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Somaya Center – mötesplats och
kompetenscenter
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Somaya
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar Somaya ett
tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor för perioden
1 oktober 2021 till och med 30 september 2022 för
verksamheten ”Somaya Center – mötesplats och
kompetenscenter”.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Föreningen Somaya ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
600 000 kronor för perioden 1 oktober 2021 till och med
30 september 2022 för verksamheten ”Somaya Center – mötesplats
och kompetenscenter” (hädanefter Somaya center). Somaya är en
kvinnojour som idag driver ett skyddat boende och öppen
verksamhet i form av telefonjour och chatt. Föreningen vill med
denna ansökan starta en ny verksamhet för kvinnor och hbtqipersoner med utländsk bakgrund som är utsatta eller riskerar att
utsättas för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext,
Somaya center. På centret vill föreningen erbjuda olika former av
stöd så som individuellt samtalsstöd, gruppsamtal,
samhällsorientering och kunskap, praktisk hjälp och aktiviteter för
gemenskap och relationsbyggande.
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Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Somaya center
lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att föreningen Somaya bör
beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ett år. Förvaltningen anser att
det ansökta beloppet, 600 000 kronor, är högt för ett tidsbegränsat
bidrag då ansökan gäller en ny och oprövad verksamhet. Mot
bakgrund av detta anser förvaltningen att Somaya ska beviljas ett
lägre bidrag än det sökta, 400 000 kronor.
Bakgrund
Detta är den första ansökan från föreningen Somaya för
verksamheten ”Somaya Center – mötesplats och kompetenscenter”.
Somaya har beviljats ekonomiskt stöd från organisations- och
föreningsutskottet, OFU, årligen sedan i juli år 2000 för
kvinnojoursverksamhet med skyddat boende. För år 2021 har
Somaya beviljats 1 296 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella organisationer” beslutade av nämnden 16 april
2019.
Ärendet
Föreningen Somaya kvinno- och tjejjour, organisationsnummer
802409-0287, ansöker hos OFU om 600 000 kronor i tidsbegränsat
bidrag för verksamheten ”Somaya Center – mötesplats och
kompetenscenter”. Bidraget avser perioden 1 oktober 2021 till och
med 30 september 2022.
Sökande förening
Somaya är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som
bildades år 1998, ursprungligen under namnet Systerjouren
Somaya. Föreningens målgrupp är kvinnor och barn som är utsatta
för våld i nära relation och föreningen vänder sig särskilt till
kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnor
med utländsk bakgrund, asylsökande kvinnor och hbtq-personer.
Somayas verksamhet består i dagsläget av följande delar:
- Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med plats för
14 vuxna och 20 barn.
- Aktivitetscenter med skyddad adress för kvinnor som bor
eller har bott i föreningens skyddade boende.
Aktivitetscentret erbjuder självstärkande aktiviteter,
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samhällsinformation, gruppsamtal, praktisk hjälp och social
gemenskap.
Telefonjour och stödchatt på flera språk för myndigheter och
våldsutsatta.
Förebyggande arbete och kunskapsspridning där föreningen
utbildar och möter ungdomar, potentiella offer och förövare
samt yrkesverksamma som möter målgruppen.

Genom den aktuella ansökan vill föreningen starta en ny
verksamhet i form av Somaya center.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Somaya centers målgrupp är kvinnor över 25 år och hbtqi-personer1
med utländsk bakgrund som är eller riskerar att utsättas för våld i
nära relation och/eller lever i en hederskontext. Många i
målgruppen är mammor och föreningen anser att det är viktigt att
fokusera på mammor då de riskerar att både utsättas men också att
medverka i att utöva hedersrelaterat våld och förtryck mot andra till
exempel sina egna barn. Genom att bryta den våldsspiral mödrarna
själva befinner sig i, anser föreningen att sannolikheten ökar att
deras barn kan växa upp utan att uppleva hot, våld och förtryck.
Somaya center ska även i viss mån vända sig till motsvarande
målgrupp under 25 år. Föreningen väljer dock att fokusera på den
lite äldre delen av målgruppen då de bedömer att det finns färre
andra insatser för dem.
Verksamhet
Föreningens vision för Somaya center är att det ska vara en
förebyggande och stärkande verksamhet där den som vill och
behöver får stöd, kunskap, verktyg och nätverk för att skapa sig ett
självständigt liv fritt från våld och begränsningar kopplat till
hedersnormer. På centret ska individen få emotionellt och praktiskt
stöd att stå på egna ben, styrkan att äga makten över sitt eget liv och
ett nytt nätverk som stöttar.
Rent konkret ska Somaya center ska erbjuda följande insatser:
- Samhällskunskap
- Presentationer från olika myndigheter.
- Föreläsningar kopplat till ekonomi och rättigheter, i
samarbete med andra aktörer eller själva.
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Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer
med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
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“Öppna timmar” där deltagarna kan komma för att få hjälp
med översättning och praktiskt hjälp med att hantera till
exempel myndighetsdokument, söka jobb och bostad och
skriva CV.
Enskilda samtal och gruppsamtal inklusive gruppsamtal
anpassade utifrån hbtqi-personer.
Mammagrupper för utsatta.
Relationsbyggande aktiviteter som kompismatchningar med
volontärer.
Olika former av psykosocialt stöd så som gruppaktiviteter
där deltagarna kan bygga upp konstruktiva och självständiga
relationer.

Somaya center kommer att ha öppet alla vardagar, några dagar
under dagtid och några under kvällstid, för att personer, oavsett
sysselsättning, ska ges förutsättning att delta.
Föreningen beskriver att de tagit fram idén till Somaya center
tillsammans med målgruppen och utifrån de behov och önskemål
som målgruppen uttryckt. Inriktningen för Somaya center bygger
också på erfarenheterna av projektet “Stöd till ett fritt liv” som
Somaya drivit tillsammans med stiftelsen Unga Kvinnors Värn och
föreningen Terrafem med finansiering från Länsstyrelsen i
Östergötland. Föreningarna har i projektet intervjuat våldsutsatta
kvinnor med fokus på hedersrelaterat våld samt representanter från
föreningarna själva och från socialtjänsten. Inom ramen för
projektet har föreningarna förtydligat arbetssätt och metoder för att
långsiktigt stödja målgruppen.
Mål
Kvalitativa mål är att målgruppen ska få:
- ökad kunskap om samhällsrelevanta funktioner och
strukturer för att kunna orientera sig mellan dem.
- användbara verktyg för att skapa sig ett självständigt liv fritt
från våld och förtryck.
- kunskap för att manövrera och hantera relevanta
samhällsinstitutioner.
- ökat engagemang och delaktighet i samhället.
- ökat självförtroende, självkänsla och verktyg att hantera det
de har varit utsatta för/upplevt.
- ett socialt nätverk som kan skydda och bidra till att bryta
isolering.
- förståelse för våldets mekanismer och därmed minskad risk
att upprepa det de själva har utsatts för.
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ökad förståelse för normer och föreställningar och hur det
påverkar ens vardag.

Kvantitativa mål:
- 50-100 unika besökare per år varav 60% är återkommande.
- 5-10 utbildade volontärer som bidrar till verksamheten.
- 20-40 målgruppsanpassade aktiviteter årligen.
- 10-15 personer i individuellt samtalsstöd upp till 10 gånger
per person.
- 80% av besökarna upplever ökad kunskap, verktyg,
argument och nätverk (självskattning).
Kompetens
Somaya har lång erfarenhet av att erbjuda stöd till kvinnor som är
utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Föreningen
har i dagsläget 10 anställda, varav 80% har en högskoleutbildning
så som socionom, psykologi, statsvetenskap eller
beteendevetenskap. Delar av personalen har även läst en
högskolekurs i mäns våld mot kvinnor på Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK). Personalen har mellan 3-20 års arbetserfarenhet
av människovårdande arbete.
Somaya planerar att ha en projektledare på heltid för att driva
Somaya center, samt en kommunikatör och en kurator på deltid.
Projektledaren ska nyanställas medan kommunikatören och
kuratorn redan finns i organisationen.
Föreningen har i nuläget 10 aktiva volontärer. Alla föreningens
volontärer är över 18 år, är flerspråkiga och har genomgått en
utbildning på sex tillfällen där både Somayas personal och externa
föreläsare medverkar.
Jämställdhet
Somayas verksamhet tar avstamp från FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter för att avskaffa våld mot kvinnor, barn och
transpersoner. Föreningens verksamhet vänder sig till kvinnor och
hbtqi-personer. Män finns dock representerade i styrelsen och bland
medlemmarna.
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Likabehandling
Somaya arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv, som handlar
om hur kön samverkar med andra maktordningar, så som etnicitet
och sexuell läggning. Föreningen har en personalgrupp där olika
bakgrunder, erfarenheter och språk finns representerade, för att
kunna bemöta målgruppen på bästa sätt.
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Somaya tar upp frågor om likabehandling i verksamheten bland
annat på arbetsplatsträffar, i personalens externa handledning samt
på husmöte i det skyddade boendet och i gruppsamtal för
stödsökande. Föreningen har en likabehandlingsplan och en
arbetsmiljöpolicy som är förankrad bland personalen.
Lokal
Somaya har fått ett erbjudande om en ny lokal i Stockholm där
Somaya center är tänkt att bedrivas. Föreningen bedömer att de inte
kan dela lokal med aktivitetscentret för kvinnor i det skyddade
boendet på grund av säkerhetsskäl.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
OFU
Socialstyrelsen
Brottsoffermyndigheten
Övriga fonder och stiftelser
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Lokal
Aktiviteter
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

Belopp
600 000
500 000
73 200
200 000
1 373 200

736 200
420 000
30 000
50 000
137 000
1 373 200

Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
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Stadsövergripande och öppen verksamhet
Somaya uppger att Somaya center ska vända sig till målgruppen i
samtliga stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Verksamheten
kommer även att vara öppen för personer i andra kommuner med då
det är en fysisk mötesplats som ligger i Stockholm bedömer
föreningen att majoriteten av deltagarna kommer att tillhöra
Stockholms stad. Föreningen anger även att majoriteten av de
personer de haft kontakt med det senaste året per telefon och chatt
varit stockholmare. Förvaltningen bedömer att verksamheten är
stadsövergripande och öppen för alla i målgruppen. Förvaltningen
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kommer vid beviljat bidrag att efterfråga en sammanställning över
hur stor del av besökarna på Somaya center som är stockholmare
och vilka stadsdelsförvaltningar de tillhör.
Kompletterande verksamhet
Ansökan gäller start av Somaya center som ska vara öppet för
kvinnor över 25 år och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som
är eller riskerar utsättas för våld i nära relation och/eller lever i en
hederskontext. På centret vill föreningen erbjuda en rad insatser, så
som individuellt samtalsstöd, gruppsamtal, samhällsorientering och
kunskap, praktisk hjälp och aktiviteter för gemenskap och
relationsbyggande.
Målgruppen för ansökan innefattar således både kvinnor och htbqipersoner som är eller riskerar att utsättas för våld i nära relation och
de som dessutom är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
och förtryck.
Socialnämnden har ett tydligt ansvar att stötta våldsutsatta personer
att ta sig ur en situation där de utsätts för våld och förtryck. Enligt
5 kap 11 § SoL ska socialnämnden se till att den som utsatts för
brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall
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. I stadens budget för år 2021 är arbetet
mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld prioriterat. I
uppdraget till socialnämnden betonas bland annat vikten av att
personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds
långsiktiga insatser och stöd och hjälp att skapa ett nytt nätverk.
Staden har flera egna öppna verksamheter för personer som utsätts
för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Staden driver fyra
relationsvåldscentrum, som erbjuder råd- och stöd för personer över
18 år som utsätts för våld av en partner eller annan närstående.
Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum mot
hedersrelaterat förtryck och våld, som drivs av staden men
finansieras och samägs av samtliga kommuner i Stockholms län,
Region Stockholm och polisen. Resurscentret ska fungera som ett
stöd för ungdomar mellan 13 och 26 år som lever i en
hederskontext. Staden har ingen verksamhet som särskilt riktar sig
till vuxna kvinnor och hbtq-personer över 26 år som är utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

OFU beviljar bidrag till flera föreningar som erbjuder stöd till
kvinnor som utsätts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
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Vissa verksamheter har även särskilt fokus på kvinnor med utländsk
bakgrund och/eller hbtq-personer.
De flesta av föreningarna inom området som OFU beviljar bidrag,
så som Kvinnors Rätt, GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) och
Fempowerment, erbjuder främst stöd i form av telefonjour och
enskilt råd och stöd. Föreningen Kvinnors Nätverk har även en
öppen mottagning för praktisk hjälp och social samvaro en
eftermiddag/kväll per vecka, och erbjuder gruppaktiviteter.
OFU beviljar bidrag till flera föreningar som vänder sig till
motsvarade målgrupp som Somaya center planerar att nå.
Förvaltningen bedömer att Somaya center ändå kompletterar
befintliga verksamheter genom tillgängligheten med generösa
öppettider och bredden av de insatser som ska erbjudas. Somaya
center kommer att ha öppet alla vardagar, några dagar under dagtid
och några under kvällstid, för att så många som möjligt ska ha
möjlighet att delta. På centret ska målgruppen erbjudas stöd för att
navigera i samhället och hos myndigheter liksom samtalsstöd och
aktiviteter och gemenskap för att bygga ett nätt nätverk.
Förvaltningen bedömer att denna inriktning och tillgängligheten
kommer ge goda förutsättningar att erbjuda det stöd som
målgruppen behöver för att kunna leva ett självständigt liv fritt från
våld och förtryck. Förvaltningen anser även att det är positivt att
Somaya center ska stödja mammor i att förstå det hedersrelaterade
våldets mekanismer vilket kan förebygga att deras barn i sin tur
utsätts för våld och förtryck.
God kvalitet
Föreningen Somaya har lång erfarenhet av att stötta kvinnor, barn
och hbtq-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i
nära relation och hedersrelaterat våld. Föreningen har kulturell och
språklig kompetens att möta kvinnor med olika bakgrunder, utöver
kompetens kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck. Genom projektet “Stöd till ett fritt liv” som föreningen
drivit tillsammans med Unga Kvinnors Värn och Terrafem har
föreningen förtydligat utgångspunkter och arbetssätt för långsiktigt
stöd till målgruppen.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Förvaltningen anser att Somaya som organisation har den
kompetens som krävs för att bedriva den planerade verksamheten
med god kvalitet. Förvaltningen bedömer att en styrka med den
planerade ansökan är att idén tagits fram baserat på behov som
målgruppen uttryckt i kontakter med föreningen.
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Rimliga kostnader
Förvaltningen anser att kostnaderna i budgeten för föreningens
ansökan i sig är rimliga. Förvaltningen anser samtidigt att det är ett
högt belopp för ett tidsbegränsat bidrag då det är en ny och oprövad
verksamhet. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att Somaya
ska beviljas ett lägre bidrag än det sökta, 400 000 kronor.
Jämställdhetsanalys
Somaya center kommer inte vara öppet för män. Förvaltningen
anser att begränsningen är berättigad utifrån kvinnors särskilda
utsatthet för mäns våld och att kvinnor därför kan ha behov av egna
verksamheter. Även män utsätts för våld i nära relationer liksom av
hedersrelaterat våld och förtryck, varför förvaltningen anser att det
är viktigt att det även finns insatser för denna grupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen
Somayas verksamhet Somaya center lever upp till kriterierna i
riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag
för ett år.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Somaya ett
tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor för perioden 1 oktober 2021
till och med 30 september 2022.
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