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När vi ser Behoven, 
här lokalt 
ger det oss Motivation, 
att bidra till förändring 
det skapar Engagemang,  
att vara med 
det driver oss till Handling  
att göra skillnad 
då Agerar vi här och nu, 
tillsammans
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Hela Människan är en 
allmännyttig ideell förening 
med uppdraget att, utifrån 
en människosyn med Jesus 
Kristus som förebild och 
källa till kraft och inspira-

tion, genomföra, skapa 
intresse och förutsättningar 
för ett diakonalt och socialt 
arbete för och tillsammans 

med människor i utsatt 
livssituation.

ÄNDAMÅLSPARAGRAF HELA MÄNNISKAN
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Hela Människan i Huddinge, Botkyrka och 
Salem har ett rikt och omfattande arbete 
som tydligt anknyter till ändamålet.
På olika sätt har mycket av fokus legat 
på att se resurser och förmågor hos varje 
enskild människa och därmed bidra till att 
de får stöd att växa.

Nedan ges exempel på verksamheter uti-
från rubriker i verksamhetsplanen för 2021.

- Möta behov, socialt, andligt och materiellt
Ett exempel är Riagården som är en öppen 
mötesplats för människor som befinner sig 
i olika former av utsatta livssituationer. På 
Riagården är det möjligt att äta frukost i 
ordnad miljö, få tillgång till stödsamtal och 
även hjälp med myndighetskontakter, att ta 
sig till sjukvården etc.

Ett annat arbete som intensifierats senaste 
åren är vår sociala livsmedelsbutik och vårt 
arbete med matbanken. Avtal har tecknats 
med flera större matbutiker där blivan-
de matsvinn hämtas av våra chaufförer. 
Genom vår matbank har vi kunnat dela ut 
livsmedel till personer i tuff ekonomisk ut-
satthet och genom personligt medlemskap 
i vår sociala livsmedelsbutik har andra per-
soner i utsatthet fått möjlighet att handla 
livsmedel till väldigt förmånliga priser.

Under pandemin har vi dels stöttat kommu-
nen med att ordna mathandling till äldre 
för att skydda dem från smitta, dels ordnat 
med egna transporter till vaccinationsplat-
ser för våra målgrupper

- Ge redskap för förändrade livssituationer
Under året har vi i alla möten strävat efter 
att se människan och mötas i ögonhöjd. 
För oss är varje människa unik och vi har 
nyfiket lyssnat på hens egen livsberättelse. 
Det vet vi ökar förutsättningarna för att 
hens liv blir mer begripligt, hanterbart och 
meningsfullt vilket vi alltid strävar efter i 
varje möte och verksamhet.

Mycket mer om Hela Människans breda 
arbete finns att läsa i fortsättningen av 
denna verksamhetsberättelse.  I slutet 
finns styrelsens förvaltningsberättelse med 
resultat och balansredovisningar. 
Nämnas bör att resultatet för året är vä-
sentligt bättre än vad som budgeterats.

Styrelsen vill uttrycka ett varmt tack till alla 
som ihärdigt och med stort tålamod arbetat 
i och för Hela Människan detta år, för goda 
hjärtan och för ett gediget engagemang. 

Tommy Aronsson
styrelseordförande

- Erbjuda plats för gemenskap och växande
I verksamheten arbetsträning och socialt 
företagande har bland annat nya grupper 
startat med temat” Skapa Gott Liv”. I 
Tullinge startades en språkgrupp under 
hösten med samtal kring boken ”Hälsa i 
Sverige”.

Språkvandringar i samverkan mellan Hela 
Människan, Huddinge församling och Stuv-
stakyrkan har fortsatt skett under året.   
Återkommande familjedagar och ensamma 
föräldrar/barn-läger har också genomförts 
under året.

Våra secondhandbutiker i Tumba och 
Stuvsta har under året, trots pågående 
pandemi, erbjudit ett flertal arbetstränings-
platser för deltagarna och försäljningen har 
givit ett mycket gott årsresultat.

STÖD ATT VÄXA
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VI SER BEHOVEN
Mats Wåhleman är verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem  
och har tillsammans med personalchefen Lauretta Gfrörer en gedigen kunskap om  
och erfarenhet av vilka behov som finns ute i samhället. Nu önskar Mats och Lauretta  
ökad samverkan med politiker myndigheter och övriga civilsamhället för att tillsam-
mans skapa ett socialt hållbart samhälle.  

”Vi har lång 
erfarenhet och god 
vardagskunskap att 

bidra med.”

Vilka möjligheter och utmaningar 
står ni inför nu?
LAURETTA: Mitt fokus är att skapa förut-
sättningar för en god arbetsmiljö för såväl 
vår personal som för dem som kommer hit 
och arbetstränar. Vi vill erbjuda alla en trygg 
arbetsplats. Vi erbjuder grupper för att träna 
svenska, samt för att stärka upp självkäns-
lan. Målet är att öka förutsättningarna 
för personlig utveckling och möjligheten 
att konkurrera på arbetsmarknaden eller 
studera vidare.

MATS: Det är viktigt att alla blir sedda och 
vanligtvis har vi alltid ett morgonmöte för 
att vi ska kunna se och bekräfta varandra. 
Under pandemin har det blivit annorlunda. 
Hos oss ska alla bli uppskattade för den 
man är och vi vill att man ska växa som 
människa här hos oss. 

LAURETTA: Längre placeringar för de som 
arbetstränar hos oss skulle vara gynnsamt. 
Just nu är de här sex månader och det är ofta 
för kort tid. Det tar tid att komma in i språket 
och det sociala sammanhanget för en person 
som varit utanför arbetsmarknaden en längre 
tid. Vi har flera utrikesfödda kvinnor som 
kanske aldrig varit inne på arbetsmarknaden. 
Det tar tid att hitta nya rutiner och komma in 
i ett nytt tanke- och förhållningssätt, därefter 

kan arbetsträningen komma igång på allvar. 
Vid en placering på sex månader hinner vi 
inte både med hela den processen och att 
skapa goda förutsättningar för en fortsatt 
utveckling framåt.   

MATS: Ur integrationssynvinkel är arbetsträ-
ningen jätteviktig. Vi vill ju att alla ska få 
ett jobb efter sin arbetsträning. Men efter 
en arbetsträning på endast sex månader är 
vår erfarenhet att många faller tillbaka in i 
Arbetsförmedlingens system där de snart är 
på samma nivå som innan placeringen hos 
oss.

Vad driver er?
MATS: Jag brinner för att göra skillnad. 
Varje dag får jag se det. Vi har funnits här 
i 40 år, vi bor och lever här. Det spelar en 
stor roll och det ger oss energi. Vårt arbete 
med att göra skillnad fortsätter, det är vårt 
uppdrag.

 
LAURETTA: Vi agerar och tycker till om frå-
gor som handlar om människors rättigheter. 
Vi vill samarbeta med myndigheterna för 
att få en ökad förståelse för människors 
livssituation. Vi har lång erfarenhet och god 
vardagskunskap att bidra med.

MATS: Människor är viktiga och jag vet att 
en människa kan förändras. Jag får vara 
med på den resan och det är värt varenda 
minut jag lägger ner. 

LAURETTA: Ja, det är viktigt. Jag brinner för 
människor och mitt arbete i Hela Människan.

Hur ser ni på framtiden?
LAURETTA: Jag skulle välkomna ett större 
engagemang kring vårt arbete från våra 

INLEDNING

politiker. Vi har lång erfarenhet av att se 
till människors olika behov av stöd. Vi har 
funnits här länge och är väl förankrade i 
vårt uppdrag. 

 
MATS: Vi har en ekonomisk stabilitet som 
gör att vi kan utveckla verksamheten mer 
långsiktigt. Men vi måste hela tiden arbeta 
för att säkra våra intäkter.  

 
LAURETTA: När det uppstår kriser är många 
beredda att ge pengar och det uppskattar 
vi. Vår utmaning är att finansiera tiden mel-
lan kriserna och högtiderna och bibehålla 
en långsiktig verksamhet, att kunna bedriva 
verksamhet 365 dagar om året. Inte bara på 
självaste julafton eller när kriser uppstår.

MATS: Vi har örat mot marken för att lyssna 
in signaler och se de behov som väntar. Vi 
ställer om snabbt om så behövs. Tillsam-
mans med våra huvudmän och övriga 
organisationer inom civilsamhället gör vi 
skillnad. Vi gjorde det igår, vi gör det idag 
och vi kommer göra det imorgon.

”Hos oss ska  
alla bli uppskattade för 

den man är och  
vi vill att man ska  

växa som människa  
här hos oss.”

LAURETTA

MATS
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 2021. Ett år vi alla 
hoppas skall bli ett år då 
pandemin vänder och vi 
åter kan få träffas och 
umgås.  

 Vi fortsätter att 
utveckla vår sociala livs-
medelsbutik. Sortimentet 
varierar från dag till  
dag utifrån det matsvinn 
som vi får från våra sam- 
arbetspartner.
 

INLEDNING

 ”Sverige behöver mer 
välfärd som drivs av 
idéer.” Så lyder rubriken 
på en ledartext i Dagens 
Nyheter. En text som po-
ängterar att om politiker 
menar allvar med att 
mer välfärd ska utföras 
av ideella organisatio-
ner måste regelverken 
justeras. 

 Snön lyser upp januari. 
Det gör förhoppningsvis 

 Secondhandbutiken i 
Stuvsta fungerar fint. Vi 
har fullt med deltagare 
och många glada kunder.

 Vi har flera kollegor som 
drabbats av corona och 
sjukfrånvaro. Ännu har vi 
inte sett en smittspridning 
på arbetsplatsen vilket vi 
är glada för.

 Vi har nu fler hyllor och 
kylar i matbutiken.

 Secondhandbutikerna 
fortsätter med begränsa-
de insläpp.  

 Det är svårt att bedriva 
fältarbete och upp- 
sökande arbete under 
en pandemi.

 Att hantera de striktare 
restriktionerna tar mycket 
tid och energi från 
personalen.

 Förstudien ”Projekt 
Kvinna inför arbete” är i 
gång. Vår projektsamord-
nare håller ett fantastiskt 
tempo och skapar nya 
nätverk. 

 Budgetarbetet har varit 
mer omfattande och tagit 
mer tid att hantera än 
tidigare år.

också matleveranserna 
till äldre och riskgrupper. 
Tack Radiohjälpen för 
stödet att kunna utföra 
denna viktiga insats för 
de som behöver det mest 
under en period!

 Vi får hantera många 
olika människor som mår 
dåligt pga pandemin. 
Kollegor, deltagare, 
församlingsmedlemmar, 
kunder...

JANUARI FEBRUARI

Staffan Lundin är konsulent på Hela Männ-
iskan och arbetar med den sociala livs-
medelsbutiken i Tumba. Till butiken är alla 
välkomna och framförallt kommer kunder 
som vill handla till ett lågt pris, men även  
de som tänker på matsvinnet. 

Under 2021 hämtade Hela Människan 
85,7 ton mat från handlare och leverantörer 
som sedan såldes i butiken. 

– Vi har ett otroligt utbud av varor i 
butiken som fylls på dagligen. Men flera av 
de som lever i de mest utsatta situationerna 
klarar inte ens av att ta sig hit för att hämta 
mat, säger Staffan och fortsätter: 
– Här jobbar vi för att hitta en lösning för 
jag vet att matfattigdomen är stor i vårt 
område, 

FÖR DE som har en tuff ekonomisk situ-
ation och kanske lever på försörjningsstöd, 
eller har en dålig pension kan ett medlem-
skap i butiken hjälpa till på vägen.

Ett medlemskap innebär att man får 
handla för rabatterat pris på redan billiga 
varor. 

– Främst samarbetar vi med socialtjänsten 
och diakonerna i kyrkorna om vilka som 
behöver ett medlemskap i butiken. Tillsam-
mans har vi bra koll på vilka som lever i en 
socialt utsatt situation. Men det är självklart 
öppet för alla i en tuff ekonomisk situation 
att ansöka, säger Staffan.

Utöver det har Hela Människans huvud-
män möjlighet att köpa presentkort som 
gäller i  butiken som de sedan kan dela ut 

till människor i utsatta situationer som de 
kommer i kontakt med. 

I ANSLUTNING till butiken ligger köket 
där ett tiotal personer arbetar med att 
sortera och prismärka varor, men även med 
att laga mat. En del av maten som skänks 
går till luncher och matlådor till Riagårdens 
besökare. 

Idag är en av Riagårdens besökare i 
butiken för att handla med sig bröd. Utöver 
det får han en matlåda med sig hem. 

– Dessutom får vi varje vecka matlådor 
från Hantverkskrogen i Tullinge. Det är ett 
samarbete som pågått under en längre tid 
och är otroligt uppskattat av Riagårdens 
besökare, säger Staffan.

STÖD I  VARDAGEN
Hela Människans sociala livsmedelsbutik, kombinerat med en matbank, matkassar  
och medlemskap har bidragit till att det finns olika sätt att få mat för den som behöver. 
Trots det behövs ytterligare insatser för att verkligen nå ut. 

Staffan Lundin är konsulent på Hela Människan. Han menar att matfattigdomen är stor och därför är det viktigt att på olika sätt att kunna ge  
mat till människor som behöver. 
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 Konsulent Anethe 
Carlsson medverkar i 
P4 Radio Södertälje och 
berättar om att unga 
vuxna upplever en ökad 
isolering och ensamhet 
till följd av arbete och 
studier hemifrån under 
pandemin. Hon berättar 
också om den lathund 
Hela Människan tagit 
fram för mötet med unga 
som mår psykiskt dåligt.
 

 Fredagslunch. Idag 
med dessert. Allt lagat på 
tillvarataget matsvinn. 
På öppna mötesplatsen 
Riagården finns numera 
inte bara möjlighet till 
frukost utan även lunch för 
våra Ria-deltagare

 I år mer än någonsin 
behöver vi påminna oss 
denna påsk: Livet segrar 
till slut! Hela Människan 
håller ut i arbetsträning 

 Digital årsstämma. 
Härligt att det går 
att genomföra men 
mötena över en soppa 
och dialogen i rummet 
saknas. Tack alla ni som 
engagerar er! 

 Ännu mer rabatt! Nu 
finns möjlighet för de 
med en tuff ekonomisk 
situation att ansöka om 
medlemskap i vår sociala 
livsmedelsbutik.

 Vi som organisation 
måste vara beredda på en 
tid med större utsatthet 
och skörhet både gällande 
enskilda individer och i 
samhällsbygget. 

 Det är fortfarande svårt 
att jobba med volontärer 
på grund av pandemin. 

 Vi måste fortsätta 
påminna deltagarna om 
att hålla avstånd.

och stöd. Vi delar ut 
extra påskmatkassar till 
människor med behov 
och inbjuder till påsklunch 
på RIA. Sinnesro-rummet 
är öppet som vanligt där 
man kan tända ett ljus, 
sjunga en påskpsalm Glad 
påsk!

 Möte med näringslivs-
chefen och kommun-
styrelsens ordförande i 
Botkyrka. 

 Ett av Hela Människans 
uppdrag är att vara med 
och påverka opinion 
och politik. Ett sätt är 
genom Eurodia- conia 
som samlar en miljon 
anställda och volontärer i 
diakonal verksamhet över 
hela Europa. Tillsammans 
kan vi och vill vi uthålligt 
fortsätta och verka för 
förändringen för samhäl-
lets minsta! 

MARS APRIL

STÖD I  VARDAGEN

UTÖVER BUTIKEN finns också en 
matbank i ett lager en trappa ner. Här lagras 
torrvaror, frysmat och hygienprodukter för 
att snabbt kunna skänkas till någon som 
behöver. Matbanken ska utvecklas för att 
kunna hjälpa ännu fler. 

– Här kan vi omgående packa en kasse 
till den som behöver akut hjälp. Ibland ringer 
diakonerna från kyrkorna och då packar vi 
en kasse, säger Staffan.

 
HELENA MARKUSSON är familje- 
behandlare på Klarateamet i Botkyrka 
kommun.

– Vi arbetar med barnfamiljer som har 
någon form av kognitiv funktionsnedsättning 
som påverkar familjen i vardagen och har 
idag cirka 40 familjer med 60 barn som behö-
ver extraordinärt stöd av oss, säger Helena.

Klarateamet får matkassar av Hela Männ-
iskan i samband med de stora högtiderna 
som påsk, midsommar och jul. Utöver det 
sker ett tätt samarbete kring matkassar, 
medlemskap, men även kring kläder, möbler 
och andra förnödenheter.

– Ibland måste vi agera snabbt och då får 
vi hjälp av Hela Människan som inom en tim-
me öppnar upp sin butik så vi kan hämta till 
exempel kläder eller en säng, säger Helena. 

HON BESKRIVER det utanförskap som 
många lever i, utan någon hemförsäkring, 
smartphone, bank-id och verkligen inga 
pengar.

– När någon råkat ut för en akut hän-
delse, t ex en vattenläcka, har de stått utan 
någonting, inte ens en madrass. Då finns Hela 
Människan där och ser till att familjen får det 
som den behöver. Men det kan också handla 
om att en familj behöver badkläder för att 
kunna delta i en aktivitet, säger Helena.

TOPP 10 
Hela Människan Huddinge-Botkyrka 
-Salem har ökat sin omsättning  
med 59% de senaste fem åren.  
Det visar Famnas årliga tillväxt- 
rapport där Hela Människan  
placerar sig i toppen som en av de 
medlemsorganisationer som växer 
avsevärt snabbare än andra.

Under de senaste åren har Hela Människ-
an Huddinge-Botkyrka-Salem startat nya 
verksamheter och butiker och utvecklat 
arbetssätten. Ökade försäljningsytor, liksom 
utvecklad försäljning och gåvoinsamling har 
nästan fördubblat försäljningen.

– Vi fokuserar på att göra mer av vad vi 
redan gör. Under åren 2016–2020 ökade 
försäljningen i våra butiker och vårt samar-
bete med Arbetsförmedlingen utvecklades, 
säger Mats Wåhleman, verksamhetschef.

IDAG KOMMER nästan 20 % av 
deltagarna i insatserna arbetsträning och 
förstärkt arbetsträning vidare till arbete 
eller studier. Det skapar ett förtroende och 
en tillit vilket i sin tur leder till att fler väljer 
och/eller placeras hos Hela Människan.

–  Under pandemin har vi haft en tät 
relation med handläggare – det har under-
lättat vårt arbete och möjliggjort fortsatta 
placeringar. Hos oss ska alla få möjlighet att 
växa och utvecklas, säger Mats Wåhleman.

TITTAR MAN på utvecklingen sedan 
2008 ser man en ännu tydligare tillväxt 
med närmare 563 %. 

– Tillväxt i procent är ett sätt att se på 
organisationens utveckling, men siffrorna 
står också för att vårt lokala sociala arbete 
gör skillnad, avslutar Mats Wåhleman. 

 
Fotnot: Intresseorganisation Famna – 
riksorganisationen för idéburen välfärd där 
medlemmarnas verksamheter omfattar allt 
från avancerad sjukvård och social omsorg, 
till folkhögskolor, skolor, förskolor och 
arbetsintegrerande sociala företag. 

Tillväxtrapport 2021
Så klarade Famnas  

medlemmar  
första coronaåret

LADDA NED/LÄS TILL- 
VÄXTRAPPORTEN HÄR: 
www.famna.org
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 Deltagare via ung-
domsvården flyter på. 
Vi känner en stor oro 
kring våra ungdomar där 
tjejerna är de med längst 
strafftid.

 Gruppstart. ”Skapa 
Gott Liv” fokuserar på 
olika teman om hälsa och 
vad vi kan göra för att 
ha en så god hälsa som 
möjligt. 
 

 En socialförsäkringsmi-
nister, en överdirektör på 
Arbetsförmedlingen, en 
chef på Svenskt Närings- 
liv. Och Mats Wåhleman 
från Hela Människan. Vad 
har de gemensamt? Jo de 
medverkar på ett digitalt 
seminarium om hur 
civilsamhället kan bidra 
till att minska långtids- 
arbetslösheten. 

 I Hela Människan 
Sveriges nystartade podd 
”Tusen röster” medverkar 
Kafa som har arbets-
 tränat i Tumba. Podden 
finns där poddar finns 
(sök på ”Tusen röster”).

 Sommarlov med ”Som-
mar i parken” för barn 
på låg- och mellanstadiet 
drar i gång. Nytt för i 
år är att det blir på två 
ställen, Storvretsparken  

(Botkyrka) och Rådspar-
ken (Huddinge).

 Besökarna på Riagår-
den har svårt att vacinera 
sig. Att vara utan adress, 
telefon och mobilt bank-
id komplicerar. Vi gör vad 
vi kan för att få en mobil 
vaccinationsklink att 
komma till våra lokaler 
och här på plats erbjuda 
vaccination.

 Fantastiskt väder 
strålar över årets famil-
jelägervecka! Midsom-
marfirande och tårtkalas 
i Stuvsta, sommarkul 
i Storvretsparken och 
Rådsparken, djurbesök 
i Hågelbyparken, kubb- 
och bocciaspel, grillade 
chokladbananer och an-
nat kul. En toppenvecka 
helt enkelt!

 ”Vad är frihet för dig? 
En fråga som vi reflekte-
rar kring när vi vandrar 
en bit av Sankt Botvids 
Pilgrimsled tillsammans 
med våra språkgrupper 
(en möjlighet för de som 
arbetstränar att utveckla 
sin svenska).

 Vi hämtar och för-
medlar 5,5 ton matsvinn 
denna månad.

MAJ JUNI

På lagret i Tullinge industriområde arbets-
tränar idag ett 40-tal personer. Här arbetar 
John Sjöström som lagersamordnare och 
handledare för dem som arbetstränar. I 
lokalen finns det hyllmetrar med kartonger 
fyllda med kläder, skor, porslin, elektronik, 
barnleksaker etc.

– Här uppe förvarar vi 1500 kartonger 
med sommarkläder, säger John och pekar 
upp mot en vägg fylld av kartonger. 

I ELEKTRONIKHÖRNAN sitter en kille 
och testar en radiobandspelare genom att 
byta ut batterierna i den.

– Vi går igenom alla saker för att se att 
de fungerar. Jag skulle säga att 75 procent 
fungerar, säger han.

Här finns olika arbetsstationer där tre till 
fyra personer arbetar ihop. En station kan 

vara att sortera textilier, en annan leksaker, 
med mera.
 

JOHN BÖRJADE själv som deltagare för 
sju år sedan och han tycker att arbetsmiljön 
här är lugn. 

– Alla kan jobba i sin egen takt i lugn och 
ro. Vi stöttar och hjälper varandra i den mån 
vi kan. Arbetet är individanpassat efter ens 
egna behov och det bidrar också till att det 
blir en lugnare arbetsmiljö, säger John. 

Han fortsätter: 
– Här får alla en roll som de är bekväma 

med. Vi får växa som människor utifrån 
våra förutsättningar och utnyttja vår fulla 
potential, säger John. 

John visar vidare på lagret och en trappa 
upp finns det kontorslokaler samt en matsal 
varav en del är avskärmad. 

– Här arbetstränar några som behöver 
extra lugn miljö för att kunna utföra sitt 
jobb. Något som också bidrar till den lugna 
miljön är såklart att det inte kommer hit 
några kunder som det gör i våra second 
handbutiker, säger John.

 
YLVA DARNALD är verksamhetsansva-
rig för socialt företagande och arbetsinrik-
tad rehabilitering. Runt sig har hon ett team 
på 19 medarbetare som bidrar till att de 
som arbetstränar får en bra tillvaro.

– Vi har ett arbetssätt och en arbetsmiljö 
som skapar förutsättningar för att du skall 
kunna arbeta 100 procent av din förmåga. 
Vägledande för arbetsmiljön här är att 
var och en tar ett socialt ansvar och visar 
omsorg om andra, säger Ylva.

LUGN ARBETSMILJÖ 
För Hela Människan är det viktigt att erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö för alla  
som arbetstränar. På lagret i Tullinge är arbetsmiljön lugnare än i butikerna.

Emilia är 21 år och började som deltagare på lagret 
hösten 2020. Idag är hon anställd som chaufför med 
lagret i Tullinge som bas.

John Sjöström är lagersamordnare i Tullinge. Här står han framför de 1500 kartongerna med sommarkläder.
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 Nu är vi i gång med 
sommarens cykelkurser 
tillsammans med SFI i 
Botkyrka! Deltagare från 
olika delar av våra kom-
muner och med rötterna 
i andra världsdelar. Målet 
är att lära sig cykla och bli 
bekväm med att vistas i 
trafik och natur. Heja!

 Full fart i parkerna! 
Fotboll, scouting,  
pyssel, lekar, vattenlek, 

 Tumba får besök av 
länsstyrelsens kontrol-
lanter som vill se hur vi 
jobbar med smittskydd i 
secondhandbutiken. De är 
nöjda och anser att vi gör 
ett bra jobb!

 Sommaren har satt oss 
på prov. Positivt, då vi 
fått öppna upp för kun-
derna utan restriktioner. 
Vi hade vant oss vid den 
lägre kundtillströmningen 

brännboll och tipspro-
menad

 Vår verklighet rymmer 
spännande människor, 
givande samtal och 
möten.

 Vi möter människor som 
avtjänar samhällstjänst 
via Frivården hos oss. När 
de kommer på ett första 
besök ser vi att flera av 
dem blivit drabbade av 

och blev nu påminda om 
hur populär vår butik är. 
Många kunder och bra 
försäljning gör oss glada!

 Under den tid vi haft 
lagret i Tullinge har vi 
levt under pandemins 
begränsningar och 
egentligen inte  fått i 
gång strukturer för ett 
”normalt” varuflöde.  
Nu får vi möjlighet att 
bygga lagerverksam-

heten som vi från början 
tänkt – många stationer 
och kanske någon ny 
”verkstad”.

 Under augusti har vi 
genom vår matdistribu-
tion delat ut 323 kg mat 
och matkassar.

pandemin och blivit hem-
lösa samtidigt som de har 
ett aktivt missbruk som 
pågår.  Det är besvärande 
att människor som redan 
innan pandemin hade 
det väldigt tufft nu blivit 
hemlösa, är uppgivna och 
nu drabbade så pass hårt 
att man mer och mer tar 
till droger för att man mer 
eller mindre gett upp. 

 

Harriet Holmgren möter Angham i trappan 
på Hela Människan. Genast tittar Angham på 
Harriet och börjar sjunga med ljus stämma.

– Hej på dig! Hur mår du?, sjunger hon.
– Jag mår bra, hur mår du själv? svarar 

Harriet sjungande. 

HARRIET SKRATTAR och berättar att 
hon startade gruppen Sjung språket i hös-
tas. En metod för att lära sig svenska på ett 
roligt sätt. Hon samordnar, leder och plane-
rar grupper för Hela Människans deltagare. 
Utöver det är hon kursansvarig för Svenska 
i butik som är ett samarbete med Botkyrka 
folkhögskola.

– Vi har även språkgrupper med skriftligt 
material för dem som kan svenska bättre, 
säger Harriet. 

EN STUND senare ses Angham och 
Mariya i Riagårdens lokal för att sjunga 
med Harriet. De börjar med att värma upp 
kroppen och rösten genom olika övningar. 

– Vi börjar med hej-sången. Jag sjunger 
först och ni sjunger efter, säger Harriet. 

Oftast sjunger hon först och deltagarna 
får härma henne. Sångerna har enkla ord 
och innehåller texter om allemansrätten, 
djur, verb, demokrati, alfabetet, svenska 
traditioner och sen olika melodier till det.

–Man kommer ofta ihåg sångerna tack 
vare rytmiken. Därför använder vi kroppen 
mycket när vi sjunger, berättar Harriet. 

ANDRA GRUPPAKTIVITETER som 
Hela Människan vanligtvis erbjuder sina 
deltagare är cykelkurs för nybörjare i 
samarbete med Botkyrka vuxenutbildning 
som finns i samma hus, simkurser i Stor-
vretsbadet, skapa gott liv, digital vardag, 
utflykter i Stockholm med kollektivtrafiken 
och pilgrimsvandring. Andra grupper är mer 
efterfrågade än andra. 

– Skapa gott liv är en populär grupp där 
vi samtalar om psykisk och fysisk hälsa. Jag 
föreläser om stress, sömn, kost och friskvård 
och vi delar erfarenheter eftersom det 
hjälper att lyssna på hur någon annan har 
det, säger Harriet. 

NU ÄR Angham och Mariya uppvärmda 
och tar i ordentligt när de sjunger sista låten 
för idag. Harriet kompar på gitarren. 

– För mig hjälper sången mig med voka-
lerna, säger Mariya

– Jag tycker att det är skönt att slappna 
av och inte tänka på något annat. Jag gillar 
att sjunga väldigt mycket, säger Angham.

SJUNG 
SPRÅKET
Hela Människan erbjuder olika gruppaktiviteter för sina  
deltagare och vissa är mer omtyckta än andra. Vi får följa 
med på en sångträff där enkla sånger i kombination med 
rörelser och rytmik ger svenskan en rejäl skjuts framåt. 

I musiken finns rytmen, melodin och lusten. Att koppla sångvänliga melodier till viktiga ord är en inlärningsprocess som slår det mesta.

JULI AUGUSTI

´

´
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 Vinterkläder! Vux-
enstorlekar 100 kr/st, 
barnstorlekar 50 kr/st, 
mössor, vantar, halsdukar 
10 kr/st. Tänk på att 
hålla avstånd.

 ”Vår” frisör Rima 
besöker Riagården och 
klipper de som vill. Alltid 
ett uppskattat besök! 

 Så här en bit in på 
hösten har vi kommit 

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

 I samarbete med 
Storvretsbadet och deras 
simlärare har vi kunnat 
återuppta de populära 
simkurserna som länge 
varit satta på paus på 
grund av pandemin. 

 Behovet av att få in 
volontärer är stort och 

igång med olika grupper 
och verksamheter. 

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

 Saker som passar 
bättre att återanvända 
än att återvinna kan man 
skänka vid besök på ÅVC 
Flemingsberg och Salem. 

vi behöver prioritera det 
arbetet.

 Ca 80 deltagare är 
inskriva i olika former av 
arbetsträning

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

 Förstudien Projekt 
Kvinna inför arbete är 

Sakerna säljs sedan i 
våra butiker.

 Bosse slår ett slag för 
vaccination! Vi gör det 
vi kan för att få fler att 
upptäcka möjligheten att 
vaccinera sig. Förutom 
samtal och information 
erbjuder vi transport 
med ”Bosse-bussen” 
för deltagare som vill 
vaccinera sig. 

avslutad.  Vi försöker få 
ut studien till så många 
som möjligt.

 Som lokal organisa-
tion brinner vi för vårt 
lokala samhälle och alla 
människor som finns 
här. Det gjorde vi igår, 
det gör vi idag och vi 
kommer fortsätta göra 
det imorgon och alla 
kommande dagar.

SEPTEMBER OKTOBER

Redan under hösten började Hela Männ-
iskans frysar i källarlagret fyllas med mat. 
Veckan före jul började volontärer och 
personal packa matkassar som skulle ut till 
människor som inte har råd att köpa mat.

I pappkassarna packades julmat som 
gröt, skinka, köttbullar, rödbetssallad, godis, 
sill, kyckling, bröd och mycket annat som 
hör julen till.

– Allt är antingen gåvor från handlare 
och leverantörer eller köpt med pengar från 
privatpersoner, företag och organisationer, 
säger Anna Wåhleman som arbetade med 
planeringen.

TACK VARE ett gott samarbete med 
kyrkorna i kommunerna har Hela Människ-
an fått adresser till människor som behöver 

mat i samband med jul. Flera dagar i veckan 
körde volontärer ut matkassar i Huddinge, 
Botkyrka och Salem. Utdelningen av mat-
kassar fortsatte ända in i januari. 

FRIDA MORITZ är volontärsamordna-
re och koordinerade volontärerna inför 
utdelningen. Hon annonserade på sajten 
Volontärbyrån i slutet av november och fick 
ett stort gensvar. 

– Det känns väldigt roligt att så många 
vill engagera sig. Många har sagt att de 
själva känner igen sig i att vara utsatt på 
något sätt, eller känner någon som är eller 
har varit det. Julen berör också lite extra och 
många vill göra en insats för dem som lever 
i ekonomisk eller social utsatthet, berättar 
Frida. 

FÖR VOLONTÄRERNA Karl-Marcus 
Alnefjord och Emil Jensen var det en själv-
klarhet att ställa upp när de såg annonsen 
på volontärbyråns sajt. 

– Jag gör alltid ideella saker och har gjort 
det under många år nu. Jag har otroligt 
mycket energi och det här är ett bra sätt för 
mig att lägga kraften på rätt ställe. Det är 
en del av mitt liv, säger Karl-Marcus. 

NÅGRA DAGAR före jul hade de en 
kvällskörning av matkassar i Tumba-områ-
det. En av familjerna de lämnade en kasse 
till berättade hur mycket det betyder. 

– Vi har det tufft med ekonomin och i 
familjen finns flera barn och ett litet på väg. 
Men kassen är främst till min mamma, säger 
en kvinna som är 26 år och mamma till två 
små barn som kikar fram bakom köksdörren. 

För både Karl-Marcus och Emil är det 
viktigt att gå ut ut ur bilen, hälsa på den 
som de lämnar matkassen till och hjälpa till 
att bära om så behövs.  

– För mig handlar det om att se människan. 
Vi kan alla bidra även om vi inte kör ut 

matkassar. Det räcker att hälsa och titta en 
annan människa i ögonen. Det är så lite 
som vi kan göra för att samhället ska bli 
bättre, säger Karl-Marcus. 

Emil instämmer:
– Jag gillar att göra punktinsatser som 

det här uppdraget, men även det långsikti-
ga engagemanget gillar jag.

MATKASSAR  
NÅDDE UT
Under december körde volontärer ut matkassar fyllda med 
julmat till människor som lever i någon form av utsatthet. 
Tack vare gåvor från företag, privatpersoner, organisationer 
och handlare kunde hundratals invånare få mat på bordet. 

Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och  
organisationer kan Hela Människan dela ut matkassar.
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 Vi tänder ljus i allhel-
gonatid. Både för de som 
lämnat oss och för alla 
”vardags-helgon” som 
kämpar på mitt ibland oss.

 Hej! Tack! Vi ses snart! 
En stor anledning till 
våra fina samarbeten 
med gåvogivare både till 
secondhand och mat-
butiken är den positiva 
inställningen hos vår 
transportavdelning.

 Uppskattade traditio-
ner! Luciafirande och 
jullunch på Riagården.
 

 Härligt! Handelsban-
ken och Centerpartiet 
ger varsin julgåva på  
10 000 kr vardera.

 I secondhandbutiken 
i Tumba börjar vi med 
nummerlappar till kassan 
för att undvika köer. Som 
kund kan du nyttja hela 

 Mötena med före- 
trädare för Arbetsförmed-
lingen avlöser varandra. 
Syftet är att öka kun-
skapen och förståelsen 
för hur förändringarna 
inom Arbetsförmedlingen 
kommer påverka oss 
som organisation och 
placeringarna hos oss.

 Det fortsätter komma 
flest nya deltagare inom 
Förstärkt arbetsträning. 

butiken under väntetiden 
och det blir lättare att 
hålla avstånd. Vi vill alla 
hålla oss friska. Håll ut - 
håll avstånd!

 Vi som organisation 
måste alltid ha bra 
omvärldsbevakning och 
vara lyhörda för tidiga 
förändringar. Förändring-
ar som kan påverka vår 
ekonomi stort.

De deltagarna har ofta 
medicinska nedsätt-
ningar som leder till 
arbetsträning på deltid 
och att de inte orkar 
tunga arbetsuppgifter.

 Höststämma! Vi ses 
”live” i Stuvstakyrkan! 

 102 matkassar! Snart 
har vi delat ut 102 
matkassar i Huddinge, 
Botkyrka och Salem. Tack 
alla som på olika sätt 
bidrar.

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

NOVEMBER DECEMBER

´

Varje sommar ordnar Hela Människan 
aktiviteter för barn och familjer för att för-
hindra isolering och utanförskap. I somras 
fanns Hela Människan i Storvretsparken 
och Rådsparken. Tillsammans med ett 20-
tal feriearbetande ungdomar kunde barn 
och familjer få en plats att samlas på och 
göra roliga aktiviteter.

– Mest populärt var så klart vattenkrig, 
berättar Anna Wåhleman som samordnade 
aktiviteterna på de båda platserna.

I Storvreten kom många barn och familjer 
tillbaka och deltog i aktiviteterna.

– Ibland kom barnen själva och var med 
kanske en vecka, ibland kom hela familjen. 
I Huddinge var besöken olika eftersom ak-
tiviteterna ägde rum på en central plats där 
många människor rör sig, säger Anna.

I PARKERNA fanns leksaker och pyssel, 
möjlighet till ansiktsmålning, men framför allt 
en möjlighet att leka och få uppmärksamhet 
av de sommaranställda ungdomarna.

– När barnen kom var det alltid några 
ungdomar som frågade om de skulle hitta 
på något. Kanske spela kubb, basket, bränn-
boll, volleyboll eller fotboll. De utgick från 
vad de själva var bra på och fick med sig 
barnen, jättekul att se, säger Anna. 

Vidare menar Anna att alla barn inte har 
aktiviteter på sommaren. Därför är det viktigt 

att det finns något i närområdet som fångar 
upp sommarlovslediga barn och familjer. 

– Vissa dagar hade vi kanske 20 barn, 
andra dagar några få. Mycket berodde på 
vädret och om det fanns andra aktiviter i 
kommunen som de besökte, säger Anna. 

FÖR DE feriearbetande ungdomarna är 
sommar i parken ett bra sätt att skaffa sig 
erfarenhet.

– De känner att de gör något på sitt 
sommarlov, tjänar egna pengar och får ta 
ett steg in i arbetslivet, säger Anna. 

SOMMAR I PARKEN

Under nio sommarlovsveckor ordnade Hela Människan roliga aktiviteter för barn och  
familjer i både Huddinge och Storvreten. Sommar i parken är ett samarbete med  
Botkyrka och Huddinge kommuner som gav cirka 20 ungdomar ett sommarjobb. 
 

Tillsammans med feriearbetande ungdomar och handledare kunde sommarlediga barn och familjer få en 
mötesplats med roliga aktiviteter under nio sommarveckor. 

När pandemin svepte in över Sverige förde 
den med sig många svåra utmaningar för 
samhället. Men pandemin kom även att syn-
liggöra en rad brister som fanns där redan 
innan. Med målet att tackla dessa brister 
och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick 

fem stora paraplyorganisationer inom civil-
samhället samt en högskola samman och 
initierade Nysta; Civilsamhällets nystarts-
grupp för ett nytt samhällskontrakt.
 
LÄS MER HÄR: www.nysta.n

CIVILSAMHÄLLETS SVAR PÅ HUR  
VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE 
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RIAGÅRDEN 
Riagården är Hela Människans öppna mötesplats för människor 
som befinner sig i olika former av utsatta livssituationer. På Ria-
gården 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 året som gått 
har vi saknat de volontärer som vanligtvis stöttar upp med daglig 
närvaro. Eftersom många av Riagårdens volontärer tillhör riskgrup-
pen äldre i samhället som uppmanades att stanna hemma fick vi 
planera om i bemanningen för att hålla verksamheten öppen. 

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. Under pande-
min 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.    

Vi är glada över att vi har lyckats hålla verksamheten öppen för 
våra besökare utifrån de restriktioner som gällt till och från under 
året. Självklart har det påverkat verksamheten, t ex har vi under 
delar av året fått ändra i rutinerna för servering av frukost och 
fika för att minska risken för smittspridning. Att vi har hållit öppet 
har varit mycket uppskattat av besökarna. Även det traditionella 
luciafirandet och jullunchen kunde genomföras. Genom generösa 
handlare och en engagerad restaurangägare har vi dessutom kun-
nat erbjuda våra gäster livsmedel, hygienartiklar och matlådor.  

Verksamheten
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, benämns  
i denna verksamhetsberättelse som Hela Människan.

 Under 2021 hade Riagården totalt 2938 besök av frukostgäster. En 
ökning med ca 1000 besök jämfört med 2020. Av dessa stod män 
för majoriteten av besöken (2211 besök av män respektive 727 
besök av kvinnor). Under våren och fram till sommaren serverade 
vi även luncher till totalt 823 lunchbesökare. Vi sålde 230 lunchlå-
dor samt delade under året ut 1118 lunchlådor i samarbete med 
Hantverkskrogen i Tullinge.
 

SOCIAL LIVSMEDELSBUTIK  
OCH MATBANK
Under året fortsatte vi uppbyggnaden av vår sociala livsmedelsbu-
tik. Den har blivit ett uppskattat inslag i secondhandbutiken och 
många har upptäckt att de kan minska matsvinnet, och samtidigt 
göra en riktigt bra affär hos oss.
 
Varje vecka har vår kylbil åkt för att hämta svinn från olika butiker, 
producenter och distributörer. Vid årets slut gjorde vi 58 hämtningar 
av svinn varje vecka. I mars började vi väga in livsmedlen och föra 
statistik på inleveranserna vilket vi månadsvis rapporterat till varje 
partner.

Under året har vår personal och deltagare i köket sorterat 85,7 
ton livsmedel och utav det packat matkassar till behövande, brett 
smörgåsar till Riagården, deltagare och personal. Under delar av 
året har vi också serverat lunch lagad på matsvinn på den öppna 
mötesplatsen Riagården. Under året införde vi ett medlemskap 
som riktar sig till de som befinner sig i en tuff utsatt ekonomisk 
livssituation. Medlemskapet innebär en möjlighet att handla hos 
oss med ytterligare rabatt. Vi har även särskilda öppettider för 
medlemmar tider innan ”vanliga” kunder kan handla, på så vis 
säkrar vi att våra medlemmar får exklusiv tillgång till nylevererade 
livsmedel.
 
Den sociala livsmedelsbutiken har möjliggjorts tack vare gåvor från 
ICA Maxi Flemingsberg, Willys Tumba, Willys Älvsjö, Willys Sickla, 
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Willys Länna, Willys Port 73, ICA Kvantum Tumba , ICA Kvantum 
Kvarnen, ICA Nära Riksten, ICA Nära Vårsta, Carbzone, Ecoviva, 
Gordon delivery, Kavall, Foodora market, Lidl Weda, Lidl Blombacka 
Lovisebergs presseri (Råsaft).
 
Under året har vår satsning på att ta hand om matsvinn ökat möj-
ligheten för oss att på plats dela ut matkassar till dem som sökt 
hjälp hos oss. Vi har även levererat mat till tre kyrkor i våra kom-
muner varje vecka. Maten har kyrkorna i sin tur kunnat förmedla 
till personer i ekonomiska utsatta livssituationer och fattigdom. 
I samband med matinköp och matleveranser under pandemin till 
människor i riskgruppen har vi skickat med gratis ”bonuskassar” 
från vår matbank.

MATKASSAR VID JUL
För människor som lever i utsatthet är julen en extra svår tid. 
Personer i hemlöshet, äldre i ensamhet och barnfamiljer i tuffa 
ekonomiska livssituationer. Under jul och nyår delade vi ut mat-
kassar i Huddinge, Botkyrka och Salem. En uppmaning via sociala 
medier att swisha 20 kr till dessa matkassar i kombination med 
bidrag från både butiker och kyrkor resulterade i att vi delade ut 
ca 102 kassar under helgerna. En del av dessa matkassar har gått 
till barnfamiljer där vi även kompletterat med presentkort till vår 
sociala livsmedelsbutik. 14 volontärer hjälpte till med utdelandet 
av matkassarna.

ÅRSTIDSBUNDNA INSATSER 
 
SOMMAR I PARKEN  
Under rådande pandemi visste vi att många barn och unga skulle 
få tillbringa sommaren hemma utan möjlighet att resa till släkting-
ar eller kunna utöva andra aktiviteter. Föräldrar som förlorat jobbet 
på grund av pandemin var också en bidragande orsak till att vi såg 
behovet av  ännu ett år med ”Sommar i parken”.

Under nio veckor i juni, juli och augusti ordnade Hela Människ-
an aktiviteter för låg- och mellanstadiebarn i Storvretsparken i 
Botkyrka och i Rådsparken i Huddinge. Varje vardag mellan kl 9 
och 15 ordnades lekar, spel och pyssel av olika slag för barnen. På 
morgnarna sattes ett tält upp som blev utgångspunkten för aktivi-
teterna. Storvretsparken och Rådsparken är fina miljöer med stora 
gräsytor att vara på, där man till exempel kan spela brännboll och 
ha femkamp utan att störa någon annan. Vid regn anpassades 
aktiviteterna så att de gick att genomföras i tälten. 

Detta år hade vi planerat för att inte ha med någon form av mat 
till Storvretsparken men detta beslut fick vi ompröva redan efter 
några dagar eftersom vi märkte att en del barn inte fick någon 
mat alls under dagen. Under resten av sommaren såg vi till att det 
fanns smörgåsar och frukt dagligen till de barn som behövde det. 

SAMARBETEN 
Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, 
företag, myndigheter och deltar i olika nätverk. De som Hela Människan 
mest samverkat med under året utöver huvudmän (läs mer om vilka i 
förvaltningsberättelsen sidan 24) är Huddinge, Botkyrka samt Salems 
kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Huddinge-Botkyr-
ka-Salem, Försäkringskassan, Botkyrka Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, 
Famna och SRV. 

Alla leverantörer av matsvinn finns omnämnda på annan plats i berättelsen.  
Vi har kontinuerligt samarbete med Hela Människan Sverige och Hela Männ-
iskans enheter ute i landet.   
 
Bland större övriga bidragsgivare från fonder och partner finns Gålö- 
stiftelsen, stiftelsen Vasagården, Centerpartiet Botkyrka och Handelsbanken.  
Utöver dessa vill Hela Människan lyfta fram enskilda gåvogivare av både 
varor och pengar.   
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Med hjälp av två sommaranställda handledare i Storvretsparken 
och två i Rådsparken bestående av unga vuxna bland våra huvud-
män genomfördes verksamheten. Våra handledare anställdes för 
att planera och leda aktiviteterna i parken med hjälp av ferieprakti-
kanter från kommunen. Feriepraktikanterna jobbade tre veckor och 
sen kom det en ny grupp med feriepraktikanter, sammanlagt tre 
grupper under de nio veckorna som aktiviteterna pågick med totalt 
ca 40 feriepraktikanter. Våra deltagare fick ta del av god samvaro 
och känslan av att tillhöra ett sammanhang. 

Tre samhällsvinster i en aktivitet: barn och familjer får en positiv 
sommaraktivitet, gymnasieungdomar får feriepraktik och äldre 
ungdomar får sommarjobb

FAMILJELÄGER
En vecka i juni arrangerade vi familjedagläger för ensamstående 
föräldrar med barn i åldrarna 5–14 år. Vi gjorde utflykter i närområ-
det, hade skapande aktiviteter, lekte, badade, grillade bananer med 
choklad, spelade spel och mycket mer. Fem föräldrar och elva barn 

bosatta i Botkyrka deltog i lägret. Några av föräldrarna har fått
kontakt med oss via kommunens familjebehandlare.

Under hösten bjöd vi in till två återträffar för lägerdeltagarna. En 
lördag i november besökte vi tillsammans Tom Titts experiment i 
Södertälje, och i december möttes vi för julpyssel och adventsfika. 

SIMKURSER
Våren 2021 höll Storvretsbadet till stor del stängt på grund av pan-
demin men till hösten öppnade verksamheten igen och vi kunde åter 
erbjuda de populära nybörjarkurserna i simning för utlandsfödda vux-
na. Vi fick tider i badet då inte skolundervisning varit inbokad. Två av 
Storvretsbadets simlärare har ansvarat för undervisningen. Vi har haft 
två kurser med totalt 18 deltagare. Varje kurs har bestått av 10 träffar 
á 40 min. Förkunskaperna i grupperna har varit blandade och lärarnas 
målsättning har framför allt varit att deltagarna ska få ökad vattenva-
na och kunna känna trygghet i vattnet. Några i varje kurs lärde sig att 
simma på egen hand och flera har behov av fortsatt simträning. 

Samtliga har i och med deltagandet i simkursen uttryckt att de 
stärkt sitt självförtroende och sagt att de gärna skulle vilja gå en 
fortsättningskurs. 

CYKELKURSER
I samarbete med Botkyrka Vuxenutbildning/SFI och med stöd från 
Cykelfrämjandet kunde vi även sommaren 2021 erbjuda cykelkurser 
för utlandsfödda vuxna. Två kurser riktade sig till nybörjare (12 
personer fullföljde kursen) och en kurs till personer som tidigare 
gått nybörjarkursen (5 personer fullföljde kursen). Varje kurs bestod 
av 10 träffar, ca 2 timmar/tillfälle. Hela Människan har ansvarat för 
samordningen inför kursstart med information och marknadsföring, 
tagit emot anmälningar med mera samt även ordnat fram funk-
tionsdugliga cyklar och hjälmar som deltagarna fått låna. Två SFI-lä-
rare har ansvarat för den praktiska undervisningen i kurserna. Efter 
avslutad kurs har varje deltagare fått möjlighet att för en symbolisk 
summa kunna köpa cykeln som de lånat. 

VOLONTÄRVERKSAMHET 
Under hösten tog vi nya tag för att uppdatera och utveckla vår volontärbas.
Vi la upp volontärsuppdrag på volontärbyråns hemsida och på flera av dem 
fick vi respons. Det är många människor som har anmält sig och visat stort 
intresse för att engagera sig i vår verksamhet. Under december månad 
lyckades vi engagera 14 volontärer som hjälpte oss att dela ut matkassar till 
behövande inför och efter jul, ett stort och värdefullt arbete. 

Utöver dessa har vi haft volontärer som bidragit i vår secondhandbutik i 
Stuvsta, på läger och utflykter och i vår styrelse. Totalt har våra volontärer 
under 2021 bidragit med ca 360 timmar.

På grund av pandemins utveckling i slutet av året var vi tvungna att pausa 
rekryteringen av nya volontärer. Nu ser vi fram emot våren 2022 och att res-
triktionerna släpps så att vi kan återuppta kontakten med våra volontärer 
och engagera dem i vår verksamhet.
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INSATSER I SPÅREN AV CORONA 
GENTEMOT ÄLDRE, RISKGRUPPER 
OCH ANDRA I UTANFÖRSKAP
 
MATHANDLING  
Tillsammans med Botkyrka kommun fortsatte vårt samordnade 
matinköp för äldre och riskgrupper under våren. Precis som under 
hösten så fick målgruppen 70+ ringa in sin beställning i början av 
veckan för att mot slutet av veckan få den levererad till sin dörr. 
Vårens handlingar höll ett snitt på 9 per vecka med fler i början av 
våren för att mot slutet sjunka. Mathandlingen fortgick fram till 
sista maj då Botkyrka kommun avslutade samordningen då mål-
gruppen hade fått två doser vaccin vilket gjorde att tjänsten inte 
längre ansågs behövas.

METODUTVECKLING OCH POLICYARBETE 
Hela Människan arbetar hela tiden för att 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 2021 har vi fortsatt pausa en hel del av våra planerade utbildningar 
på grund av den pandemi som påverkat hela vårt samhälle och möjlig-
het 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 via Draftit Privacy fått stöd att bygga upp en stabil grund för hur vi 
hanterar våra personuppgifter samt rutiner kopplat till våra register. Samtlig 
personal har tagit del av utbildning inom GDPR och hur det påverkar våra 
olika arbetssätt samt vad det ställer för krav på oss i det dagliga arbetet.  

Anledningen till att vi köpt in denna tjänst under en längre period är att 
vi vill arbeta för att hitta rutiner och system för att hantera enskildas 
rättigheter samt säkerställa att vi hanterar allt vårt arbete enligt de regler 
och lagar som gäller.    

INSATSER UNDER VINTERN
Vi har under vintermånaderna på fredagar haft öppen mottagning för 
främst EU-migranter på RIA-gården för dusch, klädombyte m.m. Majo-
riteten har varit kvinnor. Här har vi mött nya ansikten vars levnadsöde 
vi fått dela en stund. Vi skickade med några uppmuntrande ord om tro 
och hopp på vägen tillsammans med rena kläder och lite mat samt en 
lapp på hemspråket om var de kunde ansluta till ”Vinternatt” i city.

SAMVERKANSMÖTEN MELLAN CIVIL- 
SAMHÄLLET OCH BOTKYRKA KOMMUN 
Under våren och fram till och med sommaren har Botkyrka kommun 
bjudit in till digital mötesplats mellan dem och oss i civilsamhället. Vi 
har deltagit aktivt i dessa möten och där uppmärksammat utsatthet 
och brister som uppstått under pandemin samt föreslagit konstrukti-
va lösningar. Syftet med mötena har varit att tillsammans medverka i 
en omvärldsanalys i rådande situation och se hur vi tillsammans kan 
minska de brister vi ser samt delge varandra lösningar och idéer. 
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VACCINATIONSBUSSEN
Under hösten har vi underlättat för deltagare och RIA-besökare att 
vaccinera sig. Vi har under flertalet tillfällen kört vår egen minibuss 
till den mobila vaccinationsbussen i norra Botkyrka för att hjälpa 
de som haft det svårt att ta sig till en vaccinationscentral. Detta 
gällde både första och andra sprutan. Väl på plats har vi assisterat 
de som behövt med att fylla i sin hälsodeklaration och hjälpt till 
i tolkningen med personal på plats om vad som behövs och vad 
man ska tänka på.
 

PSYISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR
I början av 2021 uppmärksammade vi att unga vuxna visade 
tecken på nedstämdhet till följd av isolering och ensamhet under 
den rådande pandemins hårda restriktioner. Tillsammans med 
Skogsängskyrkan i Salem fick vi i uppdrag av huvudmännen att 
göra en ”Lathund” som skulle ge redskap för ledare i våra kyrkor i 
dessa frågor. Materialet innehöll enkla råd och tips att använda när 
man möter unga som drabbats av denna nedstämdhet. Lathunden 
spreds även via Hela Människans webbplats. 

Under våren inbjöds föreningar, föräldrar, kommunens och skolans 
representanter till digitala föreläsningar kring psykisk ohälsa  
(Amelie Roolf, ungdomsdiakon) och kriminalitet och unga (Nikoij 
Djane, kriminolog).

I våra samtal med Botkyrka kommun försökte vi påtala problemet 
med nedstämdhet som skulle kunna leda till psykisk ohälsa i nya 
grupper, men även att det fanns risk för ökat alkoholbruk i familjer 
där föräldrar tvingas arbeta hemma och vad det skulle kunna inne-
bära för svårigheter för barnen som också tvingades vara hemma 
med föräldrarna

 

ARBETSTRÄNING  
Vi är en kompletterande aktör hos Arbetsförmedlingen för att 
ta emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt ar-
betsträning. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser för deltagare 
i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Vidare har vi avtal inom MIA vidare (Mobilisering inför arbete) via 
Huddinge Botkyrka Salem samordningsförbund samt samarbete 
med Kriminalvården.  Samarbetet med våra uppdragsgivare har un-
der året varit fortsatt gott. Under 2021 har vi haft 370 personer som 
deltagit i någon av dessa insatser.  Vi har under året tillsammans 
med Arbetsförmedlingen tagit fram bra rutiner och arbetsformer för 
att säkra en bra samverkan. Då Arbetsförmedlingens anställda haft 
kravet att arbeta hemma har vi genomfört informationsträffar hos 
oss för att stödja Arbetsförmedlingen och försäkra oss om ett jämnt 
flöde i intag. Dessa träffar har genomförts i Tumba och i Tullinge.

All verksamhet inom vårt sociala företagande har skapats för att ge 
anpassad sysselsättning för de personer som behöver arbetsträning 
eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån ett salutogent förhåll-
ningssätt 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. 

Under perioden finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter inom 
butik, lager och transport. Under tiden deltagaren är hos oss stöttar 
vi i att göra förändringar och pröva arbetsförmågan genom att öka 
arbetstid och prova olika uppgifter.

Under detta andra år i pandemins tecken har vi arbetat under förän-
derliga restriktioner. En hög grad av flexibilitet och förändringsvilja 
har krävts av alla inom organisationen. Detta är inte alltid lätt för 
våra deltagare som behöver en trygg och stabil tillvaro. Frånvaron 
hos dem har under året fortsatt varit hög. Dessutom har restriktio-
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nerna påverkat alla olika arbetsstationer på olika sätt. Vi har fått 
arbeta fokuserat inom personalgruppen för att bibehålla kvaliteten 
på våra insatser för deltagarna.

Vår gruppverksamhet har ibland stått stilla eller varit aktiv med 
få deltagare för att skapa smittsäker miljö. Under våren skapades 
förutsättningar för en konsulent att fokusera på gruppaktiviteter för 
att ytterligare öka kvalitet för deltagarna. Grupper vi arbetat med 
under året har varit; Skapa gott liv, språkkurser i samarbete med 
Bilda, simkurser, cykelkurser, ”Sjung språket” och ”Digital vardag” 
(deltagarna får bla lära sig att använda smartphone/platta för att 
söka arbete, betala räkningar och fylla i rapporter till myndigheter).
Under andra halvåret minskade det totala antalet deltagare och vi 
fick fler inskrivna i förstärkt arbetsträning. Detta innebär kortare 
arbetstid och mer anpassningar, vilket ställer högre krav på perso-
nalgruppen.

Under året har arbetssättet gentemot deltagare fortsatt utvecklas. 
Konsulenter och handledare arbetar nu oerhört nära varandra och det-
ta ger deltagarna en mer individualiserad och anpassad arbetsträning.

 
IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNER-
SKAP, IOP KVINNA I BOTKYRKA  
IOP kvinna i Botkyrka är ett partnerskap mellan Hela Människan, 
Botkyrka folkhögskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmed-
lingen Huddinge Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. Målgrup-
pen är utrikesfödda kvinnor i åldern 25-64 år och målsättningen har 
varit att säkerställa att kvinnorna närmar sig arbetsmarknaden och 
upplever ett ökat livsutrymme och egenmakt.

Partnerskapet avslutas den sista december 2021. Under de sista 
åren har Arbetsförmedlingen inte kunnat delta aktivt pga egen 
omorganisation och samverkan har därför inte fått full kraft. Civil-

samhällets parter fortsätter sin samverkan och Hela Människan och 
Botkyrka kommun kommer att fortsätta dialogen för ett eventuellt 
framtida samarbete i ny form.   

TILLVÄXT KVINNA   
Tillväxt kvinna är ett projekt som löpte november 2018 till och 
med oktober 2021, finansierat av Tillväxverket och har skötts inom 
ramen för IOP Kvinna. Partner i projektet var Hela Människan, 
Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet HBS 
och Studieförbundet Bilda.
 
Projektets målgrupp och målsättning har varit i enlighet med IOP 
Kvinna. Deltagande kvinnor är hos oss i arbetsträning och får 
dessutom möjlighet till ett utökat utbud av stärkande insatser 
och jobbmatchning. 

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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Under projekttiden har projektet tagit emot totalt 267 deltagare 
vilket motsvarar 74 % av målet på 360. 
 
Anledningen till att vi inte nådde till det planerade målet var att 
deltagarinflödet blev lägre än tänkt. Detta berodde bland annat på 
den pågående pandemin, Arbetsförmedlingens reformeringsarbete 
och omorganisering inom Arbetsförmedlingens lokala organisation. 
Totala antal avslutade deltagare i projektet är 247 varav 42 avsluta-
des till jobb/studier, vilket motsvarar 17 %, målet var minst 20 %. 

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. 

SVENSKA I BUTIK  
För fjärde året fortsatte, inom IOP Kvinna, samarbetet med Botkyrka 
folkhögskola och den ettåriga kursen ”Svenska i butik. 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. 

Samarbete fortsätter framgent även om IOP Kvinna avslutats. Under 
året har arbetsgruppen fokuserat på att utveckla gruppträffar och 
se hur praktiken kan utökas.

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. 

KVINNA INFÖR ARBETE
När IOP Kvinna närmade sig sitt slut sökte vi möjligheter att bibe-
hålla och utöka kunskapen om just denna målgrupp. Vi såg på olika 
sätt att finansiera ett fortsatt arbete. Vi sökte och fick pengar till en 
förstudie inom ESF, med förhoppning om framtida projektpengar.

En projektledare anställdes för att driva förstudien under 6 måna-
der. Vi hade turen att få en oerhört kompetent projektledare som 
efterlämnat en robust förstudie. Projektledaren har även satt i gång 
nätverk både nationellt och internationellt för att kunna söka medel 
framöver via EFS+.

FRIVÅRD/UNGDOMSVÅRD 

FRIVÅRDEN 
Vi erbjuder kriminalvården/frivården platser hos oss för att de ska 
kunna hjälpa människor att avtjäna straff med intensivövervakning 
eller samhällstjänst. Under året har vi sett ett färre antal personer 
dock med längre tider för samhällstjänst.   

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 till exempel arbeta på en arbetsplats. Socialtjänsten 
är de som är ansvariga för ungdomsvården och ser till att ungdo-

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.  

marna gör sina timmar samt är på sin arbetsplats. Ungdomsvård får 
barn/ungdomar som är under 18 år när brottet begicks. Ungefär lika 
många killar som tjejer har varit hos oss under året.

SOCIALT FÖRETAGANDE
Vårt sociala företagande finns för att skapa meningsfull syssel-
sättning 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 året har vi haft lägre antal deltagare 
och de har krävt mer anpassning. Dessutom har sjukfrånvaron varit 
hög.

SECONDHANDBUTIKER 
Våra secondhandbutiker finns i Tumba och i Stuvsta. Eftersom 
Arbetsförmedlingen i perioder haft förkortad arbetstid för deltagar-
na (för att de skall slippa åka kollektivt i rusningstrafik) har vi inte 
kunnat ha uppstartsmöten med deltagarna. Dessa möten är viktiga 
då vi har möjlighet att möta deltagarna och prata igenom dagen. 
Deltagarna har under denna period kommit samtidigt som butiken 
öppnat. Handledarnas arbetsbörda har med detta ökat.

I perioder har vi haft begränsat insläpp i butikerna i enlighet med 
FHM riktlinjer.  Vi fick i maj besök i Tumba av Länsstyrelsen som 
kontrollerar efterlevnad av riktlinjerna.  Vi har även möblerat om 
för att ge deltagare mer plats och möjlighet att ta sina raster och 
samtidigt hålla avstånd.

Från juli släpptes restriktionerna för kunder i butiken och från 
oktober gick deltagare på vanliga tider igen. Som vanligt höll Stuv-
sta-butiken stängt under sommaren och deltagare samt handledare 
hittade plats i Tullinge och Tumba. 

TULLINGELAGRET  
Vår gåvotillströmning har fortsatt varit hög och platsen på lagret är 
begränsad. Eftersom vi haft begränsad kundtillströmning i och med 
restriktioner har varuflödet till butikerna varit något lägre. Detta är 
dock en positiv utveckling som ger enbart tidsbegränsade problem. 
Personalstyrkan på lagret har varit stabil under året och deltagarin-
flödet gott.

TRANSPORT
Transport har varit en trång sektor under året. Eftersom vi haft 
fler deltagare med hinder för tunga lyft har vi inte kunnat lita till 
deltagarhjälp på samma sätt som tidigare. För att nyttja bilarna 
har vi under året påbörjat en rekrytering för att säkra upp personal 
för alla tre bilarna.

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. 

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 Equmenia-
kyrkan i olika tjänster där han 
arbetat som bland annat scout-
konsulent. Han har därefter 
arbetat 10 år inom Hela Männ-
iskan Sverige och sedan dess 
som chef lokalt här i Huddinge, 
Botkyrka och Salem

ORGANISATION OCH STYRELSE

MEDARBETARE

Hela Människan hade under 2021 helårsanställda  
motsvarande 36,2 (32,7) personer varav 23,7 (20,6) kvinnor 
och 12,4 (12,6) män.

Sjukfrånvaron uppgick till 7,1 procent (11,8). Minskningen 
beror på långtidssjukskrivningar som återinträtt i tjänst inom 
personalgruppen med anställningsstöd.

Flertalet av våra anställningar, 73 % 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 Arbetsförmed-
lingen vilket i sin tur genererar en hel del administration. Det 
handlar bl.a. om en arbetsanalys och överenskommelse om 
anpassningar kopplat till anställningsstödet. Förutsättningar-
na 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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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 2021 har styrelsen sammanträtt elva gånger och bestått av elva ledamöter plus ordförande.

Tommy Aronsson
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 Sverige. 
Representerar Stuvsta- 
kyrkans församling

Fadi Gawria
LEDAMOT 

Arbetar som föreningskonsulent 
i kultur- och fritidsförvaltningen 
i Botkyrka kommun samt som 
utredare/projektledare i Botkyr-
ka församling. Representerar 
Botkyrka församling.

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

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

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

Torbjörn Gustavsson
LEDAMOT
Arbetar som diakon i Flemings-
bergs församling där ett av 
ansvarsområdena är second-
handbutiken i anslutning till 
Flemingsbergs kyrka. Repre-
senterar Huddinge pastorat, 
Huddinge församling.

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

Lennart Blixth
VICE ORDFÖRANDE 

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

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

Peter Nygren
LEDAMOT
Arbetar som diakon i Botkyrka 
församling, huvudsakligen i Lju-
sets och Botkyrka kyrka. Några 
ansvarsområden är pilgrim, 
volontärer och öppna mötes-
platser. Representerar Botkyrka 
församling. 

Lena Lilja
LEDAMOT
Arbetar som barnmorska. 
Jobbar volontärt med sociala 
projekt via Botkyrka Pingst-
församling. Representerar 
Botkyrka Pingstförsamling.

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.

ORGANISATION OCH STYRELSE
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ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2021 för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem,  
org. nr 812800-4382 

INFORMATION OM  
VERKSAMHETEN 

Syfte och ändamål 
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, i denna förvaltningsbe-
rättelse 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 Missions- 
församling (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.
 
Social omsorg

Diakonala nätverk i Huddinge, Botkyrka och Salem för samordning 
och utförande av sociala insatser med huvudmännen (begränsat med 
möten under pandemin).

Genomfört 10 grupper i språk och samhällskunskap med totalt  
45 deltagare och en grupp ”Sjung språket” med 10 deltagare.

Fem samtalsgrupper ”Skapa Gott Liv” om psykisk och fysisk hälsa 
med totalt 19 deltagare 

Riagården har haft 2938 besök varav 727 kvinnor och 2211 män vid 
frukost, i snitt 14 besökare per dag. Påsk-, midsommar-, höst- och 
jullunch har vi haft som vanligt samt kontakt med en mobil vårdcentral 
som kommit ett par gånger. Vi har delat ut 1118 matlådor och haft 823 
lunchbesökare. Vi har dessutom sålt 230 matlådor till självkostnadspris. 

Varje vecka hämtning av matsvinn i närliggande butiker. Under 2021 
har vi haft 17 (9) leverantörer. Utöver detta har ett stort antal 
ströhämtningar gjorts hos olika leverantörer.

Totalt har vi mottagit 86 (29) ton livsmedel. Livsmedel som annars 
skulle ha kastats. Detta har resulterat i att vi kunnat dela ut motsvaran-
de 857 matkassar genom vår matbank och kyrkorna i våra tre 
kommuner varav 102 julmatkassar vid jul. Mat som inte kunnat  
delats ut har sålts i vår sociala livsmedelsbutik. Matbanken har 57 
medlemmar

Två simkurser för utlandsfödda vuxna under hösten med 18 deltagare totalt. 

Två pilgrimsvandringar i S:t Botvids fotspår med ca 30 deltagare totalt.

Tre cykelkurser för utlandsfödda vuxna i samarbete med Botkyrka 
Vuxenutbildning för sammanlagt 17 deltagare.

Sommaraktivitet för låg- och mellanstadiebarn under vardagar i 
Storvretsparken, Tumba och Rådsparken, Huddinge. Tre perioder om tre 
veckor i en verksamhet som vi samtidigt gav 42 ungdomar feriepraktik 
från Botkyrka och Huddinge kommun.

Genomfört en sommarlägervecka i form av dagsutflykter för familjer 
med barn i södra Stockholm. 5 föräldrar och 11 barn kunde ta del av 
bad, upplevelser och goda samtal. Under hösten har vi genomfört två 
uppföljningsträffar med familjerna. 



Stöd gärna Hela Människans verksamhet via SWISH 123 526 2068   25

ÅRSREDOVISNING

Socialt företagande 
Sociala företag hade 370 (376) personer i arbetsträning varav 280 

(274) påbörjade sin arbetsträning och 273 (285) slutförde sin arbetsträ-
ning under året.

Inom folkhögskolekursen Svenska i Butik har 24 elever praktiserat i 
secondhandbutiken i Tumba, 14 under våren och 10 under hösten. 

I våra företag har vi haft 58 928 (55 609) kundtillfällen där man 
handlat 380 046 (243 288) olika varor. Våra tre storsäljare är som 
tidigare år damkläder 39 883 plagg, glas & porslin 52 891 och möbler  
8 307. Av 261 326 sålda varor var 117 684 från Matvinn.

Under 2021 tog vi totalt emot 84 (96) ton gåvor från våra containers i 
Salem & Flemingsberg.  I våra lager och secondhandbutiker hade vi vid 
årsskiftet 29 (30) ton varor

Siffror inom parentes är från 2020

VIKTIGA BESLUT OCH  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Botkyrka kommuns beslut att avsluta IOP Kvinna.
 
Pandemins påverkan på våra verksamheter och målgrupper:
- Begränsning i öppettider och av antal kunder i butikerna. 
- Frånvaron av volontärer.
 
Beviljat bidrag och genomförd förstudie inom ESF, Kvinna inför arbete. 
 
Arbetsmiljöverket genomförde inspektion i Tullinge, uppföljning 2022.
 
Godkänd inspektion i efterlevnaden av pandemilagen i Tumba  
av Länsstyrelsen.
 
Möten som skett mellan människor genom Hela Människans  
verksamheter.

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 
stiftelser. Våra intäkter är fördelade på försäljning 23 % (21), ersättning 
tjänster 27 % (29), anställningsstöd 30 % (27) och övriga bidrag/anslag 
20 % (23).

Vi har två stora intäktskällor i vår organisation. En är försäljningen av 
våra varor och tjänster som tillsammans 2021 gav 5,2 miljoner kronor 
(4,3). Den andra är ersättning för arbetsträningsplatser och utbetalning 
av anställningsstöd. Totalt gav dessa 12,1 miljoner kronor (11,4). Upp-
gången beror på fler anställda med anställningsstöd. Resultaträkningen 
utvisar att intäkterna totalt blev 22,3 miljoner kronor (20,9), en ökning 
av omsättningen med närmare 7 % jämfört med 2020.

Den enskilt största kostnadsposten är personal som utgjorde 16,8 mil-
joner kronor (14,1). Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev 22,5 
miljoner kronor (19,5) en ökning med 15 % jämfört med med 2020.

Ekonomiskt sett blev 2021 för Hela Människan ett år då vi gjorde 
ett bra ekonomisk resultat med en förlust om endast 220 tkr (+1370 
tkr) mot en budgeterad förlust om 1800 tkr. Resultatet kan förklaras 
av dels att försäljningen ökade, intäkterna för arbetsträning bibehöll 
nivån, de riktade stöden under pandemin från stat och kommun ökade 
och andelen anställda med anställningsstöd ökade. Kostnaderna ökade 
under 2021 men inte i den omfattning som vi trodde mest beroende 
på att vi avvaktat vissa personalrekryteringar.  

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat
Summa Eget 

Kapital
Eget kapital vid årets ingång 3 059 271 kr 1 370 121 kr 4 429 392 kr
Omföring föregående års resultat 1 370 121 kr -1 370 121 kr 0 kr

Årets resultat -220 309 kr -220 309 kr

Summa 4 429 392 kr -220 309 kr 4 209 082 kr

 Eget kapital
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Benämning Not. Resultat Föreg år
2101-2112 2001-2012

(tkr) (tkr)

Rörelsens intäkter
Ersättningar/bidrag 2 16 697 15 483
Försäljningsintäkter 3 5 179 4 294
Gåvor 4 389 1 094
Övriga rörelseintäkter 7 9
Summa rörelsens intäkter 22 271 20 880

Rörelsens kostnader
Råvaror och direkta verksamhetskostnader -25 -287
Övriga externa kostnader -5 299 -4 769
Personalkostnader 5 -16 846 -14 126
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg -317 -313
Summa rörelsens kostnader -22 487 -19 495

RÖRELSERESULTAT -215 1 385

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -14
Summa resultat från finansiella investeringar -5 -14

ÅRETS RESULTAT -220 1 370
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Balansräkning
Benämning Not. Utg bal Utg bal

211231 201231
(tkr) (tkr)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 6
Inventarier, verktyg och installationer 439 757
Summa materiella anläggningstillgångar 439 757

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 439 757

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 607 698
Summa varulager mm 607 698

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 65 336
Övriga fordringar 260 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 921 1 403
Summa kortfristiga fordringar 2 246 1 878

Kassa och bank 5 020 4 895
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 873 7 470

SUMMA TILLGÅNGAR 8 312 8 227

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -4 429 -3 059
Årets resultat 220 -1 370
Summa fritt eget kapital -4 209 -4 429

SUMMA EGET KAPITAL -4 209 -4 429

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut 8 -66 -96
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -66 -96

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 8 -54 -100
Leverantörsskulder 9 -819 -633
Skatteskulder -91 -98
Övriga kortfristiga skulder 10 -699 -841
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 11 -2 374 -2 028
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -4 037 -3 701

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -8 312 -8 227

BALANSRÄKNING
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ÅRSREDOVISNING

NOTER ÅRSREDOVISNING 2021

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. Er-
hållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget upp-
fylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisatio-
nen 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, är hävdvunnen 
eller består av secondhandverksamhet. Även normalt sett skattepliktig närings-
verksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprinci-
pen är tillämplig.

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. 
Tillkommande 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 2021

2022-02-2315:00

År 2021 År 2020
2101-2112 2001-2012

Not 2. Ersättningar/bidrag
Ersättning arbetsmarknadsinsatser 6 028 6 087
Stöd för löneomkostnader 6 598 5 750
Bidrag myndigheter 550 510
Hyresbidrag kommunen (covid19 stöd) 396 127
Korttidspermittering (covid19 stöd) 3 218
Projektbidrag 977 418
Fonder och stiftelser 566 127
Ersättning enligt avtal 1 414 1 943
Sjuklöneersättning  (covid19 stöd) 164 302
Summa 16 697 15 483
Not 3. Försäljningsintäkter
Secondhandbutiken 4 317 4 041
Café 822 217
Annan försäljning av varor/tjänster 40 36
Summa 5 179 4 294
Not 4. Gåvor
Anslag  huvudmännen 446 547
Lagerförändring secondhandgåvor -137 451
Gåvor privatpersoner 80 96
Summa 389 1 094
Not 5. Medeltal anställda, 
personalkostnader
Antal anställda
Helårsanställda 36                       33                       
Män 12                       12                       
Kvinnor 24                       21                       
Personalkostnader
Löner och andra ersättningar 11 571 10 129
Sociala kostnader 4 987 4 240
Sänkta arbetsgivaravgifter  (covid19 stöd) -486
varav pensionskostnader 1 135 920
Övriga personalrelaterade kostnader 288 243
Summa 16 846 14 126

År 2021 År 2020
2101-2112 2001-2012

Not 6. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden:
Ack. anskaffn.värden vid årets början 3 425 3 115
Nyanskaffningar 0 348
Försäljningar och utrangeringar 0 -38
Utgående ack anskaffningsvärde 3 425 3 425

Avskrivning enligt plan:
Ack avskrivning vid årets början -2 668 -2 317
Försäljningar och utrangeringar 0 -38
Årets avskrivning -317 -313
Utgående ack  avskrivningar -2 985 -2 668
Redovisat värde vid årets slut 439 757 0
Not 7. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
Arbetsförmedlingen 1 145 979
Hyra 719 339
Övrigt 57 85
Summa 1 921 1 403
Not 8. Övriga lång- och kortfristiga skulder till 
kreditinstitut
Lån fordon, som förfaller inom 5 år 66 96
Lån fordon, som förfaller inom 1 år 54 100
Summa 121 197
Not 9. Leverantörsskulder
Övrigt 129 336
Hyra 577 226
Collectum 113 71
Summa 819 633

Not 10. Övriga kortfristiga skulder
Förskott från kunder 44 27
Mervärdesskatt 0 0
Erhållna ej nyttjade fondmedel 54 70
Arbetsgivaravgifter, källskatt och sociala avg. 584 525
Bidraget från MUCF 17 0
Projektmedel Tillväxtverket 0 220
Summa 699 841
Not 11. Övriga upplupna kostnader, 
förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner 1 555 1 382
Upplupna sociala avg. semesterlön 488 434
Revisionsarvode 85 80
Huddinge kommun, bidrag 61 25
Övrigt 185 107
Summa 2 374 2 028
Not 12. Ställda säkerheter
Inteckning - hyresgarantier 189 189
Summa 189 189
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ÅRSREDOVISNING

 
Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hela 
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2021. 
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 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen 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 förtroendevalda revisorns ansvar.

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

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

Annan information än årsredovisningen
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 avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
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 tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realis-
tiskt 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 sä-
kerhet 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 pro-
fessionellt 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 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de 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 upprättan-
det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning-
en. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna 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 2021.
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 inhäm-
ta 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 10 mars 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
 

 
 
 
 

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

 
Tumba den 10 mars 2022

 

 
Lars Ax

Förtroendevald revisor
 
 

ÖHRLINGS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB



32   Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

facebook.com/hela.manniskan.huddinge.botkyrka.salemW helamanniskan.se/hbs instagram/helamanniskan_hbs

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


