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Convictus Södermalm
Ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från föreningen
Convictus
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar Convictus ett
tidsbegränsat bidrag på 125 000 kronor för perioden
1 oktober 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamheten Convictus Södermalm.
2. Föreningen ska lämna in en redovisning efter
bidragsperioden.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Fredrik Jurdell
socialdirektör

Eva-Lotta Elmér
enhetschef

Sammanfattning
Föreningen Convictus ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
175 000 kronor för verksamheten Convictus Södermalm, för
perioden 1 oktober till och med 31 december 2021. Convictus
Södermalm är en verksamhet med fokus på kultur och fritid för
personer som är på väg ur hemlöshet eller missbruk.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
123 21 Farsta
Telefon 08-508 25 119
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen anser att Convictus i stort bedrivit verksamheten på
Convictus Södermalm enligt plan under det första halvåret och att
föreningen bör beviljas ett förlängt tidsbegränsat bidrag för kvartal
fyra 2021. Föreningen söker ett högre bidragsbelopp än vad de
beviljades för första året. Förvaltningen har än så länge följt
verksamheten på Convictus Södermalm under en begränsad tid. Av
detta skäl och då alla delar av verksamheten ännu inte startat upp
anser förvaltningen att det i nuläget inte är befogat att utöka
bidraget.
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Bakgrund
Convictus beviljades 500 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för
Convictus Södermalm på organisations- och föreningsutskottets,
OFU:s, sammanträde den 22 september 2020. Bidraget avsåg
perioden 1 oktober 2020 till och med 30 september 2021. Den
aktuella ansökan gäller en förlängning av bidraget med ett kvartal,
1 oktober till och med 31 december 2021. Convictus kommer att
ansöka om ett andra år av tidsbegränsat bidrag till OFU:s
sammanträde i december 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar” beslutade av socialnämnden den 16 april 2019.
Ärendet
Föreningen Convictus, organisationsnummer 802012-1581, ansöker
hos OFU om 175 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för
verksamheten Convictus Södermalm. Bidraget avser perioden
1 oktober till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Convictus bildades år 1986 och är en ideell, politiskt och religiöst
obunden förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och
hälsa.
Föreningen Convictus beviljas verksamhetsbidrag från OFU för tre
verksamheter; Bryggan Vantör, Råd & Stöd och Hälsocenter.
Bryggan Vantör och Råd & Stöd är dagverksamheter för personer
som lever i hemlöshet eller med missbruksproblem, där besökarna
får tillgång till basservice, samhällsguidning, praktisk hjälp och
länkning till vård och myndigheter. Hälsocenter är en hälso- och
träningsverksamhet som vänder sig till personer med
beroendeproblematik som försöker hålla sig drogfria.
Convictus ingår även i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
staden och erbjuder insatser för utsatta EU-medborgare i form av
dagverksamheten Bryggan Axelsberg och ett natthärbärge för
kvinnor.
Aktuell ansökan
Ansökan gäller Convictus Södermalm, en verksamhet med fokus på
kultur och fritid. Visionen för Convictus Södermalm är att vara ett
vardagsrum där medlemmarna kan komma för att få gemenskap,
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låna utrustning för fritidsaktiviteter, delta i kulturaktiviteter och öka
sin kompetens.
Målgrupp
Målgrupp för Convictus Södermalm är vuxna personer som är på
väg ur hemlöshet och drogberoende. Convictus beskriver att många
i målgruppen bor på tillfälliga boenden (så som härbärgen,
vandrarhem, soffor hos anhöriga eller träningsboenden) där de ofta
inte har tillgång till utrymme eller tid mer än för sömn. Övrig tid
ska de själva hålla sig sysselsatta, nyktra och se till att inte begå
brott. Convictus bedömer att ett sammanhang för dessa personer
kan göra en avgörande skillnad både samhällsekonomiskt och
medmänskligt.
Verksamheten på Convictus Södermalm är helt drogfri, vilket
innebär att personer inte får delta om de är påverkade av alkohol
eller narkotika, av respekt för dem som kämpar med sin nykterhet.
Convictus Södermalm är en eftermiddag i veckan endast öppen för
kvinnor.
Verksamhet
Convictus Södermalm erbjuder följande verksamhet.
Basverksamhet
En del av basverksamheten är att vara ett ”ställföreträdande
vardagsrum” i form av filmklubb, matlagning, brädspel, bokcirkel
och möjlighet till återhämtning och social samvaro. Verksamheten
erbjuder hantverkskafé med möjlighet till bland annat måleri,
skulptur, instrument och skrivarverkstad. Medlemmarna erbjuds
även medicinsk, social, ekonomisk och juridisk rådgivning.
I verksamheten kommer det erbjudas ett så kallat ”Prylotek” med
möjlighet till fria medlemslån av sport-, fritids- och
skyddsutrustning.
Övrigt
Kursverksamhet erbjuds i samarbete med Medborgarskolan och idéoch affärsutveckling tillsammans med Street Business1, en
ekonomisk förening som arbetar för att personer i hemlöshet ska få
ökade möjligheter till egen försörjning. I samarbete med Regionalt
Cancercentrum kan medlemmar utbildas till hälsoinformatörer.
Convictus Södermalm besöks regelbundet av Pelarbackens
medicinska uppsökare och Gatujuristerna.
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1

https://stockholmsregionen.coompanion.se/projekt-street-business/.
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Mål
Mål för verksamheten, kort sikt:
- Bidra till glädje, utrymme till optimism och bättre sömn för
medlemmarna.
- Öka den egna motivationen att ta hand om sig själv genom
stärkt självkänsla och nya intressen.
- Bidra till att hålla medlemmarna alkohol- och drogfria.
- Meningsfull aktivitet för personer som är på väg ur
beroende.
- Meningsfull sysselsättning för personer som är på väg
tillbaka till arbetslivet.
- Erfarenheter av att vara lärande individer.
Mål för verksamheten, lång sikt:
- Förbättrad hälsa och upplevd livskvalitet hos medlemmarna.
- Hållbar livsförändring, minskat bruk av alkohol och droger.
- Minskad ojämlikhet i möjligheten till en rik fritid.
- Minskad kriminalitet då behovet av att anskaffa utrustning
på olaglig väg minskar.
- Reducerad klimatpåverkan genom återbruk av
fritidsutrustning.
- Ökad andel med grundskolebehörighet och på längre sikt
även gymnasiebehörighet.
- Målgruppen får ökad tillgång till de IT-kunskaper samhället
kräver.
Convictus beräknar att cirka 80-100 unika individer kommer delta i
verksamheten under perioden ansökan gäller, kvartal 4 2021.
Kompetens
Convictus driver flera verksamheter för personer i hemlöshet och
missbruk i Stockholm och föreningen har lång erfarenhet av att
arbeta med målgruppen. Idén till Convictus Södermalm har
utarbetats tillsammans med de olika referensråd Convictus har där
målgruppen sitter med.
Convictus har totalt 34 anställda och cirka 30 volontärer. På
Convictus Södermalm har föreningen i nuläget en anställd. Tre
volontärer deltar regelbundet på Convictus Södermalm varav två
kommer varje dag.
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Jämställdhet
Convictus eftersträvar en jämn könsfördelning bland medlemmarna
på Convictus Södermalm. I nuläget är män i majoritet. För att
främja kvinnors deltagande är Convictus Södermalm en
eftermiddag i veckan enbart öppen för kvinnor. Övriga insatser för
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att stödja kvinnor är att föreningens ”Mobila kvinnofridsteam”
regelbundet kommer till verksamheten och att samarbete sker med
andra organisationer som stöttar kvinnor i missbruksmiljöer.
Inom ramen för projektet ”Centralt verksamhetsstöd” har Convictus
genomfört särskilda satsningar på jämställdhet under år 2019. Bland
annat har all personal i föreningen utbildats i våld i nära relationer
och i att stötta våldsutsatta. Under 2021-2022 genomför föreningen
ett demokratiprojekt för män med fokus på makt, maskulinitet och
samhällsinkludering.
Lokal
Verksamheten bedrivs i en lokal på Bondegatan på Södermalm i
Stockholm.
Budget
Intäkter
Medlemsintäkter
Insamling och gåvor
Intäkter för utförda tjänster
Intäkter från försäljning av
varor
OFU
MUCF
Övriga bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Konsulter
Lokal
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

Belopp
3 000
103 000
24 000
30 000
175 000
100 000
20 000
455 000

250 000
5 000
160 000
12 000
28 000
455 000

Redovisning första halvåret
Under det första halvåret föreningen beviljats bidrag för Convictus
Södermalm har verksamheten startats upp och erbjudit följande
insatser.
-
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Enklare kafé.
Kulturella aktiviteter så som musikproduktion,
musikvideoinspelning, bild och form, bibliotek och
filmklubb.
Matlagning/bakning.
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-

Brädspel, kortspel och andra gemensamma aktiviteter.
Länkning till fysiska aktiviteter. Bland annat har
verksamheten en fast tid per vecka i en badmintonhall.
Kurser, bland annat i blodtryck.
Klädtvätt/dusch samt viss klädutdelning.
Firande av högtider.
Städning och underhåll av lokaler och utrustning.

Convictus Södermalm har under perioden besökts regelbundet av
Pelarbackens medicinska uppsökare och av Gatujuristerna varje
fredag.
Convictus har ännu inte startat upp ”Pryloteket” där medlemmarna
gratis ska kunna låna utrustning och skydd för sport- och
fritidsaktiviteter. Föreningen anger att de har det mesta av
utrustningen på plats och att ”Pryloteket” kommer öppna senast
under sommaren 2021.
Convictus Södermalm har 83 medlemmar vilket är högre än
föreningens ursprungliga mål att få 60 medlemmar under det första
året. Föreningen har som mål att Convictus Södermalm ska ha en
jämn könsfördelning bland medlemmarna. Convictus har under det
första halvåret inte lyckats med denna ambition, hittills är 80% av
medlemmarna män och 20% kvinnor. För att få fler kvinnliga
medlemmar har föreningen genomfört följande åtgärder:
- Kvinnor har förtur till medlemskap.
- En eftermiddag i veckan är verksamheten enbart öppen för
kvinnor.
- Convictus ”Mobila kvinnofridsteam” på plats flera dagar per
vecka.
- Konstprojekt för kvinnor en eftermiddag varannan vecka.
Föreningen anger att medlemmarna på Convictus Södermalm är
mycket nöjda med verksamhetens öppettider och innehåll. Flera av
medlemmarna har under perioden fått boende och en förändrad
livssituation, flera har också inlett behandling för sitt missbruk.
Flera medlemmar har under perioden fått någon form av
sysselsättning och tre medlemmar har fått arbeten och egen
försörjning. Flera medlemmar har genom Convictus Södermalm fått
hjälp att ta sig ur en våldsam relation. Fem medlemmar utbildar sig
till hälsoinformatörer i samarbete med Regionalt cancercentrum.
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Convictus bedömer att målen för verksamheten på kort sikt är
uppfyllda. När det gäller målen på lång sikt anser föreningen att de
ännu gått för kort tid för att bedöma om dessa har uppfyllts.
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Förvaltningens bedömning
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
innehåller krav som ansökan och föreningen ska uppfylla. För de
ansökningar som uppfyller kraven ska förvaltningen göra en
sammanvägd bedömning av hur verksamheten uppfyller de fyra
kriterier som riktlinjerna omfattar.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet för bidrag för år ett gjort
bedömningen att Convictus Södermalm uppfyller de fyra kriterierna
i riktlinjerna (dnr 8.1.1-499/2020, sammanträde 22 september
2020).
Förvaltningen bedömer att Convictus i stort bedrivit verksamheten
på Convictus Södermalm enligt plan under perioden. De flesta delar
av den planerade verksamheten har kommit igång och föreningen
har överträffat målet om antal medlemmar första året. Convictus
anger att det är flera av medlemmarna på Convictus Södermalm
som under perioden fått en bättre livssituation på olika sätt.
Vissa delar av verksamheten har efter ett halvår ännu inte kommit
igång, som det planerade ”Pryloteket”. Föreningen har hittills inte
uppnått målet om en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland
medlemmarna, men flera åtgärder har vidtagits för att förbättra
jämställdheten.
Förvaltningen anser att föreningen baserat på uppföljningen av det
första halvåret bör beviljas ett förlängt tidsbegränsat bidrag för
kvartal fyra 2021 för Convictus Södermalm. Förvaltningen planerar
att i handläggningen av föreningens ansökan om tidsbegränsat
bidrag för år två utreda flera områden närmare, bland annat hur
verksamhetens innehåll och målgrupp ser ut jämfört med planen.
Föreningen söker ett högre bidragsbelopp än vad de beviljades för
första året. Förvaltningen har än så länge följt verksamheten på
Convictus Södermalm under en begränsad tid. Av detta skäl och då
alla delar av verksamheten ännu inte startat upp anser förvaltningen
att det i nuläget inte är befogat att utöka bidraget.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Convictus
Södermalm lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att
verksamheten bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag.
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Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet
beviljar Convictus ett tidsbegränsat bidrag på 125 000 kronor för
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perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamheten Convictus Södermalm.
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