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INLEDNING

2018 har varit ännu ett år i förändring och 
utveckling inom vår organisation. Ingen 
dag, ingen vecka, ingen månad, inget år är 
det andra likt. 

Vi har under året startat vårt Idéburna  
Offentliga Partnerskap med fem olika 
partner inklusive oss själva, Botkyrka 
kommun, Arbetsförmedlingen Huddinge 
Botkyrka Salem, Botkyrka Folkhögskola och 
Studieförbundet Bilda. Det har inneburit att 
vi fått möjlighet att fördjupa vår samver-
kan med dessa partner i en gemensam 
vilja att utveckla möjligheterna för kvinnor 
med utländsk bakgrund att komma in på 
arbetsmarknaden. Ett spännande långsiktigt 
arbete som startat 2018! Det mest konkreta 
resultatet av detta har under 2018 varit 
starten av den nya gemensamma folkhög-
skolekursen tillsammans med Botkyrka 
Folkhögskola, Svenska i butik.

Vi är och vill vara en del av våra huvudmäns 
sociala och diakonala arbete och tillsam-
mans göra skillnad för och tillsammans med 
människor i utsatta livssituationer, lokalt i 
våra kommuner. Därför är processen med 
att ta fram ett nytt strategiskt visionsdoku-
ment tillsammans med våra huvudmän ett 
annat roligt och viktigt arbete som startat 
2018. Vad vill vi tillsammans med våra 
huvudmän vara för organisation om ett 
antal år? 

Det som värmer extra när jag tänker på 
2018 är alla de möten mina kollegor och jag 
haft under året. Möten som gjort skillnad, 
där vi har bidragit till att de vi möter fått 
verktyg att använda sina egna resurser i 
utvecklingen av sina liv. En utveckling som 
inte alltid är smärtfri och rak men som ändå 
tagit några steg, förhoppningsvis på väg 
mot varaktig förändring. Ibland har det gått 

framåt hela vägen, ibland har vi fått gira 
några extra svängar och även tagit  
några både nedför- och uppförsbackar och  
emellanåt har vi fått gå några steg bakåt 
för att få rätt perspektiv. Men vi gör det för 
och tillsammans med de vi möter!

Nu blickar vi framåt, med denna verksam-
hetsberättelse lägger vi 2018 bakom oss, 
gläds över allt vi gjort efter bästa förmåga 
och lär oss av det som inte blev som vi 
tänkte. 

Jag hoppas att vi fortsätter vara en orga-
nisation som är proaktiv, utvecklande, 
inspirerande, obekväm och utmanande. 
Att vi är det likväl för samhället, myn-
digheter och organisationer som för 
enskilda människor. Både för de som 
är mitt i livet och för de som länge 
varit eller just nu är i en utsatt livs-
situation. 

Vi vill fortsätta att tillsammans sam-
verka med dig som enskild, myndig-
het, företag och organisation för att 
bygga ett gott lokalt samhälle i våra 
tre kommuner Huddinge, Botkyrka 
och Salem. 

Tillsammans kan vi bidra i den för-
ändringen och utvecklingen i såväl vårt 
lokala samhälle som i våra organisa-
tioner och hos varandra. Tillsammans 
skapar vi det goda lokala samhället! 

Mats Wåhleman
Verksamhetschef

VAD VILL DU LÄSA OM?

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

FÖRÄNDRING 
OCH UTVECKLING 
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K R A F T  
Framtid och hopp för varje människa
Den salutogena idén bygger på att människan är 
kompetent och har egna resurser. Den fokuserar på 
det friska och fungerande.

Vi har som uppgift att vara med och skapa en ar-
betsplats och en arbetsmiljö som stärker delaktighet 
och ansvarstagande vilket leder till ett lärande för 
såväl oss själva som för våra deltagare.
 
Det är varje individs aktuella situation och förståelse 
som är utgångsläget i förändringsarbetet med att 
stärka våra deltagares hälsa och förutsättningar, 
varje dag, hela dagen.                                   

I allt detta arbete är medarbetarskapet en avgöran-
de faktor. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra 
deltagare, vägleda (visa på vad som är fungerande 
och bra) och skapa bra situationer för var och en att 
stärka sina förutsättningar för en positiv utveckling. 

Och att aldrig ge upp.

Känsla
Känsla av sammanhang, 
empati och engagemang

Respekt
Människan har ett okränkbart 
värde och alla ska därför mötas 
med respekt

Ansvar
Makt över och ansvar för sitt 
eget liv.  Ta ansvar och ge 
ansvar

Framtid
Framtid och hopp för varje 
människa. Att aldrig ge upp.

Tillit
Det finns en kraft som är star-
kare än oss själva. Tillit, tro 
och förtroende är grunden

INLEDNING
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Som människor är vi värda att den som 
bemöter oss stannar upp och ifrågasät-
ter det som i all hast kan tas för givet.  Vi 
bör få, och ge varandra och andra många 
chanser att utvecklas och bli bra och lyckas. 
Vi behöver fokusera på det som är bra och 
rätt – på hur vi vill att det ska bli. 

Vi kan tänka så här, med Jesus som före-
bild, kan även vi våga vägra vara bärare 
av de färdiga svaren om oss själva, våra 
medmänniskor och våra liv. Vi kan stanna 
upp och våga vända och vrida på perspek-
tiven, och inte vara så snabba med att på 
någon sekund skapa oss en bild av vem du 
eller jag är. 

Vi kan få modet att ifrågasätta de snabba 
svaren och våra tidigare värderingar.

Jesus levde sitt liv bortom de geografiska, 
sociala, ekonomiska, kulturella, religiösa, 
politiska och psykologiska gränser som vi 
människor lätt ser i oss själva och varandra.  

Vi kan lära oss mycket genom att fokusera 
på hans sätt att bemöta människorna som 
fanns i hans omgivning. Lärjungarna fanns 
ständigt i Jesus närhet. De ville alla lära 
sig så mycket som möjligt av honom, och 
ställde många frågor.  

Det som tilltalar mig starkt är att Jesus var 
en person som ofta satte sig på tvären och 
ifrågasatte det som många andra såg som 
givet. Att vägra göra något kan vara att stå 
upp för det man i grunden tror på. Jesus 
vägrade att följa regler när han såg att 
reglerna stod i vägen för hans värderingar 
och hindrade Guds kärlek. 

Han vägrade göra skillnad på människor 
och han kastade ofta om perspektiven. 

VÄRDEGRUND

SPELA VARANDRA 
SNYGGA

I Bibeln finns många berättelser som visar 
på hur han bemötte sina medmänniskor. 
Där finns många berättelser som beskriver 
hur han hanterade frågor han fick av sina 
lärjungar och människor som sökte svar hos 
honom.  

Många gånger berättas det att Jesus inte 
gav det raka svar som förväntades av den 
som ställde frågan. Väldigt ofta vände han 
upp och ner på det givna perspektivet, för-
djupade, förenklade och gav helt andra svar 
än väntat. Jesus svarade ofta med liknelser. 
Han ville väcka ett engagemang hos dem 
som ställde frågan, och skapa förståelse för 
att det fanns mer att lära. De som lyssnade 
tvingades stanna upp och tänka till, känna 
efter, vända och vrida på sina värderingar 
och förutfattade tankar. Han ville ge sina 
medarbetare möjligheten att få en djupare 
förståelse för det de sett och hört. En fost-
ran baserat på ett starkt engagemang. 

Vi behöver inte sträva efter att vara
Jesus. Men vi kan sträva efter att anamma
det förhållningssätt han hade mot sina
medmänniskor. Jesus var mer än en män-
niska, men det är det genuina mänskliga i 
hans sätt att vara som jag vill lyfta fram. 

Jag vill att det ska finnas utrymme för att 
ifrågasätta och sätta sig på tvären, om det 
gynnar ett medmänskligt förhållningssätt. 
Jesus var på många vis en god förebild vad 
gäller att vara genuint medmänsklig. Våra 
uppfattningar av vem Jesus var kan nog 
variera i oändlighet men handlar ofta om 
att han var både människa och Gud. Att 
anamma Jesus medmänskliga förhållnings-
sätt kan berika oss alla.   

Vi ska också kunna förvänta oss att andra 
ska ta sig tid och lyssna på det vi vill säga, 

och förstå fler sidor av oss. Som människor 
är vi långt mer unika än en ögonblicksbild.
Allt detta vill jag koppla till vår värdegrund 
och hur den påverkar oss på jobbet.
Vår värdegrund ska påverka hur vi känner 
för vårt jobb, vårt förhållningssätt och vårt 
bemötande av människor i vår närhet.

Här är engagemang viktigt.
Att vara engagerad innebär att brinna för 

någonting, att ta ansvar för att bidra och 
skapa ett värde högre än själva insatsen. Att 
ansvara för att signalera vår värdegrund i 
allt vi gör och säger.
 

Engagemang går hand i hand med att 
vara nyfiken, att inte ge upp vid hinder och 
utmaningar, att se möjligheter och vilja 
komma med lösningar, att vara intresserad 
av att lära sig mera, att utveckla och att 
utvecklas.
 

Engagemang är den kraft som vetenskap-
ligt bevisat ger bäst förutsättningar för 
människors långsiktiga prestationer och 
välmående.

Vilka känslor vill vi skapa hos de vi möter i 
vårt dagliga arbete? 
 
Glädje, intresse och möjligtvis förvåning. 
Känslan av förvåning gör oss uppmärk-
samma. 

Vi ska om vi kan, undvika att få våra 
medmänniskor att känna sig rädda, arga, 
ledsna eller misslyckade.  Vi ska dela med 
oss av vårt engagemang och viljan att spela 
varandra snygga.

 
Lauretta Gfrörer 
Personalchef

INLEDNING
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Ombyggnad pågår! Vi 
utökar secondhandbuti-
ken i Stuvsta genom att 
ta över lokalen intill. 
Planerad öppning senare 
i vår.

Ett intensivt arbete 
mellan Hela Människan 
och Botkyrka folkhög-
skola pågår för att ta 
fram kursmaterial till 
nya folkhögskolekursen 
Svenska i butik. 

I N L E D N I N G

Vi är som organisation 
inne i ett intensivt skede. 
Mycket är på gång, nya 
kollegor anställs och nya 
uppdrag skall verkställas, 
många nya deltagare att 
hantera. Vi tycker alla det 
är roligt, men det tar 
samtidigt mycket energi.

De sover under broar, i 
tält eller på gatan. När 
temperaturen sjunker 
känns vintern. Genom 

Akut klädhjälp till 
kvotflyktingar som FN 
utsett och som varje 
kommun måste ta emot.

Fem dagar i veckan är 
det frukost på Riagården i 
Tumba för människor i 
utsatta livssituationer. 

Vår verklighet rymmer 
spännande människor, 
givande samtal och 
möten.

Snart är det sportlov! 
Nu säljer vi ut vintersport 
i secondhandbutiken i 
Tumba. Skidor, pjäxor, 
skridskor och stavar  
5 kronor paret. 

Sedan början av året 
hämtar vi och en volontär 
på onsdagar matsvinn på 
Willys i Tumba samt ICA 
Maxi i Flemingsberg. För 
närvarande är Hela 
Människans lokaler i 

Tumba en sambandscen-
tral utifrån vilken vi 
sedan fördelar matvaror 
till ett par olika kyrkor 
som visat intresse samt 
vår egen verksamhet t ex 
Riagården. 

Nya kaffemaskinen är 
igång och under mars 
månad har vi lite extra 
bra priser i caféet så vi får 
träna på vår barista-
kompetens!

”Vinternatt 2” erbjuds 
övernattning och varm 
mat för utsatta EU-
medborgare tillsammans 
med våra huvudmän. 

Plötsligt blev det mörkt 
i lokalen i Tumba. 
Strömavbrott. Men vi 
fortsätter jobba under 
stearinljusens sken.

Utbildning med fokus 
på bildstöd.

Samarbetet är ett så kallat Idéburet  
Offentligt Partnerskap, IOP. Det startade 
på initiativ av Hela Människan och idag 
ingår även Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen 
Botkyrka Huddinge Salem och de idéburna 
organisationerna Botkyrka Folkhögskola, 
och Studieförbundet Bilda. Samarbetsavta-
let mellan parterna gäller perioden 2018-
2020. För att hitta rätt sätt att arbeta blev 
det första steget i projektet att genomföra 
en intervjustudie med 30 utrikesfödda kvin-
nor. I fokusgruppsamtal fick de reflektera 
tillsammans över vad ett ”gott liv” är och 
vad som behövs för att det ska uppnås. 

Studien leddes av Gabriella Olofsson som 
är fristående konsult. 
– Jag föreslog en intervjustudie, där vi lyss-
nar på vad kvinnor säger, utifrån frågorna 
om livsutrymme och makt, säger Gabriella 
Olofsson. 

Agera utifrån kunskapen
För genomförandet av studien var det 
nödvändigt att hitta samtalsledare till 

IOP KVINNA 

HELHETSPERSPEKTIV 
PÅ INDIVIDNIVÅ
Under 2018 inledde Hela Människan tillsammans med Botkyrka kommun och andra ideella  
aktörer samarbetsprojektet IOP Kvinna i Botkyrka. Det syftar till att hjälpa utrikesfödda 
kvinnor som länge varit utanför förvärvsarbete och utbildning att bryta sitt utanförskap.  

IOP Kvinna i Botkyrka kanske blir den första inspirationen till att tänka att arbete och utbildning är möjligt.

JANUARI FEBRUARI
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I N L E D N I N G

Frukostmöte om 
möjligheter till 
politikersamtal i 
Huddinge, Botkyrka och 
Salem inför valet.

Mer och mer påsk… 
Varje dag tar vi fram lite 
mer påsk i secondhand-
butiken. Påskägg i 
allsköns motiv och 
storlekar, söta äggkoppar 
och bord dignande av 
påsksaker.

Äntligen! Nu öppnar 
vi upp nya delen i vår 
butik i Stuvsta! Det 
innebär möjlighet till ett 
större utbud av varor. 

Kurssamarbete. pågår! 
Allmän kurs – Svenska i 
butik är en kurs i svenska 
som andraspråk och 
språk i yrke, som ges av 
Botkyrka Folkhögskola i 
samarbete med Hela 
Människan.

Årsstämman är ett 
utmärkt tillfälle att få 
kunskap och information 
om vårt gemensamma 
sociala/diakonala arbete.
Stämman är naturligtvis 
öppen för alla andra 
intresserade, men bara 
ombud har rösträtt. 

På Riagården 
fortsätter arbetet som 
tidigare. Vi märker att 
antalet besökare ökar.

Idag har det strömmat 
in gåvor till butiken. Vi 
har även varit och tömt 
fulla containrar på ÅVC i 
Flemingsberg och Salem. 
Vi är tacksamma för alla 
fina saker ni ger oss. Det 
hjälper oss att hjälpa 
vidare! 

Vår ute! Vår i sinnet! 
Dags för inlines! Under 
april säljer vi inlines för 
10 kronor paret.

Snart sommar! Nu 
söker vi handledare för 
sommarens ferieprakti-
kanter.

Arbetsförmedlingen  
är mitt uppe i en stor 
omorganisation. En  
konsekvens av det är att 
vi har ännu svårare att 
navigera rätt i våra 
ärenden kopplade till 
arbetsförmedlingen. 

Vi funderar på om 
våra butiker och vårt café 
skall bli kontantlösa. 
Alltså att vi enbart ska 
acceptera kort och swish 
som betalningsmedel. 
Anledningen till detta är 
dels säkerhetsskäl, dels 
att kontanthantering är 
en dyr process och det tar 
av pengar som kan gå till 
bättre ändamål. Vi ställer 
via sociala medier frågan 
till våra kunder.

fokusgrupperna, personer som själva hade 
erfarenhet av målgruppens problematik. 

– Utmaningen för mig var att jag inte 
själv kunde vara med under intervjuerna. 
Det var nödvändigt för att det skulle bli 
samtal på ett jämlikt sätt. Men det innebar 
att jag var två steg bort från samtalet och 
det som sagts tolkades först av ledaren och 
sedan måste jag tolka det ledaren uppfat-
tat. Efter förutsättningarna tycker jag att 
det fungerade bra med en mängd intressant 
information. Den egentliga utmaningen är 
nu att faktiskt agera utifrån den kunskap 
kvinnorna förmedlar. Det är så lätt att man 
bara fortsätter göra det man är bra på. 

Vill vara delaktiga
I studien beskrivs hur kvinnorna tycker det 
är svårt att närma sig samhället. Gabriella 
Olofsson ser ett behov av en större förstå-
else för hur de tänker. 

– De vill vara delaktiga, men känner sig 
delvis hindrade av en brist på livsutrymme 
för dem i samhället. Det här är något som 
projektet behöver hantera. Vi talar mycket 
om empowerment med fokus på indivi-
den. Men majoritetssamhället gör kanske 
antaganden som är felaktiga, om vad det 
är att vara kvinna, eller att vara familj, för 
de här kvinnorna, antaganden som inte är 

baserade på kunskap om dem, utan på 
erfarenheter från vårt eget liv.

Inspiration till att tänka arbete
Monica Värmå arbetar med projektet 
för Hela Människan. Till verksamheten 
här kommer kvinnor ur målgruppen 
för arbetsträning, huvudsakligen via 
Arbetsförmedlingen, samt några som går 
utbildningen Svenska i butik, på Botkyrka 
Folkhögskola. 

– Vi försöker på många olika sätt att 
stötta kvinnorna som kommer. Vi arbetar 
med IOP Kvinna i Botkyrka inte bara ur ett 
helhetsperspektiv, utan också med hur vi tar 
emot dem som individer. Vi får inte glömma 
att lyssna på vad de tänker om sitt liv och 
stötta dem i deras tankar. Det kan vara 
svårt att hitta insatser för de här kvinnorna 
utan att ha samma språk som de. Men det 
kan vara stärkande för dem att bara komma 
ut och träffa andra istället för att gå en-
samma i hemmet. Många befinner sig långt 
ner på minussidan på en skala hur de mår 
i livet. Får man i det läget vara ute bland 
andra människor och prata lite svenska, 
kanske det blir den första inspirationen till 
att tänka att arbete och utbildning ens är 
möjligt, säger Monica Värmå. 

Användbara verktyg
Gabriella Olofsson fortsätter arbeta med 
projektet med fokus på att vara ett stöd i 
processen att skapa ett effektivt lärande 
arbetssätt. 

– Vi behöver få en lärande utvärdering 
som innebär att vi regelbundet stannar upp 
och lyssnar på kvinnorna, drar lärdomar 
från samtalen och utvecklar projektet på 
ett sätt som ger kvinnorna de verktyg de 
behöver, säger Gabriella Olofsson. 

»Jag vill att 
samhället ger oss chans att 
lära oss hur man ska vara 

på en arbetsplats«

»Vi vill bli inkluderade  
i det som händer i  

samhället, vi vill jobba 
som alla andra«

»Om jag inte får chansen 
att jobba någonstans  

kommer jag aldrig heller 
att skaffa mig erfarenhet«

Inom IOP Kvinna arbetar man med ett individ- 
perspektiv genom att lyssna på vad deltagarna 
tänker om sitt liv och stötta dem i deras tankar.

MARS APRIL

Utdrag ur fokusgruppssamtalen.
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I N L E D N I N G

Integration är inget 
valbart eller ett tillägg till 
allt det andra utan en 
oumbärlig inställning vi 
alla behöver bära med oss 
i vardagens alla möten.

Vilken vårdag! Perfekt 
för en fika, eller varför inte 
till exempel en räkmacka 
eller pannkaka till lunch i 
vårsolens sken! Kanske 
passa på att svalka sig 
med en iskaffe eller iste

Vi söker lördagsvolon-
tärer till butiken i Stuvsta 
till hösten.

Våra läger och 
utflykter är i princip 
överfulla. Behoven är 
alltså väldigt stora.

Som ett led i vår ambi-
tion att öppna en social 
livsmedelsbutik har vi 
under våren varit på 
studiebesök i Jönköping. 

I ett antal år har vi 
twittrat på kontot  
@helamanniskan. Från 
och med nu kommer Mia 
Nilson, generalsekrete-
rare för Hela Människan i 
Sverige, att twittra på 
detta konto. Mycket kul! 
 

Välkomstfest!
Glada miner och solsken 
när Hela Människan, 
kyrkorna, kommunen, 
Röda korset samt grannar 

och volontärer ordnade 
grillfest och hälsade ny-
inflyttade i modulhusen i 
Tumba välkomna.

I en serie samtal får 
politiker och allmänhet i 
Botkyrka, Huddinge och 
Salem mötas för att 
diskutera demokrati och 
mänskliga rättigheter   
ur ett lokalt och globalt 
perspektiv. Först ut är  
ett samtal under 

”Allmän-dalen” på 
Mångkulturellt centrum i 
Fittja.

Hela Människans 
dagläger för familjer 
samlar runt 25 personer 
(föräldrar, barn och 
ledare) som har en 
fantastisk vecka med 
bland annat lek, musik, 
god mat, skapande med 
färg, utflykter och goda 
samtal.

Ett givande besök med 
många infallsvinklar.

Möte med Huddinge 
pastorat och flera av 
kyrkoherdarna där. 
Många spännande 
utvecklingsområden 
diskuterades.

Alltid fyndläge i våra 
butiker i Tumba och 
Stuvsta.

Inriktningen bestod av en friskvårdsdel, 
samtalsgrupp, och individuella samtal.

– Gruppen träffades två gånger i veckan 
under perioden oktober-december. På 
måndagar hade vi friskvårdstema med 
stavgångspromenad och därefter fika med 
samtal om friskvård. På onsdagar hade 
vi samtalsgrupp utifrån ett särskilt tema, 
berättar Harriet Holmgren, konsulent.

Ta makten över dina tankar
Vid temasamtalen har man utgått från 
materialet ”Samtal om Livet” från Origo 
resurs och pratat om följande: ta makten 

ANDNINGSHÅL
över dina tankar, självkänsla och självbild, 
dina personliga resurser, vårda din kropp, 
mat-motion-sömn, relationer, gränser, hur 
använder du din tid, livsbilder. 

– Vi har vid varje träff haft en avslapp-
ningsövning och en fokusrunda där delta-
garna har fått dela med sig av hur deras 
vecka varit, berättar Harriet.

Tack vare projektmedel från Socialstyrelsen erbjöds under hösten ”Skapa gott liv”,  
en gruppverksamhet för personer med någon form av psykisk ohälsa. 

Ny energi
Förutom genom samtal, har temana även 
belysts med genomgång av teori och en del 
praktiska övningar. 

– Vi har velat koppla det vi pratat om och 
gjort vid grupptillfällena till deras vardag. 
Flera av deltagarna beskrev i utvärdering-
arna att de uppskattat grupptillfällena som 
ett ”andningshål” där de kunnat slappna 
av och hämtat ny energi. Vi kan också se 
styrkorna med att deltagare träffas i grupp 
och hör och ser att de inte är ensamma om 
sina upplevelser av psykisk ohälsa, avslutar 
Harriet.

Deltagarna i ”Skapa gott liv” gjorde vid en träff en gemensam målning som sedan resulterade i varsin individuell bild (alla fick varsin ram att lägga på målningen 
och välja ut ett motiv).

MAJ JUNI
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I N L E D N I N G

Vi är en organisation 
som lever och verkar mitt 
i vårt lokala samhälle. 
Genom våra olika 
verksamheter och 
medarbetare möter vi 
människor varje dag som 
på olika sätt behöver vårt 
stöd. Genom dessa 
möten får vi mängder av 
information som berättar 
för oss hur vårt lokala 
samhälle mår. Den 
informationen vill vi 

Om man har saker 
som passar bättre att 
återanvända än att 
återvinna kan man 
skänka sådana saker vid 
besök på ÅVC 
Flemingsberg och Salem. 
Sakerna säljs sedan i 
secondhandbutikerna.  

Möten, viktiga för vår 
utveckling, många fler än 
vi förstår sker varje dag i 
stort och smått.

använda till att anpassa 
och utveckla vår organ- 
isation så den möter och 
utmanar just dessa behov.

Vi erbjuder feriepraktik 
för ungdomar via 
kommunen som får sin 
första sommaranställning. 
Vi har blivit en av de 
största aktörerna utanför 
kommunens arbetsplatser 
och för detta krävs extra 
resurser i form av personal 

Mer prisvärt än så här 
blir det inte. REA på 
byxor! 5 kronor paret.

Poltikersamtalen 
fortsätter. Lokala politiker 
möts och får frågor om 
engagemang, om 
värdegrund och 
värderingar! 

”Hembakat” i caféet! 
Blåbärspaj, äppelpaj och 
tosca med kokos.

Kontantfri butik!
Från och med augusti 
är secondhandbutiken 
i Stuvsta en kontantfri 
butik. Betalning sker med 
Swish eller kort. 

Arbetet på Riagården 
fortsätter. Under hösten 
blir det försök till omtag 
på flera områden.

och en organisation som 
kan ge tillgängligt stöd i 
form av tid, samtal, 
vägledning, undervisning 
om rutiner och regler m.m.

Även under sommaren 
söker sig människor till 
butiken. Visst köper man 
gärna med sig något hem, 
men många gånger verkar 
man lika mycket behöva 
mänsklig kontakt och 
ibland också konkret hjälp.

 

Ett stenkast från Vårsta centrum ligger 
Vasastugan, ett fint gammalt rödtimrat hus, 
vackert beläget vid Malmsjöns strand. Sista 
veckan i juni ordnade Hela Människan för 
tredje året i rad ett dagläger för familjer i 
behov av att träffa andra familjer och med 
begränsade ekonomiska resurser för att 
själva kunna bekosta aktiviteter under som-
maren. Nio föräldrar (flertalet ensamstå-
ende mödrar) och elva barn i åldrarna 1-12 
år deltog tillsammans med fem ledare. 

Fem av föräldrarna var utlandsfödda och 
hade flyttat till Sverige i vuxen ålder.  Två av 
dagarna ägnades åt lära-känna-övningar, 
lekar, spel, gruppsamtal med föräldrar med 
mera. 

– Solen strålade och vi kunde sitta ute 
och fika och äta maten som lagades i 
stugans kök av en personal från Hela Män-
niskan och en volontär. Det är så fantastiskt 
att på bara femton minuters bilresa från 
Tumba Centrum komma till denna idyll. 
Många av lägerdeltagarna har inte tidigare 
varit i området och uppskattade känslan 
av att komma ut på landet, säger Harriet 
Holmgren, konsulent.

Spännande experiment
Daglägret bjöd även på två utflyktsdagar 
under veckan, en upplevelserik dag på  
Tom Tits museum i Södertälje och en i  
Nyckelvikens friluftsområde.

– På Tom Tits fick vi prova på en mängd 
spännande aktiviteter och experiment och 
på Nyckelvikens friluftsområde i Nacka gui-
dades vi runt i visningsjordbruket med alla 
djur, fick se hembygdsmuseet samt åt en 
god lunch vid dukade bord på herrgården.  
Vi hann även dansa runt midsommarstång-
en och njuta av glass i skuggan, berättar 
konsulent Carl-Johan Freed.

En vecka som betyder mycket
Avslutningsdagen hölls på Riagården med 
summering av veckan men också med lekar 
och tårtkalas.

– Vi är glada och tacksamma att vi, tack 
vare bidrag och fondmedel, har möjlighet 

att arrangera en familjevecka där vi kan  
hålla deltagarvgiften på endast 100 kr/
person. Vi ser och hör att veckan betyder 
mycket för alla deltagare, säger Harriet.

Håller kontakt
I september var det återträff för lägrets 
deltagare och ledare med ett besök på 
Skansens höstmarknad. 

– Det var mycket uppskattat bland barn 
och vuxna att mötas igen, få prova på lekar 
från förr i tiden, åka karusell, se på alla djur, 
åka Skansentåg, äta våfflor med mera. Det 
är även roligt att höra att några av delta-
garna har fortsatt kontakten med varandra 
efter sommarens läger, avslutar Carl-Johan. 

SOMMARLÄGER
Strålande sol, lekar, gruppsamtal och utflykter med både spännande aktiviteter och experiment 
och besök på ett jordbruk. Det var lite av det som hände på sommarens dagläger.

Stora och små beundrar utsikten över Nackavikens inlopp

JULI AUGUSTI
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INLEDNING

Mer än 200 vinter- 
jackor framhängda! 

Integrationsutflykt!
Ett 50-tal nya och gamla 
svenskar åker tillsam-
mans i höstsol. Vi vinkar 
på avstånd till prinsessan 
på Haga slott. Sedan 
går färden vidare mot 
Ytterby gruva på Resarö. 
En kulturvandring längs 
vattnet i Vaxholm hinns 
också med innan en 

”Mat och Prat” startar, 
en grupp  för utlands-
födda kvinnor i behov av 
språkträning i svenska. 
Deltagarna kommer från 
Syrien och Turkiet och de 
flesta har bott i Sverige 
många år. Första träffarna 
bjuder på gemenskap och 
många skratt. Som en av 
kvinnorna uttrycker det: 
”Det var länge sen jag 
hade så här trevligt och 
skrattade så mycket”. 

svensk fika avnjuts vid 
Bogesunds slott. Och just 
det… vi inbjuds av öbor 
att hjälpa dem plocka 
äpplen i trädgården!

Vi har fantastiskt 
många ansvarstagande 
personer inom våra socia-
la företag. De hittar nya 
möjligheter och ser till att 
saker rullar framåt!

Höstlovsaktivitet  för 
asylsökande och 
nyanlända med möjlighet 
att prova på cirkuskonster 
med Clowner utan 
gränser”.

Skapa gott liv för 
deltagare  som har olika 
former av psykiska 
funktionshinder. Syftet 
med gruppen är att stärka 
KASAM, känsla av 
sammanhang och få det 

Vi förstår utifrån flera 
reaktioner att det är 
viktigt att Hela 
Människan inte bara 
jobbar med den lilla män-
niskan i utanförskap utan 
också vågar lyfta större, 
principiella frågor på 
politisk nivå i syfte att 
fråga: Vilket samhälle vill 
vi ha i framtiden?

friska som fungerar att 
växa så att de kan gå 
vidare i livet och må 
bättre.

Simundervisning på 
Storvretsbadet i Tumba 
som ger utlandsfödda 
kvinnor möjlighet att lära 
sig simma. 

Vi lever i en tid då demokratin runt om i 
världen sätts på prov. Mänskliga rättigheter 
ifrågasätts, aktivister tystas och oberoende 
medier och organisationer som avslöjar 
missförhållanden tvingas lägga ned arbetet. 

Under temat ”Vilken värld vill du leva i?” 
bjöds lokal- och riksdagspolitiker in till 
samtal som sätter mänskliga rättigheter 
först, samtal som vågar lyfta blicken och se 
att Sverige är en del av världen.

– Vårt mål med samtalen var att politi-
kerna skulle få chansen att tala till punkt 
om sina politiska vision för demokrati och 
rättvisa i Sverige och i världen. Trots att 
Sverige är ett litet land spelar vi en viktig 
roll för demokrati på den internationella 
arenan, och oavsett valresultatet behöver vi 
modiga politiker som fortsätter leda Sverige 
i den rollen, berättar Cecilia Nilsson Kleffner, 
policy- och påverkanschef på Biståndsorga-
nisationen Diakonia

Över hela landet
Samtalsserien ”Vilken värld vill du leva i?” 
arrangerades tillsammans med ett hundra-
tal frivilliga i församlingar och föreningar 

VALET 2018 

VILKET SAMHÄLLE 
VILL VI LEVA I?

runt om i Sverige och bygger på en form 
som Biståndsorganisationen Diakonia tagit 
fram tillsammans med bl a studieförbundet 
Bilda. Lokalt här i Huddinge, Botkyrka och 
Salem ordnades fyra samtal.
 
Röster från världen
Samtalen inleddes med dokumentär- 
föreställningen ”Mod och motstånd”, som 
bygger på berättelser från fem människo-
rättsförsvarare från Zimbabwe, Honduras, 
Kambodja, Uganda och Sverige om varför 

de fortsätter att kämpa för mänskliga 
rättigheter trots att de själva har tvingats 
betala ett högt pris.

– I en tid när debattklimatet hårdnar, 
populismen drastiskt ökar och värderingar 
som demokrati och mänskliga rättigheter 
ifrågasätts och hotas behövs samtal om 
värderingar och visioner om en rättvis 
värld. Därför ordnade vi fyra öppna politi-
kersamtal med lokala politiker i Huddinge, 
Botkyrka och Salem, säger konsulent  
Carl-Johan Freed.

I en serie samtal fick politiker och allmänhet i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem mötas 
för att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter – både ur ett lokalt och globalt perspektiv. 

De lokala samtalen arrangerades av Antirumours Sverige, Botkyrka församling, Equmeniakyrkan Hallunda, 
Equmeniakyrkan Tumba, Huddinge Pastorat, Mångkulturellt centrum, Stuvstakyrkans församling tillsammans 
med Studieförbundet Bilda, Diakonia och Hela Människan.

SEPTEMBER OKTOBER
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Höststämma! Vi 
beslutar om verksamhets-
plan och budget 2019. 

25 varuvagnar med 
julpynt väntar på att bli 
uppackade till 
julmarknaden.

Mässa på Arbetsför-
medlingen i Botkyrka. 
Ännu ett tillfälle att möta 
potentiella nya deltagare.

Vi närmar oss julen 
som för många är 
förknippad med 
gemenskap och glädje. 
Men bland en del av de vi 
möter i våra verksamhe-
ter skapar dessa helger 
istället oro, ensamhet och 
utanförskap.

Plattformen för 
idéburna organisationer 
har under hösten gjort 
en omstart och nu har vi 

Äntligen julmarknad! 
Knallarna står i sina 
stånd, barnen pysslar på 
nedre plan och här och 
var ljuder stämningsfulla 
julsånger.
 

Spännande möte  
med personalen i Salems 
församling. Föreläsning 
och workshop om hur vi 
sätter goda gränser för 
vårt engagemang i 
socialt arbete.

ett möte där nya stadgar 
tas och en ny styrelse 
väljs. Väldigt roligt att 
detta nu åter är igång.

Julbord på Riagården.
Vi sjunger julsånger och 
de som behöver får en 
julmatkasse. 

Jul i gemenskap bjöd 
återigen på värme, härlig 
mat, juliga sånger och 
många samtal.

En kväll på Tumba- 
scenen. Botkyrka kommun 
med Hela Människan, 
Röda korset m fl möter 
nyinflyttade i modulhusen 
på Tumba gärde.

Swedbank Fastig- 
hetsbyrå ordnar en 
insamlingskonsert i 
Botkyrka kyrka med 
saxofonisten Johan 
Stengård där intäkter går 
till vårt sociala arbete.

Den kalla årstiden  
är här. Under julen förbere-
der vi för Vinternatt för 
EU-migranter som  kör 
igång i januari med 
volontärer från kyrkorna.

Vi kan se tillbaka på 
ännu ett år där vi erbjudit 
tusentals möten, framför 
allt enskilt men även i 
olika större grupper eller 
samlingar. Möten som 
gjort skillnad, här lokalt! 

ÅTERVUNNA PLAGG
Julen 2018 blev det återvunna plagget – plagg helt eller 
delvis tillverkade av återvunna material eller secondhand 
– årets julklapp.

Det är HUI Research som utser årets jul-
klapp. 2018 för trettioförsta året i rad

− 2018 års julklapp illustrerar hur håll-
barhet går från att vara en trend som några 
konsumenter och företag plockat upp till 

att bli mer och mer av en hygienfaktor,  
berättar Jonas Arnberg, VD på HUI  
Research.

– Det stämmer med vår uppfattning att 
intresset för secondhand ökar hela tiden, 

Det återvunna plagget – plagg helt eller delvis tillverkade av återvunna material eller secondhand blev årets julklapp 2018. 

säger Ylva Darnald, butiksansvarig för Hela 
Människans secondhandbutik i Tumba.

Klimat- och socialsmart
– När du handlar i vår secondhandbutik 

bidrar du till vårt lokala sociala arbete i 
Huddinge Botkyrka och Salem samtidigt 
som dina skänkta saker kommer till använd-
ning på nytt. Klimat- och socialsmart helt 
enkelt, sammanfattar Ylva Darnald.

NOVEMBER DECEMBER
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMVERKAN MED  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi är godkänd anordnare hos Arbetsförmedlingen (AF) för att ta 
emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträ-
ning. Utifrån ett salutogent förhållningssätt vill vi ge våra deltagare 
möjlighet att utvecklas i egen takt och med sina egna förutsätt-
ningar. Våra deltagare får ta del av god samvaro och känslan av att 
tillhöra ett sammanhang. Vi tar emot nya deltagare i grupp eller 
individuellt. 

Alla deltagare får introduktion på arbetsplatsen och en planering 
utifrån sina förutsättningar. Konsulent, handledare och deltagare 
gör en planering tillsammans inför arbetsuppgifter på någon av 
våra nio arbetsstationer i Tumba eller Stuvsta. Planeringen ska ta 
hänsyn till de specifika behov varje deltagare har. Under perioden 
finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter för deltagarna. Det 

finns även möjlighet att få kassautbildning då både kundbemö-
tande och att hantera kassan ingår. 

Vi har börjat med startmöten på arbetsstationerna varje dag för att 
deltagarna ska känna sig sedda och bli lyssnade på när de berättar 
något. Våra handledare jobbar tillsammans med deltagarna och 
stöttar dem att träna i arbetsuppgifter, träna svenska språket och få 
ta del av hur det kan fungera på en arbetsplats. 

Konsulenterna har ansvar för att samarbeta med deltagare och 
handledare under perioden samt ha uppföljande möten och skriva 
rapporter till Arbetsförmedlingen. 

Vi har haft varierande inflöde från AF Södertälje och AF Huddinge 
Botkyrka Salem under året. Vi har jobbat mycket med att förbättra 
samarbetet med olika arbetsförmedlingar för att få jämnare inflöde. 
Dialog pågår hela tiden med flera kontor i Stockholms län kring hur 
vi kan öka inflödet och hur vi kan samarbeta och få in deltagare 
från olika delar i länet.  

Vi har varit på informationsmässor om våra insatser hos AF Söder-
tälje, AF Huddinge Botkyrka Salem och AF City. Vid mässorna möter 
vi inbjudna arbetssökande och personal hos aktuell arbetsförmed-
lingen.  De flesta av deltagarna från AF Huddinge Botkyrka Salem 
ingår i IOP kvinna.

SIFFROR & SÅNT

SAMARBETEN 

Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, 
företag, myndigheter och deltar i olika nätverk. De Hela Människan mest 
samverkat med under året utöver huvudmän och medlemsorganisationer är 
Arbetsförmedlingen, Botkyrka samt Salems kommun, Samordningsförbun-
den i Södertälje och Huddinge-Botkyrka-Salem, Försäkringskassan, Botkyrka 
Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Hälsopromotiongruppen och SRV. 

Bland de företag som på ett mer omfattande sätt samverkar med oss ge-
nom att bidra ekonomiskt, skänka varor eller bidra med praktikplatser vill vi 
nämna ICA MAXI Flemingsberg, Willys i Tumba, Helping Hands i Norsborg, 
Unilever i Södertälje, Lida Värdshus och ICA Kvantum i Tumba. Bland större 
bidragsgivare finns Socialstyrelsen, Gålöstiftelsen, och stiftelsen Wasagår-
den. Utöver dessa vill Hela Människan lyfta fram enskilda gåvogivare av 
både varor och pengar.

Verksamheten
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, benämns  
i denna verksamhetsberättelse som Hela Människan.
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FÖRDJUPAT SAMARBETE MELLAN 
ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH  
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Vi erbjuder arbetsträningsplatser för deltagare som deltar i samar-
betet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Deltagarna 
har behov av arbetsprövning/träning för att utreda vilken förmåga 
de har efter sjukskrivning. De provar sin förmåga utifrån nivåerna 
inom sjukförsäkringen, börjar med 10 timmar/vecka måndag-fredag 
och ökar sedan 10 timmar i taget jämnt fördelat över veckan.

MOBILISERING INFÖR ARBETE 
(MIA)-PROJEKTET
Vi har avtal med två delprojekt inom MIA, Södertälje och Huddinge 
Botkyrka Salem, där vi erbjuder arbetsträningsplatser hos oss. 

Projektet riktar sig till de som bor i respektive kommuner och som 
av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på 
sjukskrivning, rehabilitering eller något annat är MIA-projektet till 
för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Insatserna till målgrup-
pen avser framför allt förrehabiliterande insatser och arbetsträning 
hos arbetsintegrerade sociala företag (ASF). 

Projektets mål är att bidra till att kvinnor och män som är 
arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer ut 
i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden och kan delta i 
ordinarie arbetsförberedande insatser. 

Inledningsvis tar vi emot ny deltagare med handläggare från MIA-
projektet för studiebesök då vi berättar om vår verksamhet och de 
olika arbetsuppgifter vi har att erbjuda. Om deltagaren vill börja 
hos oss skriver vi avtal/överenskommelse och gör en individuell 
planering. 

Deltagarna har behov av förrehabilitering vilket kan innebära 
allt från en till flera timmar per vecka i arbetsträning hos oss. Vi 
anpassar arbetsuppgifterna och miljön så mycket vi kan utifrån 
deltagarnas behov. 

Under den beviljade perioden har vi alltid uppföljande och avslu-
tande möten med handläggaren från MIA-projektet, dessa möten är 
minst en gång i månaden. Vi har deltagare placerade i både Tumba 
– och Stuvstabutikerna.   

IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNER-
SKAP, IOP KVINNA I BOTKYRKA
Samverkan för att främja utrikesfödda kvinnors ökade möjlighe-
ter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. IOP kvinna i 
Botkyrka är ett partnerskap mellan Hela Människan, Botkyrka 
folkhögskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmedlingen 
Huddinge Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. Målgruppen är 
utrikesfödda kvinnor i åldern 25-64 år. 

Målsättningen är att säkerställa att utrikesfödda kvinnor i arbets-
löshet närmar sig arbetsmarknaden, att deltagarna i de insatser 
som genomförs upplever ett ökat livsutrymme och egenmakt, att 
deltagarna upplever att de har valmöjligheter i livet och vet hur de 
tar tillvara på de utsikter som finns. 
 
SVENSKA I BUTIK  
Tillsammans med Botkyrka Folkhögskola sjösatte vi 2018 en ny 
kurs som heter Svenska i butik. Kursen är en del av IOP Kvinna och 
riktar sig till människor som inte har för avsikt att påbörja längre 
studier, utan har som mål att komma ut på arbetsmarknaden så 
fort som möjligt. Eleverna måste ha klarat SFI D nivån vid början 
av kursen. 

I början av 2018 startade vi med några få elever som ett pilot-
projekt men nu befinner vi oss i andra terminen med vår första 
elevkull. I början av 2019 har vi 15 elever och 8 är redan ute på 
praktik. 

Kursen pågår två terminer och man studerar svenska, matematik 
och samhällskunskap på folkhögskolan två dagar i veckan. Hos oss 
är eleverna tre dagar i veckan och har en praktisk utbildning så att 
de lär sig yrkessvenska och alla arbetsmoment som förekommer i 
butiksarbete. 
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I början praktiserar alla elever på de olika arbetsplatserna i vår 
secondhandbutik samt lager och sortering. Senare delen av terminen 
fokuseras det på arbetsuppgifter i butiken och kassan. 

Andra terminen handlar kursen mycket om att skapa kontakt 
med andra arbetsgivare, genomföra en praktik i en annan butik 
och att rusta våra elever för att söka arbete. 

Samtidigt fortsätter den teoretiska utbildningen på folkhögsko-
lan och den praktiska utbildningen hos oss. 

SVENSKAGRUPPEN 
Under sommaren och hösten 2018 har vi i samarbete med stu-
dieförbundet Bilda hållit i flera svenskagrupper för i första hand 
kvinnor med fokus på muntlig framställning för att få träna på att 
kommunicera kring, för deltagarna, aktuella ämnen såsom nyheter, 
samhällsinformation och arbetsrelaterat och därmed öka deras 
möjligheter till att komma ut i arbete eller vidare studier.

PROJEKT TILLVÄXT KVINNA
Projektet startade i december 2018. Målgruppen inom projektet är 
utrikesfödda kvinnor från Botkyrka, Huddinge och Salem, 25-64 år, 
som söker arbete och är aktuella inom arbetsmarknadsprogrammen 
Jobb- och utvecklingsgarantin och Etableringen, inom vilka Arbets-
förmedlingen anvisat dem till arbetsträning med placering hos oss. 

Syftet med projektet är att, genom ökad och fördjupad samver-
kan mellan parterna i det Idéburna Offentliga Partnerskapet, IOP, 
bidra till att kvinnorna rustas med förutsättningar, så att de, efter 
avslutad arbetsträningsperiod, går vidare till antingen anställning, 
praktik, eller påbörjar studier. 

Ett annat huvudmål är att fler kvinnor inom målgruppen, efter 
avslutad arbetsträningsperiod hos oss, ska uppleva ett ökat livsut-
rymme och egenmakt.  

Projektet finansieras av Tillväxtverket. Det ingår som en del av  
IOP Kvinna och samma partner som där. Projektägare är Botkyrka  
kommun. Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 
bidrar med medfinasieringen.

SECONDHANDBUTIK TUMBA 
Det är en förmån att varje år kunna titta tillbaka och se ständigt 
ökande omsättning, bättre försäljning och ett gåvoinflöde som 
skapar stor tacksamhet. 2018 slog återigen alla tidigare rekord. I 
Tumba sålde för vi för 3 600 000 till 51 000 kunder. 

Detta år har vi haft ökat inflöde av deltagare och även satsat på 
att utöka antalet anställda handledare. Under året har vi anställt 
ytterligare fyra handledare och vid årsskiftet fanns tio handledare 
som verkligen behövs och är en stor del av årets framgång. De har 
jobbat väl med deltagare, kunder och gåvogivare. 

Handledarna har under året fått såväl intern som extern handled-
ning/coachning för att stärkas i sin roll. I sorteringen har vi köpt in 
nya höj- och sänkbara arbetsbord för att säkra upp tillgänglighet 
och ergonomi. 

Vår och Botkyrka folkhögskolas gemensamma utbildning ”Svenska i 
butik” har under året haft 15 deltagare som arbetat och språktränat 
hos oss. Dessa elever har varit ett positivt tillskott i verksamheten. 
Sommaren gav extra resurser i form av 24 feriepraktikanter. Detta 
år fick vi även möjlighet till praktikanter från särskola. För att stötta 
alla dessa ungdomar anställdes tre handledare under perioden. Alla 
ungdomar arbetade fantastiskt bra. 

Vår julmarknad genomfördes även i år med stor försäljningsfram-
gång. Inför nästa år kommer den att förnyas då det tydligt märks 
att våra kringaktiviteter i form av barnpyssel, knallar och sång 
inte längre uppskattas på samma sätt. Nya traditioner ska skapas 
framöver. 

SECONDHANDBUTIK STUVSTA 
Under året fick vi tillgång även till grannlokalen och kunde därmed 
fördubbla vår butiksstorlek. Vi kan nu erbjuda en butik med såväl 
barn- som vuxenkläder, leksaker, glas, porslin och hemtextilier. I 
butiken i Stuvsta sålde vi för 315 000 kronor till 4 800 kunder. 
Deltagarantalet i Stuvsta ökar kontinuerligt och numera har vi be-
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manning av såväl butikspersonal som konsulenter på regelbunden 
basis. Helgöppet varannan vecka garanteras genom vår trogna stab 
av volontärer från såväl Stuvstakyrkan som grannområdet. 

CAFÉ TUMBA 
Vårt café och kök fortsätter att ge service till såväl kunder som 
personal och deltagare. Under året sålde caféet för 563 000 kronor 
till 13 800 kunder. Bland annat serverades 5 700 koppar kaffe och 
1 000 räkmackor. Utbud och öppettider har under året anpassats 
efter antal deltagare och kompetens. Vi levererar kaffe, kaffebröd 
samt enklare lunchalternativ. 

Vid inköp av ny kaffebryggare fick vi även en baristamaskin. Vi 
kan nu även erbjuda cappucino, latte och espresso. För att fortsatt 
kunna erbjuda goda arbetsträningsplatser anställdes under året en 
handledare till köket. 

ÖVRIGT SOCIALT FÖRETAGANDE 
De deltagarplaceringar vi haft under året har varit kortare och vi har 
därmed inte kunnat bygga ut nya verksamhetsgrenar på samma 
sätt som tidigare. Vi fortsätter dock hjälpa Stuvstakyrkan med städ-
ning och flera huvudmän med tryckeritjänster och vår cykelverkstad 
lever kvar.

FRIVÅRDEN
Vi har ett samarbete med frivård/kriminalvård där vi erbjuder oss att 
ta emot deltagare som har samhällstjänst eller intensivövervakning, 
kallat fotboja. Under året har antalet deltagare i samhällstjänst 
varierat hos oss. 

Intensivövervakningen innebär att en person fått en påföljd av 
vårt rättsväsende och kan, när domen vinner laga kraft, ansöka om 
att få avtjäna påföljden med en fotboja i hemmiljö, men med en 
tvingad sysselsättning på minst 20 timmar i veckan utanför sitt hem. 

Vi är en av de platser som finns till för målgruppen som inte har 
möjligheten själv att ordna med denna form av sysselsättningsplats. 

Vi har under senare delen av hösten märkt att efterfrågan på dessa 
platser ökar. 

STÖD OCH MATCHNING
Under våren 2018 hade vi arbetsmarknadsprogrammet Stöd och 
matchning med gruppaktiviteter, individuella samtal samt studie 
–och yrkesvägledning. Målet var att ge deltagarna stöd och match-
ning till arbete eller studier. På grund av kraftigt minskat inflöde 
från Arbetsförmedlingen, vilket troligen berodde på satsningar på 
andra program inom AF, beslutade vi att avveckla Stöd och match-
ning hos oss. De sista deltagarna slutade under sommaren 2018. 

METODUTVECKLING OCH POLICYARBETE 

Hela Människan arbetar hela tiden för att värdegrunden ska genomsyra 
det dagliga arbetet. Vi utvecklar de metoder vi använder för att på bästa 
sätt kunna möta våra aktuella målgrupper med bra verktyg och respektfullt 
förhållningssätt.

Delaktighet, förståelse och välbefinnande är viktiga ledord i arbetet med 
att stärka och samordna organisationens budskap både inåt och utåt. I en 
organisation som ständigt behöver förhålla sig till förändrade förutsätt-
ningar behöver vi ha en löpande planering för internutbildning. Under 2018 
har vi arbetat med internutbildning både i den stora personalgruppen och i 
de mindre arbetslagen

Vi har fortsatt att förstärka kunskaper kring salutogent ledarskap och 
förhållningssätt kopplat till den gemensamma spelplanen. Vårt mål är att 
detta ska prägla vårt arbetssätt och bidra till en god psykosocial arbets-
miljö som gynnar hälsa och personlig utveckling. Vi vill att vårt salutogena 
perspektiv ska bidra till att människor kan fungera, må bra och lyckas med 
det som är viktigt.

Vår personal har även tagit del av extern utbildning och handledning under 
året. Vi vill utveckla vår organisation med tyngdpunkt på varje individs 
unika värde.

En stärkt känsla av sammanhang minskar risken för påverkan av riskfak-
torer och ökar medvetenheten om skyddsfaktorernas värde för en hållbar 
utveckling för individer. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
nyckelord i arbetet med människor i utsatta livssituationer och förändrings-
processer.
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PROJEKT SOCIALSTYRELSEN 
2018 var första året vi fick statsbidrag från Socialstyrelsen för att ge 
människor med psykiska funktionsnedsättningar en meningsfull sys-
selsättning. Genom projektet har vi kunnat bidra till ett utökat och 
mer varierat utbud av sysselsättningar som är anpassade för mål-
gruppen och stärker människor för att leva ett självständigt liv och 
förbättra möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. 

Inom projektet har vi genomfört två samtalsgrupper ”Skapa gott 
liv” och ”Mat och prat” med syfte att stärka individerna såväl 
språkligt som hälsomässigt. Dessutom fortsätter vi att utveckla 
genomförande av arbetsträning och förstärkt arbetsträning så att 

människor med psykiska funktionsnedsättningar har bättre möjlig-
heter att växa och utvecklas under arbetsträningstiden.
 

DIAKONALA NÄTVERKET OCH 
FÖRSAMLINGSKONTAKTER
Ett par gånger per termin möts anställda och volontärer från 
huvudmännen med särskilt ansvar för diakonala och sociala frågor. 
Tillsammans ser vi över vad som planeras och görs i kyrkorna och 
hur vi med oss som nav tillsammans med lokalförsamlingarna kan 
utveckla detta, undvika dubbelarbete samt dra nytta av varandras 
erfarenheter. 

Under 2018 har vi fortsatt med sinnesroandakter vid lunchen på 
tisdagar i Stilla rummet samt fått besök av diakoner, präster och 
pastorer. Vi ser också att själva secondhandbutiken och caféet fung-
erar som viktig mötesplats där samtal och vägledning ofta sker.  

Vi som organisation vill även möta folket i församlingsmiljön ex-
empelvis i gudstjänst och på andra mötesplatser för att informera, 
lyssna in visioner och söka möjligheter till samverkan.  

VALÅRSTRÄFFAR  
2018 var ett valår. Ett mycket omtalat sådant. Hela Människan 
tillsammans med Diakonia och Bilda samt lokala församlingar och 
nätverk anordnade därför fyra samtalskvällar före valet.  I en serie 
samtal under temat ”Vilken värld vill du leva i?” fick politiker och 
allmänhet i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem mötas för 
att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter – både ur ett 
lokalt och globalt perspektiv. 
 
Samtalen skedde lokalt i Fittja, Tumba, Stuvsta och Salem med en 
sammanlagd publik på 150–200 personer och representanter från 
partier med ett brett politiskt spektrum. Vi konstaterar vid utvärde-
ringen att dessa träffar i det lilla formatet gett en god eftersmak 
och mycket positiv feedback. Exempelvis överraskades vi av politi-

MÅNGFALD 

Hela Människan vill vara en mötesplats för mångfald och interkulturell 
gemenskap. Arbete med mångfald, interkulturella möten, integration och 
inkludering ska prägla vårt arbete och vår framtida utveckling. Alla ska 
känna sig lika mycket värda och känna delaktighet i verksamheten. Männ-
iskor behöver då både bjudas in och själva kunna ta den plats de önskar.

Med en växande personalstyrka och som anordnare av arbetstränings-
platser berikas Hela Människan både av kulturell mångfald och av olikhet 
vad gäller fysiska och psykiska funktionsförmågor. Det bidrar på ett tydligt 
och positivt sätt till vår styrka och förståelse för många olika människor 
i samhället. Vi vill vara öppna för ny kunskap som kan leda till varaktig 
förändring och utveckling. För att minimera riskerna för att språket ska bli 
ett hinder i mötet med människor har vi börjat tillämpa metoden bildstöd i 
vårt vardagliga arbete. Genom arbetet med bildstöd har vi fokus på att ge 
extra stöd för människor med begränsade resurser att kommunicera och 
ta del av kommunikation. Det är ett av de kognitiva och kommunikativa 
arbetssätt och metoder vi utvecklar för att underlätta mångfalden i samhäl-
let och dess arbetsmarknad. Ett socialt arbetsområde utöver vårt avtalade 
arbete och kopplat till vårt mervärde, för att motverka utanförskap med 
syfte att ena alla slags olikheter med bas i det mänskliga.

Antalet arbetslösa med funktionsvariation har näst intill fördubblats de 
senaste tio åren. I befolkningen totalt är arbetslösheten inom den målgrup-
pen 10 procent. Andelen arbetslösa bland personer med funktionsvariation 
med nedsatt arbetsförmåga är närmare 13 procent. Här bidrar vi till att fler 
inom den målgruppen får jobb eller kommer närmare arbete
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kernas reaktion där flera uttryckte att de äntligen fick lov att prata 
värdegrund och värderingar.   

INTEGRATIONSARBETE 
Vi är aktiva i och bedriver integrationsnätverk i våra tre kommuner, 
Huddinge, Botkyrka och Salem. Genom att kyrkor, civilsamhälle och 
kommun möts kan många frågor samordnas. I dessa nätverk lyfter vi 
större frågor om hur vi kan påverka politiker och beslutsfattare i rätt 
riktning. Men vi tipsar och stödjer också varandra samt ser till att 
utföra konkreta insatser som följd av nätverksträffarna. 

MATCHNING AV GAMLA OCH NYA SVENSKAR  
Detta sker t ex genom konceptet ”Språkvän” och ”Mat & prat” i 
Salem. I Botkyrka har två kvällar för de nyinflyttade i modulhusen 
gått av stapeln. På våren anordnades en grillkväll utomhus och på 
hösten en mingelkväll på Tumbascenen. Tillsammans med boende-
enheten på Botkyrka kommun och andra aktörer från civilsamhäl-
let var vi med och matchade olika behov bland de boende med 
volontärer och verksamheter bl.a. pågående simkurser. 

SIMUNDERVISNING  
Vi började under våren 2018 tillsammans med Botkyrka kommun i 
ett pilotprojekt anordna gratis simkurser för utlandsfödda vuxna på 
Storvretsbadet i Tumba. Liksom inom vårt IOP finns ett särskilt fokus 
på kvinnor. För många mödrar som kommer från andra länder blir 
det ett handikapp att inte kunna bada eller simma med sina barn 
utan tvingas vara kvar på bryggan eller strandkanten. 

Konceptet utvecklades under hösten och fortsätter över årsskiftet. 
Under ca 10 veckor möts max 10 deltagare på morgonen antingen i 
en nybörjar- eller i en uppföljningsgrupp.  

HJÄLP TILL KVOTFLYKTINGAR FRÅN FN 
Med kort varsel placeras personer, inte sällan hela familjer, i våra 
kommuner. Hela Människan i nära samarbete med kommunan-
ställda har då stöttat upp med akuta förnödenheter.  

WORKSHOP 
En eftermiddag med cirkustema för hela familjen tillsammans med 
”Clowner utan gränser” på höstlovsveckan i Kärsbyhallen, Nors-
borg. Detta var ett samarrangemang med kommunen och gratis för 
asylsökande och nyanlända. 

INTEGRATIONSUTFLYKTER 
Med stöd från studieförbundet Bilda kunde vi avverka tre mycket 
uppskattade integrationsutflykter några lördagar sommartid. En 
fullastad buss mötte upp nya svenskar från Huddinge, Botkyrka 
och Salem. Personal från oss följde tillsammans med volontärer 
resenärerna på turer runt Stockholms stad samt mot skärgården, 
bl.a. Stavsnäs och Vaxholm. 

Den fjärde och avslutande turen gick strax före advent till ett 
vinterskönt Sörmland där deltagarna för första gången fick bevista 
en traditionell svensk julmarknad på Taxinge slott.    

DELMOS 
Under 2018 inrättades en speciell myndighet mot segregation 
och för långsiktigt hållbar integration där sökande organisationer 
förväntas samverka över gränserna för bästa resultat. 

Under året gjorde därför vi tillsammans med andra inom civil-
samhället i Botkyrka kommun en kartläggning av segregationen i 
olika kommundelar samt vad som kan göras för att bryta denna. 

Vi har samarbetat nära Botkyrka folkhögskola, Studieförbundet 
Bilda, Verdandi Botkyrka, Botkyrka Kvinnoresurscentrum, Botkyrka 
Teaterförening och Tullinge BK i våra analyser. Kartläggningen visar 
på tre utmaningar:  

Kvinnor med utländsk bakgrund mellan 25-55 är särskilt utsatta 
och därför prioriterade gällande insatser.  

Ett fungerande svenskt språk är nyckeln till nästan alla integra-
tionsområden.  

Det behövs lokala, livsnära mötesplatser för att nå ovanstående. 
Särskilt utsatta och därmed prioriterade områden är bland annat 
Storvreten, Fittja och Flemingsberg. 
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MATDISTRIBUTION 
I början av 2018 påbörjade vi ett samarbete med Willys i Tumba 
samt ICA Maxi i Flemingsberg i syfte att ta hand om överbliven mat 
som annars skulle källsorteras. Det finns en trefaldig vinst i detta. 
Vi tänker på miljön, vi kan använda maten på ett vettigt sätt i våra 
verksamheter eller för de behövande och vi kan i förlängningen 
också engagera eller anställa personer som jobbar med detta.  

Under våren arbetades en rutin fram att varje onsdag åka och 
hämta det s k matsvinnet för att sedan göra en utdelning till några 
av våra huvudmän, kyrkorna, som önskat distribuera maten vidare 
samt till Riagården.  
 
Vi ser att engagemanget har vuxit under året. Vi har fått kontakt 
med ytterligare distributörer samt delar nu ut till fler kyrkor/per-
soner än i början. Vi arbetar därför på att hitta en ännu tydligare 
och samordnad distribution eller central för utdelning av typen 
Matbanken i Hägersten eller DeLa, Hela Människans matsvinnsaffär 
i Huskvarna. 

LÄGERVERKSAMHET  
I slutet av juni ordnade vi ett familjeläger dagtid för de som inte 
har egna ekonomiska förutsättningar att åka på semester, har ett 
begränsat nätverk, lever med psykisk ohälsa eller är nya i Sverige. 

Runt 30 stycken tillsammans med ett par ledare och duktig köks-
personal samlades sista veckan i juni. Med bas i Vasastugan, Vårsta 
möttes dagtid familjer tillsammans med konsulenter och flera 
medarbetare för roliga och meningsfulla aktiviteter. 

Det blev allt från lekar och spel till en komprimerad ”Föräldra-
verkstad” liksom två utflyktsdagar till Tom Tits respektive Nyckelvi-
kens herrgård i Nacka. 

I september följde vi upp sommarens daglägervecka genom 
att ett 20-tal barn och vuxna spenderade en heldag på Skansens 
höstmarknad och fick prova på olika spännande aktiviteter från förr 
i tiden.   

Vi har också stöttat fritidsgården Spaljé för ungdomar med särskilda 
behov som möts på eftermiddagarna ett par dagar i veckan i 
Centrumkyrkan, Tumba. Vi har därför haft konsulent med som stöd 
på t ex sport- och höstlov samt placerade flera feriepraktikanter på 
sommar-Spaljé i augusti för att stötta upp.

INSATSER SOMMAR 
Vi tryckte tillsammans med huvudmännen upp små flyers under 
våren på temat ”Detta händer i våra kommuner sommaren 2018”. 
Där tipsade vi om allt från öppna dagcaféer till utflykter som kyrkor-
nas diakoner anordnade. En extra bonus har varit de fotbollsbiljetter 
till matcher med Hammarby fotboll som vi kunnat erbjuda våra 
nätverk och deltagare.

INSATSER JUL OCH VINTER 
JUL
Hela december månad präglas av socialt-diakonala insatser för 
människor som fryser, hungrar eller längtar efter gemenskap. Vi ser 
därför ett fortsatt behov av mötesplatser under julmånaden – att 
få dröja sig kvar i Stilla rummet och tända ljus eller ta en långfika 
i vårt café eller hänga på julmarknaden i november. Några andra 
konkreta tillfällen att mötas på har varit: 

KOMMUNIKATION 

Att skapa intresse för våra frågor, öka kunskapen om våra ämnesområden 
och stärka förtroendet för oss som aktör inom den sociala sektorn gör vi 
genom att agera, genom vår sociala verksamhet och våra sociala företag 
och genom att mötas och nätverka. Med hjälp av planerad kommunikation 
kan vi förstärka och förtydliga det vi gör och vill. 

Vi har jobbat för att hitta balans mellan socialt företagande och den sociala 
verksamheten, men också försökt lyfta fram att dessa två delar hör ihop, att 
allt vi gör är en del av vårt lokala sociala arbete. Fokus ligger på personlig 
kommunikation, sociala medier och webb.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Organisation

HÅLLBAR UTVECKLING 

Arbetet med att inom alla led i organisationen öka miljömedvetandet och 
minska onödig resursanvändning kommer fortsätta. Vi har ett ansvar att bidra 
till en hållbar värld som brukar och inte förbrukar våra resurser så kommande 
generationer kan fortsätta njuta av vår fantastiska jord. 

Genom våra secondhandbutiker medverkar vi till ökad återanvändning och 
återbruk men även där kan vi minska andelen som inte kommer till återbruk 
genom att finna nya användningsområden för gamla varor. Genom ökat 
samarbete med lokala livsmedelshandlare minskar vi svinnet av livsmedel när 
vi förmedlar dessa varor till andra målgrupper och verksamheter.

ADVENTSKONSERT  
Strax före advent anordnades i Botkyrka kyrka en konsert med 
Johan Stengård och musiker som bjöd på skön julmusik till tonerna 
av saxofon. Intäkterna via Fastighetsbyrån Swedbank skänktes till 
Hela Människans arbete.  

LUCIAFIRANDE  
Ett 50-tal deltagare på Hela Människan fick avnjuta ett skönsjung-
ande luciatåg från Edessaskolan.  

 ”JUL I GEMENSKAP” & JULMATKASSAR 
Liksom tidigare år firades ”Jul i gemenskap” enligt beprövat recept 
på julafton mellan 13.00-16.00 i Tumba kyrka med särskild inbjudan 
till personer som känner att de befinner sig i någon form av utan-
förskap. 

I huvudsak var det Botkyrka församling med dess personal samt 
Hela Människan som stod för såväl inbjudan som praktiska förbere-
delser och utförande. Dagen hade dock varit omöjlig att genomföra 
utan ett stort gäng volontärer, närmare 20 stycken. Redan under 
hösten informeras i Botkyrka församlingsblad och bjuds in via flyers 
till denna högtid. 

Totalt möttes 150-talet personer för ett gemensamt firande med 
glöggmingel, andakt kring julkrubban, julbord, Kalle Anka, ringdans, 
lekar och julfika. Deltagarna tipsades om kommande gudstjänster och 
samlingar för att fortsätta fira julen i gemenskap i både Huddinge och 

Botkyrka kommun. Själva firandet föregicks av utdelande av julmat-
kassar till behövande veckan före jul men också på själva julafton i 
slutet av firandet erbjöds behövande att ta en julmatkasse med hem. 

VINTERNATT
I början av 2018 arrangerade vi ”Vinternatt för EU-migranter” i 
Botkyrka pingstförsamlings lokaler i Tumba. Med hjälp av volontä-
rer från flera kyrkor och praktisk tvätthjälp från oss kunde vi hålla 
öppet ett par nätter i veckan samt erbjuda mat, dusch och omby-
ten. Såväl kommunen som andra från civilsamhället uppskattar ini-
tiativet och hänvisar gärna till denna möjlighet eftersom det finns 
få platser i våra kommuner som öppnar upp för denna målgrupp.  

RIAGÅRDEN 
Arbetet på Riagården har fortsatt under 2018 då vi haft totalt 1301 
män och 180 kvinnor under året som gästat oss (totala antalet 
besök). Vi serverar frukost mellan 8.00-10.00 måndag-fredag. Då 
kan de även läsa dagstidningar och hänga med i vad som hän-
der i Sverige och världen. Vi har även börjat laga matlådor som 
besökarna kan få handla för 20 kr vilket är uppskattat. Ibland följer 
vi med våra gäster till olika myndigheter. En av våra volontärer har 
sin bakgrund inom socialförvaltningen, en viktig kompetens för att 
förstå vilka man ska ringa till och vilka vägar man ska gå. Andra 
gånger sitter vi ner och hjälper besökarna med att betala räkningar. 
Deltagarna har bjudits på lite större luncher inför högtiderna t ex 
jul och påsk med festliga inslag och sång. Som vårutflykt åkte Ria-
gårdsdeltagare och personal till Nynäshamn och Nostalgimuséet.  

Under året har vi påbörjat arbetet med att utveckla Riagråden på 
flera områden som fortsätter under nästkommande år. Det är viktigt 
med ett fungerande volontärsystem samt att långsiktigt rekrytera 
tillräckligt med volontärer för den här verksamheten. 

Vi har även börjat sondera terrängen för att lista utåtriktade 
kontakter mot kommunen, nå fler deltagare samt stärka upp AA-
kontakterna eller sinnesrodelen.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Carl-Johan Rapp Freed
VERKSAMHETSANSVARIG, SOCIALT ARBETE

Anställd sedan 2016. Pastor inom Svenska 
Alliansmissionen där han under många år 
var församlingsföreståndare i Skarpnäcks-
kyrkan. Carl-Johan har i sin roll att bygga 
nätverk med huvudmän och kommuner och 
att utveckla vårt sociala arbete inom bland 
annat integrationsarbetet.

HELA MÄNNISKANS SAMORDNINGSGRUPP

Organisation och styrelse
Hela Människan är en idéburen organisation med tre verksamhetsområden som leds 
av verksamhetsansvariga. Organisationen leds i sin helhet av en verksamhetschef som 
utses av styrelsen. Samordningsgrupp utses av verksamhetschefen.

Ylva Darnald
VERKSAMHETSANSVARIG,  

SOCIALT FÖRETAGANDE

Anställd sedan 2013. Ledarskaps- och 
organisationskonsult i egen firma under 
många år. Stor erfarenhet av att utveckla 
secondhandbutiker med fokus på bra 
arbetsträningsplatser.

Lauretta Gfrörer
PERSONALCHEF

Anställd sedan 1998. Är alkohol- och 
drogterapeut och har arbetat med eget 
familjehem och med anhörigstöd. Hon 
har mångårig erfarenhet av socialt arbete, 
särskilt kopplat till barn, ungdom och familj. 
Att stötta anställda med anställningsstöd är 
en viktig del i Laurettas arbete.

Mats Wåhleman
VERKSAMHETSCHEF

Verksamhetschef från 2003. Fritidsledare i 
Equmeniakyrkan där han arbetat som bland 
annat scoutkonsulent. Han har därefter arbe-
tat 10 år inom Hela Människan Sverige med 
utvecklingsarbete. Mats har stor erfarenhet 
av samverkan mellan civilsamhället och 
myndigheter.

Monica Värmå
VERKSAMHETSANSVARIG,  

ARBETSINRIKTAD REHABIL ITERING

Anställd sedan 2015. Har mångårig erfaren-
het som handläggare på Försäkringskassan. 
Har i sin roll att samordna och utveckla vår 
arbetsträning och relationen med Arbetsför-
medlingen och andra partner inom detta.

ORGANISATION OCH STYRELSE
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Organisation och styrelse
MEDARBETARE
Hela Människan hade under 2018 helårsanställda motsvarande 25,8 (21,2) personer varav 17,2 (12,9) kvinnor och 8,8 (8,3) män. 
Sjukfrånvaron uppgick till 4,3 (4,0) procent.

VOLONTÄRER
Hela Människans volontärer är ett viktigt komplement till anställd personal. Sammanlagt arbetade 67 (59) volontärer tillsammans närmare 
1540 (2804) timmar i verksamheten.

STYRELSE
Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseleda-
möterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen ska bestå av ordföranden och minst fyra ledamöter. 
Under 2018 har styrelsen sammanträtt sex gånger och bestått av 12 ledamöter plus ordförande.

Lars Hofgren
ORDFÖRANDE

Tidigare verksam inom Svenska kyrkans 
Internationella arbete, både i Sverige och 
utomlands. Nu ordförande i kyrkorådet i 
Botkyrka församling. Representerar  
Botkyrka församling.

Lennart Blixth
VICE ORDFÖRANDE  

Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka 
församling. Dessförinnan ekonomichef på 
Älvsby skogsförvaltning och Business Con-
troller hos AssiDomän Forestry. Pensionär.  
Representerar Botkyrka församling.

Eva Ståhlman
LEDAMOT
Har arbetat som grundskolelärare i 43 år.
Är volontär i Botkyrka pingstförsamling 
som församlingstjänare/diakon och i deras 
secondhandbutik. Representerar  
Botkyrka pingstförsamling.

Donald Molander
LEDAMOT
Driver eget företag inom IT. Kommer senast 
från olika chefsbefattningar inom Erics-
sonkoncernen. Ledamot i styrelsen för 
Företagarna Botkyrka-Salem. Ledamot av 
kyrkorådet i Salems församling. Represen-
terar Salems församling.

Elisabet Abdo
LEDAMOT
Distriktsläkare på Salems vårdcentral. 
Representerar Equmeniakyrkan Hallunda.

Erik Belani 
LEDAMOT
Arbetar som församlingsassistent i  
Ängskyrkan, Botkyrka församling.  
Arbetar främst med barn och ungdomar. 
Representerar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
LEDAMOT
Arbetar i Botkyrka kommun, dels som 
arbetskonsulent inom Avux dagliga 
verksamhet med personer med funk-
tionsnedsättning, dels som handläggare i 
funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. 
Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäk-
tige i Grödinge församling. Representerar 
Grödinge församling.

Kaija Jansson
LEDAMOT
Teolog och pedagog. Ledamot i försam-
lingsrådet i Flemingsbergs kyrka och 
kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. 
Representerar Huddinge pastorat

Peter Askelund
LEDAMOT
Verksamhetschef gruppboende och daglig 
verksamhet, Mogård AB. Dessförinnan 
chefsbefattningar inom hemtjänst, person-
lig assistans och daglig verksamhet i såväl 
privat som kommunal regi. Representerar. 
Equmeniakyrkan  Tumba.

Tommy Aronsson
LEDAMOT
Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncer-
nen och som chef under 25 år. Styrelseord-
förande i Sociala Missionen 2006 - 2015.  
För närvarande styrelseordförande i 
Stuvstakyrkans församling. Representerar 
Stuvstakyrkans församling

Leif Isaksson 
LEDAMOT
Har arbetat som ekonomichef inom  
olika verksamheter och slutade yrkeslivet 
som ekonomichef på Kyrkans Tidning.
Representerar Rönninge Missionsförsam-
ling.

Vanja Öberg
LEDAMOT
Arbetat som undersköterska. Ledamot i 
församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka 
och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. 
Representerar Huddinge pastorat

ORGANISATION OCH STYRELSE
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     Julaf on är inte problemet. 

Huddinge.
Botkyrka.
Salem.

Genom Hela Människan får barn  
och vuxna som lever i social utsatthet  
stöd och hjälp. Året om. 

Alla gåvor gör nytta. Med ditt stöd  
kan vi fortsätta att göra skillnad lokalt. 
I Huddinge. I Botkyrka. I Salem. 

SWISHA EN GÅVA  
TILL 123 526 2068

SKANNA QR-KODEN 
MED DIN SWISHAPP 
OCH GE DITT BIDRAG
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Årsredovisning  
för 2018

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
org. nr 812800-4382

Styrelsen avger följande årsredovisning

INNEHÅLL    
Förvaltningsberättelse  
Resultaträkning   
Balansräkning    
Noter     

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusenkronor

     Julaf on är inte problemet. 

Huddinge.
Botkyrka.
Salem.

Genom Hela Människan får barn  
och vuxna som lever i social utsatthet  
stöd och hjälp. Året om. 

Alla gåvor gör nytta. Med ditt stöd  
kan vi fortsätta att göra skillnad lokalt. 
I Huddinge. I Botkyrka. I Salem. 

SWISHA EN GÅVA  
TILL 123 526 2068

SKANNA QR-KODEN 
MED DIN SWISHAPP 
OCH GE DITT BIDRAG
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ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2018 för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem,  
org. nr 812800-4382 

INFORMATION OM  
VERKSAMHETEN 

Syfte och ändamål 
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, i denna årsberättelse och 
förvaltningsberättelse benämnd Hela Människan, är en idéburen orga-
nisation och en allmännyttig ideell förening som har som ändamål att 
utifrån en människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och 
inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diako-
nalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. 

Organisationen finansieras genom insamling, offentlig finansiering och 
intäkter från organisationens sociala företag 

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka 

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN 
 
Socialt arbete vuxna, familj, barn och unga 

Vi skapar miljöer och mötesplatser där människor kan utvecklas efter sin 
egen förmåga och få stöd i att stärka sina resurser.  Tillsammans med 
andra fördjupar vi vår kunskap och utvecklar vårt integrationsarbete för att 
främja inkluderingen i vårt lokala samhälle. 

En familjelägervecka sommartid, en uppföljningsdag helgtid på hösten 

Stöd till fritidsgården Spalje fyra lägertillfällen: sport-, påsk-, sommar- 
och höstlov 

Fyra heldagar med buss: integrationsutflykter runt Stockholm för 
nyanlända i våra kommuner Huddinge, Botkyrka och Salem 

Två integrationskvällar med matchning av nyanlända i Tumba kommun 
med volontärer från civilsamhället 

En workshop i Norsborg under höstlovet för familjer med utländska 
rötter: ”Clowner utan gränser” 

Ett öppet julfirande på julafton, ”Jul i gemenskap”, för ca 150 personer 
samt matkassar som delades ut 

En integrationskväll ”Mat & prat” för allmänheten i Salems kommun 
 

En simkurs för utlandsfödda kvinnor och vuxna på prov våren 2018, två 
parallella kurser för samma målgrupp (nybörjare och uppföljning) hösten 
2018. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Totalt 1301 män och 180 kvinnor som gästat oss på Riagården under 
året vid frukost måndag-fredag. 

En vårutflykt för gästerna på Riagården samt festluncher vid påsk, 
midsommar och jul 

En körning för upphämtning av matsvinn på Willys i Tumba respektive 
ICA Maxi i Flemingsberg, varje onsdag under terminerna samt sommaren, 
för utdelning till kyrkor i Flemingsberg, Hallunda, Salem och Tumba (två 
platser).  

Öppethållande januari-mars två kvällar och nätter i veckan, måndag 
respektive tisdag, för sociala insatser: ”Vinternatt för EU-migranter” 

En adventskonsert till förmån för Hela Människans arbete 

I samband med valet 2018: Fyra regionala träffar med intervjuer och 
samtal tillsammans med lokala politiker i Fittja, Stuvsta, Tumba och Salem.  

Sociala företag 
Genom vår arbetsinriktade rehabilitering stärker vi individers resurser  
och ökar deras möjlighet till personlig utveckling. Vårt sociala företagande 
erbjuder sysselsättning, arbetsträning och arbetsplatser i en hälsofrämjan-
de miljö. Genom våra sociala företag genererar vi resurser till vår sociala 
verksamhet. 

Sociala företag hade 262 personer i arbetsträning varav 201 påbörjade 
sin arbetsträning och 189 slutförde sin arbetsträning under året.  

 Inom folkhögskolekursen Svenska i butik har 20 elever praktiserat i 
secondhandbutiken i Tumba. 

Tre perioder om tre veckor med anställning av totalt 26 feriepraktikanter 
från Botkyrka kommun.  

I våra företag har det varit 69 643 betalande kunder som handlat 
274 253 olika produkter. Dessa produkter är fördelade efter försälj-
ningssummor på 22 % kläder, 17 % prylar, 9 % möbler, 39 % övrigt  
och 2 % café. 

Huvudmannaskap och samarbeten 
Hela Människan är en lokal enhet av Hela Människan Sverige. Hela Män-
niskan har 10 kyrkor/församlingar/pastorat som är huvudmän i organi-
sationen. Våra huvudmän är: Inom Svenska kyrkan; Botkyrka församling, 
Grödinge församling, Huddinge pastorat och Salems församling. Inom 
Equmeniakyrkan; Equmeniakyrkan Tumba (Centrumkyrkan), Equmenia-
kyrkan Hallunda (Hallundakyrkan), Rönninge Missionsförsamling (Skogs-
ängskyrkan) Stuvstakyrkans församling och Vårstakyrkans församling. 
Inom pingströrelsen finns Botkyrka pingstförsamling.   
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ÅRSREDOVISNING

Hela Människan är en fristående organisation som genom avtal och 
stadgar reglerar sin tillhörighet till Hela Människan Sverige. 

Hela Människan är medlem i Famna som är riksorganisationen för 
idéburen vård och omsorg. 

Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, 
företag, myndigheter och deltar i olika nätverk.  

VIKTIGA BESLUT OCH  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Styrelsen tog beslut om att starta en process tillsammans med huvud-
männen för att ta fram ett nytt strategiskt dokument innehållande en 
vision för hela organisationen på längre sikt. 

Styrelsen beslutade att utöka lokalerna i secondhandbutiken i Stuvsta. 

Vi har haft ett ökat inflöde av gåvor och ökad försäljning i våra second-
handbutiker. 

Hela Människan har tecknat ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP-
kvinna) med inriktningen att ge extra stöd och skapa bättre förutsätt-
ningar för kvinnor med utländsk bakgrund att komma till arbete eller 
studier. Det har inneburit ett närmare samarbete mellan parterna i 
avtalet, Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Studieförbundet Bilda 
och Botkyrka Folkhögskola. 

Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och ökad aktivitet i 
rekryteringen har resulterat i fler deltagare i arbetsträning. 

Vi har anställt mer personal som haft anställningsstöd via Arbetsför-
medlingen. 

Hela Människan startade tillsammans med Botkyrka folkhögskola en 
folkhögskolekurs för Svenska i butik. 

Under våren beslöts att avsluta uppdraget från Arbetsförmedlingen att 
utföra tjänsten Stöd & Matchning.  
 
Botkyrka kommun tillsammans med Hela Människan har startat 
projektet Tillväxt kvinna med stöd från Tillväxtverket inom ramen av 
IOP-kvinna. 

Alla viktiga möten som skett mellan människor i Hela Människans 
verksamheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Avslag på ansökan till Socialstyrelsen för arbetet med meningsfull  
sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Överenskommelsen mellan fyra partier inför regeringsbildningen kallad 
”Januari-överenskommelsen” och punkterna kring Arbetsförmedlingens 
framtid i den. 

 
RESULTAT OCH STÄLLNING 

Finansieringen av Hela Människans verksamheter sker på flera olika sätt. 
Våra huvudmän bidrar med anslag och kollekter, vi genomför insamlings-
aktiviteter, vi säljer varor och tjänster i våra sociala företag, vi får bidrag av 
myndigheter och ersättningar för försäljning av tjänster, statliga anställ-
ningsstöd, projektbidrag och bidrag från fonder och stiftelser. 

Vi har två stora intäktsdelar i vår organisation. En är försäljningen av våra 
varor och tjänster som tillsammans 2018 gav 4,6 miljoner kronor (4,1). 
Dessutom får vi ersättning för arbetsträningsplatser och utbetalning av 
anställningsstöd. Totalt gav det 8,1 miljoner kronor (5,5). Uppgången beror 
till största delen på fler anställda med anställningsstöd samt viss ökning 
av deltagare i arbetsträning. Resultaträkningen utvisar att intäkterna totalt 
blev 16,3 miljoner kronor (11,8), en ökning med 39 % jmf med 2017.                                                                             

Den enskilt största kostnadsposten är personal som utgjorde 11 miljoner 
kronor (9,3). Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev 14,9 miljoner 
kronor (12,4) en ökning med 20 % jmf med 2017.  

Ekonomiskt sett blev 2018 för Hela Människan ett år då vi gjorde ett bra 
ekonomiskt resultat efter avskrivningar och finansiella poster med plus  
1 398 (-633 ).  

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat 

Summa 
Eget Kapital

Eget kapital vid årets ingång 1 338 620 kr -633 219 kr 705 400 kr
Omföring föregående års resultat -633 219 kr 633 219 kr 0 kr

Årets resultat 1 398 321 kr 1 398 321 kr

Summa 705 400 kr 1 398 321 kr 2 103 721 kr

 Eget kapital
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ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Benämning Not. Resultat Föreg år
1801-1812 1701-1712

(tkr) (tkr)

Rörelsens intäkter
Ersättningar/bidrag 2 10 757 7 040
Försäljningsintäkter 3 4 612 4 084
Gåvor 4 801 484
Övriga rörelseintäkter 5 173 178
Summa rörelsens intäkter 16 343 11 786

Rörelsens kostnader
Råvaror och direkta verksamhetskostnader -435 -389
Övriga externa kostnader -3 358 -2 538
Personalkostnader 6 -11 012 -9 349
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg -124 -124
Summa rörelsens kostnader -14 930 -12 400

RÖRELSERESULTAT 1 414 -615

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -18
Summa resultat från finansiella investeringar -15 -18

ÅRETS RESULTAT 1 398 -633
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John Björklund

ÅRSREDOVISNING

Balansräkning

Benämning Not. Utg bal Utg bal
181231 171231

(tkr) (tkr)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 324 392
Summa materiella anläggningstillgångar 324 392

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 324 392

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 229 30
Summa varulager mm 229 30

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 191 39
Övriga fordringar 94 5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 254 784
Summa kortfristiga fordringar 1 539 828

Kassa och bank 2 780 1 626
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 548 2 484

SUMMA TILLGÅNGAR 4 872 2 876

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 705 1 339
Årets resultat 1 398 -633
Summa fritt eget kapital 2 104 705

SUMMA EGET KAPITAL 2 104 705

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut 9 126 207
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 126 207

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 9 82 82
Leverantörsskulder 10 545 166
Skatteskulder 71 48
Övriga kortfristiga skulder 11 683 384
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 12 1 261 1 283
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 2 642 1 964

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 872 2 876

BALANSRÄKNING
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ÅRSREDOVISNING

NOTER ÅRSREDOVISNING 2018

Not 1 Redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning 
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades bokföringsla-
gen och årsredovisningslagen. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrif-
terna i K3:s kapitel 35. Det finns inga skillnader i värdering eller klassificering 
mellan tidigare och nuvarande redovisningsprinciper.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget 
särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett 
erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt 
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet 
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. 
Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i 
form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare 
redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade kläderna och liknande som 
finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager. Gåvor i form av 
insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas 
inte som intäkt.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad be-
roende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser 
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. Insamlade kläder som finns 
kvar på balansdagen och där ett verkligt värde inte kan fastställas kan värderas 
till 25 kr per kilo. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan 
minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administra-
tion) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffnings-
värdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som 
organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstill-
fället.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingav-
giften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser 
årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats.

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den 
uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har 
utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som 
avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaff-
ningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden 
i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata 
enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkom-
mande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs 
till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell 
anläggningstillgång redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga 
verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedöm-
da nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Transportbil    3-5 år 
Inventarier och lokaler    5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket 
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
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2019-03-1213:25
Noter årsbokslut 2018

År 2018 År 2017
1801-1812 1701-1712

Not 2. Bidrag/ersättning
Ersättning arbetsmarknadsinsatser 3 841 2 966
Stöd för löneomkostnader 4 267 2 558
Bidrag myndigheter 485 860
Projektbidrag 851 4
Fonder och stiftelser 275 30
Ersättning enligt avtal 1 038 322
Bidrag från Riks. 0 300
Summa 10 757 7 040

Not 3. Försäljningsintäkter
Secondhandbutiken 3 840 3 363
Café 533 601
Annan försäljning av varor/tjänster 238 119
Summa 4 612 4 084

Not 4. Gåvor
Anslag  huvudmännen 446 346
Gåvor, varor secondhandbutik 198 0
Gåvor privatpersoner 157 138
Summa 801 484

Not 5. Övriga rörelseintäkter
Försäkringsersättning 0 29
Övrigt 173 150
Summa 173 179

Not 6. Medeltal anställda, 
personalkostnader
Antal anställda
Helårsanställda 25,8 21,2
Män 8,6 8,3
Kvinnor 17,2 12,9

Personalkostnader
Löner och andra ersättningar 7 566 6 002
Sociala kostnader 3 220 2 487
varav pensionskostnader 712 547
Semesterlöneskuld inklusive 
sociala kostnader -103 244
Övriga personalrelaterade kostnader 329 616
Summa 11 012 9 349

2019-03-1213:26
2018-12-31 2017-12-31

Not 7. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden:
Ack. anskaffn.värden vid årets början 2 434 2 434
Nyanskaffningar 56 0
Utgående ack anskaffningsvärde 2 490 2 434

Avskrivning enligt plan:
Ack avskrivning vid årets början -2 042 -1 918
Årets avskrivning -124 -124
Utgående ack  avskrivningar -2 166 -2 042

Redovisat värde vid årets slut 324 392

Not 8. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
Arbetsförmedlingen 762 524
Hyra 408 187
Övrigt 84 73
Summa 1 254 784

Not 9.Övriga Långfristiga skulder 
till kreditinstitut
Lån fordon, som förfaller inom 5 år 127 207
Lån fordon, som förfaller inom 1 år 82 82
Summa 209 289

Not.10 Leverantörsskulder
Övrigt 212 166
Hyra 264 0
Collectum 69 0
Summa 545 166

Not 11. Övriga kortfristiga skulder
Förskott från kunder 10 10
Mervärdesskatt 15 63
Fonder 150 55
Arbetsgivaravgifter personalskatt 393 256
Projektmedel 114 0
Summa 683 384

Not 12. Övriga upplupna kostnader, 
förutbetalda intäkter
Semesterlöner 1 124 1 227
Revisionsarvode 88 38
Botkyrka kommun, bidrag 25 0
Övrigt 24 19
Summa 1 261 1 283
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årsbokslut
ÅRSREDOVISNING

 
Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2018. 
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 23–30 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar 
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen 2018 (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säker-

het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som Jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Revisionsberättelse
Till årsstämman Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, org.nr 812800-4382  

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar 

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2018.

Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  
 
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Nacka den 13 mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
 
 
 
 

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Tumba den 13 mars 2019

Lars Ax
Förtroendevald revisor
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Människor där kraven på arbetsmarknaden skapat ett utanförskap.
För andra kan det vara alkohol- och drogberoende, 

psykiska funktionshinder eller annan utsatthet.
Även vuxna, ungdomar och barn med egen social problematik 

eller de som lever i miljöer där denna problematik 
förekommer hör till vår målgrupp.

 
Där finns vi med ett stödjande arbete i ett lokalt vardagssammanhang.

Med utgångspunkt i det friska och fungerande vill vi synliggöra möjligheterna
att växa som människa och bistå i att förmedla hopp inför framtiden.

 
Bakom Hela Människan står kyrkorna i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Genom att samla erfarenheter, kompetens och resurser ökar möjligheterna
att driva ett långsiktigt lokalt socialt arbete.

Varje vecka. Intensiv aktivitet.  
Mängder av möten. Som gör skillnad. 
För människor i utsatta livssituationer.

STÖD HELA MÄNNISKANS 
LOKALA SOCIALA ARBETE

GE EN GÅVA  
VIA SWISH! 
SWISH: 1235262068  
Ange kampanjkod  
”14700” vid inbetalning.

Direkt via  
hemsidan 
HELAMANNISKAN.SE/HBS 
KLICKA PÅ ”DITT BIDRAG 
BEHÖVS”

 

Gåvogiro  
90 32 16-0 
ANGE KAMPANJKOD  
”14700”VID 
INBETALNING

 

Nu blickar vi framåt, med denna verksamhetsberättelse lägger vi 2018 bakom 
oss, gläds över allt vi gjort efter bästa förmåga och lär oss av det som inte blev 
som vi tänkte. 

Som organisation vill vi fortsätta vara proaktiv, utvecklande, inspirerande, obe-
kväm och utmanande. För samhället, myndigheter och organisationer som för 
enskilda människor. Både för de som är mitt i livet och för de som länge varit 
eller just nu är i en utsatt livssituation. 

Vi vill fortsätta att tillsammans samverka med dig som enskild, myndighet, 
företag och organisation för att bygga ett gott lokalt samhälle i Huddinge, 
Botkyrka och Salem. 

Tillsammans kan vi bidra i den förändringen och utvecklingen i såväl vårt 
lokala samhälle som i våra organisationer och hos varandra. Tillsammans 
skapar vi det goda lokala samhället! 


