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Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
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2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter första verksamhetsåret.
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Sammanfattning
Insamlingsstiftelsen Choice ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
355 239 kronor för perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.
Choice planerar att fortsätta det mentorskapsprogram för
ensamkommande ungdomar som pågått snart ett år. Programmet
ska både innehålla olika aktiviteter och erbjuda samtalsstöd. Var
och en av de 20 ungdomar som kommer att delta i programmet
kommer att ha en personlig mentor. De som arbetar som mentorer
är psykolog- eller socionomstudenter. Förvaltningen bedömer att
föreningen kompletterar socialtjänsten och andra föreningar med
mentorskapsprogrammet för ensamkommande ungdomar.
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Bakgrund
Choice beviljades ett tidsbegränsat bidrag av organisations- och
föreningsutskottet, OFU den 12 juni 2018 för perioden 1 juli 2018
till och med 30 juni 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer till ideella föreningar”
beslutade av socialnämnden 16 april 2019.
Ärendet
Insamlingsstiftelsen Choice, organisationsnummer 802426-3306,
ansöker hos OFU, om 355 239 kronor i tidsbegränsat bidrag för
projektet ”Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar”.
Bidraget avser perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.
Sökande förening
Insamlingsstiftelsen Choice registrerades 2010 och har som
ändamål att genom preventiva insatser verka för en förbättrad hälsa
hos ungdomar och unga vuxna. Choice grundverksamhet bygger på
att läkar- och psykologstudenter utbildar ungdomar i hälsofrågor, i
första hand kring alkohol, narkotika och tobak (ANT) samt sex och
samlevnad. Choice har tagit fram ett eget utbildningsprogram
TUTCH (Teens Understanding and Talking Control of Health) som
erbjuds högstadie- och gymnasieskolor. Under sommaren 2018
rekryterade organisationen för första gången socionomstudenter för
att anpassa sig till målgruppen ensamkommandes behov. I maj 2019
är 122 läkar-, psykolog- och socionomstudenter verksamma inom
organisationen.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Målgruppen innefattar asylsökande ensamkommande ungdomar
upp till 18 år samt ensamkommande ungdomar med
uppehållstillstånd upp till 20 år i Stockholms stad.
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Verksamhet
Ett mentorskapsprogram har utvecklas, vilket innehåller olika delar,
bland annat:
 Trygga mötesplatser och gemensamma sociala aktiviteter
 Stödjande samtal
 Socialt och psykologiskt stöd i övergången till vuxenlivet
 Kontakt med etablerade unga svenskar
Choice har att arbetsmaterial ”Livshjulet” som används vid
gruppträffarna med målgruppen. I projektet fungerar psykolog- och

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-218/2019
Sida 3 (5)

socionomstudenter som mentorer för de ensamkommande
ungdomarna. En del av ungdomarna som deltar under våren 2019
kommer vara med under andra projektåret men även nya ungdomar
kommer till.
Mål
Projektets mål är att skapa kontakter mellan ensamkommande
ungdomar och etablerade svenskar för en ökad chans till en god
etablering i samhället för ungdomarna. Genom det sociala stödet
kan den psykiska hälsan i målgruppen förbättras. Målet är att
20 ensamkommande ungdomar ska få ta del av programmet under
hösten 2019 och våren 2020 samt ta del av cirka 20 aktiviteter under
samma tid. Varje ungdom ska få en personlig mentor att vända sig
till.
Kompetens
De mentorer som är med i mentorskapsprogrammet är psykologeller socionomstudenter som vill vara med och bidra till
målgruppen. Organisationen har som bärande idé att låta studenter
inom läkar-, psykolog- och socionomprogrammen dela med sig av
sina kunskaper och erfarenheter till ungdomar.
Jämställdhet
Choice strävar hela tiden efter att de ska ha en jämn könsfördelning
bland mentorerna och i dagsläget är andelen nio kvinnor och
sex män. De har också som mål att både tjejer och killar ska ha
samma chans och möjlighet att ta del av deras insatser. Under
hösten 2018 deltog elva killar och nio tjejer i programmet.
Likabehandling
Choice är en religiöst och politiskt obunden organisation som anser
att alla människor är lika mycket värda. De värdesätter och
respekterar människors olikheter och skilda åsikter. Inom
mentorskapsprogrammet fokuserar Choice på god stämning och
kamratskap, där ingen deltagare ska känna sig illa behandlad eller
kränkt. Organisationen jobbar kontinuerligt med att säkerställa
detta.
Lokal
Verksamheten har en fast plats i organisationens lokaler på
Södermalm nära Slussen. Lokalen kommer att vara tillgänglig under
alla vardagar kl 8-17 samt kvällsöppet vid behov.
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Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Kostnader
Personal
Resor
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

355 239

280 239
4 000
36 000
5 000
30 000
355 239

Redovisning första halvåret
Insamlingsstiftelsen Choice har lämnat in en redovisning över
verksamheten under perioden 1 juli till och med 31 december 2018.
Det framkommer av redovisningen att Choice har levt upp till
samtliga mål i den reviderade ansökan, det vill säga att erbjuda
insatser för tjugo ensamkommande ungdomar vid tio tillfällen. Av
de tjugo ungdomarna har könsfördelningen varit nästan jämn. Varje
tillfälle har haft ett särskilt program som följt det arbetsmaterial
”Livscykel” som Choice arbetat fram. Träffarna har bestått av en
blandning av gruppaktiviteter och egen tid med den mentor som
varje ungdom har fått sig tilldelad. Det har funnits nio psykologoch sex socionomstudenter i projektet under perioden. Det första
halvåret av projektet har ett av fokusområdena varit att bygga upp
en relation mellan ungdomen och dennes mentor.
Under våren 2019 kommer Choice att genomföra en
enkätundersökning som ungdomarna fyller i. Resultaten av denna
kommer finnas med i första projektårets redovisning.
Förvaltningens bedömning
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
innehåller krav som ansökan och föreningen ska uppfylla. För de
ansökningar som uppfyller kraven ska förvaltningen göra en
sammanvägd bedömning av hur verksamheten uppfyller de fyra
kriterier som riktlinjerna omfattar.
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Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet för tidsbegränsat bidrag för det
första projektåret gjort bedömningen att mentorskapsprogrammet
uppfyller tre av kriterierna för att få bidrag (dnr 8.1.1-199/2018,
sammanträde 2018-06-12 § 6). Förvaltningen gjorde bedömningen
att föreslå ett lägre bidrag än det sökta beloppet på 481 000 kronor,
då personalkostnaderna ansågs för höga i förhållande till antalet
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ungdomar verksamheten skulle nå. OFU beslutade att bevilja
Choice det föreslagna beloppet på 321 000 kronor.
Förvaltningen bedömer att Insamlingsstiftelsen Choice hittills under
första projektåret bedrivit verksamheten enligt plan och att de har
goda förutsättningar att nå målen för projektår två.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
Insamlingsstiftelsen Choice lever upp till kriterierna i riktlinjerna
och att de bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Choice ett tidsbegränsat
bidrag på 321 000 kronor för perioden 1 juli 2019 till och med
30 juni 2020 för mentorskapsprogrammet för ensamkommande
ungdomar.
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