Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen

Handläggare
Sigrún Andersdóttir
Telefon: 08-508 25 119

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-129/2021
Sida 1 (6)
2021-04-23

Till
Socialnämndens organisations- och
föreningsutskott
2021-06-15

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

Fredrik Jurdell
socialdirektör

Eva-Lotta Elmér
enhetschef

Sammanfattning
Föreningen Storasyster ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
200 000 kronor för perioden 1 juli till och med 31 december 2021
för verksamheten Samtalsmottagningen i Stockholm. Föreningen
Storasysters målgrupp är personer från 13 år som är eller har varit
utsatta för sexuella övergrepp. Verksamheten på
Samtalsmottagningen i Stockholm består av enskilda samtal och
samtalsgrupper med psykolog, kurator, eller psykoterapeut.

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 Storasyster lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och att föreningen ska beviljas ett förlängt tidsbegränsat
bidrag. Föreningen söker ett bidragsbelopp som är högre än det som
de beviljats under de två första åren. Förvaltningen anser att
prövningen om Storasyster ska beviljas ett utökat bidrag ska ske i
samband med utredning av föreningens kommande ansökan om
verksamhetsbidrag.
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Bakgrund
Föreningen Storasyster har under perioden 1 juli 2019 till och med
30 juni 2021 beviljats 250 000 kronor per år i tidsbegränsat bidrag
från organisations- och föreningsutskottet, OFU, för verksamheten
Samtalsmottagningen i Stockholm.
Storasyster planerar att ansöka om verksamhetsbidrag från OFU för
år 2022. Den aktuella ansökan gäller förlängt tidsbegränsat bidrag
för andra halvåret 2021 fram till dess att föreningen fått sin ansökan
om verksamhetsbidrag prövad.
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 Storasyster, organisationsnummer 802465-2169,
ansöker hos OFU om 200 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för
verksamheten Samtalsmottagningen i Stockholm. Bidraget avser
perioden 1 juli till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Föreningen Storasyster bildades år 2012. Storasyster är en
feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som
vänder sig till personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella
övergrepp. Föreningen riktar sig även till anhöriga till utsatta
personer. Föreningen bedriver ett preventivt, opinionsbildande och
stödjande arbete för att nå visionen om ett jämställt samhälle fritt
från sexuellt våld.
Det stödjande arbetet består av stöd via chatt och e-post,
stödpersoner, medföljning till exempel vid myndighetsbesök,
juridisk vägledning och samtalsmottagningar för professionellt
samtalsstöd. Föreningen Storasyster har samtalsmottagningar i
Stockholm och Malmö, där psykologer, sexologer, psykoterapeuter
och kuratorer erbjuder stödsamtal enskilt eller i grupp. Denna
ansökan gäller Storasysters samtalsmottagning i Stockholm.
Aktuell ansökan
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Målgrupp
Storasyster vänder sig till personer från 13 år som är eller har varit
utsatta för sexuella övergrepp. Under 2020 nådde föreningen
1 944 personer genom olika stödinsatser. I de digitala
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stödfunktionerna, chatt och e-post, är målgruppen något yngre,
medan de som får samtalsstöd på samtalsmottagningarna främst är
vuxna.
Under 2020 fick 92 kvinnor och en ickebinär person enskilda samtal
på Samtalsmottagningen i Stockholm och 97% av dessa var över
18 år. Samma år deltog 18 personer i samtalsgrupper varav samtliga
kvinnor över 18 år. 56% av de stödsökande på
Samtalsmottagningen i Stockholm under 2020 tillhörde Stockholms
stad.
Verksamhet
Verksamheten på Samtalsmottagningen i Stockholm består av
enskilt samtalsstöd och samtalsgrupper med psykolog, kurator, eller
psykoterapeut. I samtalsmottagningen behandlas bland annat
vanliga tillstånd och reaktioner som kan uppstå efter ett övergrepp.
På samtalsmottagningen finns även möjlighet till traumabearbetning
genom kognitiv beteendeterapi.
Samtalsgrupper erbjuds både för utsatta och för anhöriga. Syftet
med samtalsgrupperna är att erbjuda personer som utsatts för
våldtäkt eller sexuella övergrepp möjligheten att träffa andra med
liknande erfarenheter, att förmedla förståelse samt skapa
gemenskap. I varje grupp deltar fyra till sju deltagare och grupperna
leds av anställd personal.
Under coronapandemin har stödsökande erbjudits digitala samtal
och även samtalsgrupper har genomförts digitalt.
Mål
Kvantitativa mål

•
•

65 personer ska få enskilda samtal i samtalsmottagningen,
med totalt 600 samtal.
Tre samtalsgrupper ska genomföras med totalt 15 deltagare.

Kvalitativa mål

Kvalitativa mål i samtalsmottagningen är:
- att personer utsatta för sexuellt våld ska ges en känsla av
gemenskap och sammanhang,
- att utsatta ska få dela erfarenheter, tankar och känslor som
uppstått till följd av utsatthet för sexuellt våld,
- att utsatta ska få ökad kunskap och förståelse för det
sexuella våldets skadeverkningar och vanliga reaktioner
under och efter övergrepp, samt
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-

att utsatta ska få ett förbättrat mående samt minskade
känslor av ensamhet.

Dessa mål mäts och följs upp genom skattningsskalor som fylls i av
stödsökande vid samtalskontaktens början och avslut.
Kompetens
Stödinsatserna på samtalsmottagningen utförs av professionella
yrkesutövare, i form av psykolog, kurator, eller psykoterapeut.
Förutom föreningens egna anställda arbetar fem psykologer och två
snart legitimerade psykologer på mottagningen via ett extern företag
som har ett sponsoravtal med Storasyster.
Jämställdhet
Storasysters stödfunktioner är öppna för personer från 13 år och
uppåt oavsett kön eller könsidentitet. En stor majoritet, 94%, av
föreningens stödsökande är kvinnor och flickor. Då fler kvinnor än
män utsätts för sexuellt våld bedömer Storasyster att föreningen inte
kommer kunna nå en helt jämn könsfördelning. Storasyster är alltid
noga med att informera om att de välkomnar stödsökande av alla
könsidentiteter. Män finns representerade i föreningens styrelse och
bland behandlare, medlemmar och volontärer.
Lokal
Samtalsmottagningen i Stockholm bedrivs i en lokal på
Kungsholmen.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Insamling och gåvor
Intäkter
OFU
Socialstyrelsen
Region Stockholm
Övriga intäkter
Summa intäkter
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Kostnader
Personal
Konsulter
Resor
Lokal
Aktiviteter
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader

Belopp
7 500
120 000
200 000
200 000
12 500
310 940
850 940

848 228
12 000
18 333
72 375
15 000
1 000
123 615
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Summa kostnader
Resultat

1 090 551
-239 611

Det planerade underskottet beror på att föreningen till följd av ökat
söktryck valt att anställa en extra psykolog till
samtalsmottagningen. Föreningens plan är att täcka underskottet
med extra statsbidrag till följd av covid-19 som föreningen söker
alternativt med överskott från tidigare år.
Redovisning perioden 1 juli-31 december 2021
Under perioden har 58 personer fått totalt 434 enskilda samtal på
Samtalsmottagningen i Stockholm, varav 33 personer som tillhör
Stockholms stad. Detta är något färre än målet för perioden om 60
personer och 470 samtal. Föreningen bedömer att de kommer uppnå
målet för helåret.
De enskilda samtalen utgörs främst av stöd och rådgivning där
stödsökande bland annat får hjälp att förstå och hantera vanligt
förekommande tillstånd och reaktioner som kan uppstå efter
sexuella övergrepp. Exempel på reaktioner är stark ångest,
självskadebeteenden, nedstämdhet, försämrad självkänsla och
stressreaktioner.
Två samtalsgrupper har genomförts under perioden, jämfört med
målet om tre samtalsgrupper. Föreningen hade totalt fyra
samtalsgrupper inplanerade under perioden varav två behövde
ställas in. En av dessa samtalsgrupper ställdes in då föreningen vid
tillfället inte hade en teknisk lösning för digitala samtalsgrupper och
då inte kunna leva upp till rådande restriktioner utifrån covid-19.
Den andra samtalsgruppen ställdes in på grund av avhopp och för få
bekräftade deltagare.
Av de 30 samtalskontakter som avslutades under den aktuella
perioden besvarade 17 personer en anonym utvärdering av stödet. I
utvärderingarna framkommer att samtliga stödsökande som gått i
enskilda samtal upplevt mindre rädsla efter samtalskontakten samt
känt att de blivit lyssnade på och tagna på allvar. Majoriteten, 82%,
angav att de mådde bättre och hade mindre känslor av skuld och
skam efter samtalskontakten.
Samtliga deltagare i samtalsgrupper angav att de fått ny och
användbar kunskap i gruppen samt att de upplevde minskade
känslor av ensamhet.
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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 och år två
gjort bedömningen att Storasyster uppfyller de fyra kriterierna i
riktlinjerna (dnr 8.1.1-212/2019, dnr 8.1.1-294/2020).
Förvaltningen bedömer att föreningen bedrivit verksamheten enligt
plan under den aktuella perioden. Något färre personer har fått
enskilda samtal och en samtalsgrupp färre än målet har genomförts.
Förvaltningen bedömer att de har goda förutsättningar att nå
årsmålen. Förvaltningen konstaterar vidare att Samtalsmottagningen
i Stockholm får goda resultat i utvärderingar bland klienter vad
gäller enskilda samtal och gruppsamtal.
Storasyster uppfyller kriterierna för att ansöka om
verksamhetsbidrag för år 2022 och har aviserat att de kommer att
ansöka. Den aktuella ansökan gäller för de sex månader som
återstår innan föreningen har möjlighet att beviljas
verksamhetsbidrag.
Förvaltningen anser att Storasyster lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och att de ska beviljas ett förlängt tidsbegränsat bidrag
för den aktuella perioden. Föreningen söker ett bidragsbelopp som
är högre än det som de har beviljats under de två första åren.
Förvaltningen anser att prövningen om Storasyster ska beviljas ett
utökat bidrag ska ske i samband med utredning av föreningens
kommande ansökan om verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår
därför att Storasyster nu ska beviljas ett belopp motsvarande det
som de hittills beviljats i tidsbegränsat bidrag, det vill säga
125 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Storasyster 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 Storasyster ett tidsbegränsat bidrag på 125 000 kronor för
perioden 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 för
verksamheten Samtalsmottagningen i Stockholm.

