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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

...OM VI BARA ÄR MODIGA 
NOG ATT SE LJUSET OCH 
ATT VARA DET! 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
OCH ÅRSREDOVISNING 2020

UNDER ÅRET har vi sett företag och myn-
digheter stänga ner sina verksamheter efter 
riktlinjer från bl.a. Folkhälsomyndigheten, 
där riktlinjerna har varit att t.ex. personalen 
skall arbeta hemma som ett led i att minska 
smittspridningen, vilket har varit viktigt.

FÖR HELA MÄNNISKAN har vardagen 
under året varit annorlunda på många sätt. 
Planerna för vårt jubileumsår 2020 fick 

ställas in men det positiva har varit att vi 
under pandemin kunnat hålla vår verksam-
het igång. Visst, vissa dagar har vi tvingats 
stänga delar av verksamheten för att 
planera om och anpassa den efter nya krav 
från myndigheterna. Därefter har vi öppnat 
upp igen i anpassad form för att möta 
behoven hos våra målgrupper, människor i 
våra kommuner som befinner sig i tuffa och 
utsatta livssituationer.

Året 2020 kan av många av oss upplevas som ett år i ändlöst 
mörker. Ett år där vi undrat över var ljuset finns? Jag hoppas 
att denna verksamhetsberättelse skall visa dig var en del av 
ljuset fanns under 2020. 
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FÖR MIG har det under 2020 blivit än mer 
tydligt hur viktiga vi som lokala organi-
sationer och kyrkor är för att ett samhälle 
skall fungera, även under kriser som denna 
pandemi, vi är en del av ”kittet”.

TILLSAMMANS MED alla folkrörelserna har 
vi under flera hundra år lyssnat ”med örat 
mot marken” i nära dialog med de med-
människor vi möter, i både kris och glädje, 
för att lyckas fånga upp vilka behoven är 
idag och kommer att vara i morgon. Utifrån 
det har vi frågat oss, vad kan vi som orga-
nisation göra för att livet skall bli lättare, 
begripligare, mer hanterbart och framförallt 
meningsfullare för de som vi är till för?

FÖR ATT VI skall klara av arbetet och upp-
draget krävs att vi är närvarande i varda-
gen. Jag är helt övertygad om att det gör 
något med oss när vi andas samma luft och 
går på samma gator som de vi är till för. Det 
bygger vår grund, en gemensam upplevelse 
och känsla, samt möten i ögonhöjd som 
sedan formar vårt uppdrag. 

DETTA FÅR mig att tänka på en av min fars 
(Bernt Wåhleman, pastor Equmeniakyrkan) 
senaste texter, här i lite bearbetad version. 
”Den Jesus som evangelierna berättar om 
är en Gud som stiger ned till jorden och 
vandrar bland oss som en svag och utblot-
tad människa. Som då han frestas och prö-
vas, avsäger sig all makt och vägrar utföra 
mirakel, vägrar att möta människor uppifrån 
utan finns ibland oss, andas vår luft, går på 
våra gator och möter oss i ögonhöjd. 

För någon vecka sedan sändes programmet  
Tareq Taylors matresa i TV. Där fick vi följa 
honom när han vandrade genom en av gamla 
stans kvarter i Jerusalem med mängder av 
försäljare som framförallt bjöd ut grönsaker 
och mat. I den smala gränden trängdes israeler, 
palestinier och turister, men där möttes också 
tre religioner, muslimer, kristna och judar. Det 
skedde till synes utan konfrontation. När jag såg 
programmet påmindes jag om mitt enda besök 
i Jerusalem och den del av staden som visades 
på TV. Vår guide berättade då att det fanns ett 
annat sätt att ta sig mellan stadens olika delar, 
nämligen på husens tak. Där fanns något som 
kunde liknas vid gångstigar. Man kunde på så 
sätt komma genom delar av staden utan att 
behöva gå ner i de smutsiga gränderna där 
människor av alla slag blandas med varandra.

krävs stor tillit och ett förhållningsätt, där 
varandras styrkor tas tillvara och ömsesi-
digt förtroendet för varandras förmågor är 
stort. Det är en utmaning att få till i dessa 
digitala tider. Vi måste tillsammans aktivt 
och kontinuerligt bearbeta ”kittet” så det 
fortsätter att vara elastiskt. Då kan vi som 
civilsamhälle och myndigheter tillsammans 
skapa förutsättningar för att vårt lokalsam-
hälle utvecklas och fungerar. 

VI HAR under de senaste månaderna blivit 
uppmärksammade på hur känslig vår 
demokrati är. Jag är övertygad om att just 
detta samspel mellan oss som folkrörelser/
civilsamhälle och myndigheter är grunden 
för en fungerande demokrati. Som Amanda 
Gorman beskrev i sitt tal på president 
Bidens installation och av mig fritt tolkat:
Demokratin är inte statisk, den är en 
levande process som hela tiden behöver 
vårdas och utvecklas. Den är aldrig färdig 
och kan sägas klar. Demokratin kan förse-
nas, men aldrig besegras. Genom att den är 
levande ofullbordad, är den också i behov 
av beskydd.

VI INOM civilsamhället har stor betydelse 
för att hålla den processen levande och 
också att beskydda demokratin, även detta 
år då vår demokrati firar 100 år!

TILL SIST ett svar på frågan ”var finns lju-
set?” och en uppmaning till oss alla om var 
ljuset finns, beskrivet så starkt av Amanda 
Gorman i sin dikt från installationen: 
”For there is always light, if only we’re 
brave enough to see it. If only we’re brave 
enough to be it!” 
Ty det finns alltid ljus, om vi bara är modiga 
nog att se det. Om vi bara är modiga nog 
att vara det!”

Mats Wåhleman
verksamhetschef

PS Hoppas du finner kommande sidors 
läsning intressant. Skicka mig gärna en 
kommentar eller tanke som du får när du 
läst berättelsen, det skulle jag uppskatta! 
Du når mig på mats.wahleman
@helamanniskan.se eller 08 534 709 41

Det fanns med andra ord ett liv på taken 
och ett annat liv nere i stadens gränder.
En frestelse för Jesus var att han skulle leva 
sitt liv på jordens och världens tak. Inte 
blanda sig med oss andra som har att leva 
vårt liv nere i gränderna med allt vad det 
innebär. Men evangelierna berättar att han 
avstod från ett sådant liv till förmån för ett 
liv bland oss i världens gränder.
Vi frestas på samma sätt som organisatio-
ner och myndigheter att också leva vårt liv 
på jordens tak, skilja oss från det mänskliga, 
avgränsa oss och skapa särskilda villkor 
för ett liv vid sidan om världen i stället för 
tillsammans med världen.

Gud kallar oss nu som människor, som 
sociala organisationer och som kyrkor att 
avstå från makt, avstå från att se på världen 
uppifrån. Han kallar oss ner i världens 
gränder. Det kommer att få konsekvenser 
för våra liv, för vårt sätt att arbeta som 
organisation och kyrka. Det kommer även få 
konsekvenser på vårt sätt att leva och hur 
vi förhåller oss till varandra, inte minst till 
de som är mest utsatta och utlämnade mitt 
i pandemin.”

JAG BLIR BÅDE stolt och glad när jag ser att 
vi och många andra organisationer och kyrkor 
fortsatt vara närvarande i mötet med männ-
iskor trots de utmaningar som pandemin 
skapat. Det är vår styrka och en del av vår 
själ som folkrörelser, att vara närvarande. De 
offentliganställdas ökade frånvaro i det lokala 
samhället som en konsekvens av efterföljel-
sen av myndigheternas krav under pandemin 
är en svårighet och utmaning i mötet med 
de lokala behoven. Jag ser och upplever att 
många anställda tappar markkontakten och 
relationen till dem vi finns till för när de under 
lång tid inte är här i vårt lokala samhälle och 
andas samma luft och går på samma gator.

TILLSAMMANS i gränslandet där vi som 
organisationer och myndigheter möts är 
risken stor att vid avsaknaden av fysiska 
möten förlorar vi tillit och förtroende till 
varandra och istället ökar behovet av 
kontroll och uppföljning. Vår gemensamma 
förmåga att vara det gemensamma ”kittet” 
som håller samman våra lokala samhällen 
försämras. 

FÖR ATT ”kittet” inte ska tappa sin funk-
tion, måste det behålla sin elasticitet. Då 
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Redan på 90-talet hörde tumbabon Lars Hof-
gren talas om Hela Människan genom en vän 
som då satt med i styrelsen. Lars blev invald 
som kassör och därefter revisor under några 
år. För fem år sedan fick han frågan om att 
kandidera till ordförande i Hela Människan. I 
år lämnar han över ordförandeskapet.

Lars är sedan 80-talet engagerad i 
Botkyrka församling som är knuten till Hela 

HJÄRTA, HJÄRNA 
OCH HÄNDER
I flera år har Lars Hofgren lagt sin tid och sitt hjärta för Hela 
Människan. De sista fem åren som styrelseordförande. På nära 
håll har han sett hur organisationen växer och utvecklas varje 
dag. 

Människan och blev glad över frågan och 
gick med på att ställa upp.

– Jag har alltid tyckt Hela Människan 
står för en relevant verksamhet, säger Lars 
Hofgren.

EFTER MÅNGA år i styrelsen har Lars fått 
följa Hela Människans sociala arbete på 
nära håll.

– Det har varit en spännande och 
inspirerande tid där jag fått en stor inblick i 
all verksamhet. Jag har varit nära och känt 
mig delaktig tack vare personalens vilja att 
berätta om sina olika verksamheter.

DE SENASTE tre åren har han varit med och 
bidragit med strategiska beslut om Hela 
Människans satsning ”MatVinn”.  Alla buti-
ker har ett svinn och här får de möjligheten 
att göra något bra av maten som annars 
skulle ha slängts. 
– Matsvinn blir MatVinn! Upphämtning av 
mat från olika leverantörer har bidragit till 



Stöd gärna Hela Människans verksamhet via SWISH 123 526 2068  5 

INLEDNING

Jag befinner mig i andaktsrummet i second-
handbutiken hos Hela Människan, det är 
min tur att hålla i andakten och jag försöker 
förstå mig på cd-spelaren. Kvinnan ser på 
mig med förvånad min, men jag anar en 
vänlighet och en nyfiken i hennes blick.  
”Jag har aldrig träffat en kvinnlig präst 
förut”, hon säger det för att konstatera ett 
faktum, utan värdering. Jag önskar att jag 
hade svarat ”och jag har aldrig träffat dig 
förut” eller något annat fint men det gör jag 
inte. Istället undrar jag om hon kan hjälpa 
mig med musikanläggningen. Det kan hon. 
Både musik och bibelläsning fyller därför 
sedan rummet. 

NÄR JAG ÄR klar med min bön, fortsätter 
hon med sin. Vi tillber inte samma Gud men 
vi tycker om att vara i varandras sällskap. 
Efter bönestunden säger vi våra namn och 
vad vi gör hos Hela människan, jag bidrar 
med bön och hon bidrar med att hjälpa till 
att sortera kläder. Vi talar trevande och med 
olika dialekter så det blir en del skratt innan 
vi förstår varandra. Efter ett tag säger vi hejdå 
till varandra och fortsätter med vår vardag. 

JAG ÄR kyrkoherde i Botkyrka församling 
som är en Hela Människan-församling därför 
är jag en del av Hela Människan. Jag ser att 
det arbete som Hela Människan gör, skulle 
Botkyrka församling inte kunna göra och på 
så vis kompletterar vi varandra.  

EN FIN SAK med att vara huvudman är att få 
träffa andra huvudmän. Vi gör det på en stra-
tegidag om året. Det är ett gott tillfälle att 
byta idéer och dela erfarenheter som sedan 
leder till att församlingen också utvecklas. 

Ett annat exempel är att Hela Människan 
regelbundet bjuder in till diakonala nätverks-
möten, där diakoner möts från olika försam-
lingar och samfund för att upprätthålla och 
dela ett diakonalt förhållningssätt. Tiden med 
pandemin har prövat oss alla på olika vis. Vi 
har fått ställa om och ställa in, men det har 
också varit en tid av kreativitet. Vi har behövt 
utmana våra egna gränser för att hjälpa till 

”Jag en del av  
Hela Människan” 

att kyrkorna kunnat ge mat till behövande i 
form av matkassar. men även till kyrkornas 
öppna träffar. Man har också börjat med för-
säljning i butik till behövande familjer. Under 
pandemin har Hela Människans samordning 
av matutdelning till riskgrupper varit ovärder-
lig, säger Lars.

HELA MÄNNISKANS VISION är att sträva 
efter att människor ska ha en värdig livssitua-
tion. Enligt Lars erfarenhet kan en kontakt ge 
människor kraft och vilja att förändra sin livs-
situation. Men att mycket också handlar om 
påtryckningar på kommun och myndigheter.

– Hela Människan måste fortsätta upp-
märksamma orättvisor, säger han.

En annan viktig del är att kyrkorna som 
är knutna till Hela Människan fortsätter att 
bidra till det sociala arbete som Hela Män-
niskan gör.

– Som kyrka kan vi vara stolta att vi är 
med och bidrar till ett sådant viktigt arbete 
som vi kanske inte själva skulle klarat av, 
säger Lars.

VIDARE MENAR Lars att flera av kyrkornas 
sociala arbete redan idag genomförs genom 
Hela Människans försorg.

– Styrkan är att vi gör det gemensamt på 
ett professionellt sätt, med en större möjlig-
het att nå ut och nå fram. Hela Människan 
har kontakt med myndigheter som till exem-
pel Försäkringskassan och Arbetsförmedling-
en för att hitta arbetsträning åt människor 
som behöver komma in på arbetsmarknaden. 
Den kunskapen får huvudmännen sedan 
tillbaka och kan i sin tur stärka sitt egna 
sociala arbete.

I FRAMTIDEN hoppas Lars att fler huvudmän 
ansluter sig till Hela Människan.

– På det sättet kan vi nå ännu fler som 
behöver vårt stöd. Men jag hoppas också på 
en öppnare inställning från myndigheter och 
främst från kommunerna.

Tre ord som du tycker Hela Människan 
står för?

– Jag säger hjärta, hjärna och händer. 
Hjärta för stort engagemang, hjärna för pro-
fessionalitet, och händer för många praktiska 
insatser. Personalen är vårt viktigaste arbets-
redskap. Jag ser hur de tar initiativ till utveck-
ling av verksamheter och vilka utmaningar 
de står inför. De gör ett fantastiskt jobb som 
fortsätter att kämpa för andra människor.

i samhället och bidra på bästa sätt. Hela 
Människan och Botkyrka församling har till 
exempel samverkat genom att handla mat 
till människor i riskgrupper.

HELA MÄNNISKAN är en del av församling-
ens diakonala förhållningssätt och arbete, 
men med andra kompetenser, resurser och 
metoder. Varje gång jag möter personalen 
hos Hela Människan imponeras jag av deras 
kompetens, nätverkande och tålamod.

JAG TROR ATT det arbete som kyrkorna 
tillsammans med Hela Människan gör 
bidrar till att Botkyrka och Huddinge är en 
vänligare och trevligare plats att leva och 
vara på. Jag ska också vara ärlig med att se-
condhandbutiken gör mig stiligare och mitt 
hem vackrare. Alla kavajer som jag äger, har 
jag köpt på Hela Människan och alla fynd 
som jag släpat hem i form av vaser, skålar 
och tavlor från butiken gör mitt hem mycket 
vackrare (och skåpen fullare). 

Beatrice Lönnqvist,  
kyrkoherde Botkyrka församling
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Jubileumsår! I år är det 
10 år sedan secondhand-
butiken i Tumba öppnade. 
40 år sedan Hela 
Människan Huddinge-
Botkyrka-Salem 
etablerades. 100 år sedan 
Hela Människan Sverige 
bildades. 

Årets första simkurs är 
i gång. Våra eminenta 
simlärare är peppade. De 
har själva rötter i andra 
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länder och vet hur mycket 
det betyder att lära sig 
simma. Även deltagarna 
är på: ”Bara lite till...” 
säger en kvinna från 
Afghanistan som inte vill 
sluta simma trots att 
simlektionen är slut. 

Idag finns halsdukar 
utplacerade runt om i 
lokalsamhället. Tanken 
bakom är att det blåser 
kallt både bildligt och 

Vi har nu fått slutligt 
besked av Skatteverket att 
vi inte längre är regi- 
strerade för moms.

Osar förföriskt gott. På 
Alla hjärtans dag bjuder 
vi på våfflor i Riagården

Nu har vi fått klart 
med både lokaler och 
föreläsare för våra två 
jubileumsföreläsningar 
senare i vår. Kul!

Vi börjar se en ordning i 
”kaoset” på lagret i 
Tullinge.  Vi jobbar för att 
nyttja ställ-lagret på ett bra 
sätt och få bra stationer på 
golvet. Det kommer nog ta 
hela våren att hitta ett 
optimalt arbetssätt...

MatVinn skrider sakta 
men säkert vidare. 
Antalet hämtningar från 
butikerna i vår närhet 
ökar!

Gåvorna flödar in! 
Helt fantastiskt.

Nätverksträff i 
Botkyrka-Salem kring 
omsorgsgivande barn 
(unga som tar ett alltför 
stort ansvar för hela 
familjen) samt möte med 
Klara-teamet i Botkyrka 
som specialiserat sig på 
barn, unga och familjer 
med neuropsykiatriska 
funktionshinder etc.

bokstavligt talat i vårt 
samhälle, men det finns 
också många människor 
som står upp för 
medmänsklighet och 
värme.

Renovering i Tumba. 
Frivilliga, styrelsemedlem-
mar och anställda hjälps 
åt med att spackla och 
måla. Om det blir fint? 
Självklart!

JANUARI FEBRUARI

Efter att Myndigheten för beredskap (MSB) 
uppmanat kommunen att ta hjälp av civil-
samhället kom ett samarbete mellan Hela 
Människan och Botkyrka kommun till stånd. 
Tack vare bidrag från Radiohjälpen som 
Hela Människan sökt kunde hjälpverksam-
heten ”Mathjälpen” ta form.

– Under våren och sommaren samarbe-
tade vi med en av våra huvudmän, Svenska 
kyrkan, för distributionen av mat och 
receptfria mediciner sommartid. Tillsam-
mans har vi också haft kontakt med seniorer 
per telefon, ordnat trygghetsvandringar och 
fortsatt med integrationsarbetet. Utöver 
det har kyrkorna haft öppet och tagit emot 
samtal för den som behövt det, säger Carl-
Johan Rapp Freed, verksamhetsansvarig för 
integration och äldrearbete.

JOHAN NICANDER är samordnare för anhö-
rigstöd på Botkyrka kommun. Tillsammans 
med Hela Människan planerade de och 
fördelade resurserna på rätt ställe. Kommu-
nen ansvarade för att ta emot samtal från 
medborgarna och slussa de som skulle få 
hjälp vidare till kyrkan och Hela Människan. 
Men även att se till att informationen nådde 
ut till kommuninvånarna.

– Det var ett lyckat samarbete som hjälpte 
många i nöd. Det var också ett lärande förlopp 
och det fanns en otroligt generös entusiasm 
bland alla parter. Vi stod inför utmaningen att 
nå ut till behövande som kanske inte kunde 
svenska, eller som inte läste tidningen. Men de 
flesta i kommunen hörde ändå talas om ”Mat-
hjälpen” och de som behövde den använde 
sig av den. Sen var det många som löste det 
på annat sätt, till exempel med hjälp av vänner 
eller släkt, säger Johan Nicander. 

 
I BÖRJAN AV hösten tog Hela Människan 
själva över ansvaret för matdistributionen 

och Anna Wåhleman fick då ansvaret att 
samordna insatserna. Varje vecka tog hon 
emot inköpslistor på mat och mediciner, 
handlade och körde ut till personer i risk-
grupper. 

– Responsen har varit väldigt positiv. När 
vi kom och levererade varorna berättade 
de hur mycket de uppskattade hjälpen att 
slippa ta sig till en mataffär under pan-
demin. De talade även om hur smidigt de 
tyckte allt fungerat runt beställningen och 
leveransen vilket var roligt att höra, säger 
Anna Wåhleman. 

KONTAKT MED  
TUSENTALS

Under året har Hela Människan och dess huvudmän haft kontakt med tusentals personer 
som behövt hjälp eller stöd under pandemin. Samarbetet med Botkyrka kommun gav även 
skjuts med att nå ut med information om mathjälpen till riskgrupper. 

Under året fick många människor i riskgrupperna hjälp med inköp av bland annat mat och mediciner. 
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Heldag med våra 
huvudmän. Utifrån vår 
vision funderar vi på vad 
vi kan göra tillsammans. 
Tankar, idéer, erfarenheter 
och kunskaper blandat 
med hopp, drömmar och 
framtidstro. Tillsammans 
tar vi nya steg i vårt lokala 
sociala arbete.

På en vecka ändras 
allt. Sverige stänger ner 
p.g.a corona. 

Vi justerar öppettiderna 
i butikerna och stänger 
caféet. Som alltid dessa 
dagar gäller ökad hänsyn 
för att minimera 
smittspridning. Ta hand om 
varandra!

Vi arbetar tillsammans 
med huvudmän och 
kommuner för att erbjuda 
personer i riskgrupperna 
inköp av mat och 
receptfria mediciner.

Årsstämma - nästan på 
dagen 40 år sedan första 
årsstämman. I år träffas vi 
på ett annat sätt. Via ett 
formulär på webben 
klickar vi i våra beslut som 
lägger grunden får vårt 
kommande arbete. Ovant, 
men det går. Tack alla ni 
som engagerar, styrelse- 
medlemmar, huvudmän, 
frivilliga, vänner, listan kan 
göras mycket lång. 

”De kommer med 
kylbil och hämtar 
luncherna, oavsett om de 
kör dem till vårdboenden, 
hemtjänsten eller till 
hemlösa.” Hantverkskro-
gen lagar maten. Vi kör ut 
den. Lokaltidningen ”Mitt 
i” skriver om ett av flera 
samarbeten som växer 
fram under dessa tider.

Vi tvingas korttids-
permittera personal.

Ny webbplats för 
”Plattformen för 
idéburna organisationer i 
Botkyrka” lanseras.

Vi arbetar för att klara 
av den ekonomiska 
belastningen som blir en 
direkt konsekvens av 
pandemin.

Deltagarna i ”Svenska 
i butik” är åter tillbaka 
efter praktik och är nu 
inne på sina sista veckor. 

Vi hjälps åt! Till- 
samans med Huddinge 
och Botkyrka kommuner 
och Svenska kyrkan är vi 
i gång med inhandling av 
mat till riskgruppen äldre. 

 Vi är mitt uppe i en 
sällan skådad global kris.

MARS APRIL

I samband med pandemin stängdes många 
verksamheter för personer i olika utsatta 
livssituationer. För Staffan Lundin, verksam-
hetsansvarig för Riagården, var det inte ett 
alternativ. 

– Vi skulle aldrig kunna eller vilja stänga 
ner eftersom den här gruppen som kommer 
till Riagården verkligen inte har någonting. 
Om vi inte fanns så skulle de inte få någon 

hjälp överhuvudtaget. Vi fick ställa om istäl-
let. Periodvis hade vi ”utomhusRia” för att 
minska trängsel. 

FÖR ATT KUNNA fortsätta ta emot besökare 
flyttade delar av verksamhet ut till ett 
partytält med värmefläktar. Inne i själva 
frukostrummet var det tidvis kö för att 
komma in, men tältet avlastade. Riagården 

utökade även sina öppettider för att inte 
skapa trängsel vid frukosten. 

– Vi har serverat frukost fem dagar i 
veckan, erbjudit nya och rena kläder samt 
möjligheter till dusch och toalett. Men även 
samtal och kontakt med till exempel soci-
altjänsten eller kanske begravningsbyrån, 
säger Staffan Lundin. 

DEN EFTERLÄNGTADE och årliga jullunchen 
blev av tack vare kreativa lösningar hos 
personalen på Riagården. Ett julbord med 
köttbullar, janssons frestelse, julkorv och 
andra godsaker hade dukats upp inne i den 
julpyntade lokalen. 

–  Vi släppte in några i taget till julbordet, 
sen fick de gott julfika ute i det uppvärmda 
tältet. Allt skedde på ett säkert sätt för både 
besökare och personal, säger Staffan Lundin. 

UNDER ÅRET hade Riagårdens verksamhet 
nästan 2000 besök. Maten som serverades 
kom bland annat från Hela Människans 
matbank bestående av matsvinn från närlig-
gande livsmedelsbutiker. Utöver det skänkte 
Hantverkskrogen matlådor som delades ut 
inför helgerna då Riagården var stängd. 

– Vi har en stark vilja att stötta människor 
till att själva bidra till en förändring i sitt liv. 
Vi vill att man ska få motivation att ta nya 
positiva steg i sin egna utveckling. Här ser vi 
alla som människor och försöker hjälpa till 
med deras behov, säger Staffan Lundin. 

ÖPPET TROTS
PANDEMIN
Ungefär 2000 besök hade Riagårdens frukost förra året.  
I samband med pandemin stod verksamheten inför den  
tuffa utmaningen att kunna fortsätta ha öppet. Men med  
hjälp av kreativa lösningar lyckades Riagården erbjuda  
frukost fem dagar i veckan under hela året. 

På Riagården kunde behövande få frukost, rena kläder och social samvaro. 

Staffan Lundin, verksamhetsansvarig för Riagården
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Spännande nog har 
försäljningen ökat i 
Stuvsta trots Corona. 
Kanske känner man sig 
säkrare i en liten butik.

För 10 år sedan 
förvandlade vi ett garage 
i Tumba till en second- 
handbutik. Idag gjorde vi 
det omvända. Fast på en 
dag. Bord, stolar, lampor, 
hyllor, mattor. Allt 
försvann. Och fram kom... 

en parkering. Nu väntar 
renovering. Och sedan en 
”ny butik”. 
 

Vi har helt fantastiska 
handledare! Trots en 
turbulent omvärld, 
oroliga deltagare och 
verksamheter som inte 
fungerar som vanligt 
arbetar de på med gott 
humör och god 
sammanhållning. 
Samtidigt ökar vi deras 

Tillsammans! Trots 
fysisk distansering har vi 
kunnat göra mycket 
tillsammans. Kyrkorna 
tillsammans, enskilda 
goda krafter tillsammans 
osv. De som särskilt burit 
upp volontäruppgifter är 
pensionärer som nu 
kallas ”riskgrupper i 
karantän”. En märklig 
situation som blir en 
påminnelse om att 
värdesätta våra 

volontärer och äldre som 
fyller viktiga funktioner!
 

Nu är vi igång med 
sommarens cykelkurs för 
de som är vuxna och 
kanske födda i ett annat 
land. Målet är att lära sig 
cykla och bli bekväm att 
vistas i trafik och natur.

RIA-gårdens 
midsommarlunch! I dessa 
ovanliga tider kunde vi 

inte åka på sedvanlig 
vårutflykt. Istället blev 
det bidrag från 
hjälpsamma personer 
som fixade god mat i 
midsommartid. Njutbart 
på vår solterrass och lite 
musik i bakgrunden!

Vår verklighet rymmer 
spännande människor, 
givande samtal och 
möten.

ansvarsområde och de 
tar emot med glädje. 
 

100! Idag gjorde vi 
vårt hundrade inköp åt 
personer som tillhör en 
riskgrupp och behöver 
hjälp med att handla.

Vi tar ett steg i taget. In 
i den nya vardagen. Som 
alltid sammanfattad i de 
två orden. Se. Människan.

MAJ JUNI

Varje sommar anordnar Hela Människan 
någon form av aktiviter för enskilda och 
familjer för att förhindra isolering och 
utanförskap. Detta år skedde aktiviteterna i 
samarbete med kommunen. 

– Under sex veckor hade vi aktiviteter i 
Storvretsparken där vi riktade oss främst till 
låg- och mellanstadiebarn. Vi erbjöd roliga 
lekar, pyssel, fika och gemenskap för dem 
som inte hade en sommarstuga att åka till 
eller ekonomi att ta sig iväg på utflykter, 
säger Anethe Carlsson, ansvarig för Stor-
vretslyftet. 

ENLIGT Anethe Carlsson är Storvreten ett 
utsatt område och det finns en risk att barn re-
kryteras in i kriminella gäng redan i tidig ålder. 

– Vi måste hålla liv i relationerna med 
familjer och speciellt barnen redan från 
låg ålder för att förhindra utanförskap och 
kriminalitet. Då är sommarlovsaktiviter ett 
bra sätt att knyta kontakter. 

REBECKA LENNSE var en av ledarna och 
ansvarade för den dagliga planeringen. 

– Vi hade ett stort tält där barnen kunde 
pyssla och rita på en stor bordsduk. Varje 

dag hade vi lekar som till exempel brännboll, 
fotboll, basket, vattenkrig eller kull. Vi anpas-
sade lekarna efter barnens ålder. Vi märkte 
också snart att barn behövde aktiviter där 
vuxna var förebilder och som var med i 
leken. Många barn var inte vana vid det. 

NÄR SOLEN sken slöt många familjer upp, 
men vid moln och regn höll sig många 

hemma. Därför varierande antalet deltagare 
från dag till dag.

– Vi fick besök av både småsyskon och 
dess föräldrar och vissa kom ofta. Vi bjöd på 
lunch och enklare fika. Det kändes bra att 
vi var synliga för dem som bor nära och vår 
mötesplats kunde erbjuda nya vänner, säger 
Rebecka Lennse 

SOMMARKUL 
LOCKADE FAMILJER

För vissa barn kan ett sommarlov vara helt underbart och vilsamt. För andra långt, tråkigt 
och till och med ohälsosamt. För att fånga upp barn som var hemma satsade Hela Människan 
i samarbete med Botkyrka kommun på sommarlovsaktiviteter i Storvretsparken. 
Många familjer slöt upp till de gemensamma lekarna.

Under sex sommarveckor kunde barn och familjer mötas i Storvretsparken. 
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”Sommar i parken”, 
öppen verksamhet för 
barn på låg- och 
mellanstadiet drar igång. 
Under sex veckor blir det 
roliga dagaktiviteter för 
barn i parken utifrån 
väder och vind, önskemål 
och planering.

En positiv effekt av 
pandemin är att vi alla 
snabbt lärt oss använda 
Teams för möten nu när vi 

Vi vill och kommer 
fortsätta göra skillnad i 
våra kommuner för och 
tillsammans med 
människor i utsatta 
livssituationer, för det är det 
som driver oss och är vårt 
gemensamma uppdrag!

Administrationen som 
under våren flyttade till 
Tullinge blir mer och mer 
hemmastadd.

finns på flera olika fysiska 
platser.

På pocketbokens dag, 
30 juli, finns chans att  
fynda secondhandböcker. 

De sårbara blir ännu 
mer sårbara. Tyvärr ser vi 
ännu fler risker för 
utanförskap; de som 
redan innan var utanför 
faller lätt genom ännu 
mer nu och klyftorna 

Utflykt till vikingabyn 
Hogslaby. Roligt och 
lärorikt om gamla tider 
kontra nutid! Även lite 
lek och spel i Hågelby- 
parken hinns med.

Sommaren dröjer sig 
kvar. Härligt! Samtidigt 
blir vi mer och mer 
medvetna om att även 
pandemin gör detsamma.

Vi öppnar nu åter upp 
sinnesro-andakterna på 
tisdagar i vårt stilla rum. 

Vad kommer 
pandemin göra med vårt 
samhälle på längre sikt, 
hur kommer det påverka 
oss som individer och hur 
kommer det påverka en 
yngre generation som 
präglas av denna 
pandemi?

växer genom t ex psykisk 
ohälsa, missbruk och 
övergrepp. Detta vill vi 
omgående motverka och 
göra så mycket vi kan för 
att förebygga.

Botkyrka församling 
spelar in helgmålsbön i 
butiken i Tumba. 

Vi tar emot tonåringar 
som dömts till samhälls- 
tjänst.

 

Tim Eriksson, 33 år, är i stort sett uppvuxen 
på ICA-supermarket i Huddinge. Både hans 
far och farfar var butikschefer för butiken. 
Redan på hans farfars tid tog de hand om 
om matsvinnet i butiken. 

– På den tiden lagade butiken ofta mat 
av det som blev över, något som vi nu ser 
kommer tillbaka hos många butiker, säger 
Tim Eriksson. 

NÄR FRÅGAN om ett samarbete med Hela 
Människan kom sommaren 2020 var Tim 
mycket positiv. Idag hämtar Hela Människan 
mat flera dagar i veckan, främst torra varor 

men även kött och chark. Ungefär 200 kilo 
mat i månaden ger butiken bort till Hela 
Människan. 

– Vi är nöjda med samarbetet och våra 
kunder tycker det är bra. Det känns bra i 
hjärtat att veta att vi inte behöver slänga 
maten utan att den kommer till människor 
som behöver den. Och det gäller både vår 
ledning, personal och våra kunder, säger Tim 
Eriksson.  

 
HELA MÄNNISKAN hade planerat för 
ett mer storslaget öppnande av den nya 
MatVinnsbutiken i Tumba. I takt med att 

Folkhälsomyndighetens restriktioner ökade i 
och med coronapandemin fick butiksidéerna 
ställas om.

– Vi prioriterade matinköp till riskgrupper 
och hittade olika sätt att få ut matsvinnet 
till behövande. De som vi handlade åt fick 
ofta en bonuskasse med mat från MatVinn 
och vi kunde lysa upp tillvaron för många, 
säger Fredrik Lidsell, verksamhetsansvarig 
för MatVinn och caféet i Tumba. 

 
SEDAN OKTOBER har MatVinn öppet men 
med begränsade öppettider och antal 
kunder. Under året har Hela Människan 
startat upp samarbeten med nya handlare 
och leverantörer.

 – Utbudet varierar från dag till dag i 
butiken och förhoppningsvis har man råd 
att prova något som man aldrig skulle ha 
råd med om man köpte det i en vanlig 
matvaruaffär, säger Fredrik Lidsell. 

Vidare menar Fredrik Lidsell att det finns 
en matfattigdom som vi sällan pratar om.

– Alla har inte råd att köpa mat för da-
gen. MatVinn är vårt bidrag till att minska 
klimatavtrycket men samtidigt hjälpa 
människor, säger Fredrik Lidsell. 

NYÖPPNADE  
MATVINN
I oktober öppnade butiken MatVinn i Tumba, dock i liten skala 
på grund av pandemin. Men nu kan besökare köpa livsmedel 
till billiga priser. Varje vecka året om hämtar Hela Människans 
kylbil upp matsvinn från handlare i trakten. 

Bildtext

JULI AUGUSTI

´

´

´

Secondhandbutiken i Stuvsta har under de 
senaste åren fått en större butiksyta med 
stora skyltfönster som pryds med skyltdock-
or klädda i det senaste. Idag kan kunder 
fynda både barn- och vuxenkläder, skor, 
leksaker, husgeråd, pocketböcker och finare 
porslin. Tidigare såldes enbart barnkläder 
och leksaker på en mindre yta.

– Många skänker väldigt fina saker så det 
finns mycket att fynda, berättar Ulla Jansson.

I STUVSTA erbjuder Hela Människan vanlig 
arbetsträning men även förstärkt arbetsträ-
ning för de som varit sjukskrivna under en 
länge tid. Butiken är lugnare än den i Tumba 
och med färre kunder upplevs butiken inte 
lika stressig. Butiken fungerar även som en 
mötesplats för anställda, deltagare i arbets-
träningen och kunder.

– Det finns många olika arbetsuppgifter 
här. Skylta, plocka upp varor, stå i kassan 
och prata med kunder. Vi ger extra stöd 
och guidning för att komma tillbaka till 
arbetslivet och timmarna i butiken anpassas 
efter hur mycket personen orkar. En del har 
fått jobb under tiden de arbetstränat här 
och det är väldigt roligt. Men det viktigaste 
är att deltagarna känner att de haft en 
meningsfull dag, säger Ulla Jansson.

UNDER PANDEMIN har stuvstabutiken fått 
justera sina öppettider och anpassat antal 
kunder i butiken till max fem i taget. Trots 
det har butiken ökat sin försäljning under 
året.

– Det är lite kö ibland utanför men trots 
det kommer flera tillbaka varje dag, pratar 
lite och tittar om vi fått in något, säger Ulla 
Jansson. 

I BÖRJAN av året kunde butiken hålla 
lördagsöppet med hjälp av volontärer från 
Stuvstakyrkan. Men kyrkans volontärer 
befann sig i riskgruppen och fick pausa sitt 
engagemang. 

–Vi hoppas att vi snart kan återgå till van-
liga öppettider och välkomna volontärerna 
från Stuvstakyrkan igen, säger Ulla Jansson. 

LUGN OCH 
HARMONI

Secondhandbutiken i Stuvsta är en bra arbetsplats för den 
som behöver komma in i arbetslivet.
– Här i Stuvsta har vi möjlighet att ge extra stöd och guidning, 
säger Ulla Jansson, butikssamordnare för Stuvsta och Tumba. 

I Stuvsta finns många olika arbetsuppgifter. Skylta, plocka upp varor och stå i kassan är några exempel. 

I tio år har Ulla Jansson arbetat på Hela Människan.
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Vinterkläder! 
Vuxenstorlekar 100 kr/st, 
barnstorlekar 50 kr/st, 
mössor, vantar, halsdukar 
10 kr/st. Tänk på att 
hålla avstånd.

”Premiär” för 
vandringar utomhus för 
äldre och riskgrupper. 
Varje onsdag kl 12.00. 

Så här en bit in på 
hösten har vi kommit 

P4 Radio Stockholm/
Radio Södertälje 
uppmärksammar hemlös-
heten i vårt län, och 
sänder från vår öppna 
mötesplats Riagården i 
Tumba. 

Inflödet av nya 
deltagare i arbetsträ-
ningen ökar igen. 

36 deltagare i 
”Tillväxt kvinna” gör att 

igång med olika grupper 
och verksamheter. På 
tisdagarna till exempel 
har vi blivit varma i 
kläderna på kursen 
”Språk och samhälle” . 
Givande samtal och 
utbyten av perspektiv!

I september sålde vi 
för över 100 000 i Stuvsta. 
All time high! Härlig 
utveckling! Vi har även ett 
stadigt gäng med 

vi kan starta upp grupper 
enklare.

Integration handlar 
mycket om att ta och ge 
samt att fortsätta vara 
uthållig i vardagen.

Härligt! MatVinn 
öppnar ”på riktigt”! 
Potatis och marsansås 
trängs med flingor, wok, 
ketchup och diverse 
frysvaror... Att det varit 

deltagare på plats så nu 
kan man nog säga att 
Stuvsta har framgång.

Stabil ekonomi trots 
läget. Det ger oss 
ytterligare styrka att våga 
och förmå att kunna göra 
satsningar framöver.

Det handlar inte om 
vad vi gör utan varför vi 
gör det!

efterlängtat vittnar 
hyllorna där varorna 
glesnar snabbt. Precis om 
det ska vara! 

Under de senaste 10 
åren har vi arbetat hårt 
för att tydliggöra att vår 
secondhandbutik är en 
del av Hela Människan, 
att vi är mer än Ria- går-
den. Vi har lyckats så bra 
med det arbetet att vi nu 
måste göra det omvända.

SEPTEMBER OKTOBER

´

´

´Tack vare ett brett kontaktnät med fören-
ingar i området fick Hela Människan signa-
ler om att en helt ny grupp mådde väldigt 
dåligt under pandemin. Det handlade om 
unga vuxna, speciellt tjejer. Sedan nästan 
ett år är många isolerade från omvärlden 
med rädslan att smitta ner människor i 
riskgrupper.

– Många har tappat sina rutiner som 
sömn, mat och socialt umgänge och hamnat 
i en depression eller är på väg in i en. Därför 
var det otroligt viktigt att vi snabbt kunde 
påbörja arbetet med att nå ut med kunskap 
om hur vi kan stötta unga tjejer, säger Ane-

the Carlsson, ansvarig för projektet ”Ungas 
hälsa i spåret av corona”. 

 Amelie Roolf arbetar till vardags som 
barn-och ungdomsdiakon i Equmeniakyrkan. 
Hon har tagit fram konkreta råd och tips till 
personer som möter unga tjejer med psykisk 
ohälsa. I dag finns en lathund för att hjälpa 
någon som mår dåligt och är orolig. 

– Vi får inte vara rädda för människor i 
vår omgivning och undvika socialt um-
gänge. Vi ska se varandra som medmän-
niskor och inte som potentiella smittbärare. 
Oron, ångesten och uppgivenheten är ett 
naturligt symptom på en sjuk värld. Vi måste 

våga fråga hur någon mår och be om hjälp 
om det behövs. Ibland fungerar det inte att 
hålla ut, säger Amelie Roolf.

Enligt Amelie Roolf kommer oro och 
ångest i perioder, alltid vara närvarande 
i alla människors liv. Men två skillnader 
under 2020 har varit den kollektiva oron 
och bristen på naturliga samtal i exempelvis 
fikarum, på gymmet eller i mataffären. 

– Isolering och dramatiska förändringar i 
vardagen, förväntningar och sociala skydds-
nät tycks ha skapat en kraftigt försämrad 
psykisk hälsa bland unga vuxna. De beskri-
ver ensamhet och ökad prestationsångest, 
men också svårigheter att skilja mellan 
jobb/studier och fritid. Min upplevelse är 
att existentiella frågor också får allt större 
plats, säger Amelie Roolf. 

Vidare menar hon att flera har vittnat om 
ett behov av att få hjälp att hitta motivation 
och stöd i att finna rutinerna. 

– Om vi inte bemöter den här nöden nu 
är det istället en svårare och mer utbredd 
psykisk ohälsa vi kommer mötas av, med 
ett ökat antal suicid som ändhållplats. Vi 
måste hitta metoder för att stävja detta. 
Min förhoppning är att vi som socialt nät-
verk och kristen gemenskap ska kunna fylla 
lite av det tomrummet, säger Amelie Roolf. 

UNGAS HÄLSA
Senaste året har varit tuffare för vissa än för andra. En grupp 
som helt gått under radarn är unga tjejer där pandemin har 
bidragit till stor psykisk ohälsa. 
– Vi måste hitta metoder för att stävja detta, säger barn-  
och ungdomsdiakonen Amelie Roolf.

Under pandemin har många blivit isolerade och tappar rutiner som mat och sömn. 

 –  Vi har uppmärksammat hur unga vuxna upplever 
en ökad isolering och ensamhet, berättar Amelie Roolf. 
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Höststämma! Digitalt 
såklart...

Vi tänder ljus i 
allhelgonatid. Både för de 
som lämnat oss och för 
alla ”vardags-helgon” 
som kämpar på mitt 
ibland oss.

Vi går trygghets- och 
uppmärksamhetsvand-
ringar i olika områden i 
Huddinge, Botkyrka och 

Många hör av sig till 
oss angående om hur 
civilsamhället öppnar upp 
när samhället till stora 
delar stänger ner.
 

Härligt! Handelsban-
ken ger en julgåva på  
10 000 kr till MatVinn.

Efter att i flera 
månader ha kartlagt och 
tagit kontakt med olika 
aktörer i samhället för 

Salem. Vi vill kunna tipsa 
äldre och personer som 
riskerar utanförskap i 
spåren av pandemin var 
det finns öppna 
mötesplatser och goda 
sammanhang där man 
kan bryta psykosocial 
isolering

Vi fortsätter att göra 
matinköp till äldre och 
andra riskgrupper, främst 
runt Botkyrka.

att försöka hitta en 
framkomlig väg när det 
gäller ”Storvretsprojek-
tet”, möter vi några 
föreningar som kan 
tänkas bli våra partner.

Det är positivt att 
samarbetet med AF 
fungerar så bra och att vi 
hela tiden kan ta emot 
nya deltagare trots 
pandemin.

Riagården flyttar 
utomhus på grund av 
nya restriktioner. Filtar 
och jackor finns att låna. 
I takt med att hösten blir 
kallare sätts ett tält med 
infravärme upp. 

Ytterligare en bil  
är på plats!

Svårt att planera när 
förutsättningarna ändras 
hela tiden.

Även i år fortsätter 
traditionen med jullunch 
och julkasse till 
människor som lever i 
utsatthet. Tack vare 
påhittiga lösningar och 
vilja hos personal och 
volontärer har 
verksamheten ställts om.

Vi kan se tillbaka på 
ännu ett år med mängder 
av möten. Möten som 
gjort skillnad, här lokalt! 

NOVEMBER DECEMBER

´

Tim Eriksson, 33 år, är i stort sett uppvuxen 
på ICA-supermarket i Huddinge. Både hans 
far och farfar var butikschefer för butiken. 
Redan på hans farfars tid tog de hand om 
om matsvinnet i butiken. 

– På den tiden lagade butiken ofta mat av 
det som blev över, något som vi nu ser kommer 
tillbaka hos många butiker, säger Tim Eriksson. 

NÄR FRÅGAN om ett samarbete med Hela 
Människan kom sommaren 2020 var Tim 
mycket positiv. Idag hämtar Hela Människan 
mat flera dagar i veckan, främst torrvaror, 
men även kött och chark. Ungefär 200 kilo 
mat i månaden ger butiken bort till Hela 
Människan. 

– Vi är nöjda med samarbetet och våra 
kunder tycker det är bra. Det känns bra i hjär-
tat att veta att vi inte behöver slänga maten 
utan att den kommer till människor som 
behöver den. Och det tycker både vår ledning, 
personal och våra kunder, säger Tim Eriksson.  

 
HELA MÄNNISKAN hade planerat för 
ett mer storslaget öppnande av den nya 
MatVinnsbutiken i Tumba. I takt med att 
Folkhälsomyndighetens restriktioner ökade i 
och med coronapandemin fick butiksidéerna 
ställas om.

– Vi prioriterade istället matinköp till 
riskgrupper och hittade olika sätt att få 
ut matsvinnet till behövande. De som vi 
handlade åt fick ofta en bonuskasse med 
mat från MatVinn och vi kunde lysa upp 
tillvaron för många, säger Fredrik Lidsell, 
verksamhetsansvarig för MatVinn och caféet 
i Tumba. 

 
SEDAN OKTOBER har MatVinn öppet men 
med begränsade öppettider och antal kun-
der. Under året har Hela Människan startat 
upp samarbeten med nya handlare och 
leverantörer.

 – Utbudet varierar från dag till dag i 
butiken och förhoppningsvis har man råd 
att prova något som man aldrig skulle ha 
råd med om man köpte det i en vanlig 
matvaruaffär, säger Fredrik Lidsell. 

Vidare menar Fredrik Lidsell att det finns 
en matfattigdom som vi sällan pratar om.

– Alla har inte råd att köpa mat för 
dagen. MatVinn är vårt bidrag till att 
minska klimatavtrycket och samtidigt hjälpa 
människor, säger Fredrik Lidsell. 

NYÖPPNADE  
MATVINN
I oktober öppnade butiken MatVinn i Tumba, dock i liten skala 
på grund av pandemin. Men nu kan besökare köpa livsmedel 
till billiga priser.  Varje vecka året om hämtar Hela Människans 
kylbil upp matsvinn från handlare i trakten. 

Under året har Hela Människan inlett flera nya mats-
vinnssamarbeten bl a med ICA-supermarket i Huddinge.
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RIAGÅRDEN 
Riagården är vår öppna mötesplats för människor som befinner 
sig i olika former av utsatta livssituationer. På Riagården är det 
möjligt att äta frukost i en ordnad miljö, få tillgång till stödsamtal 
och hjälp med myndighetskontakter, sjukvård, dusch och toalett 
samt tillgång till dator och telefon. Under hela året som gått har vi 
saknat de flertalet volontärer som vanligtvis stöttar upp med daglig 
närvaro. Då flertalet av våra volontärer tillhör riskgruppen äldre i 
samhället och uppmanades att stanna hemma fick vi planera om 
i bemanningen för att hålla verksamheten öppen. Vi är glada över 
att vi ändå lyckats hålla verksamheten öppen för våra besökare. Vi 
fick ändra i rutinerna för servering av frukost och fika för att 
minska risken för smittspridning. Genom generösa handlare och en 
engagerad restaurangägare kunde vi erbjuda våra gäster livsmedel, 
hygienartiklar och matlådor.   

Under hösten medförde pandemin ökade begränsningar och 
restriktioner för verksamheten. Vi valde då att sätta upp ett tält 
utanför våra lokaler där frukosten serverades av vår personal som 
utrustades med visir och munskydd. Även det traditionella lucia fi-
rades ute i tältet medan julbordet fick ätas inomhus i olika matlag. 
För många av våra besökare är Riagården den enda möjligheten 
att vistas inomhus i en välkomnande miljö, att värma sig under den 
kalla årstiden och att få en lugn start på dagen.  Vårt tält blåste 
sönder under ett snöoväder och tvingade oss att planera om ännu 
en gång. Vi såg över möjligheten att flytta in i våra lokaler och 
lyckade hitta fungerande rutiner för att minimera risken för smitt-
spridning. Antalet personer samtidigt i lokalen fick planeras noga 
och våra besökare får turas om att komma in i värmen några åt 
gången. Även det har fungerat över förväntan.  
Under hösten har vi startat upp ett samarbete med en mobil 

SIFFROR & SÅNT

SAMARBETEN 

Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, före-
tag, myndigheter och deltar i olika nätverk. De som Hela Människan mest 
samverkat med under året utöver huvudmän och medlemsorganisationer 
är Huddinge, Botkyrka samt Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Samord-
ningsförbundet i Huddinge-Botkyrka-Salem, Försäkringskassan, Botkyrka 
Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Famna, Stadsmissionens Matmis-
sion och SRV. Alla leverantörer av matsvinn finns omnämnda på annan plats 
i berättelsen.  Vi har kontinuerligt samarbete med Hela Människan Sverige 
och Hela Människans enheter ute i landet.  

Bland större övriga bidragsgivare från fonder och partners finns Gålöstif-
telsen, stiftelsen Vasagården och Handelsbanken. 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.

vårdcentral som särskilt vänder sig till människor i hemlöshet och 
dem som inte har tillgång till husläkare eller vårdcentral.  

Under pandemin har flera nya besökare hittat till Riagården. Vi 
märker tydligt konsekvenserna av att många dagliga verksamheter 
och deras mötesplatser stängt ner eller minskat möjligheten till 
besök och samvaro.   

Riagården hade under 2020 totalt 1954 besök av frukostgäster.  
En ökning jämfört med 2019 med 154 besök. Majoriteten var män 
(1563 besök), antalet kvinnor var (391 besök) som kommer konti-
nuerligt.    

MATVINN OCH MATBANK
Planerna för öppnandet av vår social-livsmedelsbutik stöttes och 
blöttes i början av året. Tillsammans i arbetslaget landade vi i att 
i detta skede nyttja vår befintliga yta för café och göra om det 
till livsmedelsbutik. En ”shop in shop” i vår secondhandbutik. Vi 
fortsatte arbetet med att utöka antalet butiker och leverantörer som 
skänker varor till vår butik som vi nu valt att ge namnet MatVinn. 
Pandemin tvingade oss att lägga planerna för MatVinn på is under 
våren och sommaren. Arbetet styrdes om till att fokusera på mat-
handling till människor i riskgruppen.  

Under sommaren smygbörjade vi med försäljning av svinnvaror i 
vårt café och lanserade också vår ”svinngoda”-smoothie, en smoo-
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thie enbart producerad på varor vi tillvaratagit från någon av våra 
partners. Vi fortsatte vår smygstart och inredde caféet med kylar, 
hyllor och frys för försäljning av svinn. Vi fasade tillfälligt ut våra 
sittplatser från caféet till förmån för livsmedelsförsäljning. Detta 
gjorde vi också som ett led i att vi satte begränsningar i antal 
kunder i butiken. Vi vill ju gärna ha besökare som stannar länge 
hos oss och tar sig tid för samtal men i denna tid tvingades vi ta 
detta beslut. 

Under året har vi utökat antalet hämtningar i varje butik och 
adderat nya butiker och leverantörer som partners i detta. Vi har 
funnit ett samarbete med Matmissionen (Stockholms Stadsmis-
sion) där de hänvisar till oss om de blir erbjudna varor där de inte 
har möjlighet att hämta varor de erbjuds. Ett samarbete som givit 
en hel del varor till oss. Partners som ingick i vår livsmedelshämt-
ning 2020 var ICA Kvantum Tumba, ICA Maxi Flemingsberg, ICA 
Nära Riksten, ICA Supermarket Kvarnen, Loviseberg presse-
ri (Råsaft), Stora Coop Tumba, Willys Tumba, Willys Älvsjö och Hel-
ping hands. Vid årets slut gjorde vi varje vecka 27 hämtningar av 
svinn. I mars började vi väga in livsmedlen och föra statistik på 
inleveranserna vilket vi månadsvis rapporterat till varje partner. 
Från mars till årets slut har vi mottagit över 29 ton livsmedel som 
annars skulle ha kastats.  

Under året har vår satsning på Matbank och MatVinnsbutik 
ökat möjligheten för oss att på plats dela ut matkassar till dem 
som sökt hjälp hos oss. Vi har även levererat mat till fyra kyrkor i 
våra kommuner varje vecka. Maten har kyrkorna i sin tur kunnat 
förmedla till hjälpsökande. Vår personal och våra deltagare i köket 
sorterar dessa livsmedel och av det packar matkassar till målgrup-
pen och brer smörgåsar till Riagården. Vi har haft möte där repre-
sentanter från våra huvudmän bjudits in för att ta del av vår vision 
kring MatVinn och komma med synpunkter; ett arbete som fortgått 
under året.  Våra deltagare har flera gånger i veckan fått möjlighet 
att ta del av råvaror som skänkts till oss.  

I samband med matinköp och matleveranser till människor i riskgrup-
pen har vi skickat med gratis ”bonuskassar” från vår matbank. Även 
den här julen fick vi möjlighet att dela ut julmatkassar. Tack vare vårt 

arbete med matsvinn och de gåvor som kommer från generösa hand-
lare kunde vi komplettera dessa kassar med matsvinnspåsar.  

INTEGRATIONSARBETE
En stor del av integrationsarbetet sker genom dagliga möten i 
våra butiker, inom vår arbetsträning och möten i fikarummet. Inom 
arbetsträningen erbjuder vi grupper där våra deltagare får öva 
svenska och exempelvis samtala kring hur man kommer in i svenskt 
samhällsliv. Som organisation är vi aktiva i integrationsnätverk 
i Huddinge, Botkyrka och Salem samt utför även insatser och 
aktiviteter på olika platser i våra kommuner tillsammans med våra 
huvudmän. 2020 var ett annorlunda år. De flesta av våra ordinarie 
grupper fick på grund av pandemin ta en paus efter mars eller ställa 
om gällande upplägg och antal deltagare. Exempelvis begränsa-
des möjligheten att genomföra simkurser för utlandsfödda vuxna 
från första kvartalet. Omställningarna har därför inneburit mer av 
vardagsintegration, samtal i mindre grupper och enskilda möten 
samt aktiviteter utomhus. I Huddinge fick exempelvis det nya språk- 
och integrationscaféet i prästgården bli en språkpromenad utomhus 
under hösten innan den pausades.    

JUBILEUMSÅRET 2020 

2020 var det 100 år sedan Hela Människan i Sverige bildades. 40 år sedan 
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem bildades. 10 år sedan Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem flyttade in i nuvarande lokaler i 
Tumba. 0 år sedan flytten till Tullinge. Allt detta planerade vi att fira med ett 
framåtblickande jubileumsår! 

På olika sätt ville vi lyfta aktuella frågor bland annat genom två föreläsning-
ar. Jörgen Jedbratt, från Kairos Future skulle på temat”Framtidens hållbara 
konsumenter”  lyfta hur man kan ställa om till en mer hållbar framtid. 
Edutainment-musikalen”Det syns inte” med skådespelare/metodaktörer 
från Arts & Hearts skulle belysa vad som händer med psykiska hälsa och pre-
station när vi flyttar till digitala forum. I samband med årsstämman skulle 
vi få några tillbakablickar på Hela Människans framväxt av Mia Nilsson, 
generalsekreterare för Hela Människan Sverige och nuvarande och tidigare 
ordföranden för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Under hösten 
fanns flera föreläsningar inplanerade samt en jubileumshelg med både 
festkväll och festmässa.  Tyvärr gick inget att genomföra p.g.a pandemin.
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Positivt var att vi kunde genomföra sommarens cykelkurser utom-
hus precis som planerat. Tillsammans med Vuxenutbildningen/SFI 
i Botkyrka erbjöds en valbar sommarkurs utifrån mindre grupper, 
totalt fyra omgångar och cirka 20-talet deltagare.  Vi hade gott 
stöd från feriepraktikanterna och handledarna i huset samt våra 
vaktmästare i den praktiska förberedelsen. Varje kurs började på 
parkeringen och varvades med trafikteori. Kursdeltagarna övade vid 
Tumba gymnasium och examensturen gick till Hågelbyparken där 
fika från Hela Människan avnjöts samtidigt som kursintygen dela-
des ut. Pilgrimsvandringar i Sankt Botvids fotspår tillsammans med 
Botkyrka församling arrangerades på såväl våren som hösten.  

ÅRSTIDSBUNDNA INSATSER 
 
SOMMAR  
Årets sommarlägervecka tog formen av dagsutflykter för ett antal 
familjer med barn i södra Stockholm. Ett 20-tal vuxna och barn 
kunde ta del av bad, upplevelser och goda samtal.  

JUL   
2020 års julfirande blev som bekant annorlunda och vi kunde inte 
fira den traditionsenliga ”Jul i gemenskap”. Vi fick ställa om till 
kontakter på sociala medier och enskilda möten med fysisk distans 
i våra lokaler. Vi uppmuntrade till givande via SWISH och volon-
tärer gjorde punktinsatser. Vi hade också ett lyckat luciafirande i 
Riagårdens tält utomhus. Insatsen veckorna före jul var de årliga 
julmatkassarna. God dialog med dem vi möter i vårt dagliga arbete 
samt med Botkyrka kommuns familjestödsenhet bidrog till att vi 
kunde möta upp behovet av matkassar på bred front. Tack vare 

ett stort bidrag via Botkyrka församling samt lokala handlare och 
många fina varor genom matsvinnshämtningen, kunde vi packa 
många olika sorters kassor för olika behov. Målgruppen var bred 
- allt från ensamma äldre med dålig pension till ensamstående 
mammor med rötterna i andra länder. Åtminstone 100 enskilda 
vuxna och barn fick del av våra ”julkassar”. Dagen före julafton 
hade vi öppen telefonjour och på julaftonseftermiddagen medver-
kade Hela Människan med en hälsning via ett digitalt julfirande i 
Botkyrka kommun.   

VINTER  
Under den kallare delen av året ser vi alltid ökat behov från gruppen 
migranter. Vi utökade vår ordinarie öppna mötesplats och öppnade 
mottagning för migranter på fredagsförmiddagar med samling utanför 
Riagården. Även här kom matsvinnet väl till pass liksom möjligheten 
till dusch, rena kläder och hygienprodukter från våra uppfräschade 
sociala förråd. Vi samverkar med ”Vinternatt”-nätverket och projektet 
”Extra kalla nätter” i Stockholm. Projektet samordnas av Ny Gemen-
skap. Via våra kontakter har vi fått möjligheten att hänvisa till olika 
kyrkor som turats om att hålla öppet för målgruppen.   

NÄTVERK

DIAKONAL SAMVERKAN
Tidigt i mars strax innan pandemin slog till med sin fulla kraft 
möttes våra huvudmän och organisationen en lördag som uppfölj-
ning på arbetet under 2019 med att ta fram en ny vision för Hela 
Människan. Ett positivt och viktigt möte där dialogen om vårt 
gemensamma uppdrag var i fokus och hur vi ännu mer kan vara 
våra huvudmäns gemensamma sociala och diakonala arbete och 
vad som kännetecknar en ”Hela Människan-församling”  
Från mars har de flesta kontakterna mestadels skett digitalt. Dock 
kunde vi i början av hösten ha fysiska möten under en tid innan nya 
nedstängningar. Vi är tacksamma att S:t Botvids katolska församling 
i Fittja under året kommit med som huvudman. Trots begränsningar 
under året har vi tillsammans med huvudmännen kunnat genom-
föra både punktinsatser och fortsätta vårt mer långsiktiga engage-
mang.  

VOLONTÄRVERKSAMHET 
Under hösten har vi kraftsamlat när det gäller att definiera var och på 
vilket sätt vi i vår verksamhet behöver volontärer. Genom Hela Människan 
Sverige har vi fått möjlighet att få kontakt med volontärsamordnare i hela 
landet och tillsammans genomgått en kurs som hållits av volontärbyrån. Vi 
har därför uppdaterat vår volontärpolicy och genom dessa föreläsningar 
av Volontärbyrån fått ny inspiration och nya verktyg för att bygga upp en 
volontärbas i vår verksamhet. P.g.a pandemin har vi inte kunnat rekrytera 
och möta volontärer. Det hoppas vi kommer ske under 2021.  
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ÖVRIGA NÄTVERK  
Utöver våra huvudmän har vi också medverkat till gränsöverskri-
dande insatser och kampanjer med andra organisationer. Exempel 
på detta är Svenska kyrkans halsdukskampanj #envarmarestad, en 
informationsdag på Tumba pendelstation med Botkyrka kvinnojour,  
kampanjen #wallofkindness i Tumba centrum samt nätverksmöten 
med Interreligiösa rådet i Botkyrka. Vi har också närvarat digi-
talt på Föreningsmässan i Huddinge kommun.  Sinnesrostunderna 
i andaktsrummet har fortsatt på tisdagarna i mindre format. Likaså 
samtal, vägledning och stöd under trygga former. Hela Människans 
personal får ofta höra från besökare och deltagare att organisatio-
nen behövs mer än någonsin som ett extra stöd när kommunen och 
det offentliga inte räcker till. Vi är glada över möjligheten att kunna 
länka personer vidare till kontakt med våra huvudmän.   

Under pandemin har Botkyrka kommun bjudit in till samverkansmö-
ten mellan kommunen och civilsamhället. Syftet har varit att tillsam-
mans dela situationen i kommunen och eventutuella konsekvenser 
av olika beslut. En positiv mötesplats där vi som organisation har 
fått spela en viktig roll som röstbärare och lokalt närvarande under 
pandemin. Vi har fortsatt med att aktivt medverka i arbetet inom 

METODUTVECKLING OCH POLICYARBETE 
Hela Människan arbetar hela tiden för att vår vision och värdegrund 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 bud-
skap både inåt och utåt. I en organisation som ständigt behöver förhålla 
sig till förändrade förutsättningar behöver vi ha en löpande planering för 
internutbildning. Under 2020 har vi pausat en hel del av våra planerade 
utbildningar på grund av den pandemi som påverkat hela vårt samhälle 
och möjlighet till utbildningstillfällen. Vi har uppmuntrat vår personal att 
ta del av webbaserade utbildningar som bidragit till fortbildning, ökad 
medvetenhet och kompetenshöjning.  

Vi har i den mån det varit möjligt fortsatt utvecklingsarbetet med att för-
stärka kunskaper kring salutogent ledarskap och förhållningssätt kopplat 
till KASAM och den gemensamma spelplanen. Vårt mål är att detta ska 
prägla vårt arbetssätt och bidra till en god psykosocial arbetsmiljö 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. Vi vill utveckla vår organisation med tyngdpunkt på varje individs 
unika värde.   

 KASAM är den metod som vi använder oss av och som syftar till att bidra 
till stärkt känsla av sammanhang. Metoden bidrar till att minska risken för 
påverkan av riskfaktorer och öka medvetenheten om skyddsfaktorernas 
värde för en hållbar utveckling för individer. Begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet är nyckelord i arbetet med människor i utsatta livssituatio-
ner och förändringsprocesser.  

Vi har skaffat oss utbildning och kunskap i metoder till stöd för systema-
tiska återkopplingen från FIT, ”Feedback Information Terapi” och MSC, 
”Most Significant Change” för att öka kunskapen om vad som faktiskt 
skapar förändring hos målgruppen som arbetstränar.  

 Kopplat till vårt arbete med GDPR har vi köpt in ett utbildningspaket 
kopplat till en extern coach som vägleder oss under ett år. Genom den här 
satsningen kan vi inhämta kunskaper att hantera enskildas rättigheter 
samt säkerställa att vi hanterar allt vårt arbete enligt de regler och lagar 
som gäller.   

”Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka”. Vår verksam-
hetschef har varit ordförande under året. Genom detta engagemang 
har vi även fått möjlighet att delta och medverka i ”Rådet för 
Civilsamhällsfrågor inom Botkyrka kommun”. Ett råd där politiker 
och civilsamhället möts för uppföljning av den gemensamma över-
enskommelsen och för att utveckla samverkan.   

INSATSER I SPÅREN AV CORONA 
GENTEMOT ÄLDRE, RISKGRUPPER 
OCH ANDRA I UTANFÖRSKAP
 
MATHANDLING  
Tillsammans med Botkyrka och Huddinge kommun har Hela Männis-
kan samordnat matinköp för äldre och riskgrupper sedan pandemins 
start. I Huddinge skedde samordningen via Svenska kyrkan genom 
att varje del av pastoratet löste frågan lokalt utifrån aktuella förut-
sättningar. I Botkyrka samordnades detta till en början med Botkyrka 
församling för att under hösten övergå till att Hela Människan på 
uppdrag av kommunen själva organiserat insatsen. Målgruppen 70+ 
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har fått ringa in sin beställning i början av veckan för att senare få 
matkassarna levererade till sin dörr. Hantverkskrogen i Tullinge har 
från april och framåt skänkt extra matlådor för utdelning till de som 
har haft det extra svårt. Vi har även kunnat leverera matlådor till 
exempelvis Kärsdala äldreboende samt vid några tillfällen lungklini-
ken på Huddinge sjukhus. Samtidigt har Riagårdens-gästerna också 
fått del av luncher.   

SOCIALA MÖTESPLATSER OCH FYSISKA AKTIVITETER  
Efter sommaruppehållet gjorde vi en inventering i kommunerna 
om vilka andra sorters behov av psykosocial art som blivit synliga 
i spåren av pandemin. Vi hade kontakt med Senior-Net, PRO, SPF 
och Röda korset i främst Botkyrka och Huddinge men också de 
lokala kyrkorna i våra tre kommuner. Som en respons erbjöd vi under 
en höstperiod lunchgemenskap på fredagarna för äldre och riskgrup-
per i Centrumkyrkan, Tumba med god mat och social samvaro. Under 
samma period bjöd vi även in till vardagspromenader mitt på dagen 
i närområdet för samma målgrupp. Vi har även kunna länka vidare 
till andra vandringar och öppna mötesplatser på olika platser i våra 
kommuner, exempelvis i Salems  och Botkyrkas församlingar och 
Röda korset. På grund av fortsatta restriktioner fick ovanstående 
insatser ta en paus i slutet av året. Istället fokuserade vi på att i små 
grupper och genom promenader stödja målgruppen. 

TRYGGHETS- OCH UPPMÄRKSAMHETS- 
VANDRINGAR  
I våra mer utsatta områden gjorde vi under hösten ett antal vand-
ringar i exempelvis Fittja, Alby, Norsborg, Vårby gård, Trångsund och 
Storvreten. Vi har särskilt varit uppmärksamma på ifall äldre/risk-
grupper farit illa på något sätt. Noteringar har skickats vidare till 
ansvariga på Botkyrka och Huddinge kommun, något som vi fått 
uppmuntrande hälsningar för och erhållit ett pris för våra lokala 
sociala insatser.   

SOMMAR I PARKEN 
Under sex veckor i juli och augusti ordnade Hela Människan 
aktiviteter för låg och mellanstadiebarn i Storvretsparken. Vardagar 
mellan kl 9 – 15 ordnades lekar, spel och pyssel av olika slag för bar-

nen. Varje morgon sattes ett tält upp som blev utgångspunkten för 
aktiviteterna. Storvretsparken är en fin miljö med stora gräsytor att 
vara på, där man kan spela brännboll och ha femkamp utan att störa 
någon annan. När det regnade så kunde aktiviteterna anpassas för 
att befinna sig i Storvretsskolans café där det också serverades en 
enkel lunch till de barn som så önskade och behövde det. Under rå-
dande pandemi visste vi att många barn och unga skulle få tillbringa 
sommaren hemma utan möjlighet att resa till släktingar eller kunna 
utöva andra aktiviteter. Föräldrar som förlorat jobbet på grund av 
pandemin var också en bidragande orsak till att vi tillsammans med 
kommunen beslutade att genomföra Sommar i parken.   

Med hjälp av tre sommaranställda handledare bestående av unga 
vuxna bland våra huvudmän genomfördes verksamheten. Våra 
handledare anställdes för att planera och leda aktiviteterna i parken 
med hjälp av feriepraktikanter från kommunen. Feriepraktikanterna 
jobbade tre veckor och sen kom det en ny grupp med ferieprak-
tikanter, sammanlagt två grupper under de sex veckorna som 
aktiviteterna pågick. Våra deltagare fick ta del av god samvaro och 
känslan av att tillhöra ett sammanhang. Tiden hos Hela Människan 
skall, enligt KASAM, kännas hanterbar, begriplig och meningsfull.
 

UNGDOMAR I UTSATTA MILJÖER
Under året har vi ägnat oss åt att ta kontakt med myndigheter, 
skolhälsoteam, företag samt föreningar av olika slag som är aktiva i 
civilsamhället bland barn och unga.  Allt för att försöka hitta ett sätt 
att börja ett gemensamt arbete för att minska rekryteringen av unga 
till kriminella gäng men också sätta ljuset på unga tjejers utsatthet i 
dessa miljöer.  Vi frågade oss: vad kan vi göra tillsammans som civil-
samhälle för att hjälpa till i den situation vi har, där vi ser att många, 
även unga rekryteras till de gäng som vi har i södra Botkyrka.  

 Att vi inte ska göra polis och andra myndigheters uppgift är själv-
klart. Däremot är det för oss väldigt angeläget att i nära samverkan 
med våra huvudmän och föreningslivet kraftsamla för att bidra till 
situationen.  Trots många svårigheter har vi lyckats samla till ett 
föreningsmöte med olika föreningar som t. ex. idrottsföreningar, 
fritidsgårdar etc. där vi kommit överens om att vi ska fortsätta träffas 
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och tillsammans identifiera vad vi kan göra och vad vi ser behöver 
göras i och genom våra kontaktnät. Målet är att veta vem som gör 
vad och känner man till varandra kan man förmedla rätt kontakter.  

Vi vet att barn och unga behöver fylla sin dag med meningsfull 
sysselsättning, där det finns någon som tror på dem och förmedlar 
framtidstro och hopp. Hela Människan har tagit på sig rollen att vara 
en samlande kraft för föreningslivet i detta arbete. 

ARBETSTRÄNING  
Vi är en kompletterande aktör hos Arbetsförmedlingen för att ta 
emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt arbets-
träning. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser för deltagare i 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
där deltagarna har behov av arbetsprövning/träning för att utreda 
vilken arbetsförmåga de har efter sjukskrivning. Vidare har vi avtal 
inom MIA (Mobilisering inför arbete) via Södertälje och Huddinge 
Botkyrka Salem samordningsförbund. Dessa deltagare har behov av 
förhabilitering vilket kan innebära allt från en till flera timmar per 
vecka i arbetsträning hos oss. Samarbetet med våra uppdragsgivare 
har stärkts och blivit mycket bra. Under 2020 har vi haft 376 perso-
ner som deltagit i någon av dessa insatser.  

All vår verksamhet som t. ex. secondhandbutik, café, kök, transport, 
lager och sortering har skapats för att ge möjligheter till anpas-
sad sysselsättning för de personer som behöver arbetsträning eller 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån ett salutogent förhållnings-
sätt vill vi ge alla våra deltagare möjlighet att utvecklas i egen takt 
under sina egna förutsättningar. Våra deltagare får ta del av god 
samvaro och känslan av att tillhöra ett sammanhang. Tiden hos 
Hela Människan skall, enligt KASAM, kännas hanterbar, begriplig 
och meningsfull. När en deltagare börjar görs en introduktion och 
en individuell planering. Konsulent, handledare och deltagare gör 
en planering tillsammans inför arbetsuppgifter på någon av våra 
arbetsstationer. Alla deltagare ska vara delaktiga i sin planering och 
känna att hänsyn tas till deras specifika behov.   
Under perioden finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och 
det finns även möjlighet att få kassautbildning där både kundbemö-

tande och kassaarbete ingår. Under detta pandemiår har vi haft en 
ökad sjukfrånvaro hos deltagarna. Det har även funnits rädsla och 
frågor. Handledare och konsulenter har ägnat mycket tid åt informa-
tion, anpassning och samtal för att skapa en så god arbetsmiljö 
som möjligt. Vi har inte kunnat ha gruppverksamhet på det sätt vi 
haft tidigare utan konsulenterna har arbetat med friskvårdspro-
menader och andra aktiviteter som kan göras smittsäkert. Under 
tiden deltagaren var hos oss stöttade vi i att göra förändringar och 
prövade arbetsförmågan genom att öka arbetstid och prova olika 
uppgifter.

Vi har arbetat fram en rutin och ett arbetssätt tillsammans med två 
lokala kontor inom Arbetsförmedlingen som underlättar erbjudan-
det av arbetsträningsplatser för både oss och dem, vilket bidragit till 
att vi trots pandemin kunnat upprätthålla ett bra samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Det har också garanterat en bra kvalitet för 
målgruppen i introduktionen till vår arbetsträning.

MÅNGFALD 
Vi arbetar hela tiden för att vara en mötesplats för mångfald och interkul-
turell gemenskap. Arbete med mångfald, interkulturella möten, integration 
och inkludering sätter prägel på vårt arbete och har stor påverkan på vår 
framtida utveckling. Vårt arbete skall syfta till att alla ska känna sig lika 
mycket värda och känna delaktighet i verksamheten. Människor 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.  

Vi vill minimera riskerna för att språket, kulturen, eller funktionsvariationer 
blir ett hinder i mötet med människor i vårt vardagliga arbete. Vi vill bidra 
till att ena alla slags olikheter med bas i det mänskliga. 

Genom samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi aktivt för att bidra 
till att möjliggöra för personer med funktionsvariationer att komma ut i 
arbetslivet. Vi vill möjliggöra för anställningar och bidra till att fler får rätt 
stöd och förutsättningar för att kunna arbeta. 
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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 folk-
högskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmedlingen Huddinge 
Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. Målgruppen är utrikesfödda 
kvinnor i åldern 25-64 år.   

Målsättningen har varit att säkerställa att utrikesfödda kvinnor i ar-
betslöshet 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.   

TILLVÄXT KVINNA   
Tillväxt kvinna är ett projekt som löper t.o.m. oktober 2021, finan-
sierat av Tillväxverket och har skötts inom ramen för IOP Kvinna. 
Partner i projektet är Hela Människan, Botkyrka kommun, Arbets-
förmedlingen, Samordningsförbundet HBS, Bilda och Botkyrka 
folkhögskola.  

Projektets målgrupp är utlandsfödda kvinnor och syftar till att öka 
deras livsutrymme och egenmakt samt att föra dem närmare ar-
betsmarknaden. Deltagande kvinnor är hos oss i arbetsträning och 
får dessutom möjlighet till ett utökat utbud av stärkande insatser 

och jobbmatchning. Under 2020 har 99 kvinnor deltagit i projektet. 
Pandemin har kraftigt påverkat projektet, både avseende inskriv-
ning av deltagare och även i verksamhet. Mycket skulle ha skett i 
olika grupper som tyvärr har blivit inställda eller avslutade i förtid 
under året och vi har inte kunnat starta nya.  

Jobbmatchningen har under året skett individuellt och ofta digitalt. 
Under året har 15 kvinnor gått vidare till arbete och 1 till studier. Vi 
arbetar fortsatt med den systematiska återkopplingen från FIT, 
”Feedback- Informerad Terapi” och MSC, ”Most Significant Chan-
ge” för att öka kunskapen om vad som faktiskt skapar förändring 
hos målgruppen.  

SVENSKA I BUTIK  
Samarbetet med Botkyrka folkhögskola och den ettåriga kursen 
”Svenska i butik” var 2020 inne på sitt tredje år. Vi har under året 
fortsatt att utveckla samarbetet och bland annat deltagit gemen-
samt i antagningsprocessens intervjuer till kursen. Deltagarna 
har studerat svenska och matematik på folkhögskolan varvat med 
praktik i våra butiker. Under praktiken har de övat på och lärt sig 
olika moment i butiksarbetet, tränat yrkessvenska för butik samt 
haft personalledda gruppsamlingar med olika ämnen. Under vårter-
minen ingår en fem veckor lång praktik i extern butik inom handeln. 
Vi kunde våren 2020 ordna platser hos flera av de stora butiksked-
jorna i vår närmiljö. 

Målet med ”Svenska i Butik” är att deltagarna ska få relevanta 
kunskaper om och praktisk erfarenhet av butiksarbete, utvecklade 
språkkunskaper i svenska, ökad självkännedom samt förbättrade 
möjligheter att kunna få jobb  
  

FRIVÅRD/UNGDOMSVÅRD 

FRIVÅRDEN 
Vi erbjuder kriminalvården/frivården platser hos oss för att dom ska 
kunna hjälpa människor att avtjäna straff med intensivövervakning 
eller samhällstjänst. Även under pandemiåret har vi fortsatt att ta 
emot deltagare men under hösten har vi sett att antalet sjunkit.  Fri-

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 arbetsträning, socialt företagande 
och socialt arbete, men också försökt lyfta fram att dessa 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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HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetet med att inom alla led i organisationen öka miljömedvetandet och 
minska onödig resursanvändning har fortsatt. 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.  

Genom att anpassa våra inköp till miljövänliga produkter och hela tiden sträva 
efter att minska förbrukningen av varor bidrar vi till en hållbarare utveckling. 

vården har som många andra myndigheter jobbat en del hemifrån 
vilket troligtvis varit en påverkande faktor.   

UNGDOMSVÅRDEN  
Vi har ett antal platser för ungdomsvården att tillgå för ungdomar 
som begått brott och som fått ett antal timmar i straff som ska av-
tjänas med att t.ex. arbeta på en arbetsplats. Socialtjänsten är de 
som är ansvariga för ungdomsvården och ser till att ungdomarna 
gör sina timmar samt är på sin arbetsplats. Ungdomsvård får barn/
ungdomar som är under 18 år när brottet begicks. Vi har haft ett 
snitt på en ungdom i månaden under året. Flertalet har varit unga 
tjejer.  

SOCIALT FÖRETAGANDE
Huvudsyftet med vårt sociala företagande är att skapa menings-
full sysselsättning för de deltagare som är inskrivna hos oss. Det 
innebär att våra sociala företag kan minska och öka i omfattning 
beroende på deltagares kompetens och talang. Alla deltagare har 
möjlighet att vara med och påverka. Under 2020 har vi påverkats av 
pandemin på många olika sätt och har inte haft fokus på verksam-
hetsutveckling utan på att ta hand om deltagare och få verksamhe-
terna att fungera på en daglig basis. Under året har vi även köpt in 
ytterligare en lastbil.  

SECONDHAND 
Butiken i Tumba har under perioder varit stängd till följd av pande-
min och de riktlinjer som getts nationellt. Första veckorna i mars 
sjönk vår försäljning till 50 procent. Den kom efter två veckor upp 
till cirka 70 procent.  Vi fattade då beslutet att passa på att måla 
om väggar och renovera golvet . Vi har nu fina nya golv, en avsevärt 
mycket bättre belysning och en öppen butiksmöblering. Den senare 
delen av året har vi haft öppet med begränsat intag av kunder. Allt 
för att bidra till att minska smittspridningen.  

Som tidigare år har vi haft förmånen att under nio sommarveckor 
ha ungdomar från kommunen i feriepraktik. Tillsammans med två 
handledare, speciellt anställda för detta syfte, har de varit ett ovär-
derligt tillskott i alla verksamheter.  

Butiken i Stuvsta har hållit öppet och ökat i försäljning trots mins-
kade öppettider. I september nådde vi försäljningsrekord i butiken, 
trots pandemi och lägre kundunderlag.  Även i Stuvsta har vi haft 
begränsat kundintag i butiken årets sista månader.  

TULLINGELAGRET  
I januari fick vi tillgång till våra nya lokaler på Mekanikervägen 4 i 
Tullinge dit vi flyttade större delen av vår administration samt hela 
vårt lager och sorteringen av inkomna gåvor. Under ett intensivt 
kvartal arbetade vi med att skapa struktur, arbetsstationer, ordning 
& reda. Vi utbildade handledare för att kunna köra truck i hög-
lagret. Vi är tacksamma för detta lager då gåvoinflödet har varit 
enormt under året. Speciellt första halvåret då många svenskar var 
hempermitterade och ägnade sin tid åt att rensa i hemmen. Un-
der 2020 tog vi totalt emot 96 ton gåvor från våra containers i 
Salem & Flemingsberg. Vi avslutade året med över 30 ton varor i 
butiker och lager!  

CAFÉ
Caféet i Tumba har under perioder varit stängt för externa kunder till 
följd av pandemin och de riktlinjer som getts nationellt. Den stora 
terrassen i anslutning till caféet  medgav dock att vi kunde hålla öppet 
trots restriktioner under del av året. Caféet har under året även servat 
Riagården, deltagare och personal med kaffe, te, smörgåsar och en 
plats att kunna ta det lugnt på men fortfarande hålla avstånd. Under 
hösten omvandlades del av caféet till livsmedelsbutik.  
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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LEDNING

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

Ylva Darnald
ARBETSTRÄNING OCH  

SOCIALT FÖRETAGANDE

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

Lauretta Gfrörer
HR-CHEF

Anställd sedan 1998. Är alko-
hol- 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.

Mats Wåhleman
VERKSAMHETSCHEF

Verksamhetschef sedan 2003.
Tidigare anställd i Equme-
niakyrkan i olika tjänster där 
han arbetat som bland annat 
scoutkonsulent. Han har där-
efter arbetat 10 år inom Hela 
Människan Sverige och sedan 
dess som chef i den lokala 
organisationen.

ORGANISATION OCH STYRELSE

Carl-Johan Rapp Freed
INTEGRATION,  

SOCIALT ARBETE

Anställd sedan 2016. Pastor 
inom Svenska Alliansmissionen 
där han senast varit försam-
lingsföreståndare i Skarpnäcks-
kyrkan. Han har stor erfarenhet 
av att bygga nätverk och 
arbete med integration.

VERKSAMHETSANSVARIGA

MEDARBETARE
Hela Människan hade under 2020 helårsanställda motsva-
rande 32,74 (29,8) personer varav 20,58 (18,6) kvinnor och 
12,6 (11,2) män.

Sjukfrånvaron uppgick till 11,8 procent (10,1). Ökningen beror 
delvis på långtidssjukskrivningar inom personalgruppen med 
anställningsstöd, och delvis på ökade sjukskrivningar kopplat 
till pandemin. 

Flertalet av våra anställningar, 74 % baseras på ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen. Vi har som organisation valt att se 
det som viktigt att vi bidrar till att arbetssökande med behov 

av anpassat arbete får möjlighet att komma in på arbets-
marknaden. Kopplat till det nära samarbetet med Arbetsför-
medlingen innebär det att dessa tjänster föregås av ett flertal 
kontakter och samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen 
vilket i sin tur genererar en hel del administration. 

Det handlar bl.a. om en arbetsanalys och överenskommelse 
om anpassningar kopplat till anställningsstödet. Förutsättning-
arna för anställningsstödet ses över en till två gånger per år 
för dem som har tidsbegränsade anställningar. För dem som 
går över till tillsvidareanställningar sker omförhandlingen med 
en intervall på ett till två år. 
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Fredrik Lidsell
MATVINN OCH CAFÉ,  

SOCIALT ARBETE

Anställd sedan 2019. Har 
arbetat med livsmedel i stort 
sett hela sitt arbetsliv. Bl.a. som 
kökschef och butikschef på 
IKEA & ICA. Har tidigare också 
arbetat som konceptansvarig 
och projektledare. 

ORGANISATION OCH STYRELSE

Anethe Carlsson
UNGAS UTSATTHET, VOLON-

TÄRARBETE, SOCIALT ARBETE

Anställd sedan 2020. Pastor 
och teolog. Många års erfaren-
het inom ideell sektor samt 
utbildad ICF coach. 

Staffan Lundin
ÖPPEN VERKSAMHET 

SOCIALT ARBETE

Anställd sedan 2011. Grund-
utbildning inom beroende- 
sjukdomar. Lång erfarenhet av 
arbete inom beroendeproble-
matik. Verksam inom lokala 
föreningslivet under många år, 
framför allt fotboll.

VOLONTÄRER
Hela Människans volontärer är ett viktigt komplement till anställd 
personal. På grund av pandemin fick volontärerna fr.o.m. mars ta en 
paus i våra verksamheter och vi har endast hållit kontakt digitalt. 
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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 2020 har styrelsen sammanträtt tio gånger och bestått av tolv 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. Represen-
terar Botkyrka församling.

Lennart Blixth
LEDAMOT 

Bakgrund som administrativ 
chef i Botkyrka församling. 
Dessförinnan ekonomichef på 
Älvsby skogsförvaltning och Bu-
siness Controller hos AssiDomän 
Forestry. Pensionär.  Represente-
rar Botkyrka församling.

Eva Ståhlman
LEDAMOT
Har arbetat som grundsko-
lelärare i 43 år. Är volontär 
i Botkyrka pingstförsamling 
som församlingstjänare/diakon 
och i deras secondhandbutik. 
Representerar Botkyrka pingst-
församling.

Donald Molander
LEDAMOT
Driver eget företag inom IT. 
Kommer senast från olika chefs-
befattningar inom Ericssonkon-
cernen. Ledamot i styrelsen för 
Företagarna Botkyrka-Salem. 
Ledamot av kyrkorådet i Salems 
församling. Representerar 
Salems församling.

Elisabet Abdo
SEKRETERARE
Distriktsläkare på Salems vård-
central. Representerar Equme-
niakyrkan Hallunda.

Erik Belani 
LEDAMOT
Arbetar som församlingsas-
sistent i Ängskyrkan, Botkyrka 
församling. Arbetar främst med 
barn och ungdomar. Represen-
terar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
LEDAMOT
Arbetar i Botkyrka kommun 
som handläggare i funktions-
hindersfrågor på Kultur och fri-
tid. Ledamot i kyrkorådet och 
kyrkofullmäktige i Grödinge 
församling. Representerar 
Grödinge församling.

Kaija Jansson
LEDAMOT
Teolog och pedagog. Ledamot 
i församlingsrådet i Flemings-
bergs kyrka och kyrkofullmäk-
tige i Huddinge pastorat. Repre-
senterar Huddinge pastorat

Tommy Aronsson
VICE ORDFÖRANDE 

Ekonom. Arbetat 36 år inom 
SEB-koncernen och som chef 
under 25 år. Styrelseordförande 
i Sociala Missionen 2006 – 
2015. För närvarande styrel-
seordförande i Stuvstakyrkans 
församling. Ledamot i styrelsen 
för Hela Människan på nationell 
nivå. Representerar Stuvsta- 
kyrkans församling

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

Annika Strömmer
LEDAMOT
Arbetar i Huddinge kyrka som 
församlingspedagog med 
ansvar för skolsamarbete, 
har sorgegrupp för barn och 
unga ihop med diakonin, samt 
arbetar med unga ledare och 
konfirmander. 
Representerar Huddinge 

Lars-Lennarth Larsson
LEDAMOT
Diakon, Sankt Eriks Katolska 
stift, Sverige. Representerar  
S:t Botvids Katolska Försam-
ling, Fittja.

Erika Strömbäck
LEDAMOT
Arbetar som grundskolelärare 
i Södertälje kommun. Har tidi-
gare arbetat inom funktions-
stöd för människor i behov av 
särskilt stöd. Har varit ordföran-
de för dåvarande SMU i Tumba. 
Representerar Equmeniakyrkan 
Tumba.

ORGANISATION OCH STYRELSE
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ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2020 för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem,  
org. nr 812800-4382 

INFORMATION OM  
VERKSAMHETEN 

Syfte och ändamål 
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, i denna förvaltnings- 
berättelse benämnd Hela Människan, är en idéburen organisation 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 diakonalt 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. 

Vår Vision
Vi vill att alla människor ska ha en värdig livssituation. 
Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem ska vara generösa samhällen 
som tar vara på människors möjlighet att växa, där varje människa 
upplever gemenskap, tillhörighet och framtidstro.

Huvudmannaskap och samarbeten 
Hela Människan är en lokal enhet av Hela Människan Sverige.  
Hela Människan har elva kyrkor/församlingar/pastorat som är  
huvudmän i organisationen. 

Våra huvudmän är:  
Inom Svenska kyrkan; Botkyrka församling,  
Grödinge församling, Huddinge pastorat och Salems församling. 

Inom Equmeniakyrkan; Equmeniakyrkan Tumba (Centrumkyrkan), 
Equmeniakyrkan Hallunda (Hallundakyrkan), Rönninge Missionsförsam-
ling (Skogsängskyrkan) Stuvstakyrkans församling och Vårstakyrkans 
församling. 

Inom pingströrelsen: Botkyrka pingstförsamling. 

Inom Katolska kyrkan: S:t Botvids katolska församling, Fittja.
 
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 välfärd. 

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN 

Vi bedriver verksamheter och socialt företagande som stimulerar,  
inspirerar och stödjer personer i utsatta livssituationer till ett begripligt, 
hanterbart och meningsfullt liv.
 
Socialt arbete vuxna, familj, barn och unga 

Diakonala nätverk i Huddinge, Botkyrka och Salem för samordning 
och utförande av sociala insatser med huvudmännen.

Genomfört grupper för deltagare i språk och integration i våra  
kommuner fortlöpande under året med 7-8 personer i varje grupp.

Riagården har haft 1954 besök varav 391 kvinnor vid frukost, i snitt 
46 besök per vecka. Påsk-, midsommar-, höst- och jullunch har vi haft 
som vanligt samt kontakt med en mobil vårdcentral som kommit ett 
par gånger.

Varje vecka hämtning av matsvinn i närliggande butiker för 
utdelning genom kyrkor i våra tre kommuner, Riagården samt 
försäljning genom MatVinn (matbutik), etablerad under hösten.

Tillsammans med Botkyrka pingstförsamling. Erbjudit vinternatt för 
EU-migranter under januari-mars två kvällar och nätter i veckan med 
ca 10 nattgäster per tillfälle.

En simkurs för utlandsfödda vuxna på våren ca 12 deltagare, 
(avbruten i mars p g a pandemin).

Pilgrimsvandringar i S:t Botvids fotspår med ca 20 deltagare totalt.

För riskgruppen i pandemin har vi handlat mat i snitt 8-10 hushåll per 
vecka från april till december, erbjudit sju ”Lunch i gemenskap” samt sju 
”Vardagspromenader” för äldre och riskgrupper under hösten och 
genomfört åtta trygghetsvandringar i utanförskapsområden 

Fyra cykelkurser för utlandsfödda vuxna i samarbete med Botkyrka 
Vuxenutbildning för sammanlagt ca 20 deltagare.

Sommaraktivitet för låg- och mellanstadiebarn vardagar under sex 
veckor i Storvretsparken.

Genomfört en sommarlägervecka i form av dagsutflykter för familjer 
med barn i södra Stockholm. Ett 20-tal vuxna och barn kunde ta del av 
bad, upplevelser och goda samtal. 

Delat ut julmatkassar till ca 100 vuxna och barn.

Arbetsträning och socialt företagande
Sociala företag hade 376 personer i arbetsträning varav 274 påbörjade 

sin arbetsträning och 285 slutförde sin arbetsträning under året. 
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Inom folkhögskolekursen Svenska i Butik har 27 elever praktiserat i 
secondhandbutiken i Tumba, 12 under våren och 15 under hösten. 

 Tre perioder om tre veckor med totalt 21 feriepraktikanter som 
fullföljde praktiken från Botkyrka kommun. 

I våra företag har vi haft 55 609 (80 493) kundtillfällen där man handlat 
243 288 (319 915) olika varor. Våra tre storsäljare är som tidigare år 
damkläder 37 832 plagg, glas & porslin 48 331 stycken och möbler 3852. 
Siffror inom parentes är från 2019 – året innan corona.

Från mars till årets slut har vi mottagit över 29 ton livsmedel som vi 
distribuerat vidare. Livsmedel som annars skulle ha kastats. 

Under 2020 tog vi totalt emot 96 ton gåvor från våra containers i Salem 
& Flemingsberg.  I våra lager och secondhandbutiker hade vi vid årsskiftet 
30 ton varor

6 nya partner (butiker/leverantörer) har tillkommit i vår livsmedelshämt-
ning vilket gör att vi under 2020 haft 9 leverantörer som vi veckovis / 
dagligen hämtat svinn från. Utöver detta har ett stort antal ströhämtningar 
gjorts hos olika leverantörer.

VIKTIGA BESLUT OCH  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Flyttade in i nya lokaler för lager, administration och  
sortering av varor på Mekanikervägen 4, Tullinge. 

Besked av Skatteverket att organisationen från 1 januari 2020 inte 
längre är registrerad för moms.

Pandemins påverkan på våra verksamheter och målgrupper 
- Korttidspermittering av personal under fyra månader 
- Begränsning i öppettider och av antal kunder i butikerna.  
  Helt stängt under en period pga covid. 
- Förändrade arbetssätt på arbetsstationer och i transport. 
- Frånvaron av volontärer. 

Ommålning av väggar och golv i butiken i Tumba samt 
förbättrad belysning. 
 
Ett ökat inflöde av gåvor i våra secondhandbutiker.  

S:t Botvids katolska församling, Fittja. valdes vid årsstämman  
2020 in som ny huvudman.

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

Start av MatVinn som ”shop i shopen” i vår befintliga secondhandbutik 
i Tumba. 

Möten som skett mellan människor genom Hela Människans verksam-
heter.

RESULTAT OCH STÄLLNING 

Finansieringen av Hela Människans verksamheter sker på flera olika 
sätt. Våra huvudmän bidrar med anslag och kollekter, vi genomför 
insamlingsaktiviteter, vi säljer varor och tjänster i våra sociala företag, 
vi får bidrag av myndigheter och ersättningar för försäljning av tjänster, 
statliga anställningsstöd, projektbidrag och bidrag från fonder och stif-
telser. Våra intäkter är fördelade på försäljning 21 %, ersättning tjänster 
29%, anställningsstöd 27 % och övriga bidrag/anslag 23 %.

Vi har två stora intäktskällor i vår organisation. En är försäljningen av 
våra varor och tjänster som tillsammans 2020 gav 4,3 miljoner kronor 
(5,5). Minskningen beror på begränsat öppethållande under pandemin. 
Den andra är ersättning för arbetsträningsplatser och utbetalning av 
anställningsstöd. Totalt gav dessa 11,4 miljoner kronor (9,8). Upp-
gången beror på fler anställda med anställningsstöd och en ökning av 
deltagare i arbetsträning. Resultaträkningen utvisar att intäkterna totalt 
blev 20,9 miljoner kronor (19,4), en ökning med 8 % jmf med 2019.

Den enskilt största kostnadsposten är personal som utgjorde 14,1  
miljoner kronor (13,8). Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev  
19,5 miljoner kronor (18,4) en ökning med 6 % jmf med 2019.

Ekonomiskt sett blev 2020 för Hela Människan ett år då vi gjorde ett 
bra ekonomiskt resultat efter avskrivningar och finansiella poster med 
plus 1370 tkr (956). Det positiva resultatet kan förklaras av dels att 
intäkterna för arbetsträning steg och utbetalningen av de riktade stö-
den under pandemin från stat och kommun. Dels att vi under året varit 
återhållsamma med kostnaderna p.g.a. den stora osäkerheten kring 
den närliggande och framtida utvecklingen, fått en lägre hyra p.g.a. 
momsbefrielse, haft ett inställt jubileumsår med uteblivna kostnader 
och sagt upp personal inom vissa personalområden och inom andra 
personalområden undvikit personalrekrytering.  

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat
Summa Eget 

Kapital
Eget kapital vid årets ingång 2 103 721 kr 955 550 kr 3 059 271 kr
Omföring föregående års resultat 955 550 kr -955 550 kr 0 kr

Årets resultat 1 370 121 kr 1 370 121 kr

Summa 3 059 271 kr 1 370 121 kr 4 429 392 kr

 Eget kapital
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Benämning Not. Resultat Föreg år
2001-2012 1901-1912

(tkr) (tkr)

Rörelsens intäkter
Ersättningar/bidrag 2 15 483 13 214
Försäljningsintäkter 3 4 294 5 506
Gåvor 4 1 094 628
Övriga rörelseintäkter 9 55
Summa rörelsens intäkter 20 880 19 403

Rörelsens kostnader
Råvaror och direkta verksamhetskostnader -287 -438
Övriga externa kostnader -4 769 -4 037
Personalkostnader 5 -14 126 -13 765
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg -313 -193
Summa rörelsens kostnader -19 495 -18 433

RÖRELSERESULTAT 1 385 970

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 -15
Summa resultat från finansiella investeringar -14 -15

ÅRETS RESULTAT 1 370 956
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Balansräkning
Benämning Not. Utg bal Utg bal

201231 191231
(tkr) (tkr)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 757 798
Summa materiella anläggningstillgångar 757 798

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 757 798

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 698 268
Summa varulager mm 698 268

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 336 291
Övriga fordringar 139 59
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 403 1 366
Summa kortfristiga fordringar 1 878 1 715

Kassa och bank 4 895 3 928
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 470 5 912

SUMMA TILLGÅNGAR 8 227 6 709

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -3 059 -2 104
Årets resultat -1 370 -956
Summa fritt eget kapital -4 429 -3 059

SUMMA EGET KAPITAL -4 429 -3 059

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut 8 -96 -188
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -96 -188

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 8 -100 -133
Leverantörsskulder 9 -633 -832
Skatteskulder -98 -109
Övriga kortfristiga skulder 10 -841 -562
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 11 -2 028 -1 825
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -3 701 -3 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -8 227 -6 709

BALANSRÄKNING
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NOTER ÅRSREDOVISNING 2020

Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning 
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

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 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.

OFFENTLIGA STÖD COVID-19
Föreningen har under året erhållit statligt stöd och rabatt med anledning av pan-
demins påverkan på verksamheten och tillämpar BFNAR 2020:1 vilket innebär 
att stödet redovisas som intäkt i den period som stödet hänför sig till.
 
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
Föreningens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229).

I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att närings-
verksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt 
om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är 
hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksam-
het kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är 
tillämplig.

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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ÅRSREDOVISNING

NOTER ÅRSREDOVISNING 2020
2021-03-0714:22

År 2020 År 2019
2001-2012 1901-1912

Not 2. Bidrag/ersättning
Ersättning arbetsmarknadsinsatser 6 087 5 334
Stöd för löneomkostnader 5 750 4 976
Bidrag myndigheter 510 510
Hyresbidrag kommunen (covid19 stöd) 127 0
Korttidspermittering (covid19 stöd) 218 0
Projektbidrag 418 113
Fonder och stiftelser 127 273
Ersättning enligt avtal 1 943 1 968
Sjuklöneersättning  (covid19 stöd) 302
Summa 15 483 13 174
Not 3. Försäljningsintäkter
Secondhandbutiken 4 041 4 820
Café 217 452
Annan försäljning av varor/tjänster 36 235
Summa 4 294 5 506
Not 4. Gåvor
Anslag  huvudmännen 547 457
Lagerförändring secondhandgåvor 451 31
Gåvor privatpersoner 96 140
Summa 1 094 628
Not 5. Medeltal anställda, 
personalkostnader
Antal anställda
Helårsanställda 33                       30
Män 12                       11
Kvinnor 21                       19
Personalkostnader
Löner och andra ersättningar 10 129 9 366
Sociala kostnader 4 240 4 072
Sänkta arbetsgivaravgifter  (covid19 stöd) -486 0
varav pensionskostnader 920 838
Övriga personalrelaterade kostnader 243 327
Summa 14 126 13 765

År 2020 År 2019
2020-12-31 2019-12-31

Not 6. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden:
Ack. anskaffn.värden vid årets början 3 115 2 490
Nyanskaffningar 348 667
Försäljningar och utrangeringar -38 -42
Utgående ack anskaffningsvärde 3 425 3 115
Avskrivning enligt plan:
Ack avskrivning vid årets början -2 317 -2 166
Försäljningar och utrangeringar -38 42
Årets avskrivning -313 -193
Utgående ack  avskrivningar -2 668 -2 317
Redovisat värde vid årets slut 757 798

Not 7. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
Arbetsförmedlingen 979 899
Hyra 339 416
Övrigt 85 50
Summa 1 403 1 366

Not 8. Övriga Långfristiga och kortfristiga 
skulder 
till kreditinstitut
Lån fordon, som förfaller inom 5 år 96 188
Lån fordon, som förfaller inom 1 år 100 133
Summa 197 322
Not 9. Leverantörsskulder
Övrigt 336 488
Hyra 226 268
Collectum 71 76
Summa 633 832

Not 10. Övriga kortfristiga skulder
Förskott från kunder 27 21
Mervärdesskatt 0 11
Erhållna ej nyttjade fondmedel 70 127
Arbetsgivaravgifter, källskatt och sociala avg. 525 402
Projektmedel Tillväxtverket 220 0
Summa 841 562
Not 11. Övriga upplupna kostnader, 
förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner 1 382 1 286
Upplupna sociala avg. semesterlön 434 404
Revisionsarvode 80 68
Huddinge kommun, bidrag 25 25
Övrigt 107 42
Summa 2 028 1 825
Not 12. Ställda säkerheter
Inteckning - hyresgarantier 189 0
Summa 189 0
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ÅRSREDOVISNING

 
Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2020. 
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 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

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 icke-kvalificerade 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
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-22. 
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra 
information.

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 säker-
het om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet 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 misstag 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 profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, 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 felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, 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 redovisnings-
principer 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 revisions-
bevisen, 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 osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar 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, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
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 i Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, org.nr 812800-4382  

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2020.
Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas 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 auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
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.

Stockholm den 11 mars 2021 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
 
 
 
 

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Tumba den 11 mars 2021

Lars Ax
Förtroendevald revisor

 
 

ÖHRLINGS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB
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Vi vill att alla människor
 ska ha en värdig livssituation. 

Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem 
ska vara generösa samhällen som tar vara på 

människors möjlighet att växa, 
där varje människa upplever gemenskap, 

tillhörighet och framtidstro.

VÅR VISION


