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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av
föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar
kärnverksamheterna vilka finns inom förskoleavdelningen, sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg. Bidrag kan ges till
verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och
inriktning. Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag
beviljas till ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet
inom Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar
nämndens kärnverksamheter.
Detta ärende kompletterar tidigare ärende om fördelning av
föreningsbidrag.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12 195
Växel 08-508 12 000
cecilia.oscarsson@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att Akillesjouren Stockholm, Södermalm
respektive Ersta Hopp/Ersta Diakoni beviljas 0 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade den 24 januari 2019 att fördela
3,1 mnkr i föreningsbidrag till 21 föreningar och två förtroenderåd.
Efter nämndens beslut uppmärksammades att två ansökningar, från
Akillesjouren Stockholm, Södermalm och Ersta Hopp, Ersta
diakoni, inte kommit med i beredningen av ärendet. Ansökningarna
har kommit in till förvaltningen i rätt tid. Detta ärende kompletterar
tidigare ärende om fördelning av föreningsbidrag.
Ärendet
Bidrag till organisationer och föreningar söks och beviljas via olika
nämnder inom staden. Södermalms stadsdelsnämnd har
i verksamhetsplan år 2019 avsatt medel för föreningsbidrag till
föreningar som bedriver verksamhet som förstärker och är ett stöd
till kärnverksamheterna. Föreningens verksamhet ska genomsyras
av de demokratiska värderingar som råder i samhället.
Rutinerna för föreningsbidrag beslutades av Södermalms
stadsdelsnämnd den 24 augusti 2017, dnr 803-2017-1.1. Enligt
rutinerna fattar nämnden beslut om fördelning av föreningsbidrag
i samband beslut om budget och verksamhetsplan. Nämnden fattar
beslut om budget och verksamhetsplan för år 2019 i januari 2019.
Detta mot bakgrund av att det är valår år 2018. Med anledning av
detta fattade nämnden den 25 oktober 2018 beslut om att förlänga
ansökningstiden för föreningsbidrag till 30 november 2018.
Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag beviljas till
ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom
Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens
kärnverksamheter vilka finns inom förskoleavdelningen, sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.
Verksamheten eller aktiviteten ska vara öppen och tillgänglig för
alla oavsett funktionsvariation och bygga på demokratiska
värderingar. Föreningen ska i sin ansökan beskriva hur
verksamheten eller aktiviteten främjar jämställdhet, delaktighet, lika
rättigheter och folkhälsa samt är öppen och tillgänglig för alla
oavsett funktionsvariation.
Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens
ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller
aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Det finns
inte avsatt någon exakt summa per medlem. Varje ansökan prövas var
för sig.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 854-2018-5.4.
Sida 3 (5)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och ungdomsrådet den 11 februari 2019 och i rådet
för funktionshindersrådet den 12 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Akillesjouren Stockholm, Södermalm
respektive och Ersta Hopp/Ersta Diakoni beviljas 0 kronor i
föreningsbidrag för år 2019.
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1. Akillesjouren Stockholm/Södermalm
Föreningen Akillesjouren Stockholm/Södermalm har ansökt om
föreningsbidrag till sin verksamhet där målet huvudsakligen är att
etablera kontakt och ge stöd till pojkar/män som är utsatta för våld i
nära relationer. Med nära relation avser föreningen kvinnlig eller
samkönad partner som de har eller har haft en parrelation med.
Även pojkar/män som är utsatta för hedersrelaterat hot och/eller
våld ingår i Akillesjourens målgrupp. Av ansökan framgår att det
sökta bidraget ska användas för uppstart/etablering av en av
Svenska Akillesförbundets nya lokalförening ”Akillesjouren
Stockholm/Södermalm”. Akillesförbundets övergripande mål är att
driva stödsamtalslinjer, erbjuda rådgivning, stödgrupper,
anhöriggrupper och enskilda stödsamtal. Akillesjouren erbjuder
stödkontakt och hjälp till pojkar/män som är utsatta för hot och/eller
våld i nära relationer. De aktiviteter som tas upp i ansökan är bland
annat kostnad för jourtelefon och medverkan vid 5-årsjubileum,
internationella mansdagen och Almedalsveckan. Akillesjouren
Stockholm/Södermalm letar lokal på söder och har för närvarande
60 medlemmar varav 19 är bosatta inom Södermalms
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stadsdelsområde. Akillesjouren lyfter fram i sin ansökan att
pojkar/män som är utsatta för våld i nära relationer fortfarande är
uteslutna från den hjälp som finns för kvinnor i liknande situation
och att de därmed exkluderas istället för att inkluderas när det gäller
rätt till stöd vid partnervåld.
Förvaltningen föreslår att Akillesjouren Stockholm, Södermalm
beviljas 0 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
Förvaltningen ser att det är viktigt att nå och erbjuda stöd till
målgruppen våldsutsatta pojkar och män.
Staden driver fyra relationsvåldscentrum, som erbjuder råd och stöd
för personer över 18 år som utsätts för våld av en partner eller
annan närstående. Dessa är Relationsvåldcenter Väst i Spånga,
Relationsvåldcenter Innerstan på Södermalm och
Relationsvåldscenter Sydöst i Johanneshov. Hösten 2018 öppnade
ett fjärde relationsvåldscentrum i staden, Relationsvåldscentrum
Sydost i Skärholmen. Stadens relationsvåldscentrum erbjuder stöd
och behandling till personer som är eller har varit utsatta för våld i
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Behandling kan
ges individuellt eller i grupp.
Förvaltningen gör bedömningen att i dagsläget inte behövs
kompletterande verksamhet för denna målgrupp.
2. Ersta Hopp/Ersta diakoni
Ersta Hopp/Ersta Diakon har ansökt om föreningsbidrag till sin
verksamhet där målet är att erbjuda stöd och hjälp till män och
kvinnor (både cis och trans) och icke-binära personer över 18 år
som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. Ersta
Hopp/Ersta Diakoni uppger att de har 600 medlemmar varav 200
bor inom Södermalms stadsdelsområde. Ersta Hopp erbjuder
stödsamtal, individuellt utformad samtalsbehandling - enskilt eller i
grupp - samt övrigt socialt stöd. Hopp Stockholm togs över av Ersta
diakoni under 2018 och ansökan avser bidrag för att finansiera
Hopps verksamhet. Av ansökan framgår vidare att Ersta Hopp inte
har några avtal med kommuner eller landsting samt att de behöver
anställa en medarbetare till under 2019. Det övergripande målet
med verksamheten är att minska konsekvenser av sexuella
övergrepp hos de enskilda klienterna för att förbättra måendet samt
stärka individens resurser och därmed skapa möjligheter för
personerna att kunna leva det liv de önskar. Stödet utformas
individuellt utifrån varje persons önskemål och behov. Ersta Hopp
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är en lågtröskelverksamhet där kostnaden för samtal är låg och helt
kan reduceras om personen saknar möjlighet att betala.
Förvaltningen föreslår att Ersta Hopp, Ersta diakon beviljas
0 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
Stödinsatser för personer utsatta för incest och sexuella övergrepp
av närstående finns hos flera olika myndigheter och organisationer.
Socialtjänstens ansvar regleras framför allt genom socialtjänstlagen
(SoL). Enligt 5 kap 11 § SoL ska socialnämnden se till att den som
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och
dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också enligt 5 kap 11 § beakta att barn som
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna
är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.
Socialtjänsten kan bevilja individuellt bedömda insatser till barn
och vuxna som varit utsatta för våld av närstående. Det kan vara till
exempel stödsamtal, samhällsinformation, praktiskt stöd,
kontaktperson eller stödperson.
När det gäller bearbetning av sexuella övergrepp under uppväxten
har inte socialtjänsten rätt kompetens för detta och hänvisar därför
alltid till hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av detta ser
förvaltningen inte att denna verksamhet utgör ett komplement till
eller förstärker socialtjänstens kärnverksamhet.
Rutiner för föreningsbidrag Södermalms stadsdelsförvaltning,
dnr 803-2017-1.1. och ansökningar om föreningsbidrag för år 2019
finns tillgängliga hos förvaltningens registrator.
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