som redan är kunder hos Mellanmålet Rehab.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 180 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

KRIS Stockholm

802444-2744

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

800 000

750 000

-

-

750 000

700 000

Målgrupp
Målgruppen är kvinnor och män som har levt med missbruk, kriminalitet, utanförskap och våld. Till
föreningens målgrupp ingår även de som levt med våld i nära relationer, varit utsatta för tidiga sexuella
övergrepp och de som kommer från dysfunktionella familjer.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
KRIS erbjuder en bred förebyggande, stödjande och rehabiliterande verksamhet för personer som har
missbrukat och levt i kriminalitet.
• Daglig programverksamhet
Medlemmar och andra kan komma till KRIS efter avtjänat fängelsestraff eller efter behandling. Fokus
är rehabilitering genom dagliga rutiner, självhjälpsgrupper och kamratstöd med inriktning på
drogfrihet, hederlighet, arbetsrehabilitering och förberedelser för studier.
• Särskild verksamhet för kvinnor och unga mödrar
Verksamhet för kvinnor i missbruk med inriktning på föräldrastöd, missbruksrehabilitering och ett liv
fritt från utanförskap, kriminalitet och destruktiva mönster. Kontakter med kvinnor tas vid besök på
olika MVC/BVC samt på kvinnohäkten och -anstalter. De har även kontakt med
specialistmödramottagningen Rosenlund.
• Särskild ungdomsverksamhet 18-25 år
Verksamheten riktar sig till unga med missbruks-, brotts- och våldsproblematik och till de som
befinner sig i riskmiljöer. De planerar för en träff per vecka för ungdomar i riskmiljö.
• Avhopparverksamhet för gängkriminella
Detta arbete sker i samarbete med polisens avhopparverksamhet. Det rör sig årligen om cirka 10-20
personer som de hjälper ur kriminalitet.
• Förebyggande arbete
Föreningsrepresentanter besöker skolklasser och folkhögskolor.
• Anstaltsbesök
Kriminalvården står för kostnaden för anstaltsbesöken, men föreningen utbildar medlemmar i att
genomföra besöken. Cirka 200 besök.
• Samverkan med myndigheter och andra aktörer
Genomföra ett antal öppethusaktiviteter där de bjuder in professionella som socionomer,
beteendevetare, kriminologer och sjuksköterskor med flera för att dela erfarenheter med varandra.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de helt eller delvis har levt upp till sina mål.
• Erbjuda daglig programverksamhet – uppfyllt
• Genomföra särskild verksamhet varje vecka för kvinnor – uppfyllt
• Bedriva regelbunden stödverksamhet för ungdomar 18-25 år – delvis uppfyllt
• Avhopparverksamhet för gängkriminella – delvis uppfyllt
• Förebyggande arbete – uppfyllt
• Anstaltsbesök (utbilda nya för att göra besöken) – delvis uppfyllt
• Öka samverkan med myndigheter och andra aktörer – uppfyllt
I slutet av 2018 och början av 2019 var det turbulent i KRIS Stockholm. Det var förändringar i
personalgruppen, ledningen och styrelsen. En orsak till turbulensen var stora förändringar i KRIS Riksförbund
som påverkade lokalföreningarna, i allra högsta grad KRIS Stockholm. Under våren 2019 började situationen
att stabilisera sig.

Beläggning/deltagare 2019
Varje dag besöker 3-20 personer programverksamheten, med ett genomsnitt på 10 personer. Totalt har det
varit 257 unika individer i den dagliga verksamheten. Därtill har föreningen haft 22 träffar i samband med
högtider, fester och sommarledigheter för 50 unika individer.
I kvinnoverksamheten deltog 8 personer varje vecka. Antalet unika kvinnor ingår i totala antalet som anges
sist under denna rubrik.
Ungdomsverksamheten hade 12 träffar enbart för ungdomar. I övrigt ingår de i den ordinarie verksamheten.
I avhopparverksamheten har 11 personer ingått.
Föreningen har utbildat 1 ny medlem som har kunnat göra anstaltsbesök.
Föreningen har haft föreläsningar/studiebesök vid 50 tillfällen.
Totalt nådde och gav föreningen stöd till 800-850 personer.
Arbete med jämställdhet
Föreningen har arbetat aktivt med jämställdheten för att kvinnliga medlemmar ska få ta lika mycket plats som
manliga. Under året var alla anställda kvinnor, men de jobbar för att det även ska vara manliga anställda.
Föreningen har särskilda träffar för kvinnor. Efter en intern kris i KRIS Riksförbund där en förtroendeman
blivit avsatt på grund av sexuellt ofredande, satsade föreningen mycket på föreläsningar för manliga
medlemmar (särskilt nya medlemmar) om sexism, machokultur och sexuellt ofredande och vad det innebär.
Liknande frågor tas även upp vid besök i skolor. Föreningen har också bildat ett kvinnoförbund som ska
verka i hela landet.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
På grund av den rådande samhällssituationen med pandemin och dess kommande konsekvenser för
målgruppen kommer föreningen att behöva bedriva ytterligare stödjande insatser. Dessa ska rikta in sig på
personer med återfall i kemiskt beroende, processberoende och psykisk ohälsa. De märker redan nu att
många i målgruppen har återfallit i kemiskt beroende och har drabbats av ångest, depressioner och psykisk
ohälsa. Våldet har ökat i dysfunktionella familjer och detta kommer de att behöva ta hand om under 2021.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen hade färre antal besökare under 2019 än under 2018 vilket föreningen har förklarat orsakerna till
och att den dåvarande situationen nu har rett upp sig. Föreningen söker medel för ökade kostnader för
insatser i samband med pandemin, något som förvaltningen bedömer som rimligt utifrån den motivering de
ger. Förvaltningen bedömer dock inte att detta kan prioriteras i dagsläget, därtill anser förvaltningen att
föreningen bör klara de utökade insatserna i och med sin goda ekonomi.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 750 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Kvinnors Nätverk

802400-3496

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 280 000

1 200 000

1 280 000

-

1 200 000

1 200 000

Målgrupp
Kvinnor med utländsk bakgrund utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och/eller våld i nära relation,
samt deras barn.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller Matildaverksamheten, som är en del av organisationen Kvinnors Nätverk och består av
insatser gentemot våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst.
- Stöd, rådgivning och praktisk hjälp på individnivå, genom besök och per telefon.
- Öppen mottagning, för praktisk hjälp och social samvaro.
- Gruppaktiviteter för att bryta isolering och höja självkänsla och bygga upp nya socialt nätverk.
- Rådgivning och information till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, vård och polis.
Kvinnors Nätverk söker även bidrag för utåtriktade insatser i form av externa utbildningar, föreläsningar och
så vidare samt opinionsbildning och annat påverkansarbete.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
1. Erbjuda kvalificerat och heltäckande stöd och rådgivning, individuellt och i grupp:
- Målet bedöms vara uppfyllt. I uppföljande samtal beskriver de stödsökande kvinnorna att de fått ökad
kontroll över sitt liv. Oro, stress och rädsla har minskat och känslan av trygghet har ökat. Utvärderingar av
gruppaktiviteter och samvaro med andra visar att de ökat kvinnornas psykiska mående.
2. Bidra till allmänna och långsiktiga förbättringar för målgruppen, på samhällelig nivå:
- Målet bedöms vara uppfyllt. Kvinnors Nätverk har under året genomfört utåtriktade insatser i olika forum för
att på ett samhälleligt plan lyfta målgruppens behov och de problem som målgruppen möter.
Beläggning/deltagare 2019
Stöd, rådgivning och praktisk hjälp till 260 kvinnor varav 210 från Stockholms stad vid individuella besök eller
per telefon. För ett 20-tal kvinnor har stödet varit mer intensivt. I den öppna mottagningen en gång per vecka
(2-3 timmar per gång) har 1-7 stödsökande deltagit per gång utan tidsbokning för exempelvis
samhällsinformation, praktisk hjälp med att söka arbete/studier/bostad, fylla i blanketter, öppna bankkonto
eller ansöka om ID-kort. Gruppaktiviteter har genomförts 1-3 gånger per månad med 3-12 deltagare per
tillfälle. Rådgivning till yrkesverksamma med cirka 20 samtal eller mail per månad.
Arbete med jämställdhet
Kvinnors Nätverk arbetar i all verksamhet för att barns och kvinnors rättigheter ska bli tillgodosedda, med
utgångspunkten att ”mänskliga rättigheter är universella, okränkbara och ska gälla lika för alla.” Alla, oavsett
kön eller bakgrund, är välkomna som medlemmar i Kvinnors Nätverk, om man delar föreningens
grundläggande värderingar. Föreningen har, med hänsyn till verksamhetens karaktär, en övervägande andel
kvinnliga anställda.
Övrigt
På grund av coronapandemin pausade Kvinnors Nätverk öppet hus och gruppaktiviteter under april-maj
2020. Dessa aktiviteter ersattes med tätare kontakt med besökare via bland annat telefon. Föreningen har
under denna period fortsatt haft öppen i sin lokal för enskilda fysiska samtal. I vissa fall har föreningen även
gjort hembesök hos de som bor ensamma och av olika anledningar har svårt att ta sig iväg. Kvinnors Nätverk
har erbjudit samhällsinformation om coronaviruset till stödsökande skriftligt och muntligt och förmedlat
information om viruset på olika språk från olika myndigheter.

Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Kvinnors Nätverk ansöker om höjt bidrag då föreningen beviljats samma bidrag under flera år samtidigt som
löne- och lokalkostnaderna har ökat.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Kvinnors Nätverk har uppnått målen för år 2019. Föreningen har under 2019 nått ut till ungefär lika många
stödsökande som under föregående år och verksamheten når goda resultat i föreningens uppföljningar.
Utifrån nämndens begränsade budgetram anser förvaltningen att en utökning av verksamhetsbidraget till
Kvinnors Nätverk inte kan prioriteras. Kvinnors Nätverk ansöker om utökat föreningsbidrag för normala
kostnadsökningar i verksamheten vilket inte ett skäl till ökat verksamhetsbidrag.
Kvinnors Nätverk uppfyller kriterierna i socialnämndens riktlinjer för att det ska krävas att en auktoriserad
revisor granskar föreningens ekonomi. Kvinnors Nätverk har för år 2019 haft en förtroendevald revisor som
inte är auktoriserad. En auktoriserad revisor har dock specifikt granskat Kvinnors Nätverks användning av
verksamhetsbidraget från OFU för år 2019. Bestämmelsen i riktlinjerna om revision avser dock granskning av
en förenings hela ekonomi. Förvaltningen har därför begärt att Kvinnors Nätverk ska låta en auktoriserad
revisor granska hela föreningens räkenskaper för år 2020 och framöver.
Föreningen söker bidrag för både 2021 och 2022. Då Kvinnors Nätverk ska inkomma med en
revisionsberättelse från en auktoriserad revisor för år 2020 anser förvaltningen att föreningen ska beviljas ett
ettårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 200 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Kvinnors Rätt

802411-3667

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

530 000

500 000

-

-

500 000

450 000

Målgrupp
Föreningens primära målgrupp är kvinnor och flickor som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck. Den sekundära målgruppen är våldsutsatta pojkar, unga män och hbtq-personer.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Kvinnors Rätt söker bidrag för stödverksamhet till målgruppen. Stöd erbjuds i form av samtalsstöd och
rådgivning, tolkning och översättning av myndighetshandlingar, utformning av intyg och medföljning till
myndighetsbesök. Råd och stöd ges via personliga möten, per mail, telefon eller sms. Bidraget används även
för sociala aktiviteter för stödsökande och deras familjer.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har genomfört verksamheten enligt plan. Kvinnors Rätt bedömer att de under året bidragit till
större kunskap och medvetenhet om våld hos de stödsökande samt bättre självkänsla och ökad
självsäkerhet. Målet om att erbjuda stöd till 240 personer har delvis uppnåtts, med 235 stödsökande under
2019. De mål som inte uppnåtts är att erbjuda språkundervisning till nyanlända våldsutsatta kvinnor,
översättning av hemsidan till flera språk och att erbjuda aktiviteter för de stödsökandes barn.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har Kvinnors Rätt haft kontakt med 235 stödsökande personer, 98 % kvinnor och 2 % män, och
erbjudit olika typer av stödinsatser. Av dessa 235 personer har 90 % tillhört Stockholms stad. Detta är en
ökning sedan år 2018 då föreningen hade kontakt med 220 stödsökande personer varav 209 personer från
Stockholms stad.
Kvinnors Rätt har under 2019 haft telefonrådgivning vid totalt 1 175 tillfällen och i genomsnitt 5 tillfälle för
varje stödsökande. Föreningen har genomfört totalt 120 stödsamtal vid fysiska möten, följt med stödsökande
vid myndighetsbesök vid 45 tillfällen och hjälpt stödsökande med intyg, fylla i blanketter eller översättning av
handlingar vid totalt 25 tillfällen.
Arbete med jämställdhet
Kvinnors Rätt är aktiva i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Föreningens huvudsyfte är att hjälpa
våldsutsatta kvinnor, och informera dem om Sveriges rättssystem och vilka rättigheter individer har.
Föreningen undervisar och informerar även om jämställdhet.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Kvinnors Rätt söker utökat bidrag på grund av ökade kostnader för revison, ny personalförsäkring för de
anställda samt att de har planer på att installera ett säkerhetslarm på verksamhetskontoret.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Kvinnors Rätt har genomfört verksamheten enligt plan och har helt eller delvis uppnått majoriteten av målen
för år 2019. Föreningen har ökat antalet stödsökande jämfört med året innan.
Kvinnors Rätt ansöker om en utökning av bidraget till år 2021. Förvaltningen bedömer att det som föreningen
ansöker om utökat bidrag för är normala kostnadsökningar i verksamheten vilket inte är skäl för en höjning av
bidraget. Föreningen motiverar även höjningen med installation av ett säkerhetslarm vilket förvaltningen inte
kan ta ställning till då föreningen ännu inte fattat något beslut om detta.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Neuroförbundet Stockholm

802006-0664

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

600 000

575 000

600 000

575 000

575 000

575 000

Målgrupp
Personer med fysisk och psykisk funktionsndsättning till följd av neurologiska sjukdomar samt deras
anhöriga.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamheten vilar på tre hörnstenar; kamratstödjande verksamhet, råd, stöd och service och
påverkansarbete/information. Neuroförbundet Stockholm erbjuder kamratstödjande verksamhet dag och
kvällstid, aktiviteter samt råd och stöd kring neurologiska sjukdomar till medlemmar och anhöriga. De
anordnar bland annat diagnosträffar, föreläsningar, studiecirklar och en resa en gång per år. Utöver det
bedriver föreningen bedriver påverkansarbete och intressepolitiskt arbete.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Kamratstödjande verksamhet.
Genom kamratstödjande verksamhet är föreningens mål att stärka medlemmarnas självkänsla och möjlighet
till att ha större makt över sin livssituation. Föreningen vill även bidra till ökad delaktighet i vårdbeslut och
rehabilitering. Behovet att träffa andra medlemmar med likande diagnoser och livssituationer är stort.
Råd, stöd och service (aktiviteter).
Föreningen har anordnat fysiska aktiviteter, cirkelverksamhet, och utflykter till muséer och mässor. De har
bedrivit råd och stöd till medlemmar, anhöriga, vårdpersonal och nydiagnostiserade som inte är medlemmar.
Frågor som lyfts vid råd och stöd är vård- och rehabilitering och frågor rör kommunens insatser. Föreningen
har utvärderat samtalen och fått positiv fått feed back från deltagarna att det är en uppskattad tjänst.
Beläggning/deltagare 2019
• Diagnosträffar, 21 träffar för olika diagnoser, ett antal träffar fick ställas in på grund av för få
deltagare.
• Uppmärksammat flera nationella diagnosdagar med aktiviteter och information om diagnoser,
verksamhet med mera. Deltagarantalet har varierat från 5 till 100 deltagare per gång.
• Temaföreläsningar på ABF Stockholm, 13 tillfällen, 10-50 deltagare per gång.
• Biokvällar, 16 tillfällen, totalt 220 deltagare
• Wii-kvällar, 7 tillfällen, totalt 62 deltagare
• Pubkvällar med mat och underhållning, 4 tillfällen, totalt 11 deltagare
• Pubbesök med ledsagare, 10 tillfällen, totalt 80-90 deltagare
• Sommaravslutning, 30 deltagare
• Medlemscafé, två tillfällen, totalt 15 deltagare
• Sommarcafé, fem tillfällen under juli månad, totalt 34 deltagare
• Tematräffar, två tillfällen, 21 deltagare
• Målarcirkel med vernissage, 10 träffar per termin, 10 deltagare
• Smyckescirkel, 5 tillfällen, 10 deltagare
• Kör, cirka tio tillfällen per termin, cirka 10 deltagare.
• Besök på stadens muséer, Liljevalchs Vårsalong och Sidenväveriet, totalt 28 deltagare
• Seniormässa, 5 deltagare
• Vattengymnastik med personal från Danderyds sjukhus som föreningen anlitar, vår och höst, 10
personer, 10 tillfällen per termin.
• Yoga på kansliet vår och höst, 12 deltagare, 10 gånger per termin.

•

Råd- & stödverksamhet till medlemmar och anhöriga, mestadels via telefon. Även personer inom
vården ringer för att få tips om hur patienter, som inte är medlemmar, ska kunna gå vidare.

Arbete med jämställdhet
Föreningen har som mål att arbeta för ett jämställt samhälle och likabehandling för alla medborgare, oavsett
normbrytande funktionsvariation, kön, sexuell läggning och etnicitet. För att utveckla arbetet med jämställdhet
kommer föreningen att följa upp antal kvinnor och män vid varje aktivitet. Föreningen redovisar en jämn
könsfördelning vid sina aktiviteter.
Övrigt
Neuroförbundet Stockholm ställde in all verksamhet förutom vattengympan på grund av Coronapandemin
under perioden mars till mitten av maj. I slutet på maj började de ha medlemsaktiviteter igen och har sedan
dess haft verksamheten igång. De har anpassat aktiviteter och begränsat antalet deltagare. Några aktiviteter
är fortsatt inställda, som kör och målarcirkel medan andra aktiviteter, som filmkvällar har de haft fler än
planerat.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen uppger att de har ökade kostnader för att genomföra aktiviteter för medlemmar, det gäller bland
annat hyra av extern lokal, personalkostnader och portokostnader.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppnått sitt mål att stärka medlemmarnas självkänsla och möjlighet till att ha större makt över
sin livssituation genom att erbjuda kamratstödjande och social verksamhet samt råd och stöd. Föreningen
har ett varierat utbud av aktiviteter för målgruppen.
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar ska bidraget endast gå till verksamhet som
riktar sig direkt till målgruppen och anhöriga. Förvaltningen bedömer utifrån det att bidraget från
organisations- och föreningsutskottet inte ska använda till den del av verksamheten som går ut på att sprida
kunskap till yrkesverksamma och allmänheten. Däremot kan bidraget användas för att sprida information och
kunskap till föreningens primära målgrupper. Bidraget ska inte användas till rehabiliterande aktiviteter som
ligger under regionens ansvar.
Neuroförbundet Stockholm söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till
kriterierna i riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 575 000 kronor för 2021 och 575 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Noaks Ark Stockholm

802545-3517

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 300 000

1 250 000

1 350 000

1 250 000

1 250 000

1 200 000

Målgrupp
Noaks Ark ger stöd till personer som lever med en hivinfektion och deras närstående. De som besöker
verksamheten är i åldrarna från spädbarn till 90 år. Målgruppen består av personer med psykiska och fysiska
funktionsvariationer. Ibland har målgruppen ett tidigare eller aktivt missbruk, ibland har de utsatts för brott
eller våld i nära relation. De når barnfamiljer, ungdomar och unga vuxna vilka är grupper som också har ökat
de senaste tre åren. Föreningen har närmare 100 ursprungsnationaliteter representerade i målgruppen. De
grupper som behöver föreningens stöd i störst omfattning är migranter och långtidsöverlevare. Dessa
karaktäriseras av en tillvaro utanför arbetsmarknaden, social isolering, kraftigt försämrad ekonomi och fysiska
besvär.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen verkar för ökat välbefinnande hos personer som lever med hiv och deras närstående. De arbetar
också för att öka medvetenheten om hiv och för att lindra utsattheten i samhället för personer som lever med
hiv.
Föreningen bedriver dag- och föreningsverksamhet. Dagverksamheten är öppen måndag kl 12-20, tisdagonsdag kl 10-15 samt torsdag-fredag kl 10-17. På tisdagar och torsdagar tar föreningen framförallt emot
tidsbokade besök. Måndagar, onsdagar och fredagar erbjuds särskilda aktiviteter. Verksamheten har öppet
cirka en helgdag per månad. Föreningen har öppet på julafton men har stängt i mellandagarna. Under
perioden 1 juni-31 augusti är öppettiderna reducerade, vilket innebär att aktiviteter och öppen dagverksamhet
har öppet onsdag-fredag men med kortare öppettider kl 10-15, samt söndagar för familjer under perioden
14 juni-16 augusti. Måndag-tisdag sommartid är det enbart öppet för bokade besök. De har extra insatser för
att inkludera familjer och framförallt barn och ungdomar som lever i familjer med hiv, till exempel lov- och
barnaktiviteter.
Verksamheten är avsedd att erbjuda en trygg miljö där hiv är en del av vardagen, och i kombination med
aktiviteter och stödverksamhetens insatser har hiv en möjlighet att normaliseras. Dagverksamheten erbjuder
social samvaro, gemenskap och en trygg och given plats för engagemang och delaktighet. Föreningsarbetet
inkluderar arbete med medlemmar, volontärer, årsmöte och i viss mån utåtriktat föreningsarbete såsom Pride
och Världsaidsdagen.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de helt har levt upp till sina mål:
• Erbjuda en trygg plats för social gemenskap och minskad ensamhet och stigma för personer som
lever med hiv och deras närstående.
• Erbjuda en tillgänglig föreningslokal med sociala aktiviteter, internetcafé, café och
samhällsrådgivande insatser som bidrar till en ökad livskvalitet 250 dagar per år.
• Erbjuda ett fungerande arbete med medlemmar och volontärer med ökad möjlighet till ideellt
engagemang.
• Synliggöra föreningen Noaks Ark Stockholm.
Föreningen har årligen en öppen och anonym utvärdering av dag- och stödverksamheten bland sina
besökare. Den genomsnittliga nöjdhetsgraden var 7,8 av 10 (jämför 2018 då det var 7,6).
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen hade 7 000 besök (ej unika) totalt i alla verksamheter. De hade 1 500 individuella besök. Det
sociala programmet (som de får bidrag för) hade 3 573 besök (ej unika), vilket är 500 besök färre än året

innan. En möjlig förklaring är att föreningen slutade med onsdagsluncher och att fler stödsökande är i
sysselsättning. Dessa luncher ersattes senare under året med onsdagsutflykter vilka har varit 30 till antalet
med 5-8 deltagare per tillfälle. Totalt nådde föreningen 300-400 individer i stödverksamheten.
Arbete med jämställdhet
Noaks Ark Stockholms jämställdhetsarbete utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv och analys. Detta för att
arbeta mot diskriminering och för jämställhet mellan och inom könen, till exempel att utlandsfödda kvinnor har
samma villkor och möjlighet att påverka som svenskfödda kvinnor. Verksamheten har i grunden en bred
mångfald i sina verksamheter. Därför använder de denna utgångspunkt för sitt jämställdhetsarbete. Av
nybesöken 2019 var cirka 60 % kvinnor, av medlemmarna var de 49 % och av volontärerna 40 %. Bland de
anställda var 6 av 8 kvinnor, i styrelsen var 5 av 7 kvinnor. Föreningen ordnar särskilda aktiviteter för kvinnor
och samarbetar med föreningar för kvinnor som lever med hiv, vilket är önskat och uppskattat.
Övrigt
I samband med att pandemin bröt ut i år (mars-maj) anpassade föreningen verksamheten till enbart bokade
besök och med mer fokus på uppsökande verksamhet och på samarbetet med Posithiva Gruppen. Under
tiden maj-augusti hade de öppet 3 dagar i veckan med aktiviteter utomhus och en dag öppet hus i lokalerna.
Från och med september har de öppet alla vardagar i veckan men med anpassade öppettider för att främja
resor utanför rusningstid samt fortsätter med aktiviteter på måndagskvällar.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Om ansökt belopp beviljas i sin helhet kan föreningen särskilt erbjuda stöd och insatser till:
• Enskilda och familjer som lever med hiv och samtidigt har utmanande socioekonomisk problematik,
särskilt kvotflyktingar, papperslösa och personer med missbrukserfarenhet och hemlöshet. Denna
grupp har ökande kognitiva nedsättningar (minnesproblematik, svårt att se lösningar och att agera
logiskt och ta beslut) till följd av långvarig stresspåverkan (främst på grund av hivinfektionen och den
psykosociala livssituationen och tidigare händelser och trauman i livet).
• Ha närmare samverkan med organisationer inom området, såsom Posithiva Gruppen med
gemensamt fokus på stöd till äldre personer som lever med hiv.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen anser det rimligt att de söker mer medel för ovanstående grupper, men föreningen arbetar
redan idag med socioekonomiskt utsatta människor samt samarbetar med Posithiva Gruppen.
Socialnämnden kan inte prioritera att ytterligare stärka ovanstående grupper. Förvaltningen bedömer att
föreningens, bidrag som höjdes något inför i år, ska ligga kvar på samma nivå.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 250 000 kronor för 2021 och 1 250 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

OCD-föreningen Stockholm

802408-5600

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

520 000

500 000

530 000

500 000

500 000

426 000

Målgrupp
Personer med tvångssyndrom, samlarsyndrom, trichotillomani, dermatillomani, body dysmorfic disorder och
olfactory reference syndrome. Föreningen riktar sig även till anhöriga och närstående.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder stöd till målgruppen genom telefonrådgivning, enskilda samtal, stödgrupper och öppet
hus. Föreningen arbetar med information kring vårdinsatser och kommunala stödinsatser. En del av
verksamheten är att sprida kunskap och forskningsrön kring OCD-spektrumtillstånd genom bland annat
föreläsningar, medlemsutskick och på sociala medier. Genom medlemsaktiviteterna bidrar föreningen inte
bara till ökade kunskaper men också till att bryta den isolering som både drabbade och anhöriga ofta hamnar
i. Vidare anordnar föreningen kurser och sammankomster för förbättrat psykisk välmående, som Hälsospåret,
danskurser och promenader.
Föreningen bedriver också ett utåtriktat arbete för att öka kunskaperna om olika OCD-spektrumtillstånd
gentemot allmänhet, vårdgivare, skolpersonal, omsorg och övrig socialtjänst.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
• Ge personligt stöd till personer med OCD och deras anhöriga. – Målet bedöms vara uppnått. Detta
har skett genom stödsamtal, samtalsgrupper och studiecirklar. Drabbade och anhöriga har fått råd
och stöd kring vilken hjälp som finns i samhället och även fått träffa andra i samma situation. I samtal
och kursutvärderingar uttrycker deltagare att de är tacksamma för det stöd de fått.
• Motverka isolering och utanförskap hos målgruppen. – Målet bedöms vara uppnått. Föreningen har i
stort sett varje vecka haft öppet hus i föreningslokalen och en rad andra träffar. OCD-föreningen
bedömer att besökarantalet och återkommande besökare visar att aktiviteterna uppskattas av
målgruppen.
• Sprida kunskaper om OCD-spektrumtillstånd, behandling och bemötande till yrkesverksamma inom
olika statliga myndigheter, vårdgivare, skola, omsorg samt politiker. – Målet bedöms vara uppnått.
OCD-föreningen har under året bland annat genomfört flera föreläsningar för yrkesverksamma och
varit aktiva i några av stadens funktionshindersråd. Ökade kunskaper förväntas leda till att insatser
och bemötande från kommun och region gentemot föreningens medlemsgrupp förbättras.
• Öka medvetenheten och minska stigmatiseringen runt diagnoserna. – Målet bedöms vara uppnått.
Föreningen har deltagit i flera mässor och konferenser där deltagare kommit från vård, habilitering,
skola och socialtjänst. Under året har föreningen tillsammans med Röda Korsets folkhögskola tagit
fram tre dokumentärfilmer med personporträtt av personer med BDD, trichotillomani och
dermatillomani.
Beläggning/deltagare 2019
OCD-föreningen har under 2019 genomfört 122 stödsamtal med cirka 110 unika individer. Cafékvällar och
öppet hus har genomförts vid 48 tillfällen under året med i snitt 5,5 deltagare per träff. Två samtalsgrupper
har genomförts med 12 träffar vardera och 12 deltagare per grupp. En studiecirkel kring hälsa har genomförts
i samarbete med föreningen Balans med 10 träffar och 9 deltagare. En träff för anhöriga har genomförts med
fem deltagare och en BDD-träff med fyra deltagare. Två kulturkvällar har genomförts under året med i snitt
sju deltagare per tillfälle.
OCD-föreningen har under 2019 även föreläst och genomfört seminarier och en dokumentärfilmvisning kring
OCD-spektrumdiagnoser till både medlemmar och yrkesverksamma.

Arbete med jämställdhet
OCD debuterar vanligen under barndom eller tonår och drabbar kvinnor och män i samma utsträckning,
förutom för trichotillomani och dermatillomani där cirka 75% är kvinnor. Bland medlemmarna ser föreningen
ingen stor skillnad i antalet män respektive kvinnor som är drabbade, men bland de anhöriga är majoriteten
kvinnor. I föreningens medlemsaktiviteter är uppskattningsvis 60% av deltagarna kvinnor och 40% män.
Föreningen arbetar för jämställdhet i alla sina aktiviteter. De strävar efter att ha både manliga och kvinnliga
föreläsare, cirkelledare och aktivitetsledare. Talarlistor och ”rundor” används för att alla ska komma till tals
och informationsmaterial utformas för att tilltala både kvinnor och män.
Övrigt
OCD-föreningen beslutade inledningsvis under coronapandemin att pausa de fysiska medlemsaktiviteterna
för att minska risken för smittspridning. Det har då funnits möjlighet att få stöd per telefon. Efterhand har
föreningen övergått till att genomföra en del medlemsaktiviteter digitalt, till exempel cafékvällar, träffar och
stödgrupp. Föreningen har även genomfört föreläsningar digitalt. Från och med maj 2020 har det funnits
möjlighet att få enskilda stödsamtal på plats hos föreningen. Under hösten 2020 har vissa gruppaktiviteter
genomförts i föreningslokalen, men med en maxgräns för hur många som kan delta.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
OCD-föreningen ansöker om utökat verksamhetsbidrag med följande motivering. I föreningens hyresavtal
ingår en årlig höjning av hyresbelopp med 1%. Föreningen följer även Unionens kollektivavtal för ideella
organisationer, vilket under nuvarande avtalsperiod inneburit årliga löneökningar med i genomsnitt 2% vilket
även ökar pensionspremierna för varje år. Därtill kommer andra kostnadsökningar för porto och IT-tjänster.
Föreningen planerar också att med ett utökat bidrag genomföra särskilt riktade utbildningar till
biståndshandläggare inom kommunal socialtjänst.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
OCD-föreningen har genomfört verksamheten enligt plan och uppnått sina mål för år 2019. Föreningen
ansöker om ett utökat bidrag, dels med hänvisning till ökade kostnader och dels för att kunna genomföra
riktade utbildningar till socialtjänsten. Utifrån nämndens begränsade budget, och då normala
kostnadsökningar generellt inte anses som tillräckligt skäl för en ökning av bidraget, föreslår förvaltningen att
OCD-föreningen beviljas ett oförändrat verksamhetsbidrag.
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar får bidrag inte beviljas till intressepolitiskt
arbete, eller med ett annat uttryck opinionsbildande arbete, och bidraget ska endast gå till verksamhet som
riktar sig direkt till målgruppen. Förvaltningen bedömer utifrån det att OCD-föreningen inte ska använda
bidraget från organisations- och föreningsutskottet för den del av verksamheten som går ut på att sprida
kunskap och forskningsrön kring OCD-spektrumtillstånd till yrkesverksamma och allmänheten. Däremot kan
bidraget användas för att sprida information och kunskap till föreningens primära målgrupp, personer med
OCD-spektrumtillstånd och deras anhöriga.
OCD-föreningen söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor för 2021 och 500 000 kronor för 2022.
Bidraget ska inte användas till intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Posithiva Gruppen

802014-8295

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

745 000

600 000

-

-

500 000

400 000

Målgrupp
Personer som lever med hiv oberoende av könsidentitet, ålder och sexuell läggning.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Posithiva Gruppen erbjuder mötesplatser och trygga rum som ger möjlighet att dela med sig av erfarenheter
och utbyta tankar. Det kan röra många slags frågor, till exempel kontakten med vården, biverkningar och
nära relationer.
Verksamheter som föreningen driver:
• Onsdagsmiddagar för män som har sex med män (msm) som lever med hiv. Öppet kl 14-22.
• Fredagsmiddagar för alla som lever med hiv och deras närstående. Öppet kl 14-22.
• Vid högtider erbjuder de aktiviteter och träffar.
Dagverksamheten är öppen alla vardagar efter lunch, kl 13-17 måndag, tisdag och torsdag. Onsdagar och
fredagar är det andra tider enligt ovan. Besökarna kan då få stöd i kontakt med myndigheter, hjälp att skriva
cv, få översatt dokument till och från engelska och spanska, i kontakt med läkare och kuratorer samt få
information om hur olika samhällsfunktioner i Sverige är uppbyggda och fungerar. Från och med mitten av
2019 utökade föreningen utbudet av tjänster med juridiskt stöd av en sakkunnig jurist.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen anser att måluppfyllelsen avseende öppettider är uppnådd, de har haft öppet alla vardagar på
eftermiddagarna, på onsdagar och fredagar till 22, därtill haft öppet vissa högtider.
Föreningen har uppmärksammat att fler msm tog kontakt med organisationen 2019 jämfört med året innan.
Den årliga medlemsenkäten visade att en stor andel besöker föreningslokalen för att träffa andra som lever
med hiv och att det fyller en viktig funktion för deras välmående.
Beläggning/deltagare 2019
Vid onsdagsmiddagarna var det cirka 20 personer per tillfälle.
Vid fredagssopporna var det cirka 10 personer per tillfälle.
Vid 6 högtider var det cirka 10 personer per tillfälle.
Totalt antal besökare var cirka 1 590. Därutöver hade föreningen 165 besök för andra ändamål än
middagarna, till exempel för stöd, råd och deltagande vid föreläsningar/kunskapshöjande insatser. Jämför
med 2018, då föreningen bytte lokaler, och hade 1 500 besök och 225 som besökte av annan anledning.
Arbete med jämställdhet
Delar av föreningens verksamhet är målgruppsspecifik gällande kön, till exempel riktar onsdagsmiddagarna
sig till msm medan verksamheten Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv riktar sig till kvinnor.
Föreningens övriga verksamhet är öppen för alla oberoende av kön. Könsfördelningen är här relativt jämn
med undantag av fredagar där majoriteten av besökarna fortfarande är män. Kompetens kring genus och
intersektionalitet finns hos personal inom organisationen. Föreningen lägger vikt vid att hela organisationen
ska ha kunskap om jämställdhet och de arbetar regelbundet med medvetenhet kring dessa frågor, både
gällande jämställdhet mellan kvinnor och män men också kring jämställdhet i ett transperspektiv.
Övrigt
I samband med att pandemin bröt ut i mars i år hade den öppna verksamheten helt stängt till och med april.
Därefter öppnade verksamheten igen, dock med tydliga regleringar om antal i lokalen (max 15 personer) och

avstånd mellan bord och människor. Det är anledningen till att färre har besökt föreningen i år jämfört med
vanliga år. Under juli och augusti besökte 261 personer föreningens lokaler. Under hösten fortsätter
öppettiderna enligt plan, dock med max 15 personer samtidigt i lokalerna.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen anger flera anledningar till högre bidrag:
• Fler och fler lever med hiv i Sverige, Stockholm inräknat.
• Föreningen riktar sig alltmer till alla som lever med hiv, inte bara msm.
• Personer som lever med hiv är en heterogen grupp, därför behövs utökade resurser för att
säkerställa att de insatser de gör når alla på rätt sätt.
• Många som lever med hiv är utrikes födda, och ofta är deras kunskap bristfällig om hur olika
samhällsfunktioner är uppbyggda och fungerar i Sverige.
• För att kunna ta emot en utökad grupp som lever med hiv har föreningen skaffat större lokaler vilket
har medfört ökade kostnader. De har också kompletterat sitt utbud med juridisk rådgivning en gång i
veckan.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen föreslår att föreningens bidrag ska höjas, då det fortsatt finns behov av att utjämna skillnader i
bidragsgivningen gentemot Noaks Ark som verkar inom samma verksamhetsområde. Detta har gjorts stegvis
sedan 2018. Förvaltningen bedömer att denna utjämning är klar i och med denna höjning. Förvaltningen
bedömer att hyreshöjningen med 100 000 kronor har varit fördelaktig för verksamheten i och med att de har
kunnat ta emot fler från målgruppen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 600 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Qjouren

802471–7236

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

600 000

550 000

600 000

-

500 000

500 000

Målgrupp
Qjouren möter kvinnor från 18 år med missbruks- eller beroendeproblematik som är eller har varit utsatta för
våld av en man eller partner. Kvinnorna kan också ha erfarenhet av våld i hederns namn, hemlöshet eller av
att ha varit utsatta för prostitution/människohandel.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Qjourens arbete består av att ge stödsökande kvinnor tillgång till kunskap och information om våldets
mekanismer och konsekvenser samt rådgivning och information kring rättigheter, och stöd i kontakt med vård
och myndigheter. Verksamheten består av:
- Öppen jourtelefon alla veckodagar, stödchatt 3 gånger per vecka.
- Anpassade stöd och hjälpinsatser i akut våldsutsatthet som: tillgång till ett mål mat, kläder, dusch,
tvätt och vila, medföljning till socialtjänst, sjukhus, beroendevård, polis, skyddsbedömningar och
individuella säkerhetsplaner vid behov.
- Anpassade stöd och hjälpinsatser för att bistå fortsatt uppbrottsprocess - som processinriktade
stödsamtal, lärande kring trauma och missbruk/beroende, psykosocialt stöd, rådgivning, lots/stöd i
kontakt med specialiserad vård och omsorg.
- Tillgång till telefon, dator, internet för att upprätta/upprätthålla kontakt med socialtjänst och
vårdinstanser.
- Gemensamma aktiviteter med jourkvinnor och andra stödsökande kvinnor för gemenskap/känsla av
sammanhang och hopp.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Qjouren har uppfyllt målen för verksamheten under 2019. Målen har bland annat varit att:
- Qjouren erbjuder våldsutsatta kvinnor med missbruk och drogberoende stöd till förändring.
- Qjouren stöttar den våldsutsatta kvinnan att se hur våldets konsekvenser påverkar hennes
förutsättningar och mående och ge ökad förståelse för sig själv.
- Qjouren arbetar för att bidra till att kvinnor får hopp om framtiden.
- Qjouren erbjuder stödsökande kvinnor en trygg plats/ fristad under dagtid på kvinnojouren.
- Målgruppen har kännedom om att Qjouren finns för att erbjuda råd och stöd.
- Qjouren har kontinuerligt arbetat för att tillsammans med socialtjänsten och andra instanser
samverka kring kvinnornas fortsatta stöd och vårdplanering.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har 42 enskilda kvinnor sökt stöd och hjälp hos Qjourens kvinnojour. Kvinnor har fått både
akutstöd och kontinuerliga stödsamtal. Det har regelbundet anordnats träffar i Qjourens lokal för att skapa en
känsla av sammanhang, gemenskap och erfarenhetsutbyte för de stödsökande kvinnorna. Qjouren har vid i
genomsnitt 6 tillfällen per månad följt med stödsökande kvinnor till socialtjänst, sjukhus, beroendevård, polis
eller juridiska ombud.
Under första halvåret 2020 har Qjouren haft kontakt med 32 stödsökande kvinnor. Qjouren har utökat
öppettiderna med en kväll i veckan och har även som direkt följd av coronapandemin öppnat en stödchatt.
Arbete med jämställdhet
Qjouren kvinnojour kämpar och verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män genom att arbeta med ett av
världens största folkhälso- och samhällsproblem – mäns våld mot kvinnor. Qjouren arbetar aktivt för att
stärka kvinnor och verka för kvinnors rätt att leva sina liv fria från våld och kontroll.

Övrigt
2021 är första året som Qjouren söker verksamhetsbidrag för den nuvarande öppna
kvinnojoursverksamheten. Föreningen har för år 2019-2020 beviljats tidsbegränsat bidrag på 500 000 kronor
årligen. Qjouren har tidigare, mellan år 2014-2018, beviljats verksamhetsbidrag från OFU för den dåvarande
verksamheten kvinnojour med skyddat boende. I slutet av 2018 avvecklade Qjouren det skyddade boendet
och ombildade verksamheten till en öppen stödverksamhet.
Qjouren har under coronapandemin upprätthållit verksamheten i stort igång som vanligt med enskilda samtal
per telefon och på plats och olika stödinsatser till kvinnor. Föreningen har anpassat verksamheten genom att
färre fysiska möten har hållits i lokalerna. Gruppaktiviteter som yoga, fika och lunch har pausats på grund av
smittrisken.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Qjouren ansöker om ett utökat bidrag då de haft ett ökat antal stödsökande kvinnor. Qjouren har även kunnat
köpa insatser för kvinnorna i väntan på socialtjänstens utredningar och insatser vilket kvinnorna önskat och
blivit hjälpta av. Insatserna har främst varit akupunktur för abstinensbesvär och andra kroppsliga spänningar
samt besök på hästgård för kvinnan och ibland kvinnan tillsammans med hennes barn.
Qjouren beskriver att vägen till utredning och behandling från socialtjänsten ofta är lång för kvinnor med
våldsutsatthet och missbruk. Insatser så som akupunktur och att umgås med djur och vistas i naturen kan
enligt Qjouren hjälpa kvinnorna under tiden de inväntar annan behandling och ge kraft att fortsätta kämpa för
en livsförändring. Qjouren beskriver att de märker att kvinnor med dessa typer av insatser inte känner sig lika
ensamma, att väntetiden blir mindre stressfull för dem som söker mer/annat stöd, men också att mötet med
tjänstemän inom myndigheter blir lugnare. Aktiviteterna stödjer kvinnor till att fullfölja sitt mål om att lämna
den våldsamma relationen och ofta självvald drogfrihet på sikt. Möjligheten att besöka hästgård har också
möjliggjort för de kvinnor som har umgänge med sina barn att få ta med och visa dem naturen och djuren.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Qjouren har beviljats tidsbegränsat bidrag för sin öppna kvinnojoursverksamhet från OFU för år 2019 och
2020. Qjouren har uppnått målen för verksamheten för år 2019 och bedöms ha goda förutsättningar att
uppnå målen för år 2020.
Förvaltningen bedömer att Qjouren genomfört den planerade verksamheten och nått goda resultat under den
period som verksamheten beviljats tidsbegränsat bidrag från OFU. Förvaltningen anser att det är
betydelsefullt med ett kompletterande stöd i civilsamhället till våldsutsatta kvinnor i missbruk, för att nå ut till
kvinnor som riskerar att hamna utanför samhällets insatser. Förvaltningen bedömer att Qjouren med sin
kunskap och erfarenhet av kvinnors dubbla utsatthet av våld och missbruk, utgör ett bra komplement till
samhällets övriga stöd till målgruppen. Qjouren har under 2019 och första halvåret 2020 byggt ett brett
kontaktnät med Stockholms stads stadsdelsförvaltningar och andra relevanta föreningar och kvinnojourer.
Qjouren ansöker om ett utökat bidrag på grund av ett ökat antal stödsökande kvinnor, samt för att kunna
erbjuda fler kvinnor akupunktur och vistelse på hästgård under tiden de väntar på socialtjänstens utredningar
och insatser. Förvaltningen anser att Qjouren ska beviljas ett utökat bidrag till 550 000 kronor, för att kunna ta
emot det ökade antalet stödsökande och att erbjuda fler kvinnor insatser som främjar välbefinnandet så som
akupunktur och vistelse på hästgård. Förvaltningen bedömer att dessa insatser är tydligt kompletterande till
socialtjänsten då de förutom att hjälpa kvinnan här och nu också kan bidra till att de orkar ta sig igenom en
lång utredningstid och är i bättre skick inför eventuella kommande behandlingar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 550 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Qrut

802506-2715

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 200 000

670 000

-

-

600 000

500 000*

*Tidsbegränsat bidrag år två

Målgrupp
Målgruppen består av kvinnor med en multipel problematik. De är mammor som på grund av eget missbruk,
kriminalitet, våldsutsatthet och psykisk ohälsa behöver stöd i sin föräldraroll. Kvinnorna kan få stöd av Qrut
även om de är i aktivt missbruk. De flesta av Qruts klienter har sina barn placerade i jour- eller familjehem.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Qrut erbjuder individuella stödsamtal och rådgivning i föräldrarollen, följer med klienter som ombud i
kontakten med myndigheter samt ordnar gemensamma aktiviteter för målgruppen. Målet är att nå ytterligare
20 nya kvinnor under 2021 samt ge tidigare aktuella kvinnor stöd i föräldrarollen.
Föreningen tar också emot umgängesuppdrag från Stockholms stads stadsdelsförvaltningar och andra
kommuner i Stockholms län. Denna del finansieras av Allmänna Arvsfonden, men projekttiden är dock slut
28 februari 2021.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de har levt upp väl till uppsatta mål, vilka är:
• Erbjuda föräldrastöd till minst 20 nya kvinnor i målgruppen.
• Erbjuda fortsatt stöd till tidigare aktuella kvinnor ur målgruppen.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har 37 nya kvinnor fått stöd av föreningen. Antalet fysiska individuella stödsamtal var 272 (jämför
180 år 2018) och 5 638 (jämför 3024 år 2018) per telefon. Föreningen har fortsatt kontakt med de flesta av
de kvinnor föreningen arbetat med sedan starten 2014. Relativt få avsäger sig stödet, men behovet av stöd
kan se olika ut över tid. Under tre slumpmässigt valda veckor hade föreningen kontakt med 45-50 % av
tidigare aktuella kvinnor.
Arbete med jämställdhet
Qruts primära målgrupp består enbart av kvinnor (mammor), så även personalgruppen. Behovet av en
liknande verksamhet för män (pappor) är stort och Qrut får ofta förfrågningar om och när de avser att starta
en liknande verksamhet för dem. Då efterfrågan på stöd för kvinnor är så stort, och inflödet så högt och
personalgruppen så pass liten, finns ingen möjlighet i nuläget att expandera och starta upp Qrut för pappor.
Föreningen kommer dock indirekt i kontakt med pappor i de ärenden det finns en närvarande pappa samt då
anhöriga kontaktar dem. Könsfördelningen i Qruts styrelse har blivit jämnare och består nu av fyra kvinnor
och tre män.
Övrigt
Under pandemin i våras skedde alla stödsamtal per telefon, och de flesta umgängen var inställda. Qruts
målgrupp har mått mycket dåligt. Majoriteten av Qruts klienter är aktuella inom psykiatrin och deras psykiska
hälsa har kraftigt försämrats under våren och sommaren. Flera har tagit återfall. Ett flertal har sänkt
immunförsvar och många har insjuknat i covid-19. Många umgängen med barn har ställts in på grund av
restriktionerna. Detta har också påverkat kvinnornas mående negativt. Många lever sedan länge under
pressade ekonomiska förhållanden. Därtill har utbetalningar från försäkringskassa och socialtjänst ibland
försenats till följd av pandemin, något som har medfört att flera har vittnat om ett eget ökat riskbeteende för
att få ekonomin att gå runt, till exempel genom prostitution. Ett flertal har också blivit gravida.

Under hösten planerar föreningen att ha fysiska träffar och stödsamtal igen men inte lika många som före
pandemin. Stödsamtalen kommer inte att minska men i många fall kan de fortsatt ske per telefon och via
länk, särskilt med de yngre kvinnorna. Möten med socialtjänsten och bevakade umgängen kommer fortsätta
att ske i lokalen. Enstaka föreläsningar med max 10 personer kommer att ske i november. Om det är tillåtet
att fler träffas kommer de att ha julfesten enligt plan.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
I och med att Arvfondsprojektet tar slut 1 mars 2021, som täckte hela hyran och alla resor samt 50 % av
personalkostnaderna vid umgängen behöver kostnaderna täckas av andra medel. Utifrån det stora inflödet
av kvinnor med stora behov av individuellt stöd och rådgivning i föräldrarollen behöver också
personalgruppen att utökas.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen bedömer att föreningen levt upp till sina mål 2019 och att de också utfört betydligt fler
stödsamtal och stöttat fler kvinnor än vad målet var. Vidare bedömer förvaltningen att det är av betydelse att
föreningen kan behålla sin lokal för att kunna fortsätta sitt arbete. Därför föreslår förvaltningen en höjning av
bidraget. Däremot kan inte socialnämnden täcka upp för Arvsfondens (fullfinansierade) projekt som avslutas
den 28 februari 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 670 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Randiga Huset

802460-2479

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 483 000

800 000

-

-

700 000

600 000

Målgrupp
Barn och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Föreningen träffar hela
den kvarvarande familjen.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder stödverksamhet för barn och familjer i sorg. Dödsfallen kan förutom sjukdom eller olycka
bero på självmord.
Verksamheten erbjuder:
• Enskilda samtal med förälder eller annan för barnet viktig person.
• Enskilda samtal med barn och unga efter mötet med föräldern. Ibland kommer förälder och barn
samtidigt. De unga i åldern 16 år och uppåt vill gärna komma själva och många av dessa unga
erbjuds enskilda samtal medan de väntar på att få gå med i en stödgrupp.
• Mötesplatser minst ett tillfälle per månad med uppehåll för skolloven.
• Föräldrautbildning, fyra kvällar om barn och unga i sorg.
• Stödgrupper, minst två. Stödgrupperna är indelande i olika åldersgrupper. Tonårsgruppen och
gruppen för unga vuxna träffas utan föräldrar. Bland de yngre barnen kommer barn och föräldrar
tillsammans men delas upp var för sig.
• Mötesplats för syskon i sorg.
• Återträff för tidigare grupper, minst en träff.
• Studiebesök från professionen som önskar mer kunskap om barn i sorg och hur föreningen arbetar.
Det är skolor, sjukvårdspersonal, psykiatrin och andra yrkesgrupper.
• Stöd till skolor där det hänt dödsfall och det saknas kunskap.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen anser sig ha uppnått uppsatta mål i sin helhet med stöd till barn och unga samt deras föräldrar
eller annan närstående för barnen viktig person. I ansökan var målet att ha fler utbildningsinsatser och
utvecklingsarbete men de har behövt prioritera det direkta stödet som också ökat på grund av att betydligt
fler sökt sig till föreningen. Många, såsom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och BUP rekommenderar
familjer att söka sig till Randiga Huset.
Beläggning/deltagare 2019
432 enskilda stödsamtal med barn och unga (jämför 220 år 2018). 294 enskilda stödsamtal med föräldrar
(jämför 133 år 2018). Mötesplats 14 tillfällen (jämför 12 år 2018) som besökts av 135 barn och unga (jämför
142 år 2018) och 93 vuxna (jämför 97 år 2018). En föräldrautbildning har genomförts (jämför tre år 2018). Tre
stödgrupper med sammanlagt 11 barn har genomförts (jämför fyra stödgrupper och 24 barn år 2018). Inga
syskongrupper då för få anmält sig (jämför en stödgrupp år 2018). Föreningen har tagit emot 79 personer på
studiebesök (familjer, skolkuratorer och skolsköterskor). Stöd har getts per telefon och mejl, 578 samtal och
761 mejl (jämför 479 respektive 480 år 2018).
Arbete med jämställdhet
Föreningen har både manliga och kvinnliga ledare och volontärer. Ungefär 75 % av de som söker sig till dem
är kvinnor, vilket speglar att det är betydligt fler män som dör innan 65 års ålder. Föreningen har dock sett en
ökad tillströmning av pappor som kommer med sina barn. Cirka 40 procent av barnen är pojkar. Föreningen
ser till att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Övrigt
Sedan pandemin slog till har de haft enskilda samtal via Zoom, många kontakter sker också via mejl och
telefon. Under våren såg de över en digital modell för gruppverksamheterna. Föreningen har sett att barnen
känner stor oro för att även missta sin kvarvarande förälder. Sedan hösten har de även haft mötesplatser och
stödgrupper digitalt. De digitala mötena har utvärderats och de har fått bra feedback. Föreningen planerar att
till viss del även erbjuda digitala lösningar efter pandemin. De inledande mötena med familjerna sker dock
alltid fysiskt.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen uttrycker att de behöver vara två anställda, mot idag en, för att ha möjlighet att på ett adekvat sätt
kunna bemöta den stora efterfrågan av stöd och utbildning. Antalet barn, unga och föräldrar som söker sig till
föreningen har ökat kraftigt. Under 2019 vände sig 432 barn och unga till dem vilket ska jämföras med 220
under 2018. Antalet föräldrar som sökte sig till föreningen 2019 var 294 vilket ska jämföras med 133 under
2018. Stödet föreningen ger syftar i huvudsak till att långsiktigt stärka strukturen och nätverket runt barn och
unga samt hjälpa barnen att hitta nya vägar i kommunikationen inom familjen som på grund av traumat slutat
fungera. I förlängningen stärker detta barn och ungas psykiska hälsa. Aktuell forskning visar att barn i sorg i
högre utsträckning än kontrollpersonerna riskerar depression, självskadebeteende, självmord, ej kompletta
gymnasiebetyg och kriminalitet. Randiga Huset är och uppfattas av professionen som ett kompetenscentrum.
Många hänvisar barn till föreningen, bland annat BUP och ungdomsmottagningar.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål och även nått betydligt fler barn och ungdomar, även profession och
föräldrar.
Randiga Huset ansöker om en omfattande höjning av verksamhetsbidraget, från 700 000 kronor till
1 483 000 kronor. I första hand anser förvaltningen att föreningen bör söka föreningsbidrag av regionen.
Detta då det framgår av hälso- och sjukvårdslagen kapitel 5 paragraf 7 att regionen särskilt ska beakta barn
som anhöriga när någon förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor med oväntat avlider.
Förvaltningen menar att föreningens arbete är nära kopplat till regionens arbete. Föreningen har inte sökt
medel av regionen för 2021, ej heller förra året. Ett ytterligare skäl till att föreningen bör söka av regionen är
att de flesta av yrkesgrupperna som kontaktar föreningen är anställda inom regionen.
Förvaltningen föreslår en viss höjning av bidraget då föreningen har nått betydligt fler barn och ungdomar än
året innan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 800 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Reumatikerföreningen Stockholm

802008-7949

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

340 000

280 000

-

-

340 000

400 000

Målgrupp
Personer med reumatism.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder en mötesplats för personer med reumatism och arbetar för att öka medlemmarnas
livskvalité. Föreningen arbetar för att stötta reumatiker och deras anhöriga. Föreningen möjliggör ett nätverk
där medlemmar får träffa medmänniskor i en liknande livssituation för att ge varandra stöd. De erbjuder olika
sociala aktiviteter som diskussionsträffar, tematräffar, bokcirkel och rådgivande stöd.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har i stort uppfyllt sina mål. Föreningen har bjudit in medlemmarna för att påverka/utforma
verksamheten och har även skickat ut en medlemsenkät. Föreningen har startat en "Mitt i Livet" grupp för
medlemmar i ålder 25 - 50 år för att engagera fler yngre och för att bli mer jämställda. Reumakompis har
under 2019 kommit igång med ett matchningsverktyg och fler reumakompis-par har kommit till.
Reumakompis är ett nätverk där nydiagnostiserade kan få kontakt med en erfaren person med diagnos för att
kunna utbyta erfarenheter och träffas. De har erbjudit sina funktionärer utbildning, ökat sin närvaro på
Centrum för Reumatologi, för att rekrytera fler medlemmar. De har börjat samarbeta med Hörselskadades
förening och kan på så sätt erbjuda fler sociala aktiviteter för sina medlemmar.
I ansökan för 2021 har föreningen satt upp kvalitativa mål vad verksamheten ska leda till för målgruppen och
kommer mäta måluppfyllelsen genom medlemsenkäter.
Beläggning/deltagare 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Körverksamhet med sångträning 1 gång i veckan under året med ca 20-30 deltagare per gång.
Reumakompis – ett nätverk där medlemmar kan stötta varandra
Råd och stöd
Prova på aktiviteter, 5 tillfällen, totalt 78 deltagare
Diskussionsträffar, 9 tillfällen, totalt 73 deltagare
2 Informationsträff, 26 deltagare
Föreläsningar, 7 tillfällen, totalt 367 deltagare
Museum/trädgård besök, 5 tillfällen, totalt 75 deltagare
Tematräffar, 8 tillfällen, totalt 104 deltagare
Läslustan (läscirkel), 12 tillfällen, totalt 81 deltagare
Mediyoga (medicinsk yoga), 6 tillfällen, totalt 86 deltagare
Handträning, 57 tillfällen, totalt 730 deltagare
Egen träning bad, 106 tillfällen, 735 deltagare

Åldersfördelningen på medlemmarna: 0-17 år, 23 personer
18-64 år, 877 personer
65 år och över, 1120 personer
Arbete med jämställdhet
Verksamheten riktar sig till både kvinnor och män. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller insjuknande i
reumatiska sjukdomar. Under 2018 var 3 av 4 deltagare kvinnor. Föreningen är medveten om obalansen och
fortsätter arbeta för att män ska delta i högre utsträckning.

Övrigt
Hösten 2019 flyttade föreningen in hos Hörselskadades förening i Stockholm. Där hyr föreningen ett kontor
för sina två deltidsanställda och föreningen får i mån av lediga tider utnyttja resterande utrymmen. I och med
flytten samarbetar föreningarna och besökare kan delta på båda föreningarnas aktiviteter.
Föreningen ställde in sina fysiska aktiviteter från mitten av mars på grund av Coronapandemin. De utökade
sina telefontider för stöd och rådgivning under tiden. I augusti startade de upp med några aktiviteter och har
under hösten genomfört regelbundna badgrupper, samtalspromenader och medlemsträffar samt digitala
samtalsgrupper.
Föreningen får bidrag från regionen på 100 000 kronor som ska gå till ”prova-på-aktiviteter”, hand- och
fotträning, diagnosgrupper, delfinansiering av Reuma-kompis och för del av hyra och personal.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen har tidigare tydliggjort att verksamhetsbidraget inte ska gå till rehabiliterande aktiviteter som
exempelvis handträning och medicinsk yoga. Föreningen redovisar trots det dessa aktiviteter. På grund av att
endast en begränsad del av målgruppen uppvisar stora funktionsnedsättningar och därmed tillhör
socialnämndens ansvar är förvaltningens bedömning att föreningens bidrag ska minskas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 280 000 kronor för 2021. Bidraget ska inte gå till
behandlingsinriktade eller fysiskt rehabiliterande aktiviteter då det är regionens ansvar.

Förening

Organisationsnummer

RFSL Stockholm

802007-1729

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 207 000

1 015 000

-

-

1 015 000

1 015 000

Målgrupp
RFSL:s målgrupp är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer (hbtq) och deras anhöriga.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder stödjande aktiviteter: målgrupps- och metodanpassade samtal samt verksamheter och
projekt med syfte att öka självkänslan och minska den dokumenterat höga ohälsan hos målgruppen.
Föreningen bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, sommar- och vinterfester, sammankomster
under temadagar (exempelvis Transgender Day of Remembrance). Föreningen värnar om den psykiska,
fysiska och sexuella hälsan i en mångfacetterad målgrupp. Det är därför av vikt att föreningen har en
verksamhet som är bred och tillgänglig så att den talar till så många som möjligt inom målgruppen. Exempel
på medlemsgrupper: Gayseniorerna +60 år, Golden Ladies +35 år, Transpersoner och Newcomers (för
nyanlända hbtq-personer).

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har tre övergripande mål:
Mål 1: Göra Stockholm till en bättre stad för alla HBTQ-personer. Uppnått.
Mål 2: Minska social utsatthet och främja ökat välmående inom målgruppen (HBTQ-personer). Uppnått.
Mål 3: Främja ökad tillgänglighet i verksamheten oavsett ålder, etnisk tillhörighet, könsidentitet/könsuttryck,
funktionsförmåga, hivstatus eller socioekonomisk bakgrund. Uppnått.
Beläggning/deltagare 2019
Gayseniorerna – onsdagscaféer, 44 träffar med 30-40 personer per tillfälle. Därtill 192 aktiviteter.
Golden Ladies – tisdagscaféer, 35 träffar varav 8 med tema. Vid ordinarie träffar kom 5-15 personer, vid
tematräffarna kom 15-30 personer. Därtill olika aktiviteter under året. Vid årets slut 231 medlemmar.
Transaktiviteter – 530 besökare vid transcaféet och andra aktiviteter.
Aktiviteter för Newcomers – Öppna alkoholfria fester/samkväm/aktiviteter med 380 besökare (varav en
vinterfest med 200 besökare)
Volontärverksamhet – cirka 90 volontärer engagerade sig aktivt i verksamheterna Sexperterna,
HBTQ-hänget, Newcomers, Egalia och Transit.
Utbildning i hbtqi-frågor och bemötande – 1 400 personer nåddes.
Information om föreningens aktiviteter på olika språk – Facebook (5 922 följare), Instagram (730 följare),
hemsidan (saknas statistik för 2019) samt nyhetsbrev (25 utskick till 3 700 besökare).
Medlemsträffar – 5 medlemsträffar med okänt antal deltagare.
Årsmöte – med 34 röstberättigade medlemmar
Stockholm Pride – deltog med tält i Pride Park, paraden och Pride House. Totalt antal deltagare är svårt att
bedöma.
Arbete med jämställdhet
RFSL arbetar med jämställdhet genom att arbeta med bredd i sina verksamheter. Många av föreningens
aktiviteter är öppna för alla medlemmar. De arbetar även med separatistiskt trygga rum som till exempel
transcaféet för transpersoner, lesbian/bi women för en grupp nyanlända/asylsökande lesbiska och bisexuella
kvinnor i Newcomers Stockholm. I separatistiska rum som dessa kan medlemmar finna gemenskap, styrka
och kraft från varandra. Som förening arbetar de intersektionellt och tittar på olika maktordningar som leder
till bristande jämställdhet och vad de ska göra för att motverka detta. Att arbeta med könstillhörighet och identitet är en kärnverksamhet för RFSL.

Övrigt
I samband med pandemiutbrottet under våren påverkades de olika verksamheterna på följande sätt.
• Gay-Seniorerna – Caféet ställdes in helt då många i målgruppen tillhör riskgrupper. Från maj
började de med videocafé en gång per vecka, något som fortsatt. En utmaning har varit att ha fler än
20-25 deltagare vid dessa träffar, vilket sker ibland. Veckobrev går ut till alla medlemmar, oftast med
aktivitetstips. De deltog vid ett webbinarium anordnat av Volontärbyrån ”Digitalt utanförskap bland
seniorer”.
• Golden ladies – Caféträffarna under mars och april ställdes in helt. Därefter startades digitala träffar.
Under sommaren genomfördes de flesta aktiviteter utomhus i form av konstpromenader, vandringar
och picknickar. Under hösten är de digitala tisdagscaféerna igång igen med cirka 6 personer per
tillfälle.
• Transanhöriggruppen: Medlemsträffen i april ställdes in. Från och med maj har de arrangerat
digitala träffar.
• Transcafé: Caféet ställdes om till digitala träffar i april och har sedan dess en digital träff per vecka.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker ett ökat belopp för att kunna bedriva verksamhet för målgruppen hbtq-personer i
Stockholm med önskad frekvens och för att bibehålla den nuvarande öppenheten och kvaliteten i
verksamheten. Kostnaderna i ansökan härleds till en årlig lönerevision, en avtalsenlig uppräkning av hyra
och driftkostnader samt en allmän prisökning på tjänster.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har ansökt om ökat bidrag inom flera olika verksamheter. Förvaltningen har valt att prioritera
verksamheterna för Egalia och Hbtq-hänget som når ungdomar och unga vuxna, de senare med olika slags
funktionsnedsättningar. Normala kostnadsökningar är inte skäl för ökat bidrag. Förvaltningen föreslår därför
samma belopp som för 2021 till den övriga föreningsverksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 015 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

RFSL Stockholm Egalia

802017-1729

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 028 000

600 000*

-

-

550 000*

450 000*

*OBS, beloppen gäller enbart Egalia Södermalm

Målgrupp
Egalia riktar sig specifikt till de barn och unga 13-19 år som kommit fram till eller tror att de är hbtq
(homosexuella, bisexuella, transpersoner och/eller queera). Inom den målgruppen riktar de sig särskilt till de
som är i störst behov av verksamheten, däribland återfinns rasifierade/icke-vita hbtq-ungdomar, hbtqungdomar med migrationsbakgrund, hbtq-ungdomar med svaga socioekonomiska förutsättningar, hbtqungdomar i farozonen för missbruksproblem och hbtq-ungdomar som lever med psykisk ohälsa.
Egalia har sedan ett par år en föreningslokal på Södermalm och har under 2019 startat en liknande
verksamhet i en lokal i Skärholmen. Egalia Skärholmen är en plats för ungdomar från flera
stadsdelsförvaltningar längs röda tunnelbanelinjen och fungerar som en sluss in till Egalia på Södermalm. I
Skärholmen kan Egalia bli attraktiv även för hbtq-ungdomar som exempelvis utsätts för rasism och som bor i
andra delar av staden.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen söker bidrag för både Egalia Södermalm och för Egalia Skärholmen.
Ungdomsverksamheten Egalia (både på Södermalm och i Skärholmen) är en åldersreglerad, ledarledd,
alkoholfri social mötesplats för målgruppen unga hbtq-personer 13-19 år och utgör en frizon och ett tryggt
pedagogiskt rum för Stockholms hbtq-ungdomar som befinner sig i utsatta livssituationer. Egalia arbetar för
att tillgodose unga hbtq-personers behov av gemenskap, trygghet, tillhörighet, igenkänning, kreativitet,
respekt, närhet, förståelse och stöd. Egalia arbetar främjande och förebyggande för att öka den psykiska
hälsan bland unga hbtq-personer i Stockholm.
Aktiviteter som erbjuds är till exempel rollspel, gruppsamtal, frågelåda och brädspel. Genom kreativt
skapande har besökarnas kontakt sinsemellan underlättats.
Under tiden 1 maj 2019 till och med 30 juni 2020 var Egalia Skärholmen finansierad med projektmedel av
Region Stockholm. Föreningen söker för fortsatt drift av Egalia Skärholmen under 2021 från socialnämnden.
På Södermalm söker föreningen för två kvällar per vecka, måndagar och torsdagar kl 16-20. I Skärholmen
planeras verksamheten vara öppen tisdagar eller onsdagar kl 16-20. Verksamheterna har stängt under juloch sommarlov.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har levt upp till sina mål med verksamheten Egalia.
• Andel besökare som upplever att de mår bättre av besöken – 71 % instämmer helt
(jämför 69 % år 2018)
• Andel besökare som upplever att Egalia är en trygg plats – 88 % instämmer helt
(jämför 87 % år 2018)
• Andel regelbundna besökare som upplever sig stärkta i sin identitet av besöken – 78 % instämmer
helt (jämför 77 % år 2018).
• Enligt plan hölls handledning två gånger för projektledaren och två gånger för ledarna samt
genomfördes en konferens i metodfördjupning och verksamhetsutveckling under två dagar på
hösten.

Beläggning/deltagare 2019
Egalia Södermalm har haft öppet vid 65 tillfällen, två gånger i veckan terminsvis måndag och torsdag kl 1620. I snitt har verksamheten per tillfälle besökts av 28 ungdomar 13-19 år varav 3-4 har varit
förstagångsbesökare. Totalt antal besökare var 1821 varav 233 var förstagångsbesökare. Jämför med 2018
då 18 ungdomar i snitt besökte verksamheten vid varje tillfälle och det totala antalet besökare var 1 147.
Arbete med jämställdhet
Egalia har under 2019 arbetat med jämställdhet och mångfald genom att lyfta och synliggöra olika
könsidentiteter. Den binära uppdelningen tjej/kille är inte applicerbar på Egalia då många av besökarna inte
definierar sig som något av dem. Därför har föreningen under året haft aktiviteter med transtema och samtal
om transfrågor.
Övrigt
Under pandemin i våras ställde föreningen om till digitala träffar två tillfällen per vecka enligt plan. Varje kväll
har ledarna styrt upp aktiviteterna på Instagram där merparten av medlemmarna finns. Via Instagram Stories
har de fortsatt en öppen frågelåda som fungerar ungefär som en chatt. De har dock märkt av ett minskat
engagemang bland besökarna och många uttrycker att de saknar mötesplatsen och längtar tills
verksamheten sker fysiskt igen. Från och med september har de återigen öppnat den fysiska mötesplatsen
på Södermalm, nu med en kväll i veckan. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer har de satt upp
en gräns på max 20 ungdomar per kväll.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
För att bedriva Egalias båda verksamheter mot målgruppen hbtq-ungdomar 13-19 år, i den omfattning som
motsvarar behov och önskemål från målgruppen söker föreningen ett högre belopp.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen lever upp till sina mål. Förvaltningen bedömer att Egalia ger målgruppen ett bra och välbehövligt
stöd, och anser också att det är positivt att en verksamhet har startat i Skärholmen. Under 2019 har det i snitt
varit 28 ungdomar per kväll i verksamheten på Södermalm, vilket är fler än året innan. Förvaltningen förslår
ett något högre belopp för Egalia 2021 med motiveringen att föreningen når fler och fler ur målgruppen.
Stockholms stad har de senaste åren startat ett flertal hbtq-häng, det vill säga mötesplatser för ungdomar
som är homo- och bisexuella, transpersoner och queera. De finns i Tallkrogen, Bromma, Hässelby-Vällingby,
Hägersten-Liljeholmen, Södermalm, Kungsholmen/Östermalm (gemensam mötesplats). I Rinkeby planeras
också för en. När förvaltningen kontaktade Skärholmens stadsdelsförvaltning framgick att de ska kartlägga
vilka verksamheter de ska stödja framöver. Hbtq-häng ingår i den kartläggningen.
För verksamheten Egalia på Södermalm höjdes bidraget med 100 000 kronor för 2020 för att verksamheten
skulle kunna nå ut till fler och tillgodose ökade behov hos befintliga medlemmar. Av nämndens riktlinjer för
bidrag till ideella föreningar framgår att en förutsättning för att en förening ska kunna ansöka om
verksamhetsbidrag är att de har erhållit ett tidsbegränsat bidrag i minst två år. Då Egalia Skärholmen inte
tidigare har beviljats bidrag genom OFU kan föreningen inte ansöka om verksamhetsbidrag utan den
verksamheten måste först prövas för tidsbegränsat bidrag. Föreningen har hittills inte skickat in någon sådan
ansökan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 600 000 kronor för 2021.
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Målgrupp
Personer över 18 år som på olika sätt identifierar sig som hbtq och har rätt till LSS-insatser så som daglig
verksamhet och boendestöd. De flesta som kommer till hbtq-hänget har kognitiva funktionsnedsättningar,
flera har även fysiska funktionsnedsättningar. Målgrupper som bryter mot samhällets normer om kön och
könsidentitet, sexuell läggning eller funktionalitet riskerar att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Hbtq-hänget organiserar sedan starten 2018 sociala träffar en gång i månaden, fyra timmar per träff, det vill
säga 12 träffar per år. Hbtq-hänget har fokus på rättigheter, ökat psykiskt välmående, hbtq-frågor och
empowerment (rätten att vara sig själv). De organiserar också aktiviteter under Stockholm Pride.
För år 2020 önskade de utöka till 20-22 träffar samt utöka projektledningen från 20 % till 40 % för att kunna
genomföra arbetet. För det bidrag de beviljades 2020 kommer de genomföra 18 träffar totalt.
Inför 2021 önskar de ha öppet 24 träffar per år.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Målen för verksamheten är uppnådda:
1. Främja psykisk och psykosocial hälsa bland personer över 18 år som har rätt till LSS-insatser och
identifierar sig som hbtq-personer.
2. Skapa en trygg och identititetsstödjande mötesplats för målgruppen.
3. Sprida information om rättigheter och möjligheter specifika för målgruppen.
Beläggning/deltagare 2019
Under året hade verksamheten totalt 14 träffar varav 4 under Stockholm Pride. Antalet besökare var mellan 5
och 12 per träff. Totalt har det varit 27 unika deltagare under året (jämför 16 under år 2018).
Arbete med jämställdhet
RFSL Stockholm arbetar med jämställdhet genom att erbjuda en stor bredd i sina verksamheter. Alla i
målgruppen ska känna sig välkomna. Att arbeta med frågeställningar som rör könstillhörighet och
könsidentitet är en kärnverksamhet i RFSL Stockholm. Föreningen arbetar även aktivt och strategiskt för att
utöka jämställdheten i de medlemsgrupper som är verksamma och som startas. Deltagarna har olika ålder,
könsidentitet och läggning, men föreningen kommer framöver att arbeta mer aktivt med att locka fler bi- och
homosexuella kvinnor till träffarna.
Övrigt
Under pandemin i våras ställde föreningen in en träff, därefter ställde de om till digitala träffar. Under tiden
april-juni hade de två digitala träffar per månad. Under Prideveckan planerade de att ha två träffar men
ställde in en. Föreningen har haft vissa problem att klara bemanningen då ledarna har stannat hemma vid
sjukdomssymptom, detta då många i målgruppen befinner sig i riskgruppen. Planen för hösten är att ha en
digital och en fysisk träff per månad, totalt sju träffar. Totalt blir antalet träffar under året 18 stycken.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningens vill kunna tillmötesgå målgruppens behov av och önskemål om en ökad frekvens på Hbtqhängets aktiviteter. Därför ansöker de om medel för att kunna vara fyra arvoderade volontärer på plats samt
att projektledaren fortsätter att ha en 40 % -tjänst. Med de sökta medlen skulle de kunna ha 24 träffar per år.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål. Föreningen lyfter det ökade behovet av att ha fler ledare på plats vid
träffarna samt att öka tjänstgöringsgraden hos projektledaren, något som genomfördes redan 2020.
Förvaltningen bedömer att målgruppens behov av fler ledare på plats samt att projektledaren behöver
fortsätta på 40 % är rimlig. Därtill ser förvaltningen ett behov hos målgruppen att utöka antalet träffar under
året vilket är möjligt med en höjning.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 430 000 kronor för 2021.
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Målgrupp
Målgruppen för verksamheten är ungdomar som besöker fritidsgårdar inom Stockholms stad. Fritidsgårdar är
en plats som många ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar besöker, framförallt killar.
Föreningen har särskilt lagt fokus på fritidsgårdar i dessa områden, då det där är mer frekvent med alkohol,
droger, kriminalitet och våld. Indirekt målgrupp är personal på fritidsgårdar som ska kunna föra samtal med
ungdomarna om sex, relationer, samtycke och normer.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen söker bidrag för olika verksamheter:
• Samkönande samtalsgrupper, om sex, relationer, samtycke och normer. 30 tillfällen, varav 4 för unga
med funktionsnedsättning. 10-20 deltagare per tillfälle.
• Killgrupper med samtal om sex och maskulinitetsnormer. 3 serier av träffar med 5-10 deltagare per
tillfälle.
• Utbilda samtalsledare, ett tillfälle med 6-8 deltagare.
• Fortbilda samtalsledare, minst ett tillfälle med 7-15 deltagare.
• Handleda samtalsledare, 4-5 tillfällen med 7-15 deltagare per tillfälle.
• Utbilda personal på fritidsgårdar, 4 tillfällen med 15-20 deltagare per tillfälle.
• Nätverk för fritidsledare, 2 tillfällen med 10-20 deltagare per tillfälle.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Det långsiktiga målet med projektet är att ungdomar ska få ökad kunskap om och få möjlighet att diskutera
kring sex, relationer, samtycke och normer. Projektet syftar till att vara en preventiv insats som kompletterar
stadens arbete mot sexuellt våld.
Delmålen för projektet är uppnådda för 2019 och är:
• Träffa ungdomar på 10 fritidsgårdar i minst 6 olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad, med
fokus på gårdar i socioekonomiskt utsatta områden.
• Utveckla en metod för killgrupper och testa det med en grupp om 5-10 killar på en fritidsgård
under minst 5 upprepade tillfällen.
• Genomföra 4 personalutbildningar där de erbjuder 20 platser på varje.
Beläggning/deltagare 2019
Under året träffade föreningen 115 unika ungdomar i samtalsgrupperna, de flesta i socioekonomiskt utsatta
områden. De träffade 7 killar i killgruppen. De utbildade 74 fritidsledare.
Arbete med jämställdhet
Projektet har som mål att särskilt nå killar, då det är en grupp som inte nås av preventiva
insatser gällande sexuell hälsa eller andra former av insatser kring jämställdhet i samma utsträckning som
personer av andra kön. Bland de utbildade fritidsledarna har könsfördelningen varit jämn. Även bland
informatörerna har könsfördelningen varit jämn.
Övrigt
Föreningen har under tiden 1 januari 2019 - 31 december 2020 haft ett tidsbegränsat bidrag för
samtalsgrupper på fritidsgårdar. Bidraget gällde samkönade grupper, killgrupper och personalutbildning. Inför
2021 söker de för första gången verksamhetsbidrag.
I samband med pandemin ställde föreningen in verksamheten några veckor, men kom igång senare delen av
våren igen. Killgruppen som hade hunnit träffas en gång i början av året ställdes därefter in men fortsätter i

höst. Under juni och juli har föreningen haft vissa utomhusaktiviteter med ungdomarna på fritidsgårdarna.
Utbildning för nya informatörer och personalutbildning ställdes in i våras men startar igen i höst, möjligen som
digital utbildning. Föreningen räknar med att uppnå målen för 2020.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
De insatser de gjort under tiden för det tidsbegränsade bidraget har visat goda resultat och varit uppskattat
av såväl unga som personal. Föreningen har inte kunnat möta den efterfrågan som finns i staden, utan har
behövt tacka nej till flera fritidsgårdar. Många fritidsgårdar har också önskat återbesök. Föreningen planerar
därför att öka antalet träffar på fritidsgårdar från 15 till 30 per år samt öka antalet killgrupper från två till tre.
På så sätt bedömer föreningen att de kan möta efterfrågan och ge dubbelt så många ungdomar kunskaper
och därmed i än högre utsträckning bidra till stadens våldspreventiva arbete. Föreningen söker också för att
möta unga med funktionsnedsättning, en grupp som ofta är osynliggjord och missar tillgång till
sexualkunskap. Vidare har de vid personalutbildningarna märkt ett stort intresse för samverkan mellan
fritidsgårdar för att kunna utbyta erfarenheter och hålla dialogen levande. Därför söker de för att driva ett
sådant nätverk.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen bedömer att föreningen har visat goda resultat i sitt preventiva arbete mot sexuellt våld och
anser att en utökning av verksamheten är rimlig. Bedömningen bygger på stadens fokus att motverka våld, till
exempel genom att jobba med maskulinitetsnormer och annat våldsförebyggande arbete. I och med att
föreningen besöker fritidsgårdar når de i hög grad killar, en målgrupp som inte besöker
ungdomsmottagningar i så hög grad. Förvaltningen bedömer att satsningen på funktionsnedsatta ungdomar
också är prioriterad, en målgrupp som är åsidosatt i frågor som ger ökad kunskap om sex, relationer,
samtycke och normer. Förvaltningen bedömer att föreningen ska få ett höjt bidrag, dock inte mer än det
föreslagna då förvaltningens budget är begränsad.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 570 000 kronor för 2021.
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Målgrupp
Föreningens målgrupp är barn och ungdomar med funktionsnedsättning, både psykiska och fysiska. Många
som rider på Lunk i kring har neuropsykiatriska diagnoser och många är flerdiagnostiserade. Exempel på
diagnoser är cp skador, ryggmärgsbråck, rörelsehinder, syn och hörselnedsättningar, olika syndrom,
diabetes, hjärnskadade barn av olycksfall eller sjukdom. Föreningen tar också emot unga vuxna med
funktionsvariationer, syskon i mån av plats samt aktiviteter där hela familjen kan delta.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Lunk i krings syfte är att bedriva ridträning och fritidsridning för barn och ungdomar med funktionsnedättning.
Föreningen erbjuder en verksamhet som sträcker sig året runt och som inkluderar terminsridning, ”pröva på
ridning”, intensivridning på alla lov, dagridläger, häst och vagnskörning samt ”hästaktivitetsdagar”. Cirka
60 barn rider varje vecka. Eleverna ska får utvecklas i sin egen takt och det finns inget rätt eller fel, syftet är
att eleven ska tro på sig själv.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har genomfört de aktiviteter de planerade för. De har kunnat bibehålla små grupper med max
5 barn i varje grupp, vilket varit viktigt för att barnen ska kunna tillgodogöra sig sin riduppleverlse. Många
ryttare har svårt med koncentrationen, den kognitiva förmågan och sociala kontakter, därför är det viktigt att
arbeta i mindre grupper. Alla ryttare har en egen ridledare och minst en assistent/anhörig som går vid sidan
om hästen.
Föreningen har ett säkerhetstänk med utbildad personal och trygga välutbildade hästar. Alla aktiviteter och
deltagartillfällen dokumenteras. Personalen har en daglig diskussion om hur de kan göra det möjligt för den
enskilda ryttaren att kunna rida, hur de kan förbättra och genomföra ridningen på bästa sätt med mål att
kunne ge deltagarna en bra upplevelse.
Lunk i kring har under året arbetat i en kvalitativ och utvecklande anda med att erbjuda barn och ungdomar
med funktionsvariationer att få tillgång till den fysiska och mentala terapi som ridning och kontakt med hästar
ger. Deltagarna har haft tillgång till en meningsfull, stimulerande och rolig fritidsaktivitet utomhus året runt i en
rogivande miljö.
Föreningen har uppnått sina mål att erbjuda målgruppen en meningsfull fritidsaktivitet som även bidrar till
fysisk och mental träning och terapi. De mäter sin måluppfyllelse genom dagliga genomgångar före och efter
aktiviteter samt utvärderar alla aktiviteter och ser på ett konstruktivt sätt över verksamheten och vad som var
bra och vad som kan förbättras.
Beläggning/deltagare 2019
Terminsridning 32 ridtillfällen per år och ryttare, 36 ryttare/vecka. 1 504 ridtillfällen/år
Lördagsridning 16 ridtillfällen per år och ryttare, 16 ryttare/varannan vecka. 256 ridtillfällen/år
Onsdagsgruppen 28 ridtillfällen per år och ryttare, 12 ryttare/vecka. 384 ridtillfällen/år
Pröva på ridning för kö-barn och andra intresserade ca 30 tillfällen/år.
Ta emot kunder/klasser från assistansbolag/särskolor/elevhem för en eller flera hästaktivitetsdagar, 6
grupper under året.
Samarbete med habiliteringsenheter, ”sjukgymnastik till häst ” en dag/vecka.
Erbjuda intensivridning under loven samt dagridläger på sommaren. Cirka 240 ridtillfällen/år
Erbjuda häst och vagnskörning, flera ryttare i veckan samt på dagridläger.

Medlemsdag med aktiviteter ute på Lunk i kring, cirka 35 medlemmar.
Arbetsmöten, personalmöten och kompetensutveckling av personal genom kurser och föreläsningar.
Arbete med jämställdhet
Föreningen beskriver inte hur de arbetar med jämställdhet men uppger att de har en jämn fördelning bland
deltagarna och att de välkomnar alla barn och ungdomar i målgruppen. På Lunk i Kring finns en kultur som är
välkomnande, icke-dömande och inkluderande.
Övrigt
Föreningen har haft sin verksamhet igång som vanligt under pandemin.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen vill fortsätta utveckla verksamheten för att skapa en ännu större plattform för målgruppen och att
kunna skapa mer långsiktiga mål. Verksamhetschefens tjänst har utökats under 2019, föreningen har därför
möjlighet att utveckla verksamheten. Föreningen uppger att de vuxit under åren och idag når ut till fler barn
och unga, även fast bidraget från socialnämnden varit detsamma. De beskriver att det finns en sårbarhet i att
Lunk i kring är beroende av bidrag från många olika fonder och stiftelser och hoppas på ett utökat stöd av
socialnämnden för att skapa en större trygghet och stabilitet.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen visar goda resultat och god kvalitet. De har uppnått sina mål och har nått det antal deltagare de
planerat för.
Föreningen ansöker om ett utökat bidrag för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och skapa en större
plattform för målgruppen. Utifrån nämndens begränsade budget, och med hänsyn till föreningens ekonomi i
stort, anser förvaltningen att Lunk i kring ska beviljas ett oförändrat bidrag.
Lunk i Kring söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna
och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 332 000 kronor för 2021 och 332 000 kronor för 2022.
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Målgrupp
Ensamkommande och nyanlända ungdomar mellan 16 och 24 år. Majoriteten av ungdomarna går på
gymnasiet eller motsvarande utbildning. Antalet ungdomar upp till och med 20 år som bor i Stockholms stad
beräknas vara cirka 100 under 2021. Av dessa har i stort sett alla uppehållstillstånd varav cirka en tredjedel
har tillfälliga uppehållstillstånd i enlighet med gymnasielagen. Övriga två tredjedelar har permanent
uppehållstillstånd.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen bedriver sociala aktiviteter för socialnämndens beviljade medel. Dessa aktiviteter är en del av ett
större program som innehåller bland annat jobb- och praktikprogram samt ungdomsledarprogram.
De sociala aktiviteterna är individanpassade för att bygga ungdomarnas självkänsla och även deras sociala
nätverk. Genom aktiviteterna träffas de regelbundet kring allas gemensamma intresse som är idrotten.
Verksamheten utvecklas och drivs av föreningens avlönade ungdomsledare, som rekryterats från
målgruppen och utbildats i Right To Plays metodik – målgruppsinkludering och upplevelsebaserat lärande.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Det långsiktiga målet för verksamheten och de sociala aktiviteterna är att fler ensamkommande och
nyanlända ungdomar ska öka sin delaktighet i samhället. Den slutliga effektmätningen för 2019 visade goda
resultat och signifikant effekt för ungdomarna i hela programverksamheten. Effektmätningen visade att 89 %
av ungdomarna upplevde att verksamheten förbättrat deras språkkunskaper. 91 % uppleder att
verksamheten har förbättrat deras nätverk samt 91 % upplevde att verksamheten har stärkt deras
självkänsla. Föreningen har under året levt upp till sina mål.
Beläggning/deltagare 2019
Under året genomfördes 35 sociala aktiviteter för 147 nyanlända unika ungdomar upp till 20 år boendes i
Stockholms stad. Av dessa var 31 tjejer.
Arbete med jämställdhet
Föreningen arbetar löpande för att säkra en jämnare fördelning mellan tjejer och killar på sina aktiviteter samt
att utveckla jämställdheten i verksamheten i stort.
Övrigt
Föreningen har under tiden 1 januari 2019 - 31 december 2020 haft ett tidsbegränsat bidrag för de sociala
aktiviteterna i programmet. Inför 2021 söker de för första gången verksamhetsbidrag.
I samband med pandemin ställde föreningen om alla fysiska träffar till digitala möten under tiden mars-maj.
Exempel på aktiviteter: träningspass, bokcirklar, samtalsgrupper och matlagning. Föreningen såg snabbt ett
växande behov av sociala sammanhang hos målgruppen på grund av pandemin. Ungdomar uttryckte en
stark vilja att både öka antalet sociala aktiviteter och bredda utbudet av aktiviteter. Under tiden juni-augusti
har föreningen enbart haft fysiska träffar som studentfest, ledarskapsträning med tjejer, fotbollsmatcher och
sommarutflykt. Från hösten kommer framförallt fysiska träffar att ske, men även en del digitala när så
behövs.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker för 25 000 kronor mer än vad de fick 2020. Motiveringen är:

•

•
•

Antalet ungdomar är lägre 2021 vilket beror på att det är färre ungdomar i målgruppen som är under
21 år boende i Stockholms stad. Då föreningen ser att behovet hos ungdomarna är större i och med
pandemin planerar de därför för mer frekventa sociala aktiviteter. De extra resurserna kommer delvis
gå till programkoordinatorn för stöttning i arbetsledning av ungdomsledarna.
Föreningen kommer att hyra en större del av lokalen inför 2021 för att kunna genomföra fler sociala
aktiviteter där. Det för med sig en ökad kostnad. I och med att föreningens lokal inte är
tillgänglighetsanpassad kommer de vid behov också att hyra en extern lokal i närheten som är det.
Lönerevision med årlig löneökning på ca 2 %.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att föreningen ökar antalet aktiviteter för de ensamkommande
ungdomarna av de skäl föreningen tar upp. Med anledning av att färre antal ungdomar besöker
verksamheten, att föreningen fick ett höjt bidrag förra året samt nämndens begränsade budget bedömer
förvaltningen att bidraget ska ligga kvar på samma nivå som innevarande år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 275 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Riksorganisationen GAPF-Glöm Aldrig Pela och Fadime

802411-7049

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

900 000

500 000

-

-

500 000

400 000

Målgrupp
Personer som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. En annan målgrupp är
yrkesverksamma som också vänder sig till GAPF för konsultativa stödsamtal i enskilda ärenden.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
GAPF bedriver stödverksamheten gentemot målgruppen i Stockholms stad, i form av: psykologiska
stödsamtal, juridiska stödsamtal och utbildade stödpersoner. Vidare erbjuder GAPF konsultativa samtal till
yrkesverksamma.
GAPF arbetar även med att utbilda och föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck i förebyggande syfte.
Föreläsningarna har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskulturen. GAPF är ett väletablerat och
efterfrågat kunskapscentrum vad gäller hedersrelaterat förtryck i Stockholm och resten av Sverige. GAPF
arbetar även med opinionsbildande aktiviteter.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
GAPF bedömer att de stödsökande som har tagit kontakt med stödjouren har fått adekvat stöd och hjälp.
Föreningen har uppnått det kvalitativa målet om att utföra 160 stödinsatser till stödsökande i Stockholms
stad.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har totalt sett haft kontakt med och stöttat 76 personer i målgruppen under 2019 som tillhört
Stockholms stad. GAPF har under året genomfört totalt 167 psykologiska stödsamtal och 187 juridiska
stödsamtal med stödsökande under perioden. Föreningen har vidare haft 79 fysiska träffar med stödsökande
tillsammans med representanter från socialtjänst eller skola. GAPF har 30 utbildade stödpersoner i
Stockholms stad.
GAPF har under 2019 genomfört 230 konsultativa stödsamtal till yrkesverksamma, såsom lärare,
skolkuratorer, socialsekreterare, sjukvårdspersonal och kvinnojourer.
Arbete med jämställdhet
Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Föreningen är öppna
för stödsökande oavsett kön eller könsidentitet. De flesta av de stödsökande hos GAPF är kvinnor och flickor,
vilket beror på att flickor och kvinnor drabbas av hedersrelaterat våld i högre utsträckning.
GAPF arbetar aktivt med att nå ut och uppmärksamma såväl flickor och kvinnor som pojkar och män.
Föreningen informerar alltid de stödsökande om att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I
föreningens styrelse och personalgrupp finns både kvinnor och män.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
GAPF strävar efter att hålla en hög kvalitet på stödet och hjälpen som ges till målgruppen. För att fortsatt
upprätthålla en hög kvalitet på stöd och hjälp ansöker GAPF om höjt bidrag för att utöka personalresurserna.
GAPF har idag en anställd stödsamordnare som har det övergripande och operativa ansvaret för
stödverksamheten. I dagsläget ansvarar stödsamordnaren även för kvalitetssäkring av stödverksamheten.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har bedrivit verksamheten enligt plan och uppnått målen för 2019. Utifrån nämndens begränsade
budget, och då föreningen beviljades ett utökat bidrag till år 2020, bedömer förvaltningen att en höjning av
bidraget till GAPF inte ska prioriteras.
GAPF bedriver även intressepolitiskt arbete vilket verksamhetsbidraget från OFU inte får användas till, enligt
socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor för 2021. Bidraget ska inte användas till
intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och
andra sexuella övergrepp

802011-0386

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

600 000

500 000

600 000

500 000

500 000

500 000

Målgrupp
Föreningens huvudsakliga målgrupp är vuxna personer i Stockholms stad som varit utsatta för incest eller
andra sexuella övergrepp som barn. Andra målgrupper är närstående och yrkesverksamma.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Rise söker bidrag för sin stödverksamhet i Stockholm, som består av stödgrupper, individuella stödsamtal,
föreläsningar, kurser, sociala aktiviteter samt tillgång till en omfattande samling böcker inom ämnet.
Föreningen arbetar även med att sprida information om föreningen och om hur en person påverkas av
sexuella övergrepp under barndomen.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Rise har under 2019 uppnått målen om att erbjuda riktad kvalificerad stödverksamhet i Stockholm för
målgruppen samt att utveckla ett mentorskapsprogram för att utsatta ska kunna stötta varandra. Målen om
att genomföra fyra utbildningstillfällen för professionella som möter föreningens målgrupp liksom
föreläsningar till anhöriga till utsatta har inte uppnåtts. Rise har under 2019 flyttat till nya lokaler och i
samband med detta har de mål som inte är direkt kopplade till föreningens huvudsakliga målgrupp
prioriterats bort.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har Rise tagit emot 447 samtal i stödtelefonen och besvarat 1800 mail. Föreningen har
genomfört 264 stödsamtal per telefon eller vid fysiska möten. Föreningen har haft 60 öppna stödgruppsträffar
uppdelat i stödgrupp för kvinnor, för män samt en blandad grupp med totalt 159 unika deltagare.
Totalt sett har stödverksamheten utökats jämfört med 2018, då föreningen tog emot 250 samtal i
stödtelefonen, 36 öppna stödgruppstillfällen genomfördes samt stödsamtal endast genomfördes vid enstaka
tillfällen. Antalet medlemmar bosatta i Stockholms stad har även utökats till 200 (siffror från maj 2020).
Föreningen har hållit två utbildningstillfällen för nya stödpersoner med 12 deltagare. I lokalerna har det också
genomförts 3 skaparkvällar, jul- och sommarcafé, öppet hus/café, bibliotekscafé samt kursen "skriv ditt liv".
Arbete med jämställdhet
Rise stödverksamhet är sedan år 2017 även öppen för män. Män har än så länge en särskild form av
medlemskap i föreningen, aktiv stödmedlem i stället för medlem. Män och icke-binära är fortfarande klart
underrepresenterade i föreningen stödverksamhet. Rise uppger att de ännu inte funnit de bästa vägarna för
att nå ut till dessa grupper.
Vid årsskiftet 2019/2020 genomförde Rise en medlemsenkät för att försöka ta reda på medlemmarnas
inställning till att låta män bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. Detta visar sig vara en splittrad fråga, där
många ansåg att männen skall ha en självklar plats – även i den demokratiska strukturen – medan andra
uttryckte rädsla, oro och otrygghet inför en sådan förändring. Rise arbetar därför vidare med frågan under
2020.
Övrigt
På grund av coronapandemin ställde Rise in all gruppverksamhet som innebar fysiska möten från den 13
mars till och med maj 2020. I juni öppnade föreningen upp för möjligheten till fysiska stödgrupper i lokalerna,
men med ett begränsat antal deltagare. För att kompensera den begränsade möjligheten till

gruppverksamhet har Rise från och med i april 2020 erbjudit extra individuella stödsamtal till de stödsökande.
Rise kommer under hösten genomföra några stödgrupper digitalt.
Möjligheten att få stöd via telefon, mail och chatt har varit igång som vanligt under coronapandemin, och
även under hela sommaren.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Rise söker ett högre belopp för år 2021. Föreningen motiverar detta med att de vill satsa mer på att sprida
information om sexuella övergrepp mot barn och vilket stöd som finns att få i Stockholm. Rise vill rikta
informationen till personer som själva utsatts för övergrepp, professioner och allmänheten i Stockholm.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Rise har under 2019 uppnått målen kopplade till föreningens huvudsakliga målgrupp, personer utsatta för
sexuella övergrepp under uppväxten. Stödverksamheten har utökats betydligt sedan år 2018 och även
antalet medlemmar bosatta i Stockholms stad.
Rise ansöker om ett höjt bidrag. Förvaltningen anser att Rise ska beviljas ett bidrag på samma nivå som för
år 2020. Detta dels på grund av nämndens begränsade budget. Dels på grund av att OFU från och med 2020
beviljat två nya bidrag till föreningar som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp under
uppväxten – Ersta Hopp och nxtME – vilket bidrar till ett större utbud av stödinsatser till Rise målgrupp.
Rise ansöker om bidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och
förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor för 2021 och 500 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

RSMH Kungsholmen

802401-3735

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

342 000

342 000

-

-

342 000

342 000

Målgrupp
Personer med psykisk funktionsnedsättning och sociala svårigheter, även anhöriga och stödpersoner.
Målgruppen innefattar även personer som på grund av sin psykiska hälsa utvecklat en beroendeproblematik.
Föreningen försöker nå nya grupper, bland annat unga vuxna och personer med annan kulturell bakgrund.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Kamratstödjande verksamhet med aktiviteter så som fotokurs, målargrupp, matlagningskurs, filmvisning,
simning, ungdomsgrupp och firande av högtider. Föreningen har självhjälpsgrupper för personer med
alkohol-, sex- och kärleksberoende. Lokalen är öppen måndag till torsdag 14-18 och fredagar 14-16.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen uppger att de nått sina mål för 2019, genom att:
• aktivera de medlemmar som sökt till organisationen genom utflykter och firande,
• stödja medlemmarna med vardagliga sysslor såsom datorhjälp och att fylla i blanketter,
• bryta isolering och stigman kring psykiska funktionshinder och främja hälso- och friskvård.
Föreningen bedömer att verksamheten som helhet bidragit till en bättre psykisk hälsa för medlemmarna.
Beläggning/deltagare 2019
• Filmvisning, 4-5 personer, varje vecka
• Simning, 5-6 personer, varje vecka
• Fotokurs, 6 personer, varannan vecka
• Matlagningskurs, 5 personer, varje vecka
• Målargrupp, cirka 6 personer, varannan vecka
• Firande av högtider, 4-10 personer
• Kamratstöd för medlemmar inlagda på sjukhus 2-3 personer
• Utflykter, 4-15 personer
• Självhjälpsgrupper som består av RSMH-Kungsholmens medlemmar träffas två gånger varje
vecka, cirka 50 personer deltar varje vecka.
• Ungdomsgrupp, cirka 5 personer, en gång i månaden
• Mingelmåndag med öppet hus, öppet även för ickemedlemmar med information om föreningen
och fika.
Arbete med jämställdhet
Föreningen kan utläsa från medlemsregistret att det är en ungefärlig jämn fördelning bland män och kvinnor.
Målargruppen på lördagarna var tidigare bara öppen för kvinnor. Det är numera borttaget och män är också
välkomna att delta. Till föreningens självhjälpsgrupper söker sig både män och kvinnor. Alla grupper är
öppna för alla, ingen ska diskrimineras, mobbas eller utsätts för kränkande särbehandling.
Övrigt
Verksamheten har varit öppen under Coronapandemin och de flesta aktiviteter har varit igång. Vissa
aktiviteter har ställts in eller ställts om till digitala alternativ eller via telefon.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut

Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål för år 2019 och har genomfört de aktiviteter de planerat för.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 342 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

RSMH Solbergagården

802010-3746

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

391 000

354 000

397 000

-

354 000

354 000

Målgrupp
Föreningen vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och behov av kamratstöd och
gemenskap.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamheten är kamratstödjande och erbjuder sociala aktiviteter. Återkommande aktiviteter är bland annat
qigong, konstcirkel, sommarutflykter, arrangemang vid storhelger och musiklyssnarcirkel. Föreningen
anordnar utflykter i form av biobesök, teater, utställningar och kulturvandringar. Verksamheten är öppen varje
dag mellan klockan 17-01. Föreningen erbjuder en hemlik miljö där besökare kan umgås, se på tv, fika, tvätta
sina kläder och laga mat åt sig själv och andra. De erbjuder också hemlagad mat på fredagskvällar till
självkostnadspris.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen uppger att de har uppnått sina mål som varit att:
• Hålla öppet för alla som vill delta och erbjuda en varm och omsorgsfull social
gemenskap. Uppnått genom att föreningen har haft öppet för alla som velat delta i
verksamheten samt erbjudit cirklar varje vecka och andra engagemang och utflykter.
• Genom kamratstödjande verksamhet verka för att personer med social och psykisk
ohälsa får sina rättigheter tillgodosedda. Uppnått genom att föreningen erbjudit
aktiviteter under veckorna och arrangemang på storhelger för personer som inte har
någon annanstans att vara eller några andra att fira med.
• Ta tillvara på medlemmarnas kunskap om och erfarenhet av den sociala och
psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället. Uppnått genom att
deltagare har fått vara ansvariga för vissa cirklar.
• Medlemmarnas egna erfarenheter av social och psykisk hälsa respekteras. Detta har
uppnåtts genom bland annat föreningens livsåskådningscirklar.
• Integritet och rättigheter respekteras för de som har social och psykisk ohälsa. Detta
har uppnåtts genom att välkomna alla och att det inom föreningen är förbjudet att
hänge sig åt rasism, mobbning och nedsättande uppförande.
• Främja kvinnors sociala och psykiska hälsa. Föreningen har arbetat med att låta
kvinnorna få ta plats i föreningen och få ett separatistiskt forum att ses i, då det är ett
överskott av manliga medlemmar.
Beläggning/deltagare 2019
RSMH Solbergagården har haft öppet 17:00-01:00, måndag till söndag året runt. Antalet
deltagare har varit cirka 9 personer per vardagskväll, 15-20 på fredagskvällar och 10-15 under
helgerna.
Varje vecka har föreningen aktiviteter i form av:
• Konstcirkel, cirka 7 deltagare per gång
• Qigong, cirka 5 deltagare per gång
• Musiklyssnarcirkel, cirka 10 deltagare per gång
• Filosoficirkel/Livsåskådningsfrågor, cirka 7 deltagare per gång
• Kurser i dator/mobil/surfplatta, cirka 5 deltagare per kurs
• Datarum, cirka 5 aktiva medlemmar per gång
• TV- och multimediarum cirka 2-4 aktiva per gång
• Syateljé, cirka 1-2 per gång
• Snickeriverkstad/kurs, cirka 1-2 per gång
• Musik, replokal/musikstudio, cirka 4-5 per gång alla dagar i veckan

Återkommande aktiviteter är bland annat:
• Fredagsmat (subventionerat), cirka 15-20 deltagare varje fredag
• Utflykter (muséer, sevärdheter med mera), cirka 7-11 deltagande per utflykt
• Teaterbesök och biobesök, cirka 5-6 deltagande per event
• Påskfirande, cirka 15-20 deltagande
• Midsommarfirande, cirka 20-25 deltagande
• Surströmmings-/kräftkalas
• Julfirande, cirka 30 deltagande
• Nyårsfest, cirka 30 deltagande
• Bidrag till friskvård. cirka 2 medlemmar
• Rockkonserter egenarrangerade, cirka 40-70 personer
Arbete med jämställdhet
Föreningen arbetar utifrån allas lika värde och respekten för varje enskild individ, oavsett kön, ursprung,
religion, eller funktionsnedsättning. Det står i föreningens stadgar och ska följas. Av föreningens medlemmar
är cirka 65 % män och föreningen arbetar aktivt för att ta hand om de kvinnliga medlemmarna, bland annat
genom en tjejcirkel, som diskuterar feminism och kvinnors rätt till rättvisa och jämlikhet. Genom denna cirkel
har några ny kvinnor hittat till föreningen.
Övrigt
Föreningen har genomfört verksamhet under Coronapandemin.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen räknar med höjd hyra och ökade fasta kostnader i form städ- och sophämtningsavgifter med
mera. De söker även för ökade omkostnader i stort.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Under hösten 2020 har förvaltningen gjort en fördjupad utredning av RSMH Solbergagården, då det har
funnits oklarheter kring föreningens justerade årsmötesprotokoll. Det har framkommit att det finns två olika
versioner av årsmötesprotokollet och att det är oklart vilket protokoll som är det giltiga. Förvaltningen har
även fått indikationer på att vissa medlemmar inte känner sig välkomna eller trygga att delta i verksamheten
på RSMH Solbergagården. Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar ska föreningen för
att kunna beviljas bidrag verka för likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering, mobbning,
kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningen ska ha en demokratisk struktur där
medlemmarna får komma till tals.
Förvaltningen kommer att under första kvartalet 2021 fortsatt utreda RSMH Solbergagården med syfte att
klargöra ifall föreningen lever upp till nämndens riktlinjer att verka för likabehandling och ha en demokratisk
struktur. Förvaltningen kommer genom delegationsbeslut hålla inne utbetalning av bidrag som OFU beslutar
om avseende 2021 tills föreningen skickat in ett giltigt årsmötesprotokoll från 2020.
Föreningen söker bidrag för två år. På grund av den pågående utredningen föreslår förvaltningen att
föreningen ska beviljas bidrag för 2021 och får söka igen till 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 354 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

RSMH Stockholms läns distrikt

802006-2702

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

Målgrupp
Personer med psykisk funktionsnedsättning och anhöriga. Föreningen kommer att arbeta mer för att nå
målgruppen unga vuxna, mellan 18-40 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen arbetar med att utveckla och stabilisera verksamheten i RSMHs lokalföreningar inom Stockholms
stad. Detta innebär bland annat hjälp att rekrytera nya medlemmar och medlemsgrupper, bidra till att en trygg
miljö kan skapas inom lokalföreningen, bidra till att fördomar mot målgruppen minskar, motivera föreningarna
att vara öppna för ett samarbete med andra organisationer, öka den administrativa kunskapen inom
lokalföreningen, stödja föreningarna att arbeta för jämställdhet och mångfald, stödja föreningarna att nå fler
unga.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har helt eller delvis uppnått sina mål att stödja och utveckla RSMHs lokalföreningar inom
Stockholms stad. Föreningen mäter sin måluppfyllnad genom att titta på hur lokalföreningarnas verksamhet
fungerar och i vilken utsträckning de har kunnat stödja dem.
Uppnådda mål
• Öka föreningarnas medvetenhet om vikten av mångfald.
• Föreningarnas styrelse präglas av ett jämställt tänkande.
• Ökad administrativ och ekonomisk kunskap.
Delvis uppnådda mål:
• Ökat omvärldsmedvetande och närvaro via digitala medier.
• Motivera föreningarna och dess förtroendevalda att samverka med andra organisationer vid
utbildningar och seminarier.
• Stödja befintliga självhjälpsgrupper. Verksamheterna med självhjälpsgrupper tenderar att minska.
• Tillsammans med lokalföreningarna öka förståelsen för personer med psykisk ohälsa.
Ej uppnådda mål:
• Få lokalföreningarna att rekrytera yngre medlemmar med adekvata aktiviteter och verksamheter. Det
är svårt att rekrytera yngre medlemmar för lokalföreningarna.
Beläggning/deltagare 2019
• Allmänt styrelsestöd 10 gånger, 7 deltagare per gång
• Styrelsekunskap, 5 gånger, 7 deltagare per gång
• Bokföring för lokalföreningar, 10 gånger, 2 deltagare per gång
• Datautbildning, 2 gånger, 5 deltagare per gång
• Konflikthantering, 2 gånger, 7 deltagare per gång
• Medverkan vid möten, 20 gånger, 15 deltagare per gång
• Antal unika individer är cirka 60 personer.
• Genomfört studieteman vid sex tillfällen med cirka 10 personer från lokalföreningarna inom
Stockholms stad. Under 2019 deltog 25 unika deltagare från föreningar inom Stockholms stad.
Arbete med jämställdhet
Föreningen verkar för att jämställdhet råder i distriktets verksamhet och att lokalföreningarna håller frågan
aktuell. Könsfördelning är relativt jämn inom lokalföreningarna. Av tradition har föreningsverksamheten

tidigare varit dominerad av män, men under senare tiden har kvinnor flyttat fram sina positioner inom
RSMH:s lokalföreningar.
Övrigt
Föreningen har haft arbetet igång under Coronapandemin, de har behövt ställa in några utbildningar men
arbetat på att kunna genomföra digitala utbildningar istället. De har kunnat stötta lokalföreningarna som
planerat.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har i stort uppnått sina mål för år 2019 och fyller en funktion att stötta RSMHs lokalföreningar.
RSMH Stockholms läns distrikt söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till
kriterierna i riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 110 000 kronor för 2021 och 110 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

RSMH Söder om Söder

802405-8821

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

505 000

490 000

-

-

490 000

465 000

Målgrupp
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder en öppen träffpunkt för social samvaro och där besökare kan delta i aktiviteter.
Verksamheten är öppen måndag till lördag 13-21, personal finns på plats mellan 13-17. De har öppet spontat
vissa söndagar. I lokalen finns tillgång till internet, dagstidning, möjlighet att laga och värma mat, duscha,
tvätta kläder samt tillgång till konst- och keramikverkstad när kurser inte pågår. Föreningen erbjuder 13 olika
studiecirklar per termin med ledare från Vuxenskolan. Sju tillfällen per termin erbjuds aktiviteter som
paddling, cykeltur, långpromenad, konsert och veganmatlagning. Föreningen anordnar firande av storhelger
och erbjuder samtalsgrupper, rådgivning och ordnar ett fyra dagars kollo samt sommarutflykt.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått målet att erbjuda sysselsättning i form av studiecirklar, möjlighet till sociala kontakter
och en meningsfull fritid för målgruppen. Föreningen har erbjudit stödverksamhet som planerat. Målet att få
en bra stämning i föreningen med ökad delaktighet och ansvar har de delvis nått upp till då flera personer av
olika anledningar inte kunnat ansvara för sysslor som planerat. Verksamheten har kunnat upprätthållas, men
mycket ansvar har legat på kanslichefen och ett fåtal i styrelsen. Gradvis har andra kunnat engageras i
öppethållandet. Föreningen arbetar fortfarande på att få till en god stämning i verksamheten. Arbetet med
ökad delaktighet har stannat upp. Målet att bevaka brukarnas intressen genom att ingå i brukarråd har inte
kunnat genomföras.
Beläggning/deltagare 2019
• Studiecirklar, 13 stycken under vårterminen och 13 stycken under höstterminen, totalt 295 träffar
med 112 unika personer. Exempel på studiecirklar är keramik, engelska, textil och data. Ytterligare 20 unika
personer har varit med på provtillfällen.
• Öppen verksamhet, uppskattningsvis 10-15 personer per dag.
• Lördagsaktiviteter, vid 16 tillfällen med totalt 75 deltagare bestående av 28 unika personer.
• Samkväm, vid 6 tillfällen med 102 deltagare bestående av 49 unika personer.
• Sommarutflykt vid ett tillfälle med 24 stycken unika personer.
• Kollo vid ett tillfälle med 13 stycken unika personer.
Totalt har föreningen nått 200 unika personer från Stockholms Stad.
Arbete med jämställdhet
Föreningen anser att det råder jämställdhet i föreningen men att det är hälften så många män som kvinnor.
Föreningen arbetar med att hitta aktiviteter som kan locka fler män, men har inte lyckats.
Övrigt
Föreningen har haft sin verksamhet igång under Coronapandemin, men gjort anpassningar och pausade
vissa studiecirklar tillfälligt.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen nämner avtalshöjningar och indexhöjningar. De har minskat antalet kurstillfällen på
studiecirklarna från 13 tillfällen per termin till 12, till förmån för att kunna ha råd att bedriva Afrikans dans och
Gymträning, som bedrivits med medel från Uppdrag Psykisk Hälsa under 2017-2019. De vill även kunna

utöka personalen med en tjänst på 25 % med lönebidrag samt bedriva samtalsgrupper med arvoderade
ledare istället för volontärer för att få en ökad stabilitet och kontinuitet.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har helt eller delvis uppfyllt sina mål för år 2019 och har haft fortsatt högt deltagarantal och
besökare samt många olika sorters aktiviteter. I bidraget för 2020 beviljades föreningen en höjning på
25 000 kronor för att kunna utöka personalen och på så vis kunna arbeta mer med inkludering av
medlemmar och upprätthålla aktiviteter som startades med hjälp av Uppdrag psykisk hälsa. Förvaltningen
anser därför att en höjning av bidraget med samma motivering inte är aktuellt. Mer bidrag beviljas inte för
normala kostnadshöjningar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 490 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Schizofreniförbundet Källan

857205-5237

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

500 000

450 000

-

-

500 000

600 000

Målgrupp
Barn och unga som har föräldrar/en förälder med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder gruppverksamhet enligt Källans metod. De erbjuder grupper för barn och unga upp till
25 år, den friske föräldern samt för den sjuke föräldern. Båda föräldragrupperna utgår från föräldrarollen för
att kunna vara ett stöd för sina barn. Gruppledarna har motiveringssamtal med barn och föräldrar i gruppen
7-12 år. Målet är att ge barnen, ungdomarna och deras föräldrar en bättre förmåga att klara sin vardag och
känna att de mår bättre. Planen för 2021 är att ha minst fyra grupper för barn och unga upp till 25 år med 6-8
deltagare i varje grupp. För föräldrar planerar de att ha minst två grupper med 6-8 deltagare i varje grupp.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens kvalitativa mål är att:
• Ge barnen och ungdomarna en bättre förmåga att klara sin vardag.
• Ge barnen kunskap om psykisk sjukdom, främst sjukdomen schizofreni.
• Ge barnen verktyg att bättre kunna hantera sin vardag.
• Ge barnen en känsla av att ”jag är inte ensam”
Det kvantitativa målet var att ha minst 6 grupper för barn, ungdomar och frisk och sjuk förälder under året.
Föreningen bedömer att de har levt upp till de kvalitativa målen. Däremot har de inte levt upp till antal
grupper, utan enbart genomfört en grupp. Detta beror på att antalet som söker sig till Källan på Kungsholmen
har minskat. Föreningen har därför satsat på att öka det uppsökande arbetet under året, bland annat på
Serafens psykosmottagning. De har också samarbetat med SNAPH (Stockholmsnätverket anhörigas
psykiska hälsa) och genom deras kanaler spritt information om Källan. De har också tagit fram en
rekryteringsfilm som ligger på förbundets hemsida och som även har spridits på sociala medier.
Beläggning/deltagare 2019
Under året hade föreningen en barngrupp med totalt fyra barn. Fler barn sökte sig inte till Källan under året.
En ungdomsgrupp från hösten 2018 hade sina sista träffar i början av 2019. Gruppledarna har i stället haft
mer av enskilda samtal med barn, ungdomar och deras familjer. Ingen ungdomsgrupp genomfördes under
året, dock hade gruppledarna enskilt stöd och motiverande samtal med ett antal ungdomar som senare
började i grupp våren 2020.
Arbete med jämställdhet
De år de får fler sökande än platser prioriterar de en jämn könsfördelning. Bland personalen, det vill säga
verksamhetsledare, gruppledare och administrativ personal är könsfördelningen relativt jämn. Föreningen
arbetar uppsökande via exempelvis elevhälsoteam men och via idrottsföreningar för att nå killar i högre
utsträckning. Detta då det ofta är fler
Övrigt
I början av 2020 startade föreningen en ungdomsgrupp som när pandemin kom kunde fortsätta i digital form.
Nytt för i år är att föreningen har startat en jourlinje som är öppen mellan kl 8 och 21 vardagar. Barngruppen
som skulle starta i slutet av april blev uppskjuten, men barnen fick fortsatt stöd individuellt per telefon. Hösten
2020 är planen att starta en ungdomsgrupp, en barngrupp samt en föräldragrupp.

Föreningen har fått medel från Arvsfonden för att starta uppsökande arbete och grupper i förort för
prioriterade grupper barn 7-12 år i Järvaområdet. Finansieringen av projektet gäller under tiden 1 mars 2020
till och med 1 mars 2023. Föreningen tror att deltagare i BUSKUL i ett senare skede kan söka sig till Källan
på Kungsholmen.
För 2019 och några år dessförinnan hade föreningen ett bidrag på 600 000 kronor vilket förklaras av att de
då hade fler grupper för barn, ungdomar och föräldrar än för närvarande.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Under 2019 genomfördes bara en barngrupp och inga ungdoms- eller föräldragrupper. Däremot
genomfördes många enskilda samtal med barn, ungdomar och familjer. Förvaltningen bedömer att
föreningen har arbetat aktivt för att nå fler barn och familjer där en förälder är sjuk och att det gett resultat
redan 2020. Förvaltningen bedömer att det är rimligt att sänka bidraget till 450 000 kronor för 2021 med
motiveringen att föreningen ännu inte uppnått den nivå de tidigare erbjudit.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 450 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Sociala Missionen

802001-1178

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 000 000

1 200 000

-

-

1 146 000

1 146 000

Målgrupp
Sociala Missionens råd- och stödverksamhet vänder sig till invånare i Stockholms stad som har svårt att få
sina sociala och ekonomiska rättigheter tillgodosedda på egen hand. Majoriteten av besökarna är
ensamstående mammor och barnfamiljer med flyktingbakgrund från socioekonomiskt utsatta områden.
Prioriterade målgrupper är barnfamiljer i behov av grundläggande försörjning och/eller i risk för hemlöshet,
personer som lider av psykisk ohälsa och kvinnor i våldsutsatthet. Föreningen har märkt av att målgruppen
har ökat på grund pandemin.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Sociala Missionen erbjuder en öppen och kostnadsfri rådgivning inom det socialrättsliga området. Ansökta
medel ska användas till att erbjuda råd, stöd och praktisk hjälp till enskilda boende i Stockholms stad i frågor
som rör sociala och ekonomiska rättigheter samt samhällsetablering. Arbetet innebär att informera om regler,
process och praxis, vara ett stöd vid myndighetskontakter samt vid behov representera enskilda gentemot
socialtjänsten och andra myndigheter. Som komplement till rådgivningen ingår att vid behov erbjuda
stödsamtal kring den psykosociala situationen. Utöver arbetet med rådgivning till enskilda vill föreningen
även vara en resurs inom det socialrättsliga området till yrkesverksamma inom exempelvis kommun,
arbetsförmedling, sjukvård, församlingar och andra frivilligorganisationer inom Stockholms stad. Föreningen
har öppen verksamhet och öppettiderna är måndag-fredag kl 9-15.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Målen för verksamheten är:
• Bistå med kunskap och verktyg till människor i utsatta livssituationer för att möjliggöra målgruppens
tillgång till sina sociala och ekonomiska rättigheter (Råd) – uppnått
• Bistå med psykosocialt stöd till människor i utsatta livssituationer för att stärka målgruppens
egenmakt och välbefinnande (Stöd) - uppnått
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har bistått med 683 råd- och stödkontakter (jämför 632 år 2018) för cirka 324 individer (jämför
300 år 2018) i frågor kring sociala och ekonomiska rättigheter samt samhällsetablering. Av dessa har cirka
215 personer (jämför 200 personer år 2018) fått kortare rådgivning medan cirka 110 personer (jämför 100 år
2018) har fått mer omfattande stöd såsom ett flertal rådgivningsinsatser, stöd vid myndighetskontakt samt vid
ansökan om insatser.
Arbete med jämställdhet
Föreningen välkomnar både kvinnor och män till verksamheten. En majoritet av de stödsökande, cirka 60 %,
är kvinnor. De flesta har flyktingbakgrund, är ensamstående med flera barn och lever i socioekonomisk
utsatthet. Föreningens arbete bidrar till ökad jämställdhet genom att bistå med kunskap och verktyg som
stärker kvinnornas egenmakt, tillgången till stöd och möjlighet att påverka sin situation.
Målgruppen utlandsfödda kvinnor får i lägre utsträckning än andra grupper del av civilsamhällets insatser.
Genom föreningens kontaktyta med en målgrupp som många andra aktörer inte når, fyller föreningen ett
behov och bidrar till ökad jämställdhet för kvinnor som inte syns eller hörs i många andra sammanhang. Av
dessa skäl har föreningen idag inget aktivt arbete för att i större utsträckning nå ut till män.
Hösten 2019 anställde föreningen en socionom på deltid med lång erfarenhet av våldsutsatta kvinnor. Detta
har möjliggjort att dessa kvinnor kan vara en av fokusgrupperna 2021 i föreningens råd och stödverksamhet.

Övrigt
När pandemin började i våras övergick stödkontakterna till i första hand telefonrådgivning. Den öppna
mottagningen stängdes således. Personalen ringde i stället runt i aktuella ärenden och träffade dem som
hade särskilda behov. Träffarna har också kunnat ske på andra ställen för att undvika att stödtagarna
behöver resa så långt. Många stödtagare är oroliga på grund av pandemin och flera som tidigare hade
timanställningar har förlorat sina arbeten. Dessa har hamnat i stor nöd med obetalda hyror, vräkningsrisk,
inga pengar och inga nätverk som kan hjälpa till.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
De som redan lever i utsatthet drabbas extra hårt av pandemin och dess efterverkningar. Föreningen ser att
behovet av hjälp- och stödinsatser från civilsamhället är extra viktigt i kristider. Därför kommer Sociala
Missionen skala upp sin verksamhet 2021 för att satsa ytterligare på de tre fokusgrupperna:
- barnfamiljer i strukturell bostadslöshet,
- personer som lider av psykisk ohälsa och
- kvinnor i våldsutsatthet.
1) Utöver föreningens huvudverksamhet, den öppna mottagningen på Södermalm, kommer de tillsammans
med ett antal av sina medlemsförsamlingar att ha öppen mottagning för barnfamiljer i bostadslöshet runt om i
staden. Sociala Missionens jurister och socionomer kommer vid avsatta tider att befinna sig ute i församlingar
i socioekonomiskt utsatta områden. Här kommer de erbjuda föräldrarna, främst mammor, råd och stöd.
2) Då de ser att den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället kommer föreningen, då även denna grupp
blir en fokusgrupp, att erbjuda stödsamtal i större utsträckning.
3) För kvinnor som lever i våldsutsatthet med eller utan barn kommer föreningen, utöver råd och stöd, att
erbjuda mer konkreta insatser som samtalsgrupper och stärkande aktiviteter.
För att kunna göra en nysatsning 2021 behöver Sociala Missionen anställa mer personal.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål och har nått fler individer än året innan. Förvaltningen bedömer att de
målgrupper föreningen möter i sin verksamhet är mycket utsatta och har stora behov av stöd. Föreningen
kompletterar socialtjänsten i sitt arbete med målgruppen. Därför bedömer förvaltningen att föreningen ska få
ett höjt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 200 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Somaya kvinno- och tjejjour

802408-0287

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 500 000

1 296 000

1 500 000

-

1 296 000

1 300 000

Målgrupp
Kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relation. Somaya vänder sig särskilt till kvinnor som är utsatta
för hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnor med utländsk bakgrund, asylsökande kvinnor och HBTQpersoner.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Somaya kvinno- och tjejjour erbjuder skydd, råd och stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och
förtryck. Verksamhet består av:
- Skyddat boende med plats för 14 vuxna och 20 barn.
- Somaya Center som är en mötesplats som erbjuder självstärkande aktiviteter, samhällsinformation,
gruppsamtal, praktisk hjälp och social gemenskap.
- Telefonjour på flera språk som är öppet vardagar klockan 9-16 för myndigheter och vardagar klockan
9-20 för våldsutsatta. Nytt för årets ansökan är att Somaya även erbjuder en stödchatt.
- Förebyggande arbete och kunskapsspridning där föreningen utbildar och möter ungdomar,
potentiella offer och förövare samt yrkesverksamma som möter målgruppen.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Verksamheten har uppfyllt målen för året gällande skyddat boende, telefonjour och utbildningar. Målen har
bland annat varit att erbjuda skyddat boende med kvalificerat stöd till målgruppen på individens egna språk
och att erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd på olika språk via jourtelefonen.
Beläggning/deltagare 2019
Somaya har totalt haft 18 kvinnor och 15 barn boende i verksamheten under 2019, varav 5 kvinnor och
7 barn tillhörande Stockholms stad. Den totala beläggningen har under 2019 varit 57,5 % (jämfört med 44 %
2018 och 50 % 2017) och beläggningen av kvinnor som tillhör Stockholms stad har varit 8 % (jämfört med
12 % för 2018 och 12 % 2017). Det har under 2019 funnits plats för 14 kvinnor och medföljande barn i det
skyddade boendet, vilket är en minskning från året innan då det fanns plats för 20 kvinnor. Somaya har under
2019 haft 2 866 belagda boendedygn, jämfört med 2 707 belagda dygn 2018 och 3 678 belagda dygn under
2017.
Under 2019 har det anordnats 100 olika aktiviteter för målgruppen på Somaya center. I genomsnitt deltog
cirka 5 kvinnor på aktiviteterna. I slutet av 2019 avslutades den pedagogiska barnverksamheten
Emans hjärta. Under 2019 har 348 personer fått stöd i telefonjouren, varav 118 personer från Stockholms
stad. Somaya har under 2019 genomfört 28 föreläsningar för att sprida kunskap.
Arbete med jämställdhet
Somayas verksamhet tar avstamp från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för att avskaffa våld mot
kvinnor, barn och transpersoner. Föreningen tar inte emot män i det skyddade boendet men har män som
anställda, medlemmar och i styrelsen.
Övrigt
Sedan coronapandemin inleddes har Somayas skyddade boende haft öppet hela tiden. Rutiner har tagits
fram för att kunna informera om Covid-19 på olika språk. Föreningen har också tagit fram en rutin för hur
personalen ska agera om en placerad kvinna eller barn blir sjuk. På Somaya center har de sociala
aktiviteterna varit pausade, och ersatts med fler enskilda stödsamtal.

Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Somaya söker utökat bidrag för att implementera en chattfunktion i stödverksamheten, utöka telefonjourens
öppettider, ge personalen kompetensutveckling inom HBTQ, ha ett nära samarbete med socialtjänsten i
Stockholm för att utveckla Somayas insatser och genomföra 30 föreläsningar till bland annat Svenska för
invandrare, folkhögskolor, andra kvinnoorganisationer och civila organisationer.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Somaya har genomfört verksamheten enligt plan och har uppnått de flesta av målen för året. Beläggningen i
det skyddade boendet för 2019 är trots ett minskat antal platser fortsatt låg.
Somaya ansöker om ett utökat bidrag. Med tanke på den låga beläggningen på boendet anser förvaltningen
att föreningen inte ska beviljas ett utökat bidrag. Av samma skäl anser förvaltningen att föreningen inte ska
beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 296 000 kronor för år 2021.

Förening

Organisationsnummer

Spelberoendes förening i Stockholm

802409-5484

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 100 000

650 000

-

-

650 000

550 000

Målgrupp
Personer med ett spelberoende och deras anhöriga.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Spelberoendes föreningen Stockholm söker bidrag för följande verksamhet:
• Öppet hus i föreningens lokaler vardagar klockan 9-17 dit spelberoende och anhöriga kan vända sig
för samtal i stödtelefon eller besök.
• Öppna stödgrupper för spelberoende respektive anhöriga två kvällar per vecka 52 veckor om året.
Stödgrupperna leds av ideella resurspersoner som utbildas av föreningen.
• Föreningen arbetar även med att sprida kunskap om spelberoende hos sociala och andra
institutioner och allmänheten, så att fler personer med spelberoende kan få den hjälp de behöver.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Spelberoendes förening har för år 2019 haft som mål att stötta personer med ett spelberoende så att de
håller sig spelfria, samt att stötta deras anhöriga under spelarens resa mot spelfrihet. Föreningen bedömer
att de uppfyllt målen. De uttrycker att de ser att personer som regelbundet kommer på stödgrupper mår
bättre och bättre med tiden, både gällande spelare och anhöriga.
Beläggning/deltagare 2019
Spelberoendes förening har under 2019 haft två stödgruppsträffar per vecka med ett snitt på 55 deltagare per
vecka, det vill säga cirka 2 860 besökare totalt (ej unika individer) varav 1 560 personer från Stockholms
stad. Detta är en minskning jämfört med 2018 då föreningen hade totalt 3 620 deltagare i stödgrupperna.
Föreningen bedömer att det minskade antalet besökare i stödgrupperna beror på införandet av Spelpaus 1
januari 2019. Spelpaus är Spelinspektionens nationella självavstängningsregister, där personer kan blockera
sig själva från spel och marknadsföring av spel. Föreningen har genomfört 453 stödinsatser under året via
fysiska samtal, telefon, mail eller sociala medier. Medlemsantalet för år 2019 var 524 personer.
En gång per månad har föreningen erbjudit ett stödgruppstillfälle enbart för kvinnor. Föreningen har
genomfört två utbildningar föra sina volontärer.
Arbete med jämställdhet
Verksamhet bygger på hjälp till självhjälp. Föreningen strävar efter att ha både män och kvinnor som
resurspersoner i stödgrupperna, och har noterat att andelen stödsökande kvinnor med spelproblem ökat.
Föreningen har från och med 2019 en särskild kvinnogrupp en gång per månad. Av föreningens anställda är
en man och en kvinna.
Övrigt
Från och med april 2020 har Spelberoendes förening till följd av coronapandemin dragit ner antalet
stödgruppsträffar från två till en kväll i veckan. Detta då både antalet besökare och tillgängliga
resurspersoner minskat. Från och med oktober 2020 har föreningen ökat upp till två stödgruppsträffar per
vecka. Förutom stödgrupperna finns som vanligt möjlighet att få enskilt stöd hos föreningen via telefon eller
mail.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Spelberoendes förening ansöker om utökat bidrag för att kunna säkerställa kvalitén i verksamheten och
kunna möta upp den ökning av medlemmar och deltagare som föreningen förväntar sig i och med
coronapandemin. Föreningen anser då att de behöver behålla de två fasta anställda och dessutom fortsätta

utbilda volontärerna löpande. Föreningen ser även behovet av att utveckla digitala mötesformer för att kunna
erbjuda möten och träffar för de medlemmar som inte kan delta vid de fysiska träffarna.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Spelberoendes förening i Stockholm har bedrivit verksamheten enligt plan och uppnått målen.
Föreningen ansöker om utökat bidrag. Detta för att kunna behålla två anställda i verksamheten, kunna ta
emot det ökade antal besökare föreningen förväntar sig efter coronapandemin och utveckla digitala
mötesformer.
Förvaltningen anser att Spelberoendes förening ska beviljas ett oförändrat bidrag. Föreningen kan inte
beviljas bidrag för en förväntad framtida ökning av medlemmar och besökare. Förvaltningen bedömer att
föreningen bör kunna utveckla digitala stödformer inom ramen för den ordinarie verksamhetens budget.
När det gäller föreningens fortsatta möjligheter att ha två anställda i föreningen tog OFU ställning till denna
motivering inför beslut om bidrag 2020. Spelberoendes förening har då angett att 40% av kanslipersonalens
arbete utgörs av utåtriktat arbete och informationsspridning riktat mot sociala och andra institutioner,
spelföretag och allmänheten. Syftet med denna del av föreningens verksamhet är att sprida kunskap och
påverka samhällsutvecklingen inom föreningens område. Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar får bidrag inte beviljas till intressepolitiskt arbete, eller med ett annat uttryck opinionsbildande
arbete, och ska användas för verksamhet som riktas direkt till målgruppen. Förvaltningen anser därför att
Spelberoendes förening inte ska beviljas utökat bidrag kopplat till föreningens personalkostnader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 650 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

SPES-kretsen i Stockholms län

802402-1001

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

200 000

Målgrupp
Familjer, syskon, föräldrar, släktingar och vänner som mist någon genom självmord och som behöver stöd.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen ger efterlevandestöd i olika former till personer som mist någon genom suicid. De erbjuder öppen
träffpunkt (vuxna och barn) varje vecka och olika stödgrupper varannan vecka. Ungdomsgruppen ses en
kväll varannan vecka, även syskongruppen (både barn och vuxna) ses en kväll varannan vecka. Föreningen
erbjuder också leva vidaregrupper, hembesök med mera. Sedan hösten 2019 erbjuder föreningen
barnfamiljer en stödhelg i september, däritll har de familjesöndagar varje månad. Föreningen erbjuder sedan
2020 även samtalsstöd till barn 7-18 år.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens mål är att människor ska kunna komma tillbaka till ett levbart liv genom kamratstöd. De har levt
upp till det antal aktiviteter och antal deltagare de planerade för 2019.
Beläggning/deltagare 2019
• Öppen träff varje vecka
• Ungdomsgrupp varannan vecka
• Syskongrupp varannan vecka
• Leva vidaregrupp två olika grupper varannan vecka
• Familjesöndagar varje månad, 5-6 familjer per tillfälle
• Enskilda besök med familjer eller enskilda personer, även hembesök
• Familjestödshelg på Marholmen en helg i september, 12 vuxna och 15 barn
• Akvarellkurs, två kurser med 10 träffar var, 12 respektive 15 deltagare
Det har varit 150-200 besök totalt i månaden vid öppen träff, leva vidaregrupper, hembesök och
familjesöndagar. Fyra anställda och volontärer inom föreningen har gått utbildningen i metoden ”Barns rätt
som anhörig” på Allmänna barnhuset. Detta för att de under 2020 ska kunna erbjuda samtalsstöd även för
barn och unga 7-18 år.
Arbete med jämställdhet
Föreningen uppger att alla oavsett kön, religion, hudfärg, etnicitet är välkomna till deras stödgrupper.
Övrigt
Föreningen har sedan pandemin bröt ut anpassat verksamheten, bland annat genom att köpa in flera
telefoner för att kunna ta emot fler samtal. De tar emot familjer som vill träffas och är friska på dagtid.
Förutom telefonstöd använder de även sin Facebook-sida för kontakt. De har köpt in Zoom-verktyget för
styrelsemöten, årsmötet och för gruppsamtalen. Föreningen har under sommaren tagit emot nydrabbade
familjer och enskilda personer både dag- och kvällstid. Den 1 oktober startade öppen träff igen med
10 anmälda, för alla nydrabbade under sommaren. De har föranmälan så att inte för många kommer.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål för 2019. För 2020 sökte, och fick, föreningen en höjning med
50 000 kronor för att kunna erbjuda samtalsstöd till barn och unga 7-18 år. Förvaltningen föreslår samma
bidrag som 2020 då samtalsstödet för barn och unga kommer fortsatt kommer att erbjudas.

Förslag till beslut till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor för 2021 och 250 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Stiftelsen Fountain House Stockholm

802009-1370

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

4 200 000

3 600 000

-

-

3 600 000

3 523 000

Målgrupp
Personer med psykisk ohälsa i arbetsför ålder.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Stiftelsen Fountain House Stockholm erbjuder en lättillgänglig arbetsrehabiliterande verksamhet för personer
med psykisk ohälsa. Det krävs inga biståndsbeslut från socialtjänsten för att delta i verksamheten utan
endast ett medlemskap. Som medlem kan man delta i en mängd olika arbetsuppgifter som ingår i driften av
huset, som att laga mat, städa, renovera, bemanna receptionen, sköta husets ekonomi och ta emot
studiebesök. För stöd och ledning finns ett antal anställda i verksamheten. Medlemmarna har tillträde till
verksamheten ungefär 45 timmar i veckan.
Stiftelsen erbjuder medlemmarna hjälp och stöd i att söka sig vidare till arbete, studier och extern praktik
samt stöd i att behålla redan befintliga jobb och studieplatser. Denna del av verksamheten kallas Vägar-ut
program. Medlemmar kan också få hjälp med myndighetskontakter. För att stötta medlemmar till en aktiv
fritid och god hälsa erbjuds sociala aktiviteter utanför arbetstid och hälsoinriktade aktiviteter i form av ett
”Wellness-program” som är integrerat i verksamheten. Stiftelsen har också ett uppsökande arbete som
innebär att de varje dag kontaktar frånvarande medlemmar, besöker medlemmar som är inlagda och håller
kontakten med tidigare aktiva medlemmar.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Stiftelsen har uppfyllt sina mål för 2019 med att erbjuda en arbetsinriktad dag till 50 medlemmar per dag,
250 medlemmar totalt under året. 12 personer har gått vidare ut i arbete, 10 har börjat praktisera och 6 har
börjat studera.
Föreningen formulerar i ansökan för 2021 att deras mål med verksamheten är att medlemmarna ska kunna
leva ett värdigt och så självständigt liv som möjligt. Föreningens mål med verksamheten är att bidra till att
medlemmarna ska kunna bryta sin isolering och återhämta sig på sina egna villkor, att medlemmar ska
kunna utveckla sociala färdigheter och relationer samt arbetsförmåga. Föreningen följer upp sina mål genom
att mäta antal deltagare och hur många som gått vidare i arbete och studier. Föreningen följer upp
medlemmars egna medarbetarplaner och verksamhetens mål följs upp i verksamhetsberättelsen.
Beläggning/deltagare 2019
• I genomsnitt har 50 medlemmar per dag har deltagit i den arbetsrehabiliterande verksamheten.
• Vägar-ut-program, 1 gång per vecka i gruppform där cirka 10 medlemmar deltar. I vägar-ut-programmet
erbjuds även individuella möten efter behov.
• Uppsökande verksamhet. Varje dag ringer någon från varje enhet frånvarande medlemmar. Medlemmar
kontaktas per telefon, sms eller mail för att kolla upp läget och höra när de kommer för att jobba nästa gång.
Samma sak görs med medlemmar som inte längre är aktiva men önskar kontakt ett par gånger per månad.
• Stiftelsen har arbetat vidare med sitt ”unga vuxna” projekt som startades 2017, det har sedan dess
genererat en fyrdubbling av yngre medlemmar. Av 55 nya medlemmar under året var 31 % i åldern 18-35.
• ”Wellness programmet” har bestått av promenader och enkel träning i verksamheten samt olika
hälsofrämjande sociala aktiviteter. Cirka 8 medlemmar per gång.
• Medlemsstöd, kan röra frågor gällande ekonomi, kontakter med sjukvård, förbereda och följa med på
möten, främst med myndigheter och vård. Stiftelsen har inte mätt hur många som fått medlemsstöd men
märkt att efterfrågan har ökat.

Arbete med jämställdhet
Könsfördelningen i verksamheten är jämn, Frågan om jämställdhet är alltid aktuell i verksamheten och
stiftelsen reagerar och agerar på en gång om ojämställdhet blir synligt.
Övrigt
Verksamheten har haft öppet som vanligt under pandemin men har inte haft sociala aktiviteter efter arbetstid
och inte haft söndagsaktiviteter igång.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen uppger höjda omkostnader, löner till personal, driftskostnader och höjd hyra som motivering till
varför de söker ett utökat bidrag.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Fountain House har uppnått sina mål för år 2019 och har ett fortsatt högt deltagarantal. Förvaltningen anser
att Fountain House bedriver en väletablerad verksamhet av betydelse för målgruppen. Förvaltningen anser
vidare att det är viktigt att det finns alternativ gällande arbetsrehabilitering för målgruppen som inte kräver
biståndsbeslut.
Föreningen erhöll ett ökat bidrag för sina ökade lokalkostnader inför 2020 och förvaltningen anser att en
höjning av bidraget inte ska prioriteras för 2021 med hänsyn till nämndens begränsade budget samt att höjda
omkostnader inte medför ett högre bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 3 600 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Stiftelsen Fryshuset

802011-1582

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

9 300 000

9 300 000

-

-

9 300 000

9 300 000

Målgrupp
Barn till ensamma mammor – barn till ensamstående mammor i socioekonomisk utsatthet.
Brobyggarna - killar 12-24 år med fokus på de som lever och växer upp i socialt stigmatiserade områden
och/eller ungdomar som saknar en manlig förebild samt nyanlända ensamkommande flyktingungdomar.
Elektra - unga 13-25 år som lever med begränsningar i vardagen på grund av hedersnormer samt unga 1625 år som vill engagera sig som förebilder och aktörer för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.
United Sisters – unga 12-20 år som identifierar sig som tjejer och icke-binära som känner sig ensamma,
osedda och udda och som lever i socialt utsatta områden. Även nyanlända och ensamkommande är
välkomna. Riktar sig till unga som är inaktiva på fritiden.
Nätvandrarna - unga 10-19 år som söker anonymt stöd online och via sociala medier samt vuxna som möter
barn och unga, framför allt föräldrar och skolpersonal.
Lovely days - unga 10-20 år som är i behov av aktiviteter under skolloven, med extra fokus på sårbara
grupper som ensamkommande, unga utan sociala sammanhang, unga som befinner sig i utanförskap och
hbtq-personer. Ett annat fokus är de unga ledarna 18-25 år.
#Backasysterskapet – unga 13-22 år som identifierar sig som tjejer.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Utifrån konsekvenserna av pandemin och effekterna för unga har Fryshuet valt att göra en viss förändring av
vilke verksamheter de söker bidrag för. Sedan pandemins utbrott har de i verksamheterna uppmärksammat
hur unga påverkas av denna och att oro och ensamhet växer. De ser att följande riskområden ökar för unga:
psykisk ohälsa, social oro och ungdomsarbetslöshet. Fryshusets ledning har diskuterat frågan och kommit
fram till att de ska göra en extra satsning på att unga ska få en meningsfull och kreativ fritid med trygga
ledare. Ledarna kan sedan slussa de unga vidare utifrån behov, intresse och ambition till andra verksamheter
inom Fryshuset. Under 2021 kommer de därför att göra en ökad satsning på Lovely Days så att de kan nå
fler än tidigare och även utvecklas som verksamhet. Målgrupper som har särskild social utsatthet är
ensamkommande, unga utan sociala sammanhang, unga som antingen befinner sig i eller riskerar att hamna
i utanförskap. Övriga verksamheter ska finnas kvar men aktiviteterna kommer att minska något under
kommande år.
Barn till ensamma mammor - erbjuda minst 45 aktiviteter för 1 900 medlemmar, dock stängt för nya
medlemmar.
Brobyggarna – aktiviteter, killgrupper, utbildning och mentorskap för 70 deltagande killar.
Elektra – nå 1 000 unga genom skol- och fritidsgårdsbesök med föreläsningen "Rätten att drömma – om
vardagsheder" inklusive dialoggrupper i klasserna, ambassadörsprogram Hjältinnor och Hjältar 10-15
ungdomar, sprida information till 50-70 vuxna som möter unga i att förebygga hedersvåld och -förtryck.
Sprida korta filmer på Instagram och Youtube för att sprida information med cirka 1000 visningar.
United Sisters – Gruppverksamhet: två öppna grupper per termin med 6-12 tjejer och icke-binära som ses
en gång i veckan. Aktivitetskvällar: 10 kvällar med workshops, events, fysiska och kulturella aktiviteter.
Volontärer: en tvådagarsutbildning per termin för 6-10 tjejer. Rekrytera 10 nya vuxna som volontärer.
Nätvandrarna – 10-15 föreläsningar på skolor då de totalt når 25-100 elever per tillfälle. Ny
kontaktverksamhet för 40-60 unga och deras föräldrar.
Lovely days – Utökad verksamhet och särskild satsning inför 2021 under årets alla skollov. Utbudet ska
bestå av kurser, utflykter, workshops, aktiviteter, Queer The Space. Förväntat antal besökare under de korta
loven 100-150 och under sommarlovet 900 besökare. 40 % tjejer, 56 % killar och 4 % icke-binära.
#Backasysterskapet – Utveckla och kvalitetssäkra metod, rekrytera 8-12 backaledare, ha en tredagars
ledarskapsutbildning per termin för 8-12 backaledare samt stötta och följa upp backaledarna.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen bedömer att de har uppfyllt sina mål, ibland nått ett högre resultat, i några fall ett lägre än
planerat. Vid lägre måluppfyllelse har de ibland under pågående år valt att omprioritera insatserna inom och
mellan de olika verksamheterna. Antalet mål är många under varje verksamhet, därför är de inte
presenterade här.
Beläggning/deltagare 2019
De fick bidrag från OFU för åtta verksamheter (av totalt 50 verksamheter på Fryshuset) inklusive ett större
grundstöd. Totalt har Fryshuset nått drygt 7 200 barn och ungdomar i de åtta verksamheter som nämnden
ger bidrag.
Barn till ensamma mammor – 54 aktiviteter (jämför 120 år 2018). De har nått 340 familjer och totalt
2 206 individer (jämför cirka 3 000 individer år 2018).
Brobyggarna – 20 aktiviteter (jämför 15 år 2018) i killgrupperna för 30 deltagare, 10 aktiviteter med
utbildning (jämför 22 år 2018) för 12 ensamkommande, 60 aktiviteter (jämför 65 år 2018) för 50 deltagare på
fotboll och mentorskap med mera. Totalt har de nått cirka 200 killar.
Elektra – Besök i 5 skolor (jämför 7 år 2018) med föreläsningar i 4 klasser per skola för cirka 500 unga,
utbildat 40 skol- och fritidspersonal, dialog- och stödsamtal ”Rätten att drömma” för 60 ungdomar (jämför 49
år 2018), utbildat 24 unga Hjältar och Hjältinnor (jämför 32 år 2018). De tog även emot 14 sommarjobbare
från Stockholms stad. Totalt har de nått 600 unga.
United Sisters – 20 tjejer och icke-binära fick en personlig coach med cirka 15 träffar per termin,
24 läxhjälpskvällar med 5-10 ungdomar per tillfälle, Fryschillet varje torsdag kväll, 5 tjejgrupper (samma som
år 2018) med 15 träffar per termin med 50 tjejer per termin (samma som år 2018), sommarläger för 13
nyanlända tjejer. Totalt har de nått cirka 100 unga.
Nätvandrarna – 1 242 unga (jämför 900 år 2018), 213 vuxna som arbetar med barn och unga samt
312 föräldrar fick utbildning via 23 föreläsningar och utbildningar (jämför 24 år 2018).
Lovely Days – öppet alla skollov med totalt 1 231 deltagare (jämför 935 år 2018).
Ensamkommande – Verksamhet varje vecka för minst 50 unga (jämför 100 år 2018).
#Backasysterskapet – 2 utbildningar för 10 ledare, 9 utbildningar för unga med totalt 125 tjejer och killar
(jämför 69 år 2018). Därtill har de genomfört 12 aktiviteter och events. Totalt har de nått 1 300 unga.
Arbete med jämställdhet
Fryshusets värdegrund innebär att alla har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande
identitet eller uttryck. HR-avdelningen har ett samordningsansvar för likabehandlingsarbetet, men hela
organisationen arbetar aktivt i projektgrupper med genomförandet. Statistik över andelen kvinnor respektive
män bland personalen speglar den grupp som verksamheten ska nå för att upplevas relevant och skapa
samhörighet. Ofta har Fryshuset speciella grupper för tjejer respektive killar. Backasysterskapet är 89 % av
personalen kvinnor, Barn till ensamma mammor 80 % kvinnor, Brobyggarna 100 % män, Ensamkommande
40 % män, Elektra 60 % kvinnor, Lovely Days 54 % kvinnor, Nätvandrarna 100 % man (en anställd) samt
Unites Sisters 100 % kvinnor.
Övrigt
Under pandemin har de ställt om organisationen för att kunna ha fortsatt öppet för unga och bedriva
verksamhet enligt plan. En hel del av verksamheten har gjorts om till digitala mötesplatser för unga, vilket går
i linje med ungas allt mer ökade närvaro på nätet.
För de sju verksamheterna söker de 2 300 000 kronor. Därutöver söker de för ett grundstöd på
7 000 000 kronor för lokaler, administration och del av personalkostnaderna för platschefen och HR-chefen.
Grundstödet är beräknat på de sju verksamheternas andel av dessa kostnader.
Motivering till något ändrad verksamhet
Föreningen motiverar att de på grund av pandemin har justerat verksamheterna efter de nya behov som
uppkommit. De önskar därför satsa mer på Lovely Days skollovsaktiviteter för att kunna nå fler ungdomar när
de inte går i skolan. För att kunna genomföra detta med samma medel som under 2020 planerar de för lite
färre aktiviteter och utbildningar i de andra verksamheterna under 2021.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Förvaltningen bedömer att stiftelsens anpassning av verksamheten inför 2021 är rimlig och föreslår att de
beviljas samma bidrag som året innan. Stiftelsen ska alltid ha en dialog med förvaltningen om de planerar
förändringar i eller mellan verksamheterna. Fryshuset har haft en dialog med förvaltningen under året för att
beskriva förändringar de önskar göra på grund av pandemin.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 9 300 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

802013-5391

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

2 000 000

1 825 000

2 000 000

1 825 000

1 825 000

1 825 000

Målgrupp
Främst män med problem, kriser och trauman som försvårar deras liv. Manscentrum behandlar våldsamma
män, både individuellt och i grupp, men också våldsamma kvinnor samt brottsoffer för våld.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Manscentrum ansöker om bidrag för behandling och stöd till män och kvinnor, i form av:
•
•
•
•
•
•

Individuell behandling av män.
Gruppbehandling av våldsamma män.
Telefonrådgivning och Skypebehandling till kvinnor och män.
Gruppbehandling till par.
Individuell behandling för våldsamma kvinnor.
Stödsamtal till våldsutsatta kvinnor.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
• Att behandla minst 250 män individuellt, både när det gäller våldsproblematik och andra problem. –
Mål uppfyllt, Manscentrum har behandlat 319 män individuellt.
• Att behandla minst 20 våldsamma män i grupp. – Mål uppfyllt, Manscentrum har behandlat 21 män i
grupp för egen våldsamhet.
• Att behandla 55 kvinnor individuellt för våldsamhet och/eller utsatthet för våld. – Målet är inte uppfyllt,
Manscentrum har behandlat 40 kvinnor individuellt.
• Att ge minst 2 300 timmars total behandlingstid på Manscentrum. – Mål inte helt uppfyllt,
Manscentrum har genomfört 2 227 behandlingstimma under 2019, dock en ökning från år 2018 där
antalet var 1 800 timmar.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har Manscentrum haft kontakt med 340 män och 40 kvinnor varav 235 män och 39 kvinnor som
tillhört Stockholms stad. 266 av männen har besökt Manscentrum för enskild rådgivning eller
gruppbehandling. Övriga 74 män har fått någon form av telefonrådgivning. Under 2019 har 11 kvinnor
kontaktat Manscentrum för problem relaterade till egen våldsamhet. 27 kvinnor som är partner till en våldsam
man har under 2019 fått stödsamtal inom Manscentrums partnerkontaktverksamhet. Under 2019 har
Manscentrum genomfört 10 behandlingssamtal med 5 par.
Arbete med jämställdhet
Manscentrum tar emot både män och kvinnor i mottagningen. Stiftelsen behandlar i dag en majoritet män,
men ser en ökning av kvinnor som söker hjälp på grund av sin egen våldsproblematik. Manscentrum ser det
som ett jämställdhetsarbete att behandla män med problem/trauma/kriser som försvårar deras liv samtidigt
som de genomför behandling av brottsoffer. I Manscentrums styrelse finns både kvinnor och män. De har i
dagsläget inga kvinnliga terapeuter men ser inga hinder för detta i framtiden.
Övrigt
OFU har beviljat Manscentrum ett tidsbegränsat bidrag på 250 000 kronor för projektet ”Behandling med
hjälp av Skype och internet” för perioden 1 oktober 2019 till och med 30 september 2020. Projektet handlar
om att Manscentrum på prov har startat upp en ny form av helt digital behandling av våldsamma personer,
genom en kombination mellan ett den digitala behandlingsmetoden IVIN och samtal via Skype. Manscentrum
bedömer att nyttan med projektet är att en helt digital behandling är ett effektivt sätt att kunna ta emot fler
stödsökande.

Manscentrum uppger att verksamheten kunnat upprätthållas på samma nivå som tidigare under
coronapandemin. Verksamheten har anpassats till att genomföra fler digitala enskilda samtal och även
digitala gruppsamtal. De fyra terapeuter som arbetar med behandling vid fysiska besök, lägger besöken på
olika tider så att det aldrig ska bli flera personer samtidigt i väntrum.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Manscentrum ansöker om ett ökat bidrag på grund av fler sökande män från Stockholms stad samt en stor
efterfrågan på behandling via Skype eller andra digitala plattformar.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Mancentrum har bedrivit verksamheten enligt plan under 2019 och har helt eller delvis uppnått de flesta av
målen för året.
Manscentrum ansöker om ett utökat bidrag. Utifrån nämndens begränsade budget, och då stiftelsen beviljats
ett tidsbegränsat bidrag från OFU för att utveckla digital behandling och på så sätt kunna ta emot fler
stödsökande, anser förvaltningen att en höjning av bidraget till Manscentrum inte ska prioriteras.
Manscentrum söker bidrag för både 2021 och 2022. Stiftelsen uppfyller kraven för tvåårigt
verksamhetsbidrag och förvaltningen anser att detta ska beviljas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 825 000 kronor för 2021 och 1 825 000 kronor för 2022.

Förening

Organisationsnummer

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

802005-9401

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

700 000

700 000

700 000

-

700 000

700 000

Målgrupp
Unga Kvinnors Värn tar emot unga kvinnor, 18-30 år, som hamnat i kris, som lever i utsatthet och som
behöver stöd och skydd på olika sätt. Målgruppen är främst unga kvinnor utsatta för våld och övergrepp samt
unga kvinnor med psykosocial problematik.
Knappt hälften, 45 % (enligt statistik 2019), har varit utsatta för våld i hederns namn. En ökande grupp är
kvinnor utsatta för partnervåld (49 %). Stiftelsen tar även emot kvinnor utsatta för människohandel och
prostitution (3 %). De flesta placerade kvinnor är 18-23 år, medelåldern för år 2019 var 21 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Ansökan gäller Unga Kvinnors Värns skyddade boende och skyddade stöd- och träningslägenheter för
utsatta unga kvinnor. Det skyddade boendet erbjuder psykologiskt och praktiskt stöd för att ge kvinnan
möjlighet att stå på egna ben efter placeringen så att hon kan leva ett självständigt liv fritt från våld. Unga
Kvinnors Värn har öppet dygnet runt årets alla dagar och erbjuder varje kvinna två kontaktpersoner som
ansvarar för hennes vistelse och ger adekvat stöd och praktisk hjälp. Stiftelsen erbjuder också
miljöterapeutiska insatser av köks- och hantverkspedagog.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Unga Kvinnors Värn har genomfört verksamheten enligt plan. Målet för 2019 om antal placerade kvinnor i det
skyddade boendet har uppnåtts (mål 30-40 kvinnor), men inte målet om antal kvinnor som placerats i de
skyddade träningslägenheterna (mål 10-15 kvinnor).
Utvärderingar som fylls i av de placerade kvinnorna visar att de totalt sett mår bättre när de flyttar ut än när
de flyttade in. Unga Kvinnors Värn bedömer att de har uppnått de kvalitativa målen för 2019 om att bistå
kvinnorna med adekvat hjälp och stöd, att de anställdas kompetens och erfarenheter har varit av sådan
kvalitet att det kunnat säkrat kvinnornas utveckling till ökad hälsa, ökad självständighet och lett till bättre
förutsättningar med möjlighet att bli självförsörjande.
Beläggning/deltagare 2019
Under 2019 har 56 kvinnor bott i det skyddade boendet varav 26 från Stockholms stad. 7 kvinnor har bott i de
skyddade träningslägenheterna alternativt haft kvalificerade kontaktmannaskap. Beläggningsgraden har varit
66 % i det skyddade boendet (jämfört med 75 % för 2018, 64 % för 2017 och 69 % för 2016).
Arbete med jämställdhet
Stiftelsens värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som bland annat
betonar människans okränkbara värde och rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (Artikel 3). Verksamheten
tar enbart emot kvinnor som klienter och har även endast kvinnor i personalgruppen. Genom att stärka
placerade kvinnor är målet att de ska kunna ta emot stöd och säga nej till våld och destruktiva relationer.
Övrigt
OFU har för år 2020 beviljat Unga Kvinnors Värn ett tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor för projektet
”Öppenvård” (dnr 8.1.1-601/2019). Projektet går ut på att utöka stiftelsens öppenvårdsinsatser till målgruppen
i form av enskilt samtalsstöd, råd och stöd, stödgrupper och sociala aktiviteter.
Sedan coronapandemin inleddes har Unga Kvinnors Värns skyddade boende hela tiden hållit öppet som
vanligt. Verksamheten och aktiviteter i boendet har anpassats efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Unga Kvinnors Värn har genomfört verksamheten enligt plan och når de flesta av målen för år 2019.
Beläggningen i det skyddade boendet är lägre än föregående år.
Unga Kvinnors Värn ansöker om verksamhetsbidrag för två år. Med tanke på den relativt låga beläggningen
anser förvaltningen att föreningen ska beviljas ett bidrag för ett år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 700 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

802016-1454

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

151 000

151 000

-

-

151 000

151 000

Målgrupp
Föreningen riktar sig till döva och hörselskadade barn och unga 6-31 år. Även anhöriga till döva är välkomna,
exempelvis hörande barn till döva föräldrar då de har teckenspråk som modersmål.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
SDUR driver bland annat fritidsgården DUKiS som är öppen fyra dagar i veckan. Föreningen erbjuder
målgruppen en mötesplats och även verksamhet som till exempel läger, lovverksamhet, kurser och andra
aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. De har olika verksamheter: KiDS@DUKiS för barn 6-12 år,
13-17 år, 18-31 år och DÖV+ för döva med flerfunktionsvariationer. Totalt besöker 30-40 barn och unga
dessa verksamheter varje vecka. De bedriver även intressepolitiskt arbete.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningens har uppfyllt sina mål att ge hörselskadade barn och ungdomar en meningsfull fritid i en
teckenspråkig miljö, skapa en trygghet och samhörighet för medlemmarna samt stärka deras identitet. De vill
att medlemmar ska få aktiviteter på teckenspråk så att de känner sig delaktiga och motverka isolering och
utanförskap för målgruppen. För att uppnå målen har föreningen drivit fritidsgård fyra dagar i veckan, erbjudit
läxhjälp en gång i veckan, genomfört verksamhet under alla skollov, deltagit i Teckenspråkets dag och i
Dövas dag. Föreningen har ett nytt tema varje år, i övrigt är målen med verksamheten det samma. Temat för
2019 var ”Inspiration!” Föreningen har en verksamhetsplan som de årligen reviderar efter årets tema, syftet
med verksamhetsplanen är att genomföra de som medlemmarna har önskat. Vid rådsmötet redovisar
föreningen för sina medlemmar om de har uppfyllt målen eller inte.
Beläggning/deltagare 2019
• Fritidsgård fyra dagar i veckan med 25-30 unika besökare per vecka, öppet 14-18 och varannan
fredag 14-22
• Läxhjälp en gång i veckan med cirka 5-10 deltagare per gång.
• Lovverksamhet under alla lov med 20-35 besökare per tillfälle.
• DÖV+ tillsammans med Stockholms Dövas Förening, cirka10-12 gånger med cirka 7-12 deltagare
per gång.
• Aktiviteter för alla medlemmar 6-11 år, 12-17 år och 18-31 år.
Arbete med jämställdhet
Föreningen uppger att de arbetar med jämställdhet hela tiden, till exempel har de en valberedning som ser till
att könsfördelningen i styrelsen är jämn. De anser att alla människor har lika värde oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning,
sexuell läggning eller ålder. Hos SDUR är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella
möjligheter, resurser och behov.
Övrigt
Föreningen är oroade över framtiden då de anställer personer med lönebidrag via Arbetsförmedlingen, detta
tar mycket administrativ tid för föreningen och de får årligen minskad ersättning från Arbetsförmedlingen.
Fritidsgården har haft öppet som vanligt under Coronapandemin, men alla fysiska aktiviteter har ställts in och
aktiviteter har skett online istället.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål för 2019 och genomfört den verksamhet de planerat för.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 151 000 kronor för 2021. Bidraget får inte användas till
intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Stockholms Dövas Förening

802000-7046

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 674 861

1 000 000

1 674 861

1 000 000

898 000

898 000

Målgrupp
Målgruppen består främst av barndomsdöva mellan 0 - 110 år och anhöriga. Målgruppen innefattar även
personer med dövblindhet, hörselskada och ensidig hörselskada samt children of deaf adults (hörande barn
till döva föräldrar) samt yrkesfolk som arbetar med teckenspråkiga. Den gemensamma nämnaren är
teckenspråket.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Stockholm Dövas Förening (SDF) är Sveriges äldsta funktionshindersförening och erbjuder kursutbud och
medlemsaktiviteter. De har öppet hus tre dagar i veckan med delaktighet för alla döva medborgare i staden.
Målgruppen har behov av att samlas i en fullt teckenspråkig miljö där man får ta del av samhällsinformation
på teckenspråk, socialt umgänge och "bara vara" i sin naturliga språkliga miljö.
Verksamhetsbidraget går till kostnader för lokalen där aktiviteter erbjuds. Lokalen består av en stor
verksamhetslokal, en cafeteria och ett kursrum i teckenspråkig miljö. Föreningen har även tagit över en gård i
Skrubba där de kommer erbjuda aktiviteter under sommaren och planerar för 15 sammankomster under
2021. Bidraget går även till kostnader för verksamhetsansvarig och till marknadsföring i medlemstidningen
Teckentydaren, webbsidan och sociala medier. Målgruppen är beroende av teckenspråkig information och
föreningen avsätter tid och resurser för att utveckla kommunikationskanalerna.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Målet med verksamheten är att erbjuda en teckenspråkig miljö och verksamhet med kurser och information
som inte finns att tillgå någon annanstans i Stockholms stad. Föreningen vill bidra med språklig identitet hos
deltagarna. Föreningen har haft verksamhet och aktiviteter i Dövas hus enligt plan. De har genomfört en stor
omorganisering för att framöver bättre spegla behovet av föreningens verksamhet och utbud. Föreningen har
under året skaffat en gård i Skrubba där de erbjuder aktiviteter. Föreningen mäter sin måluppfyllelse genom
antal deltagare, antal verksamheter och vad det är för verksamhet. Detta följer de upp genom deras
verksamhetsplan. De samlar in synpunkter och stämmer regelbundet av vad som fungerar bra och mindre
bra i verksamheten.
Uppnådda mål:
•

Fler deltagare på kurser.

•

Att döva medborgare ska känna sig hemma och vara delaktiga i föreningens lokaler

•

Erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för att medlemmarna ska må bra.

•

Att fler döva med funktionsvariationer hittar till föreningen och känner sig välkomna.

Delvis uppnådda mål:
•

Att kunna erbjuda teckenspråkskurser för nybörjare.

•

Utveckla föreningens medlemsantal genom att erbjuda bra verksamhet. Föreningen har erbjudit
varierande verksamhet som vanligt. Föreningen har bytt medlemssystem och på grund av det förlorat
några medlemmar men det har även kommit till nya medlemmar.

Beläggning/deltagare 2019
• Föreningen har haft Öppet hus tisdag, onsdag, torsdag med cirka 40-60 deltagare per
tillfälle.

•
•
•
•
•

Föreningen har erbjudit sommarverksamhet, där deltagarna träffas på olika platser för
att prova på olika aktiviteter.
Övrig verksamhet vid cirka 20 tillfällen med 100 deltagare per tillfälle. Exempel på
aktiviteter är föreläsningar, informationstillfällen, möten och social samvaro, spel och
danskurs.
Uppmärksammat teckenspråkets dag och Dövas Dag.
Genomfört kulturella evenemang på Dövas Hus under helger och olika föreställningar under året.
Under året genomfördes 7 olika kurser inom olika områden med cirka 15 deltagare per tillfälle.
Föreningen hade planerat att genomföra 10 kurser.

Arbete med jämställdhet
I verksamheten är det oftast en jämn fördelning mellan könen. Föreningen har tidigare haft ett projekt
”Tredubbelt utsatt” som riktade sig till kvinnor med utländsk bakgrund, genom det projektet blev de mer
medvetna och lärde sig hur de kunde nå kvinnor med utländsk bakgrund. Det är ett arbete föreningen hela
tiden följer.
Övrigt
Föreningen har under 2019 fått ta över en gård i Skrubba från en annan förening. På gården kan de erbjuda
sommarsammankomster. Föreningen stängde sin verksamhetslokal under våren och sommaren på grund av
Coronapandemin och arbetade med att ställa om verksamheten för att kunna erbjuda aktiviteter digitalt.
Föreningen har administrerat hjälpinsatser till personer som tillhör riskgrupp eller är sjuka med att frivilliga
hjälper till att handla, ordna fram saker eller ha samtal på teckenspråk, då det är stor brist på stöd och
insatser och information på teckenspråk. Föreningen har sedan ställt om verksamheten till digitala aktiviteter
och arrangerar live-sändningar med diskussioner och har dialog med medlemmar och övriga gäster samt
sänder informationsklipp, tips och råd och liknande. De har även telefontider varje dag. De öppnar Döva hus i
mitten av september en gång per vecka med anpassningar och begränsningar.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Nytt är föreningens gård i Skrubba där de erbjuder verksamhet och kommer ha sommarsammankomster.
Kostnaderna för gården har de räknat in i övriga verksamhetens kostnader. De behöver
tillgänglighetsanpassa gården och det är utgifter som kommer belasta föreningen 2021-2022. Föreningen
söker bidrag för personalkostnader, lokalkostnader för gården och lokalen. De söker för 50 % av deras totala
kostnader för lokalen samt för personalkostnader för verksamhetsansvarig. De söker för 20 % av sina
kostnader för förbrukningsmaterial samt 50 % av kostnaderna för medlemstidningen och arbetet med sociala
medier. Föreningen söker ett högre belopp för att de nu söker för de faktiska kostnader de har för
verksamheten.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål för år 2019 och har haft fortsatt högt deltagarantal och ett varierat utbud av
aktiviteter för målgruppen. Förvaltningen anser att en höjning av bidraget är rimlig för att föreningen bland
annat ska kunna utveckla sin verksamhet på gården i Skubba. Föreningen bedriver en verksamhet som på
grund av behoven hos målgruppen är kostsam.
Stockholm dövas förening söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Föreningen lever upp till
kriterierna i riktlinjerna och förvaltningen föreslår att de beviljas ett tvåårigt bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 000 000 kronor för 2021 och 1 000 000 kronor för år 2022.
Bidraget får inte användas till lokalrenoveringar eller inköp av inventarier.

Förening

Organisationsnummer

Stockholms Stadsmission - BoCenter

802003-1954

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

6 400 000

6 250 000

-

-

6 400 000

6 335 000
(4 735 000
akutboende+1 600 000
dagverksamhet)

Målgrupp
Män i akut hemlöshet.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
BoCenter består av ett akutboende för män och en öppen verksamhet som ligger i anslutning till varandra på
Fleminggatan på Kungsholmen. Akutboendet erbjuder 20 dygnet runt-platser och används av staden för
placeringar inom tak över huvudet-garantin, TÖG. Den öppna verksamheten är öppen dagtid året runt.
BoCenter erbjuder basbehovsstöd; sovplats/vila, måltider, möjlighet att duscha och tvätta kläder samt tillgång
till telefon och dator. Verksamheten erbjuder även ett mer kvalificerat stöd genom upprättande och
uppföljning av en genomförandeplan samt olika aktiviteter. Målet med verksamheten är att män som befinner
sig i akut hemlöshet ska få basbehov tillfredsställda samt att fler ska få tillgång till välfärd och mer
stadigvarande boendesituationer.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Akutboende för män:
• Erbjuda basbehovsstöd till 20 män i akut hemlöshet varje natt/dag året om. - Mål uppfyllt.
• Erbjuda kvalificerat stöd och råd med målsättningen att 35 % går vidare till ett mer varaktigt boende inom
1-3 månader. - Mål uppfyllt. Antal deltagare med genomförandeplaner minskade något jämfört med året
innan. Av deltagare med genomförandeplan fick 46 % stöd att flytta till mer varaktiga boendeformer.
• Erbjuda aktiviteter minst 1 gång/vecka som ska främja drogfrihet och nykterhet. - Mål uppfyllt. Deltagarna
har fått välja minst en aktivitet per vecka som sedan genomförts.
• Erbjuda brukardeltagande genom deltagarmöten samt möjlighet att hjälpa till med dagliga sysslor i
verksamheten. - Mål uppfyllt. Deltagarmöten och dagliga sysslor statistikförs inte men varje dag erbjuds
deltagare att hjälpa till i verksamheten.
Stadsmissionens Center:
• Full bemanning och stabil personalgrupp samt att närmare samarbete mellan Stadsmissionens Center
och Klaragården liksom bättre samarbete med andra aktörer med samma målgrupp. - Mål uppfyllt.
• Fler deltagare går vidare i ombudskap som kan leda till varaktigt boende. - Mål uppfyllt. Under perioden
mars-december hade ombudsverksamheten cirka 60 individuella deltagare varav 44 individer påbörjade
och 13 individer avslutade ombudskap.
• Utveckla metoden Gallboda-resor (Stockholms Stadsmissions fritidshus i Åkersberga) tillsammans med
deltagarna. - Mål inte uppfyllt på grund av omorganisering och flytt av verksamhet.
• Utarbeta modell för utslussning av deltagare som går vidare till boende. - Mål uppfyllt. Deltagare som inte
befinner sig i akut hemlöshet länkas till andra verksamheter och organisationer.
• Ökad brukardelaktighet i verksamheten liksom ökad känsla av egenmakt och förmåga till social
mobilisering i målgruppen. - Mål uppfyllt. 66 % av deltagare som deltagit i deltagarenkät svarar att
”Verksamheten stödjer mig så att jag kan förbättra min livssituation”. 75 % av deltagare som deltagit i
deltagarenkät svarar att ”Verksamheten gör betydande skillnad för mig i min vardag”.

Beläggning/deltagare 2019
Akutboendet har under 2019 haft en 100 % beläggning och 285 unika boende. BoCenters öppna verksamhet
har haft totalt 12 181 besök under 2019. 80 deltagare har fått stöd genom ombudsverksamheten och totalt
700 uppdrag har slutförts under året.
Arbete med jämställdhet
BoCenter vänder sig enbart till män medan Klaragården och Akutboende för kvinnor (BoKlara) enbart vänder
sig till kvinnor. Stadsmissionen har valt denna uppdelning på grund av att kvinnor i hemlöshet och/eller
missbruk ofta riskerar att utsättas för våld och trakasserier i verksamheter där kvinnor och män integreras.
Övrigt
Under 2018 beslutade Stockholms Stadsmission att slå ihop Stadsmissionens Center och Akutboende för
män till en verksamhet för män (BoCenter). Förändringen skedde under våren 2019.
BoCenters akutboende och öppna verksamhet har hållit öppet under coronapandemin, men med förstärkta
rutiner för att minska smittrisken.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Stockholms Stadsmission har bedrivit verksamheten enligt plan och uppfyllt målen för BoCenter för år 2019,
förutom målet om Gallboda-resor vilket i samband med hopslagning och flytt inte prioriterats.
OFU beviljar bidrag till tre akutboenden för personer i hemlöshet, Stadsmissionens BoCenter och BoKlara
samt Frälsningsarméns akutboende. Förvaltningen kan konstatera att Stadsmissionen beviljas ett högre
bidrag per plats på sina akutboenden än Frälsningsarmén. För att uppnå en jämnare fördelning mellan de
akutboenden OFU beviljar bidrag till, och med hänsyn till föreningens ekonomi i stort, anser förvaltningen att
bidraget till BoCenter ska minskas till 6 250 000 kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 6 250 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Stockholms Stadsmission - BoKlara

802003-1954

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

3 500 000

3 450 000

-

-

3 500 000

3 655 000
(2 365 000
akutboende+1 290 000
dagverksamhet)

Målgrupp
Kvinnor i akut hemlöshet.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
BoKlara består av ett akutboende för kvinnor och en öppen verksamhet som ligger i anslutning till varandra på
Högbergsgatan på Södermalm. Akutboendet erbjuder 10 dygnet runt-platser och används av staden för
placeringar inom tak över huvudet-garantin, TÖG. Den öppna verksamheten är öppen dagtid året runt.
BoKlara erbjuder basbehovsstöd; sovplats/vila, måltider, möjlighet att duscha och tvätta kläder samt tillgång
till telefon och dator. Verksamheten erbjuder även ett mer kvalificerat stöd genom upprättande och uppföljning
av genomförandeplaner för besökarna samt olika aktiviteter. Målet med verksamheten är att kvinnor som
befinner sig i akut hemlöshet ska få basbehov tillfredsställda samt att fler ska få tillgång till välfärd och mer
stadigvarande boendesituationer.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Akutboende för kvinnor:
• Erbjuda basbehovsstöd till 10 kvinnor i akut hemlöshet varje natt/dag året om. - Mål uppfyllt.
• Erbjuda kvalificerat stöd och råd med målsättningen att 35 % går vidare till ett mer varaktigt boende inom
1-3 månader. - Mål uppfyllt. Antal deltagare med genomförandeplan ökade. Av deltagare med
genomförandeplan fick 40 % stöd att flytta till mer varaktiga boendeformer.
• Erbjuda aktiviteter minst 1 gång per vecka som ska främja drogfrihet och nykterhet. - Mål uppfyllt.
Deltagarna har fått välja minst en aktivitet per vecka som sedan genomförts.
• Erbjuda brukardeltagande genom deltagarmöten samt möjlighet att hjälpa till med dagliga sysslor i
verksamheten. - Mål uppfyllt. Deltagarmöten och dagliga sysslor statistikförs inte men varje dag erbjuds
deltagare att hjälpa till i verksamheten.
Klaragården:
• Full bemanning och stabil personalgrupp samt att närmare samarbete mellan Stadsmissionens Center
och Klaragården liksom bättre samarbete med andra aktörer med samma målgrupp. - Mål uppfyllt.
• Utveckla metoden Gallboda-resor (Stockholms Stadsmissions fritidshus i Åkersberga) tillsammans med
deltagarna. - Mål inte uppfyllt på grund av omorganisering och flytt av verksamhet.
• Fler aktiviteter som ger deltagarna en ökad känsla av sammanhang och egenmakt. - Mål uppfyllt.
Deltagarna har fått välja minst en aktivitet per vecka som sedan genomförts.
• Bättre samarbete med socialpsykiatrin vilket gör att deltagare med olika psykiatriska problem får bättre
hjälp och olika insatser som minskar hemlösheten i målgruppen. - Mål uppfyllt. Pelarbackens mobila
team kommer en gång per vecka till verksamheten. Bra kontakt med mobil handläggare som har till
uppgift att fånga upp klienter som har svårt att själva ta kontakt med vård.
• Utarbeta modell för utslussning för deltagare som går vidare till boende. - Mål uppfyllt. Deltagare som
inte befinner sig i akut hemlöshet länkas till andra verksamheter och organisationer.
• Ökad brukardelaktighet i verksamheten liksom ökad känsla av egenmakt och förmåga till social
mobilisering i målgruppen. - Mål uppfyllt. 84 % av de deltagare som deltagit i deltagarenkäten svarar
”Verksamheten bidrar till att jag mår bättre”.

Beläggning/deltagare 2019
Akutboendet har under 2019 haft en beläggning på 88 % och 143 unika deltagare. BoKlaras öppna
verksamhet har haft 5 591 besök under 2019. 28 deltagare har fått stöd genom ombudsverksamheten och
totalt 235 uppdrag har slutförts under året.
Arbete med jämställdhet
BoKlara vänder sig enbart till kvinnor medan Klaragården och BoCenter enbart vänder sig till män.
Stadsmissionen har valt denna uppdelning på grund av att kvinnor i hemlöshet och/eller missbruk ofta
riskerar att utsättas för våld och trakasserier i verksamheter där kvinnor och män integreras.
Övrigt
Under 2018 beslutade Stockholms Stadsmission att slå ihop den öppna verksamheten för kvinnor
Klaragården och Akutboende för kvinnor till en verksamhet för kvinnor, BoKlara. Förändringen genomfördes
under våren 2019.
BoKlaras akutboende och öppna verksamhet har hållit öppet under coronapandemin, men med förstärkta
rutiner för att minska smittrisken.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Stockholms Stadsmission har uppnått målen för BoKlara för år 2019, förutom målet om Gallboda-resor vilket
i samband med hopslagning och flytt inte prioriterats.
OFU beviljar bidrag till tre akutboenden för personer i hemlöshet, Stadsmissionens BoCenter och BoKlara
samt Frälsningsarméns akutboende. Förvaltningen kan konstatera att Stadsmissionen beviljas ett högre
bidrag per plats på sina akutboenden än Frälsningsarmén. För att uppnå en jämnare fördelning mellan de
akutboenden OFU beviljar bidrag till, och med hänsyn till föreningens ekonomi i stort, anser förvaltningen att
bidraget till BoKlara ska minskas till 3 450 000 kronor.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 3 450 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Stockholms stadsmission Unga Station Söder

802003-1954

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

840 000

840 000

-

-

840 000

820 000

Målgrupp
Unga station vänder sig till barn, familjer och unga upp till 20 år. För öppna förskolan är åldersgränsen upp till
23 år.
Öppna tjejverksamheten
Tjejer 13-20 år. Majoriteten av deltagarna har sitt ursprung i annat land och flera av dem kommer från länder
utanför Europa. Cirka 12 % av flickorna var papperslösa 2019.
Samtalsmottagningen
Barn, unga och deras nätverk (familj, släktingar, vänner, skolkamrater, skolpersonal och andra
professionella).
Öppna förskolan
Unga föräldrar 14-23 år samt deras barn 0-5 år.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Öppna tjejverksamheten
• Öppen tjejverksamhet fyra tillfällen i veckan, totalt 200 tillfällen per år.
• Utflykter/bio/teater/idrott vid 20 tillfällen.
• Middagar fyra gånger per vecka i verksamheten, totalt 200 tillfällen per år.
• Läxhjälp vid 25 tillfällen.
Samtalsmottagningen
• Totalt 1 500 besök med 250 deltagare. Öppet varje vardag 8.30-16.
• Hälso- och berättargrupper, 6 grupper.
• Barnsamtal för 18 barn.
Öppna förskolan för unga föräldrar och deras barn
Verksamheten har social samvaro som huvudinriktning. De erbjuder också ömsesidigt och informellt lärande
om föräldraskap samt erbjuder utökat stöd till de som önskar.
• Öppen förskola tre gånger per vecka: måndag 13-16, tisdag 13-16 samt fredag 9-12. Stängt sommar & jul.
• Genomföra tio utflykter.
• Deltagarplanering vid tio tillfällen.
• Utbildning i hjärt-och lungräddning vid ett tillfälle.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Verksamheten har både kvalitativa och kvantitativa mål. De kvantitativa målen är uppnådda för den öppna
förskolan och samtalsmottagningen, däremot inte för den öppna förskolan som nått färre än planerat.
Föreningen har dock arbetat för att nå fler unga föräldrar vilket de också lyckats med, men inte helt enligt
plan. De kvalitativa målen är många och olika beroende på verksamheten det gäller. Alla kvalitativa mål är
uppnådda. Några exempel ges nedan.
För öppna förskolan är ett av målen att deltagarna ska uppleva en ökad fysisk, psykisk och existentiell hälsa.
Resultat i mätningen var att 92 % av deltagarna ansåg att de mådde bättre.
För öppna tjejverksamheten är ett av målen att deltagaren ska uppleva stöd för att förbättra sin livssituation.
Resultatet i mätningen var att 91 % ansåg att deras liv blivit bättre.
För samtalsmottagningen var ett av målen att deltagarna ska uppleva ett bättre mående. Resultatet i
mätningen var att 92 % ansåg att de mådde bättre.

Beläggning/deltagare 2019
Öppna tjejverksamheten
Fyra tillfällen i veckan med 28 unika deltagare per månad (jämför 25 år 2018). Totalt har 87 unika tjejer
deltagit under året (jämfört 79 år 2018).
Samtalsmottagningen
Öppet alla vardagar i veckan. 2 000 besök och 950 unika deltagare (jämför 1 700 besök och 850 deltagare år
2018).
Öppna förskolan
Öppet tre dagar i veckan. 954 besök och 137 unika deltagare under året (jämför 1 600 besök och 173 unika
deltagare år 2018).
Arbete med jämställdhet
Stadsmissionens värdegrund utgår från en kristen, humanistisk människosyn och bygger på allas lika värde
oavsett bakgrund, etnisk och religiös tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Vid
alla rekryteringar lyfts värdegrundsfrågor. De arbetar efter en handlingsplan för jämställdhets- och
mångfaldsarbetet som revideras vart tredje år. I verksamheten uppskattas könsfördelningen till 80%
kvinnor/flickor och 20% män/pojkar. Unga Station Söder vänder sig både till kvinnor/flickor och till
män/pojkar. Båda könen uppmuntras aktivt att delta i olika aktiviteter.
Övrigt
I samband med pandemins utbrott i våras stängdes den öppna förskolan tillsvidare, men öppnade igen efter
sommaren. Under våren gav personalen stöd och support till de unga föräldrarna per telefon. Matlådor har
fortsatt delats ut under året. Samtalsmottagningen har varit öppen som vanligt. Den öppna tjejverksamheten
höll fortsatt öppet dagtid, men hade färre aktiviteter under sommaren. I höst är det öppet som vanligt igen.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har levt upp till sina mål gällande den öppna tjejverksamheten och samtalsmottagningen. I dessa
verksamheter har de nått många fler unga än planerat, även i jämförelse med året innan. Den öppna
förskolan har däremot nått färre unga föräldrar. Föreningen har också levt upp till sina kvantitativa mål.
Förvaltningen bedömer att föreningen ska beviljas samma belopp som för 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 840 000 kronor år 2021.

Förening

Organisationsnummer

Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för
krigsskadade och torterade i Stockholm

802002-8711

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 730 000

1 700 000

1 760 000

-

1 700 000

1 500 000

Målgrupp
Målgruppen är krigsskadade och/eller torterade flyktingar och deras anhöriga som förutom psykiska problem
även har en svår social situation. I målgruppen ingår även asylsökande, papperslösa eller personer med
tillfälligt/permanent uppehållstillstånd.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
RKC Stockholms huvuduppgift är att möta och rehabilitera människor med traumatiska upplevelser av krig,
tortyr och flykt. Ansökan avser "psykosociala stödinsatser” som är en del av den totala verksamhet som
bedrivs på RKC Stockholm. Psykosocialt stöd innebär att arbeta med individers välmående i relation till dess
omgivning. Den psykoterapeutiska traumabehandlingen kan bestå av individuella samtal, farmakologisk och
psykosocial behandling, fysioterapi och gruppbehandling. RKC:s gruppverksamheter, traumasensitiv yoga,
dans- och rörelsegrupp samt konstterapigrupp, erbjuder olika former av traumabehandling och även en form
av social gemenskap som är en del i ett psykosocialt stöd.
RKC Stockholm planerar att under åren 2020-2020 starta upp nya gruppverksamheter. En är aktivitetsgrupp
för asylsökande och papperslösa, en anhöriggrupp för tortyröverlevare och en brukargrupp för
tortyröverlevare. Organisationen planerar även att erbjuda familjegruppsaktiviteter för vuxna patienter med
anhöriga i form av dagsutflykter till exempelvis Skansen och Stockholms naturreservat som ett led i
samhällsintroduktion och ökad integration i det svenska samhället.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
De kvalitativa målen är helt uppfyllda. Syftet med de psykosociala stödinsatserna har varit att erbjuda ett
samordnat stöd till flyktingar som lider av både psykisk ohälsa och sociala svårigheter så att de kan
tillgodogöra sig traumabehandling. Genom ett samordnat stöd förbättras den psykiska hälsan och deras
möjlighet till integration i det svenska samhället ökar. Hjälpsökande på RKC Stockholm har erbjudits
psykosocialt stöd individuellt från sin ansvariga behandlare. Stödet kan också vara i form av
gruppverksamhet samt utökat psykosocialt stöd av en socionom gällande nätverksfrämjande insatser.
Det kvantitativa målet har varit att erbjuda alla sökande stöd. Målet har uppnåtts genom att samtliga
hjälpsökande stockholmare, och vid behov även deras anhöriga, erbjudits stöd. Samtliga stockholmare som
varit i behov av utökat psykosocialt stöd av socionom har erbjudits det.
Beläggning/deltagare 2019
• Under år 2019 var 49 % av de aktuella hjälpsökande tillhöriga Stockholms kommun vilket innebär
171 unika hjälpsökande stockholmare under året (240 personer år 2018).
• RKC Stockholm tog emot 95 nya patienter (178 år 2018), varav 60 % var män och 40 % var kvinnor.
• Antal patienter i pågående behandling var 349 stycken (471 år 2018).
• Sammanlagt utfördes 5 091 besökstimmar (6 246 år 2018).
• Antalet gruppbesök var 959 stycken.
• Det utökade stödet erbjöds till 26 hjälpsökande (28 år 2018) och deras nätverk, bestående av
anhöriga och professionella aktörer. 42 % (51 % år 2018) av dessa hjälpsökande och deras nätverk
var vid start av stödinsatsen tillhöriga Stockholms stad, alltså cirka 11 personer.
• Under 2019 tog RKC Stockholm emot 33 ansökningar från patienter som var asylsökande eller
papperslösa, vilket motsvarar 14 % av de totala antalet patienter. Hittills under 2020 har 18 % av de
ansökningar som kommit varit från patienter som är asylsökande eller papperslösa.

Gruppverksamhet
• Traumasensitiv yoga, tre olika parallella öppna grupper, mixad grupp och endast kvinnor.
• Dans/rörelsegruppen, halvöppen grupp för kvinnor vid ett tillfälle per vecka med cirka 10 kvinnor per
gång.
• Konstgrupp, sluten grupp som träffas en gång per vecka i 2,5 timme med cirka 5-10 deltagare per
gång.
Under 2019 utökade föreningen sin verksamhet att också inkludera asylsökande och papperslösa.
Föreningen anger att den målgruppen kräver mer teamarbete och fler behandlingstimmar vilket kan ha
påverkat antalet patienter de har kunnat ge stöd
RKC Stockholm förklarar att det lägre antalet sökande beror på att avtalet med regionen tog slut vid årsskiftet
2018/2019 och de har fått ett lägre inflöde av remisser. I samband med att avtalet tog slut skedde en
organisationsförändring genom att verksamheten fördes över från Stiftelsen Röda Korset Center för torterade
flyktingar till Svenska Röda Korset. Denna övergång innebar under år 2019 ingen förändring gällande
verksamhetens innehåll men innebar ett merarbete som i sin tur bidrog till att de tog emot färre stödsökande
än året innan.
En annan stor förändring var omställningen från specialistpsykiatrisk enhet, vilket innebar att RKC Stockholm
från årsskiftet 2019/2020 inte längre har en psykiatriker i verksamheten. Omställningen har inneburit att RKC
Stockholm lägger större fokus på psykosocial verksamhet.
Arbete med jämställdhet
RKC Stockholm gör inte skillnad på människor på grund av etnicitet, nationalitet, religion, kultur eller
sexualitet. Alla ska känna sig välkomna. Organisationens grundsyn är att kvinnor och män har lika värde och
ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det ska inte
förkomma någon könsdiskriminering vad gäller fördelning av resurser, förmåner eller tillgänglighet till olika
verksamheter. Jämställdhetsarbetet är en integrerad del av behandlingsarbetet och styr hur verksamheten
tar emot och bemöter individer.
Övrigt
Under Coronapandemin har verksamheten ställts om till att bli mer digital, de flesta patientmöten sker per
telefon eller videosamtal. Gruppverksamheten var under våren pausad och har nu gradvis börjat öppna upp
igen med nya rutiner. Under mars, april och stora delar av maj hade verksamheten färre nybesök.
Mottagningen är öppet som vanligt men med nya riktlinjer för besök enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.
RKC Stockholm söker tidsbegränsat bidrag för sin verksamhet för att kunna ta emot och ge stöd även till
barn från 15 år och deras familjer.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker utökat bidrag motsvarande inflation på 2 %.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Organisationen har uppnått sina kvalitativa och kvantitativa mål. De har trots sin vidgade målgrupp haft ett
lägre antal stödsökande, vilket de förklarar till största del beror på den omorganisering de gjort. Förvaltningen
anser att bidragsnivån ska ligga kvar för att verksamheten ska ha fortsatt möjlighet att stötta en utsatt grupp
och kunna fortsätta sitt arbete med att ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna där de nu
ingår i Svenska Röda Korset. RKC Stockholm söker verksamhetsbidrag för år 2021 och 2022. Förvaltningen
vill följa hur besöksantalet utvecklar sig under 2020 och föreslår därför att bidrag beviljas för 2021 och att
RKC Stockholm får söka på nytt till 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 700 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Synskadades Riksförbund Stockholms stad

802008-2700

2021
Söker
1 140 000

2021
Förslag
1 140 000

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

1 140 000

-

1 140 000

1 140 000

Målgrupp
Synskadades Riksförbund Stockholms stad (SRF) vänder sig till personer i alla åldrar som har en
synnedsättning. Många är äldre och många av medlemmarna har även andra funktionsnedsättningar.
SRF vänder sig även till anhöriga och närstående.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Föreningen erbjuder en tillgänglig mötesplats för personer i alla åldrar med synnedsättning. Föreningen har
ett varierat utbud av aktiviteter, exempelvis studieverksamhet i form av studiecirklar, samtalsgrupper,
bassängträning och medlemscafé. Föreningen förmedlar information till medlemmar som kan ha svårt att ta
del av nyhetsflödet i samhället på grund av sin funktionsnedsättning.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
SRF Stockholms stad har följt de mål som Synskadades Riksförbunds kongress beslutat. Kongressen är
högsta beslutande organ för hela organisationen. SRF har genom detta verkat för synskadades frihet i
vardagen. SRF har helt uppfyllt målen som angivits i verksamhetsplanen 2019:
•
•
•
•
•

Erbjuda medlemmar erfarenhetsutbyten. Helt uppfyllt. Föreningen har erbjudit tillfällen där
medlemmar kan träffas och dela erfarenheter samt haft samtalsgrupper där samtalen leds av en
förtroendevald.
Öka medlemmars självkänsla. Delvis uppfyllt. Föreningen försöker göra det de kan, men många
andra faktorer påverkar också.
Erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och mångfacetterad studieverksamhet. Helt uppfyllt.
Förmedla information till medlemmarna. Helt uppfyllt genom medlemstidning och informationsutskick.
Öka kunskapen om funktionsnedsättningen. Helt uppfyllt. Föreningen informerar nya och gamla
medlemmar om vardagstips och nya innovationer, uppmärksammar allmänheten om Vita käppens
dag varje år och delar ut ledarhundskalendrar.

Föreningen har genomfört de aktiviteter de planerade för.
Föreningen mäter sin måluppfyllelse genom att titta på hur många som återkommer till aktiviteter och cirklar
och kvalitativt genom att ha fortlöpande kontakt med medlemmar. Inför måluppfyllelsen för 2021 kommer
föreningen genomföra en medlemsundersökning via telefon.
Beläggning/deltagare 2019
• Sittgympa, 35 tillfällen, 15 deltagare per tillfälle.
• Simning, 35 tillfällen, 10 deltagare per tillfälle.
• Bridge, 35 tillfällen, 4 deltagare per tillfälle.
• Måndagscaféer, 4 tillfällen, 8-10 deltagare per tillfälle.
• Samtalsgrupp för äldre nysynskadade, 8 tillfällen, 10 deltagare per tillfälle.
• Promenader med inhyrda ledsagare, 16 tillfällen, 4 deltagare per tillfälle.
• Samtalsgrupp för barndomssynsvaga, 10 tillfällen, 8 deltagare per tillfälle.
• Torsdagscafé med aktuella teman, 8 tillfällen, 15-25 deltagare per tillfälle.
• Temakvällar, 6 tillfällen, 10-30 deltagare per tillfälle.
• Blodomloppet, 21 deltagare.
• Vårfest, 49 deltagare.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julfest, 47 deltagare.
Resa till Uppsala, 30 deltagare.
Friskvårdsdag, 15 deltagare.
Medlemslunch, 12 deltagare.
Releaseparty av föreningens egen kokbok, 85 deltagare.
Lunch för nya medlemmar, 15 deltagare.
26 studiecirklar för totalt 168 deltagare, antalet studietimmar var 727 timmar. Exempel på cirklar är
yoga, sömnad, matlagning, korgflätning och bokcirkel.
Nya cirklar 2019 var Engelska för nybörjare, Lyrik, Befria din röst, Yoga för nybörjare och Gitarr för
nybörjare. Under höstterminen genomfördes en studiecirkel i punktskrift för nybörjare.
Funktionärshelg, temat för helgen var rehabilitering, 18 deltagare.
Söderkretsen som är en arbetsgrupp inom föreningen har haft ett möte och 9 medlemsträffar samt
julbasar, totalt 221 deltagare.

Arbete med jämställdhet
Föreningen erbjuder aktiviteter och studier som riktar sig till alla, oberoende av könsidentitet eller -uttryck.
Det finns en överrepresentation av äldre kvinnor i föreningen. Under 65 år är det större jämvikt mellan könen
och en del av förklaringen till detta tror föreningen är att synskador ofta är relaterade till ålder och att kvinnor i
genomsnitt lever längre än män, cirka 65 % av medlemmarna är kvinnor. Föreningen har arbetat, både
internt och extern, för att för samtliga inom medlemskåren ska kunna ta plats på lika villkor i organisationen.
Aktiviteterna är öppna för alla och fokus har legat på att ha ett välkomnande respektfullt klimat i alla
verksamheter.
Övrigt
Föreningen får bidrag för intressepolitiskt arbete från socialnämnden på 300 000 kronor.
Under Coronapandemin har föreningen ställt in en stor del av sin verksamhet. Under våren hade föreningen
pratstund per telefon två gånger i veckan för medlemmar. Under hösten 2020 har föreningen beslutat att
ställa in alla fysiska studiecirklar och aktiviteter som inte går att genomföra per telefon eller digitalt. Även
simningen i Beckomberga simhall, bridge samt sittgympan ställs in. De flesta medlemmar, och även flera
cirkelledare, tillhör någon riskgrupp. Föreningen kommer genomföra några cirklar via telefon istället, så som
poesicirkel, torsdagscaféer, samtalsgrupp, en temakväll och bokcirkel. Sittgympan är förlagd utomhus.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sina mål för år 2019 och har nått det antal medlemmar som de planerat för.
Föreningen har återkommande och regelbundna aktiviteter med stadiga deltagarsiffror. Föreningen når ut till
målgruppen och förvaltningen anser att det verksamhetsbidrag som erhålls idag är rimligt med tanke på
antalet deltagare. Synskadades Riksförbund Stockholms stad söker verksamhetsbidrag för år 2021 och
2022. Förvaltningen vill följa hur verksamheten påverkats av Coronapandemin och föreslår därför att
föreningen beviljas bidrag för 2021, och får söka igen till 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 1 140 000 kronor för 2021. Bidraget får inte användas till
intressepolitiskt arbete.

Förening

Organisationsnummer

Talita

802418-1987

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

957 000

470 000

-

-

470 000

400 000

Målgrupp
Föreningens huvudsakliga målgrupp är kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel
för sexuella ändamål. I Talitas öppna mottagning tar de även emot män och hbtq-personer.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Talita arbetar uppsökande, rehabiliterande och förebyggande för att stödja målgruppen. Den aktuella
ansökan gäller föreningens öppna mottagning och uppsökande verksamhet i Stockholms stad.
I den öppna mottagningen erbjuder Talita råd och stöd. En del av de stödsökande har eget boende och i
vissa fall sysselsättning men behöver stöd för att helt och hållet lämna prostitutionen och integreras i
samhället. Andra har på grund av olika omständigheter hamnat utanför systemet och behöver hjälp att
knyta/återknyta kontakt med myndigheter.
Talita bedriver flera olika former av uppsökande verksamhet. En del består av ett team av medarbetare och
volontärer som är ute en natt per vecka och söker upp kvinnor i miljöer i Stockholm där prostitution
förekommer. Teamet har även samarbete med hotell som, om de upptäcker att det pågår prostitution hos
dem, kan förmedla kontakt. En annan form av uppsökande verksamhet görs i samarbete med polisen, på
hotell och riktar sig till kvinnor som prostituerar sig via Internet. En tredje form av uppsökande verksamhet
riktar sig till kvinnor i pornografi och sker via Internet och sociala medier.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
För år 2019 har Talita beviljats bidrag för sin rehabiliterande verksamhet inklusive skyddat boende och för
uppsökande arbete. Talita har helt eller delvis uppnått målen för år 2019.
Målet för kvinnorna i rehabiliteringsprogrammet har varit att långsiktigt hjälpa 3 nya kvinnor i Villa Talita till att
få ett väl fungerande liv. Resultatet för året är att 14 kvinnor ingått i Talitas rehabiliteringsprogram i
Stockholm och bott i det skyddade boendet och/eller utslussningslägenhet. Talita bedömer att 13 av
kvinnorna har utvecklats på ett positivt sätt och lever ett väl fungerande liv.
Ytterligare ett mål var att ta emot 7 kvinnor som slussas akut till Talita från myndigheter. Dessa kvinnor ska
antingen välja att få fortsatt stöd av Talita (eller annan samarbetsorganisation) i Sverige, eller få ett tryggt
återvändande till sitt hemland. Resultatet för året blev att 19 kvinnor, samtliga utländska medborgare,
slussades akut till Talitas skyddade boende. Av kvinnorna har 3 valt att ingå i Talitas rehabiliteringsprogram
och 4 har valt att ta emot långsiktigt stöd i sina hemländer.
Målet för det uppsökande arbetet har varit att få kontakt med 20 personer som är i prostitution via
uppsökande arbete och att majoriteten av personerna ska motiveras till att lämna prostitutionen. Resultatet
för året är att Talita motiverat 14 personer som de fått kontakt med genom den uppsökande verksamheten att
lämna prostitution.
Beläggning/deltagare 2019
Förutom siffrorna ovan har 21 personer fått råd och stöd på Talitas öppna mottagning.
Arbete med jämställdhet
Majoriteten av de som befinner sig i sexhandeln är kvinnor och därför har Talita initialt enbart riktat sig till
kvinnor. Det skyddade boendet är fortsatt enbart öppet för kvinnor men Talitas öppna mottagning är idag

även öppen för män. Föreningen beskriver att de öppnat upp för män på grund av att män kontaktat dem och
inte upplevt att de har någon annan stans att vända sig.
Talita arbetar aktivt för jämställdhet i organisationen, bland annat genom undervisning för kvinnorna i det
skyddade boendet. Föreningen driver att aktivt arbete för jämställdhet inom den egna arbetsgruppen och
personalen.
Övrigt
Under coronapandemin har Talitas skyddade boenden varit öppet som vanligt, med skärpta hygienrutiner.
Även den öppna mottagningen har hållit öppet, liksom det uppsökande arbetet i gatumiljö.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Förutom de kvinnor som bor hos Talita kommer alltfler klienter till Talitas öppna mottagning och får
omfattande stöd. För att kunna ge det stöd som de stödsökande behöver och nå målen anser föreningen att
de behöver anställa mer personal.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Talita har bedrivit verksamheten enligt plan under 2019 och har helt eller delvis uppnått målen för året.
Talita ansöker om utökat bidrag för år 2021. Förvaltningen anser att Talita ska beviljas samma bidrag som för
år 2020. Detta dels utifrån nämndens begränsade budget. Dels på grund av att Talita beviljades en utökning
av bidraget till år 2020 samtidigt som verksamheten som bidraget ska användas till begränsades till den
öppna mottagningen och det uppsökande arbetet i Stockholm.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 470 000 kronor för 2021. Bidraget ska användas till Talitas
öppna mottagning och uppsökande arbete.

Förening

Organisationsnummer

Unga med synnedsättning Stockholm

802008-7212

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

250 000

225 000

-

-

225 000

200 000

Målgrupp
Verksamheten är riktad till ungdomar 10-20 år med olika grad av synnedsättning, som bor i Stockholm. Vid
behov får ungdomarna fortsätta delta även efter 20 år. Det är vanligt att denna målgrupp har
flerfunktionsnedsättningar, som till exempel neuropsykiatriska funktionshinder.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Unga med synnedsättning Stockholm bedriver fritidsgårdsverksamhet (ungdomsgården Synpunkten).
Ungdomsgården har öppet en kväll i veckan där målgruppen kan träffa andra ungdomar med synnedsättning
och utbyta erfarenheter. Föreningen har olika teman på varje gårdskväll, exempelvis tonårssnack, böcker och
spel. Ibland bjuder föreningen in föresläsare och ibland är aktiviteterna förlagda på annan plats, exempelvis
Gröna lund. Föreningen ansöker om bidrag för att kunna bedriva fritidsgården. Det inkluderar kostnader för
personal, lokalhyra, inköp av inventarier, arvoden och utbildningsinsatser till ungdomsledarna,
aktivitetskostnader och arvoden till föreläsare. Från och med september 2019 har föreningen bytt till mer
ändamålsenliga lokaler som möjliggör att nå fler i målgruppen.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har i stort uppnått sina mål. Ett mål var att hitta en lämplig lokal för fritidsgården, vilket det gjorde
under 2019. De har även haft kontakt med föräldrar i den utsträckning de planerade och involverat
ungdomarna i verksamheten genom att ungdomarna har fått hålla i egna aktiviteter och rösta vad
gårdskvällarna ska innehålla. Föreningen hade något lägre antal besökare i snitt och nådde färre unika
deltagare under 2019 än under 2018.
2017: 4,4 deltagare i snitt, 21 unika deltagare
2018: 5,5 deltagare i snitt, 27 unika deltagare
2019: 5,3 deltagare i snitt, 16 unika deltagare
Föreningen tror att anledningen till att de nått färre unika deltagare är för att de haft mindre utåtriktad
verksamhet, exempelvis besök på Gröna Lund. De som deltar på gårdskvällarna är ofta samma personer
men i de utåtriktade aktiviteterna når de flera unika individer. Föreningen har inte kunnat genomföra lika
många utåtriktade aktiviteter som tidigare. Detta beror på att de har haft högre personalkostnader, på grund
av att de inte får lönebidrag för anställda längre samt att föreningen fått minskat bidrag från
kulturförvaltningen.
Beläggning/deltagare 2019
Föreningen har genomfört 35 gårdskvällar med 16 unika deltagare. Varje kväll har haft ett eget tema,
exempelvis musik, arbetsmarknad, improvisationsteater och bakning. Några kvällar har varit förlagda utanför
gården, exempelvis skridskoåkning och besök på Bounce. Vissa kvällar har det varit inbjudna gäster, totalt
har det varit 11 gäster vid 7 olika tillfällen. Ledarna har haft en utbildningshelg som fokuserade på att ge
ledarna verktyg att jobba med ungdomarna på ett bra sätt.
Arbete med jämställdhet
Av 16 unika deltagare på gårdskvällarna var 6 kvinnor och 10 män, gården hade totalt sett 132 kvinnliga
besök och 52 manliga. Av 6 ledare är 4 kvinnor och 2 män. Föreningen har arbetar på att få till en jämnare
könsfördelning bland ledarna och att engagera en till manlig ledare. Styrelsen har regelbundna diskussioner
om jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering i verksamheten. Föreningen har en medvetenhet kring att
aktivitetsutbudet ska tilltala både killar och tjejer och har tänkt på att inte marknadsföra aktiviteterna på ett
könsstereotypt sätt.

Övrigt
Föreningen har haft verksamheten igång under Coronapandemin, men anpassat innehållet. De har testat att
ha gårdskvällar via konferenstelefon några gånger men även fortsatt med sina vanliga gårdskvällar.
Föreningens motivering till ansökan om ökat bidrag
Föreningen söker mer bidrag för att kunna erbjuda fler aktiviteter utanför gården.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har i stort uppnått sina mål och i snitt haft lika många besökare på gårdskvällarna. De har dock
nått betydligt färre unika individer. Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet är betydelsefull för
målgruppen och det faktum att föreningen i stort hade lika många snittbesökare på gårdskvällarna gör att
förvaltningen föreslår samma belopp som föregående år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 225 000 kronor för 2021.

Förening

Organisationsnummer

Ångestföreningen i Stockholms Stad

802400-6739

2021
Söker

2021
Förslag

2022
Söker

2022
Förslag

2020
Beviljat

2019
Beviljat

270 000

270 000

-

-

270 000

250 000

Målgrupp
Personer som lider av olika former av ångest, depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner
samt högkänslighet. Målgruppen inkluderar både vuxna och ungdomar, deras anhöriga samt andra
närstående.

Kort beskrivning av den verksamhet som organisationen söker bidrag för
Verksamheten är inriktad på att ge stöd till personer som på grund av varaktiga funktionsnedsättningar
orsakade av psykisk ohälsa möter svårigheter i det dagliga livet, arbetslivet och det privata. Verksamheten
består av öppet hus, samtalsgrupper, anhöriggrupp, exponeringsträning och andra aktiviteter för både
medlemmar, anhöriga och övriga inom målgruppen. Öppet hus erbjuds hos föreningen varje torsdag året
runt, med 15-25 deltagare per gång. Föreningen erbjuder även råd och stöd via mail och telefon samt andra
sociala sammankomster.

Föreningens redovisning och motivering
Måluppfyllelse 2019
Föreningen har uppnått sitt mål att erbjuda målgruppen och anhöriga träffar med andra som har linkande
erfarenheter och därmed underlätta för den enskilde att på ett bättre sätt hantera sin egen situation. Detta har
för en del besökare bidragit till att bryta isolering och förbättra möjligheterna till ett mer aktivt liv.
Beläggning/deltagare 2019
• Öppet hus, 15-25 deltagare, varje torsdag hela året.
• Exponeringsgrupp varje vecka, 5-10 deltagare
• Samtalsgrupp måndagar varannan vecka, 5-6 deltagare
• Anhöriggrupp en gång per månad, under del av året, 3-4 deltagare
• Samtalsgrupp tisdagar varannan vecka, 4-6 deltagare
• Samtalsgrupp dagtid torsdagar varannan vecka, 4-6 deltagare
• Medlemsträffar på olika teman, bland annat ”vård” och ”arbetsmarknad”.
Anhöriggruppen har haft lägre antal deltagare än planerat. Föreningen planerade för cirka 10 deltagare, men
utfallet blev 3-4 deltagare. Enligt föreningen är det fler som anmäler sitt deltagande i förväg än vad som
faktiskt deltar. Föreningen har kontaktat de som inte deltagit som planerat men inte fått svar på varför de inte
deltog.
Arbete med jämställdhet
Föreningens besökare är jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Ångest drabbar både kvinnor och män
och föreningen gör ingen skillnad på könen.
Övrigt
Föreningen har haft verksamhet igång under Coronapandemin, men stängt ner de öppna träffarna.
Samtalsträffarna har de erbjudit i mindre grupper och vid fler tillfällen. Unga vuxna-gruppen som föreningen
fick utökat bidrag för 2020 hann precis komma i gång men fick pausas. De planerar att starta upp den igen
under hösten 2020.

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Förvaltningens motivering
Föreningen har uppfyllt sitt mål att bidra till att bryta isolering för målgruppen och förbättra möjligheterna till
ett mer aktivt liv. Förvaltningen bedömer att Ångestföreningens träffar kan förebygga att medlemmarna
isoleras socialt och förvärras i sin psykiska hälsa och sociala situation.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag på 270 000 kronor för 2021.

