Hela Människan Botkyrka Salem
Organisationsnummer 812800-4382

Stöd gärna Hela Människans verksamhet via plusgiro 90 32 16-0 ange ”14700” 1

inledning

Innehåll
inledning

3 .............Ge & ta
4 .............Glimtar från året som gått
Verksamhetsberättelse

11 .............Brytpunkten
11 .............Sociala klubben
11 .............Spaljé
11 .............Familj- och individstöd
12 .............Riagården
12 .............Arbetsinriktad rehabilitering
13 .............Mötesplats Hela Människan
15 .............Second handbutik
15 .............Café & catering
15 .............Övrigt socialt företagande
15 .............Textilprojektet
Årsbokslut

16 .............Förvaltningsberättelse
19 .............Resultaträkning
20 .............Balansräkning
21 .............Noter
22 .............Underskrifter
23 .............Revisionsberättelse
Vid höststämman 18 november 2015 välkomnade
vi två nya huvudmän, Huddinge pastorat och
Stuvstakyrkan. Med anledning av det kommer vi
under 2016 justera vårt namn till Hela Människan
Huddinge-Botkyrka-Salem. I ”Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015” används dock
fortfarande Hela Människan Botkyrka Salem.
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Ge & ta

inledning

Det händer att jag åker tunnelbana eller
pendeltåg. Förr var det vanligare. Och det var
absolut annorlunda. Nu tänker jag inte på
att man gärna vill minnas att punktligheten
var bättre då, det kanske den var. Den stora
skillnaden är passagerarnas beteende.
Märkliga saker händer när 150 personer som
inte känner varandra tränger ihop sig på en
yta stor som en trerummare. Jag har roligt
hela tiden. Det finns så mycket att se. För att
inte tala om att höra.

Tågvagnens dramaturgi stod på sin höjdpunkt på 90-talet när mobiltelefonerna blev
allmänna. Oj vad det pratades. Att bara höra
en av två som samtalar ger verkligen utrymme
för fantasin. Vem pratas det med, är det en
han eller hon, hur ser hen ut och var befinner
sig vederbörande? Det är bara att blunda och
låta den inre filmen spela på.
Det har blivit tystare och tråkigare med den
smarta mobilen. Nu chattas, facebookas och
googlas mer. Lite ljudläckage från hörlurar blandar sig till disharmoni och otäck otakt.
Tvingade tätt tillsammans söker vi det egna
rummet, reviret, sak samma med 60-talets
stirrande i prasslande kvällstidningar, 90-talets
självutlämnande lurpladdrande eller den egna
digitala bubblan år 2016.
Vi har nytta av att vara tätt tillsammans. Men
vi vill vistas i den egna bekvämlighetszonen,
lägenheten eller bilen.
Det finns ett direkt samband mellan hälsa, livskvalité, livslängd och antal personer i hushållet.
Ju fler man lever tillsammans desto längre och
friskare och bättre lever vi. Det sociala nätverket
är en enorm styrkefaktor, mycket starkare än

aldrig så uträknad kosthållning, timmar på gymmet eller mil i motionsspåret.

I filmen ”The Swedish Theory of Love” (Den
svenska kärleksteorin), berättas att när
folkhemmet och välfärdsstaten upplevdes som
färdigbyggt och stod på sin höjdpunkt 1972
så fastställdes en ny vision politiskt om den
självständiga, autonoma människan. Utbildning, ekonomi eller vård och omsorg skulle
vara statligt garanterat så att ingen behövde
vara beroende av någon annan, barn, make,
maka, barnbarn, grannar. Det var bara under
de förutsättningarna äkta kärlek kunde växa
mellan människor.
Detta är den svenska kärleksteorin.

Det är därför de idéburna organisationerna är
ett nödvändigt andra ben som behövs både för
balans och framsteg. Platser där man får ge och
ta emot.
Vi och våra medsträvande organisationsvänner utgör en enorm resurs. Dialogerna med de
starka institutionerna är mestadels goda men
ibland blir det som ett mobilsamtal på tunnelbanan, det är bara en röst som hörs, svaren får vi
gissa oss till.
Vårt oberoende är viktigt. Liksom vårt beroende.
Det är bara då vi gör skäl för namnet Hela
Människan.

Lars-Gunnar Hjerne
Ordförande, Hela Människan Botkyrka Salem

Drygt fyrtio år senare har vi en större andel
självhushåll än något annat land, i Stockholm mer
än 50 %. Ett stort antal personer dör i ensamhet
och upptäcks inte förrän efter flera månader. Det
finns en stor statlig byråkrati som enbart sysslar
med dessa dödsfall. Omkring 10% begravs eller
urnsätts utan någon form av ceremoni. Skälen
anges till att det ofta inte går att samla anhöriga
med fulla almanackor på den månad som man
har på sig. Eller att det inte finns några anhöriga
som är intresserade. Att vara ensam som död är
inget problem men det tyder på en förödande
ensamhet i det tidigare livet.
Att ha tillgång till grundläggande egna resurser
i form av mat, sjukvård, bostad och utbildning
är ett gott oberoende men lurar oss lätt på det
goda beroendet, någon att beröra, att prata
med, att gräla med, skiljas från, återförenas
med, jobba med och komma hem till.
De sociala trygghetssystemen blir bara effektiva
om människor möts och vågar sitt oberoende.
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Remake
gör om till nytt

Nytt liv. Textilier som inte går att sälja i second handbutiken görs i syateljén om till nya produkter av Khalda Mayaa Tafal.

januari
Nytt år. Spännande. Utmanande.
På en och samma gång. Mycket
kommer hända. En del planer kommer
att förverkligas. Andra kommer gå i
stöpet och helt nya kommer blomma
upp.
Samtal med Huddinge pastorat.
Vi har vid två tillfällen mött Huddinge pastorat i dialog kring möjlig
samverkan framöver. Det har varit
positiva möten. Pastoratet har en
tydlig strategi att utveckla sitt
diakonala arbete. Vi hoppas att vi
kommer att vara med i en del av
den utvecklingen och därigenom
fördjupa samverkan.

februari
Träffpunkten drar igång igen efter
helgerna. Ett glatt och förväntansfullt
gäng kommer in genom våra dörrar!
För att träffa kompisar och ledare, äta
och samtala om livets tuffa ämnen
som de vet är OK att prata om hos
oss.

I vårt externa lager har vi nu
närmare 500 kartonger kläder som vi
inte får plats med i nuvarande butik.
En kompletterande klädbutik skulle
sitta fint…!

Vi fortsätter hålla verksamheten
stängd på måndagarna för att då
kunna arbeta med all vår personal
kring vår värdegrund/förhållningssätt
och annan internutbildning.

Första utbildningstillfället av tre för
personalen då vi lär oss mer om neuropsykiatriska diagnoser och hur vi kan
ge bättre kognitivt stöd i våra olika
arbetsområden för våra målgrupper

Pop-up butik i Ängskyrkan. En
fantastisk dag som inbringar strax
över fem tusen kronor.

Vi arbetar mycket med frågor kring
arbets- och förhållningssätt kopplat till
vår värdegrund. Detta kräver även

individuell återkoppling och enskilt stöd
för viss personal. Men vi vill lägga stor
vikt på att samtlig personal känner att
de får tillräckliga resurser för att möta de
utmaningar och krav på prestation som
ställs på respektive tjänst och arbetslag.

Planering inför valborg på Hågelby.

4 Hela Människan Botkyrka Salem Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015

Semlor, semlor, semlor! Många
njuter en semla i caféet i kombination
med gott rättvisemärkt kaffe.
De första deltagarna i Stöd &
Matchning har börjat. En åtgärd vi gör
som kompletterande aktör till
Arbetsförmedlingen. Vi stöttar och
matchar till arbete för våra deltagare
genom temamöten och samtal.

inledning

Inne i Ljusets kyrka finns ett långsmalt skyltfönster. Där hänger förkläden, haklappar.
På hyllorna ligger stickade småplagg, sydda väskor och annat. Kikar man in, syns en lång räcka
symaskiner längs en lång vägg.

Inne i syateljén jobbar ett gäng kvinnor med att göra om gamla
plagg och tyger till nya användbara ting som kan få nytt liv.
Verkstaden är ett samarbete mellan Ljusets kyrkas sociala företagande och Hela Människan.
Fadi Gawria, projektledare för det sociala företagandet i
Ljusets kyrka berättar:
-Syateljén vill ge människor som står långt från arbetsmarknaden en ny chans. Det är ett sätt för dem att komma in i arbete
efter sin förmåga. Här kommer de in i ett sammanhang, träffar
andra människor, även utanför syateljén. Det är en stor glädje
bland deltagarna att komma hit och slippa sitta hemma. Vi ser
att de gör stora framsteg under tiden de är här.
Nya produkter
Arbetsförmedlingen anvisar personer till syateljén som stannar i
sex månader. Högst 12 personer kan tas emot. Många har varit
arbetslösa länge, en del är svaga i svenska språket. Arbetsledaren Olivia Lindsmyr fördelar arbetet och övar svenska med dem.
Allt material, från tyg, nålar och tråd till stolar och bord kommer från Hela Människans second handbutik i Tumba. Textilier
som inte går att sälja görs här om till nya produkter som säljs
både i syateljén och till exempel vid basarer.

- Nål, tråd, dragkedja... Jag visste inte vad de orden betydde
från början. Olivia förklarar och skriver upp de nya orden på
tavlan. Jag skriver upp dem här i mitt anteckningsblock, säger
Khalda och visar sidorna med ord på svenska och arabiska.
Nu har Khalda varit i Sverige i fyra år och längtar efter en sak:
- JOBBA, säger hon med strålande ögon. Jag trivs med att
jobba. I mitt hemland jobbade jag i 29 år innan vi kom till Sverige. Nu vill jag gärna jobba i hemtjänsten och hjälpa de äldre
Andra hem
Det är en positiv och trevlig stämning
i syateljén. Varje dag börjar med en
pratstund, då man diskuterar olika
saker och hjälper varandra. Arbetsledaren Olivia ger råd och tips även om
annat än det som rör själva arbetet.
När jag ska gå ser Khalda mig i
ögonen och säger med allvar:
- Jag vill tacka de svenska myndigheterna för att de tar emot flyktingar från
Irak och andra arabisktalande länder.
Att de hjälper dem med hälsa och
sociala sammanhang. De har gjort
Tips & ord. Olivia Lindsmyr
ger råd och tips och sätter
väldigt mycket för dem. Svenskarna är
svenska ord på arbetet.
trevliga och har haft tålamod och uppfört
sig väl. Sverige är ett bra land med struktur,
lagar och organisation. De tänker på framtiden här. Vi har fått
lämna vårt land, men Sverige har tagit hand om oss på ett bra
sätt. Irak är mitt land, men jag ser Sverige som mitt andra hem.

Khalda Mayaa Tafal
Khalda syr på rosa musöron på en huvtröja. En liten pojke som
ska vara med i luciatåget i morgon har önskat sig en sådan. Han
ska ha den när han dansar till en sång. Khalda visar hur hon
tänker montera öronen. Innan hon började i syateljén kunde
Khalda bara sy enklare saker som gardiner och kuddar. Nu visar
hon stolt upp haklappar, väskor och förkläden. Hon har också
lärt sig många nya ord under tiden:

Text och foto: Ann-Christine Blixt. Denna artikel gjordes i december 2015
och har varit publicerad i Botkyrka församlingsblad nr 1 2016.

mars

april

Fem år går fort! Tack alla kunder,
volontärer, gåvogivare med flera! Vi
firar ”födelsedagen” med ”5 kr” på
utvalda varor! Och som vanligt.
Överskottet går till lokalt socialt
arbete!
Vi får allt fler förfrågningar om
flyttuppdrag. Vissa kan vi ta, andra
inte. Vi har begränsade resurser
avseende chaufförer, muskelkraft och
bilar. Vi prioriterar hämtningar
eftersom de är själva grunden för
verksamheten.
Nu är det klart att vi startar upp en
syateljé i Ljusets kyrka till hösten.

Vi fortsätter att mötas, Plattformen
och tjänstemän på kommunledningsförvaltningen. Det finns en tydlig vilja
och ambition från kommunledningen
att utveckla samverkan med socialt
företag och den sociala ekonomin. Vi
tar små steg på vägen men tror att
detta kommer bli väldigt bra i
slutändan.
Vi genomförde vår första
introduktionskurs, ”Ny i Hela
Människan”, för alla som börjat i vår
organisation, både personal och
deltagare. Där presenterar vi vår
historia, vår värdegrund, vårt
arbetssätt och våra verksamheter.

Ägg. Ägg. Ägg. Påsktallrik på
Riagården. Ett uppskattat inslag för
besökarna.
Årsstämma. Synpunkter, idéer och
uppslag kring vårt sociala arbete. Det
är roligt och en förmån att vi har så
pass välbesökta stämmor.
All personal och delar av styrelsen
gör en rundtur i Botkyrka och gör
studiebesök hos en del av de olika
heliga hus som finns där.

På plats vid återvinningsstationen i
Flemingsberg. Vi finns där och tar
hand om saker som passar bättre att
återanvända än att återvinna. Det är
vad vi kallar för ”Klimat- &
socialsmart”, saker till användning på
nytt samtidigt som det bidrar till vårt
lokala sociala arbete.
Valborgsmässofirande i Hågelbyparken. Eld. Manskör. Barnkör. Vårtal.

Möten, viktiga för vår utveckling,
många fler än vi förstår sker varje dag
i stort och smått.
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Nya momsregler
hotade slå hårt mot de svaga i samhället
Under hösten 2014 bestämde Skatteverket att den ideella
second handsektorn skulle gå från noll till 25 procent moms på
sin försäljning av skänkta saker. Beskedet skapade stor oro kring
framtiden hos Ideell Second Hand, ett samarbete mellan flera av
Sveriges stora sociala organisationer som Hela Människan, Röda
Korset och Sveriges Stadsmissioner.
-Skatteverkets förslag på nya momsregler var ett dråpslag mot
oss sociala organisationer som bedriver ideell second handförsäljning. Konsekvensen skulle bli nedläggningar och neddragningar. De nya reglerna skulle påverka tusentals människor

runt om i Sverige, men slå hårdast mot samhällets redan mest
utsatta. Som det såg ut så riskerade hela överskottet från den
ideella second handbranschen att gå till Skatteverket istället för
stöd till t ex hemlösa eller människor med missbruksproblematik, berättar Mats Wåhleman, verksamhetschef på Hela Människan Botkyrka Salem och fortsätter:
-En del av dem som skänker second handsaker har inte alltid möjlighet att skänka pengar, men kan istället skänka ett par gamla jeans
eller en sliten fåtölj till stöd för det sociala arbetet. De nya momsreglerna hotade att göra att vi skulle få en slags skatt på givmildhet.

maj

juni

Butiken rullar på nästan av sig
själv. Många tar ansvar och
stämningen är god. Försäljningen
fortsätter att öka och många har
blivit intresserade och engagerade i
siffror. De känner att de gör ett bra
jobb!
Stuvstakyrkan, en församling inom
Equmeniakyrkan beslutar på sitt
församlingsmöte att gå in som
huvudman. Slutligt beslut tas under
hösten men det känns väldigt
positivt. De önskar att vi finner
former för verksamheter och
företagande i Stuvsta.

Klipp-klipp-klipp. Riagården får
besök av en frisör som på volontärsbasis ger de som vill en sommarklippning. Mycket uppskattat.
Viktigt att lyfta blicken och se vad vi
gör och var vi är idag!
Vi provtänker. Hur kan vi som
sociala organisationer medverka till
ett liv i innanförskap? Framtiden är
inget kommande projekt, framtiden
är det som sker idag!
Det blir mer och mer tydligt för oss
att vi måste jobba med hur vi tänker
kring våra stödgrupper, vilka
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målgrupper har vi, vilka behov ser vi i
vår närvärld, vilka signaler får vi från
våra nätverk, och våra samarbetspartner. Samtalet måste lyftas till ett högre
plan, även om vi vet att dessa barn
fortfarande är glömda och inte får det
stöd de behöver, så är det inte det
samtalet som förs just nu i samhället
kring dessa barn, men kan vi nå dem
genom andra mötesplatser?
Det är viktigt att vi hela tiden inom
alla områden och nivåer fortbildar
oss. Vi ska alltid vara en organisation
där vi ska försöka vara kunniga och
ha den aktuella kunskapen inom de
branscher vi verkar i.

inledning
Social- och miljöpåverkan
Under 2015 skedde ett stort arbete för att tydliggöra för politiker och medier vad Ideell Second Hand bidrar med till samhället. Det handlade om att visa vad vi gör för socialt utsatta, för
dem som arbetstränar och för miljö och återanvändning. T ex
bidrar organisationerna inom Ideell Second Hand årligen med
200 miljoner kronor till människor i en socialt utsatt situation,
erbjuder över 7000 människor arbetsträning och samlar in
22 000 ton textil som annars skulle hamna i soporna. Det är
också miljontals människor som skänker sina gamla saker till
ideell second hand, speciellt.
Efterlängtat besked
Efter sommaren kom så ett efterlängtat besked.
- Äntligen fick vi och andra ideella second handbutiker besked
om att vi fortsatt slipper momsen, berättar Mats och fortsätter:
- I slutet av året kom också en lite bonus i form av att
Ideell Second Hand (IHS) och Springtime vann silver för ”årets
non-profit ” i årets Spinn (Sveriges största PR-tävling) för vårt
gemensamma arbete med att sänka momsen från 25 procent
till noll procent moms för den ideella second hand-branschen.
Summerar man ansträngningarna är det lätt att vara stolt
eftersom vi tillsammans lyckades ändra på beslutet.

Ideell second hand är ett samarbete mellan organisationer i Sverige som bedriver återanvändning och
second hand-verksamhet i ideellt samhällsnyttigt syfte.
Medlemmar: Sveriges Stadsmissioner, Myrorna, Röda
Korset, Emmaus, Hela Människan, Hjärta till hjärta, PMU,
Reningsborg, Vinden Second hand, Bröder till bröder,
Erikshjälpen, Läkarmissionen, Praktisk Solidaritet
Alla organisationer är anslutna till 90-konto hos Svensk
Insamlingskontroll som garanterar att alla uppfyller de
kriterier som kan ställas på en seriös aktör. Tillsammans
har de 505 butiker och verksamhet i hela Sverige.

Stöd och inspiration
Antalet arbetsintegrerande sociala företag växer och många
av de redan etablerade växer och utvecklas. Utvecklingen
ställer allt högre krav på kompetensen hos ledarna i dessa
företag att kombinera affärsmässighet och branschkunnande
med ett ledarskap som utvecklar och stärker. Under våren
2015 gav Tillväxtverket ut boken ”Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag”. I den medverkar Mats Wåhleman och
Lauretta Gfrörer som delar med sig av erfarenheter från Hela
Människan Botkyrka Salem. Boken är tänkt att ge stöd och
inspiration till de som utvecklar eller leder arbetsintegrerande
sociala företag.

människor på flykt
Lördagen den 10 oktober genomfördes en insamling för människor på flykt i Tumba centrum. Alla insamlade medel delades
mellan Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete.
Det var en lyckad dag där många volontärer hjälpte till med
bösskramlingen och försäljningen av barnkläder. Dagen resulterade också i många samtal om flyktingar på väg och om vårt
eget arbete. Att vi dessutom lyckade samla in ca17 000 kr på
fyra timmar var väldigt roligt!

10-årsjubileum!
Under hösten var det dags för Hela Människans stödgala för
människor i utsatta livssituationer. Denna gång i Ängskyrkan
och årets upplaga samlade solister som medverkat under tidigare kör-/stödgalor: Anna Stadling, Magnus Helmner, Magnus
Bodin och Tommie Sewon. Dessutom medverkade Gospelgrupp
åtta, en projektkör från Ängskyrkan, barnkörer från Tumba
kyrka och Ängskyrkan samt Tonåringarna. Som en extra bonus
hade Tommie Sewon specialskrivit en sång om de glömda
barnen som fick bejublad premiär denna kväll.

augusti

juli
Vi lever i en tid där vi hela tiden
matas med både bilder och rapporter
om människors utsatthet, vi pratar
internt om hur vi kan vara till nytta,
vilka behov ser vi finns precis utanför
vår knut? Hur får vi resurser och hur
får vi kontakter? Vi jobbar hela tiden
på att få ihop detta med vår vilja att
finnas till hands och våra resurser
både ekonomiskt och personellt.
Det njuts. Av sol. Av värme. Av
samtal. Av caféets läckerheter.
Osäkerheten kring vad som händer
efter Fas 3 påverkar oss och våra
deltagare. Vi märker det extra mycket
då fler av dem söker samtal kring sin

situation. När det är mycket att
processa är den gemensamma
handledningen för arbetsgruppen
extra värdefull.

Glatt återseende efter sommarstängningen med våra Riabesökare.
Flera uttrycker att de saknar oss när
vi har stängt och det ger oss än mer
vilja att jobba för att inte behöva ha
stängt så länge under sommaren.

Vi är glada att våra Riagårdsvolontärer lyssnat till vår önskan att fylla
hela veckan. Vi är också tacksamma
för deras stora engagemang när det
gäller soppluncher, möjlighet till
musikunderhållning mm.

På Salemdagen berättar Susanna
och Harriet om stödgrupper, men
även om socialt företagande och Hela
Människan second hand. Härlig dag
med många nya möten!

”Café 2.0” Vi är mycket glada (och
stolta) för att vi idag startar ”Café
Folkhögskolan” på Botkyrka
Folkhögskola. Tigerkaka, kaffe och
piroger står bland annat på menyn.
Och ett salutogent synsätt...

Äntligen besked om att vi och alla
andra second handbutiker fortsatt
slipper momsen nästa år!
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september
Vi upplever att många deltagare
inom Arbetsinriktad rehabilitering
känner större press och hårdare krav,
men vi försöker som vanligt att
bemöta det och stötta där vi kan. Vi
märker att fler som har svårt med
svenska språket kommer till oss.
Detta gör att vi funderar på hur vi
kan möta behovet av att stötta inom
just detta
Vår nya ”sluss” - entrén in till
butiken är nu nästan helt klar. Återstår
lite el och annat smått och gott.
Utrymmet som vi haft som bland annat kassa och som gömmer sig delvis
bakom slussen kommer vi nu göra om
till ett samtalsrum.

oktober
Regnigt ute. Idérikt inne. Tankar
inför kommande stödgala spånas. Blir
bra. Mycket bra.
10 deltagare är nu i gång i
syateljén. Deltagarna är i de flesta fall
okunniga i sömnad och flertalet är
språksvaga. Detta är en utmaning för
Olivia som handledare och för oss att
kunna ge bästa stöd. Under hösten
sker veckovisa avstämningar med
Botkyrka församling. Det är dock en
god stämning och vi ser med
tillförsikt på framtiden.

Vi gästar Klubb manifest på
Södermalm. I en varm och knökfull
lokal flödar musiken. Och pratet.
Lauretta berättar om vardagen för
barn som lever i familjer med
missbruksproblematik. En engagerad
Lauretta visar på att tillgång till stöd
hjälper många barn!
En värmande plats. Fem dagar i
veckan erbjuder vi frukost för
människor i utsatta livssituationer på
Riagården i Tumba. På fredagar finns
möjlighet till stärkande soppa.
För en dag poppar vi upp i Tumba
centrum och säljer barnkläder där
intäkter går till Diakonias och Svenska
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kyrkans internationella arbete för
flyktingar på väg. En dag med många
volontärer och nya kontakter samtidigt
som vi bidrar med över 17 000 kronor
till ett viktigt arbete.
Facebook, Twitter och webbplatsen.
Bra aktivitet!
Riitta Suominen går i pension efter
8 år som ansvarig för vår Riagård.
Stödgalan firar 10 år! Ängskyrkan
fylls till brädden av musik, prat och
besökare.
Second handbutiken slår återigen
försäljningsrekord för en enskild månad!

Vinternatt
Ängskyrkan har varit en del
av Hela Människans satsning
”Vinternatt 2”på att erbjuda
EU-medborgare några nätters trygg övernattning.

En vardagskväll i veckan står ett gäng ideella medarbetare redo
att ta emot 10 övernattande. Berit och Lars Hofgren är några av
dem. Varför ställer ni upp på detta?
–Vi tycker att alla människor ska få möjlighet till dusch och lite
värme mellan varven.
Dusch & soppa
Diakon Ellinor Bager är samordnare, men deltar inte själv i det
direkta arbetet. I en pärm finns scheman för alla veckor där man
antecknar sig för de uppgifter man vill och kan vara med på. Här
finns också blanketter för utvärdering av varje kväll. De som vill
ha övernattning samlas vid Pressbyrån i Tumba Centrum och blir
hämtade med bil. Framme i kyrkan väntar varm soppa med bröd.
En del föredrar att duscha före maten, andra tar den efteråt.
Många leenden
Några ideella stannar kvar och sover över. På morgonen serveras
frukost innan var och en tar sig därifrån på egen hand.
Berit och Lars tycker att det har fungerat bra även om det finns
svårigheter med kommunikationen:
–Vi har fått utveckla vårt kroppsspråk och se människor som individer och inte som kollektiv. Vi har fått många vänliga leenden.

Mats Wåhleman medverkar i
seminariedagen ”Civilsamhällets roll
för social hållbarhet” som Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner
och Landsting anordnar. Lokala
exempel från Botkyrka och Salem når
ut över landet kryddat med visdom:
”När en kommun satsar resurser på en
lokal förening som vår så vet man till

Vinternatt är ett nattöppet akutboende för EU/EESmedborgare samt tredjelandsmedborgare i behov av akut
logi. Vinternatt erbjuder 32 sängplatser i våningssängar
i en sovsal, lättare kvällsmål, frukost och möjlighet till
dusch.
Vinternatt är öppet klockan 21.00-07.00 måndag-fredag
och klockan 21.00-08.00 lördag-söndag. Boende kan bo 5
nätter i rad. Vinternatt drivs och finansieras av Stockholms
Stadsmission i samverkan med Stockholms stad och
Filadelfiakyrkan.
Vinternatt 2 är en utveckling av det ursprungliga
projektet Vinternatt, som erbjuder nattligt boende för en
bredare grupp hemlösa. Som medborgare från ett annat
EU-land omfattas du inte av tak-över-huvudet-garantin
och får då heller inte sova på ordinarie härbärgen.
Efter att ha sett att Vinternatt och liknande projekt inte
täcker de behov som den specifika gruppen hemlösa EUmedborgare har, startade det samarbete som kom att bli
Vinternatt 2. Målet är att genom tillfälliga övernattningar
lindra nöd bland fattiga EU-medborgare som vistas i
gatumiljö och sover utomhus.
Projektet är ett unikt samarbete mellan Stockholms
stad, Röda Korset, Ny Gemenskap och kyrkor i Stockholm.
Från Svenska kyrkan är följande församlingar involverade
i olika Vinternatt 2-samarbeten: Botkyrka, Engelbrekt,
Hedvig Eleonora, Högalid, Maria Magdalena, S:t Johannes,
Sollentuna, Västerledskyrkan och Västermalm under vintern
2015-2016.
Hela Människan Botkyrka Salem erbjuder några
nätters trygg övernattning för utsatta EU-medborgare tillsammans med Botkyrka Pingstförsamling, Centrumkyrkan
och Ängskyrkan, Botkyrka församling. De boende får även
varm mat och möjlighet att duscha.

december

november
Historisk dag för vår lilla
organisation. På en fullsatt
höststämma tar vi steget att göra
vårt lokala sociala arbete tillgängligt
för ännu fler. Vi välkomnar två nya
huvudmän. I en ny kommun.
Välkommen Huddinge pastorat!
Välkommen Stuvstakyrkan!

2

inledning

100% att alla dessa resurser kommer
användas lokalt. Att vi dessutom har
en fantastisk förmåga att trolla med
knäna och omvandla varje krona
flerfalt är något vi tvingats lära oss
under decennier”.
Unikt möte mellan Biskop Tendero
från The United Church of Christ in the
Philippines och Md Shamsuddoha från
Bangladesh kring frågan som berör
oss alla oavsett var vi bor, lever och
verkar. Klimatet.
Sociala klubben träffas för första
gången för soppa och aktiviteter. Ett
samarbete med Vuxenenheten i
Botkyrka kommun.

Julbord för alla våra deltagare,
volontärer, hängpastorer och personal
samlar 100 personer. En härlig
eftermiddag med fantastisk egen
lagad mat och egen kör!
Julafton. En höjdpunkt för många
men även en högtid som upplevs som
väldigt svår för andra. För fjärde året
erbjuder vi och våra huvudmän ett
alternativt julfirande, ”Jul i
gemenskap” där alla ska känna sig
välkomna. I år i Tumba kyrka.
Årets svensk utsedd! Volontären.

Vi startar samarbete med våra
lokala transit- och asylboenden samt
HVB-hem för flyktingar och
ensamkommande flyktingbarn. Vi
organiserar mottagandet av kläder
med mera och flyktingarna får komma
till vår butik och utan kostnad ”köpa”
de kläder de behöver.
Tullinge. Alby. Rönninge.
Flemingsberg. Tumba. Minusgrader
överallt. Genom ”Vinternatt 2”
erbjuder vi tillsammans med våra
huvudmän övernattning och varm mat
för utsatta EU-medborgare.

Stöd gärna Hela Människans verksamhet via plusgiro 90 32 16-0 ange ”14700” 9

verksamhetsberättelse

Social verksamhet
Uppdrag:
Bedriva verksamheter, enskilt eller i
grupper som stimulerar, inspirerar och
stödjer personer i utsatta livssituationer till ett begripligt, hanterbart och
meningsfullt liv.

Socialt nätverk och social samvaro är en nödvändighet för
oss var och en för att må bra och fungera i samhället. Inom
vårt sociala arbete vill vi vara just den plats där detta kan
skapas och ske naturligt. Vi utgår i allt vårt arbete från det
salutogena, det friska, det fungerande. I alla möten vill vi se
varje individ som en person med resurser och möjligheter. Att
stärka varje individ till att ta makten över sitt liv, förstå och
hitta sina egna resurser och våga använda dem.
Hela Människan erbjuder mötesplatser för både individer och
grupper. Vår värdegrund KRAFT är den självklara förutsättningen för vårt bemötande som sker med respekt, ansvar,
medkänsla, omsorg och nyfikenhet.
Lika viktigt som att utgå från det friska och fungerande är
att varje individ skall kunna uppleva en känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i sitt liv
(KASAM). Att begripa, kunna hantera och uppleva sin vardag
meningsfull är en förutsättning för att våga växa, ta nya vägar
och utvecklas både som individ och tillsammans med andra.

Mål för social verksamhet
Att genom ökat antal möten utveckla samverkan med
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringsliv
och organisationer
Att fortsätta utveckla stödgruppsverksamheten för
anhöriga till personer med risk- eller missbruksproblematik
så vi når fler deltagare
Att utveckla mötesplatsen Riagården för personer i en
utsatt livssituation med utökade öppettider och aktiviteter
för arbetsträning, så kallade Blixtjobb
Att utveckla vår arbetsinriktade rehabilitering så den stärker individers arbetsförmåga och de kommer närmare eget
lönearbete
Att fler av våra deltagare i arbetsinriktad rehabilitering
fortsätter till eget lönearbete eller studier
Att skapa förutsättningar för möten mellan människor och
ge utrymme för aktiviteter och kreativitet genom att använda
och utveckla våra metoder
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Brytpunkten

SPALJÉ

Ofta blir missbruket en hemlighet som alla i familjen vet om
och tar hänsyn till men ingen talar om. Detta leder till skam
och skuld. För att kunna få leva sitt liv fullt ut behöver barnen,
tonåringarna och andra medberoende möjlighet att tala om det
och få verktyg att hantera detta. I våra Brytpunktsprogram ges
familjer denna möjlighet, att stärkas och utvecklas. Enligt Junis
handlar det om ca 200 000 barn i Sverige som lever med någon
förälder med risk- eller missbruk.

Ett gemensamt projekt med Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan
Tumba i form av eftermiddagsverksamhet och dagläger. Det startade upp under våren med en analys av vad barn och unga vill ha
där vi kunde tyda att behovet av att få ha en vuxen att prata med
och gratis fika/mellanmål var ett gemensamt önskemål från den
grupp vi intervjuade. Det blev också väldigt tydligt att just dagläger
under loven var av vikt så ett sommarläger och ett höstlovsläger
hanns med under 2015.

Under året hade vi svårt att få ihop grupper. Under våren hade
vi en tonårsgrupp ett par gånger som löpte över från året innan.
Vi startade även en barn- och en föräldragrupp som tyvärr fick
avslutas p.g.a. för få deltagare. Under hösten kunde vi inte starta
grupper alls, även om vi då hade enskilda samtal med barn och
tonåringar som ändå hört av sig till oss. Vi ser att denna målgrupp
är svår att nå och det blev än tydligare under detta år.
Vi har lagt stor kraft på att skapa kontakter och delta i
nätverksträffar och utbildningsdagar för att fortsatt hålla denna
fråga levande i vår organisation och hos de nätverk där vi kan
och vill verka. Vi samarbetar mer och tätare med anhörigsamordnaren i Botkyrka kommun. Vi har skapat kontakt med stödgruppsverksamheten i Huddinge. Vi har mött och intensifierat
kontakten med skolsköterskorna och kuratorerna på de skolor
som finns i vårt upptagningsområde.

Målgrupp: Anhöriga till personer med risk- eller missbruksproblematik.
Statistik: En tonårsgrupp under våren, samtal med enskilda familjer och
individer under hösten.

SOCIALA KLUBBEN
Ett samarbete med beroendeenheten Botkyrka. Det är en
grupp som bygger på en blandning av personer där några är i
behandling och behöver hitta nya sociala nätverk för att orka
hålla sig drogfria och andra upplever att de vill hitta ett socialt
nätverk. Denna grupp startade som ett pilotprojekt under hösten
där vi var i våra lokaler och hade en personal med från oss samt
en från beroendeenheten. Man samlades kring matbordet och
samtalade och umgicks.

Målgrupp: Personer i behandling och deltagare i vår arbetsinriktade
rehabilitering
Statistik: Sex träffar med ca åtta deltagare varje gång.

FAMILJ- OCH INDIVIDSTÖD
FÖR MÅNGA av de individer och familjer vi möter genom
vår verksamhet behövs under perioder extra stöttning genom
enskilda eller trepartssamtal. Detta kan ske via möten eller via
telefon. Ibland handlar stödet om att få hjälp med att samtala
med myndigheter för att förstå och ibland handlar det om att
hjälpa till att öka motivationen. För familjer, anhöriga eller
enskilda med beroendeproblematik eller som lever i närheten av
någon med beroendeproblematik kan vi erbjuda stöd i form av
enskilda samtal eller familjesamtal. Samtalen kan leda fram till
deltagande i våra grupper, en familjeintervention, deltagande i
vår öppna verksamhet eller kontakt med vårdinstans.

Målgrupp: Barn, ungdomar, vuxna samt familjer och anhöriga i utsatta
livssituationer.
Statistik: Ca 831 stödsamtal har genomförts.
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Riagården
VÅR ÖNSKAN är att våra Riagårdsbesökare skall få en större
känsla av sammanhang (KASAM), att livet skall bli mer hanterbart, begripligt och meningsfullt. Vi försöker göra detta genom
samtal och skapa motivation för en förändring. Vi försöker även
där lyfta in möjligheten till arbetsträning eller praktik i vårt
sociala företag. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga
på Riagården. För de som besöker Riagården finns också möjligheten till stöd på vägen mot nykterhet och drogfrihet men också
vid livets olika utmaningar och skeden.

ett uppskattat inslag. Under hösten 2015 startade vi även med
soppluncher varje fredag, vilket blev mycket omtyckt och något
vi planerar fortsätta med under 2016. Vi kunde även ha en vecka
mindre stängt under sommaren. En viktig del av Riagården är
volontärer från våra huvudmän som ställer upp varje vecka. De
sätter ”guldkant” på atmosfären på Riagården och ökar besökarnas sociala nätverk.

Vi serverar frukost och har möjlighet att hjälpa till med kontakter med myndigheter. Det finns dator, telefon och även dusch.
Kring borden erbjuds samtal för den som vill. Utöver varje dags
frukost serverar vi även måltider vid våra högtider såsom, påsk,
midsommar, allhelgona och jul. Vid lucia har det nu blivit en tradition att personal och deltagare från våra övriga verksamheter
bjuder på ett luciatåg med både lucia, tärnor och stjärngossar,

Målgrupp: Vuxna personer i en utsatt livssituation med särskilt fokus
på personer med alkohol- och drogberoende
Statistik: Under året hade Riagården 2295 besök (2129 män,
166 kvinnor). Under året har 89 matkassar delats ut.

Arbetsinriktad rehabilitering
Vårt arbetssätt med att fokusera på individen upplevs som
positivt och uppmuntrande, både av deltagarna själva och av de
samarbetspartner vi har. Vi har utvecklat och utökat samarbetet
mellan avdelningarna kring varje deltagare för att på ett allt mer
salutogent sätt hitta varje individs resurser, styrkor och egna mål
och visioner.

Resultat avslut Hela
Människan totalt

I KONTAKTEN med våra uppdragsgivare får vi ofta positiv feedback för vårt förhållningssätt och vårt bemötande, vilket är ett
område vi hela tiden aktivt jobbar med i hela vår verksamhet.
UNDER 2015 har vi gått in i åtgärden Stöd och Matchning
och deltagarantalet har i snitt varit 20 stycken inskrivna. Vi har
ägnat mycket tid under detta år till att utveckla våra kontakter
med Arbetsförmedlingen både på lokal- och på riksnivå.
en del i dessa kontakter har handlat om att ta reda på vad
som komma skall efter sysselsättningsfasen (Fas3).

Målgrupp: Personer i arbetslöshet och/eller med långvarig
sjukskrivning.
Statistik: Inskrivna under året 193. Under året började 104 nya och
89 slutade. Av dessa gick 45 % till anställning/utbildning. Under året har
ca 330 motiverande samtal förts.
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Mötesplats Hela Människan
VALBORG. Åter igen fick vi fira valborg tillsammans med våra
huvudmän på Hågelby. Manskör, våreld, vårtal och gemenskap.
Mycket folk kommer och många samtal uppstår. Arrangemanget
kräver dock mycket arbete. Vi har därför bestämt oss för att inte
fortsätta med detta arrangemang 2016.
STÖDGALA – 10-ÅRSJUBILEUM! Med glädje såg vi hur Ängskyrkan fylldes till brädden denna kväll i oktober. För tio år sedan
startade detta arrangemang just i Ängskyrkan, så det kändes fint
att återvända dit denna gång. Vi fick också med oss några av de
solister vi haft under dessa tio år såsom Anna Stadling, Magnus
Helmner, Tommie Sewon och Magnus Bodin. Vi fick även med
oss TON-åringarna, projektkör från Ängskyrkan, barnkörer från
Tumba Kyrka och Ängskyrkan samt gospelgrupp ÅTTA. Stödgalan
är en kväll då vi uppmärksammar vårt sociala, diakonala, lokala
arbete men också den grupp som vi brukar benämna som de
Glömda barnen, en grupp som på många håll marginaliseras
och inte lyfts fram ordentligt tycker vi, så därför vill vi göra det
vid dessa tillfällen.
JUL I GEMENSKAP. För fjärde året i rad firade vi jul i gemenskap tillsammans med våra huvudmän, detta år i Tumba kyrka.
Ett fantastiskt firande med 225 besökare, ungefär dubbelt så
många som vi hade planerat för. Personal och volontärer fick
arbeta hårt för att få till det och göra att det blev så bra som det
ändå blev. Våra gäster var nöjda. För varje år lär vi oss mer och
i år blir våra frågor för framtida planering kring antalet och för
vilka vi är till. Vi ser att behoven ökar och vi ser att vi tillsammans får göra skillnad vilket vi tycker är bra och vill fortsätta
med men vi behöver få till de praktiska förutsättningarna lite
mer.
HÄNGPASTORERNA och diakonerna har under året varit hos
oss under tisdagarna och delat människors liv och funderingar,
delat med sig av sina tankar och böner och blivit ett naturligt
inslag i vår butiksmiljö under tisdagarna.
UTAN VOLONTÄRER skulle en del av vår verksamhet inte fungera och inte heller kännas relevant. För allt detta vill vi säga ett
stort tack för engagemang och tid som våra volontärer lägger
ner. Engagemanget delas mellan våra event, Riagården, butiken
och Stilla rummet och såklart vår styrelse. I alla delar finns
volontärinsatserna med som ett naturligt inslag.

Målgrupp: Skapa förutsättningar för möten mellan människor och ge
utrymme för aktiviteter och kreativitet.
Statistik: Valborg ca 1500 besökare: Stödgalan 210, Jul i gemenskap:
225. Under året har vi fått ta del av 1060 volontärtimmar.
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Arbetsintegrerande
sociala företag
Uppdrag:
Erbjuda sysselsättning och arbetsträning på en hälsofrämjande arbetsplats.
Skapa nya och fler arbetstillfällen och
sälja varor och tjänster med hög kvalitet. Generera ekonomiska resurser till
vår sociala verksamhet.

”Ett socialt företag existerar utanför den vinstdrivna
världen. Dess mål är att lösa sociala problem med
affärslivets metoder. Detta inkluderar försäljningen av
produkter och tjänster.”
Muhammad Yunus ”Socialt företagande”
”Den sociala ekonomin är i sig mångfald. Den är ett
annat slags företagande, ett mänskligt företagande.
Socialt företagande bidrar till mångfald genom sina
principer och värderingar. Dessa skapar grunden för en
annorlunda utvecklingsmodell. En modell som grundar
sig på samarbete istället för konkurrens.” Elisabeth
Mattsson & Jan Olsson ” Det mänskliga företagandet”
”Sociala företag är en idé som väl åskådliggör den
praktiska innebörden av lika möjlighet, självhjälp, företagsamhetskultur, ömsesidighet och decentralisering.”
Karl Palmås ”Den barmhärtiga entreprenören”

Mål för arbetsintegrerande sociala företag
Att öka omsättningen och skapa fler säljkanaler/säljtillfällen
genom bland annat pop-up butiker hos våra huvudmän, fler
kampanjaktiviteter och att utreda möjligheten till en andra
butik.
Att inom secondhandverksamheten utveckla en miljö med
fler mötesplatser som genererar intäktsbringande aktiviteter
genom bland annat hantverksgrupper, seminarier/föreläsningar, bokläsning för barn och bokcirklar för vuxna samt
VIP-kundsträffar
Att i caféet utveckla ett kvalitativt och lätthanterligt utbud
Att öka andelen rättvisemärkta och ekologiska produkter i
vårt sortiment
Att under året utveckla ett konkurrenskraftigt utbud för
catering
Att utveckla nya produkter/tjänster och hitta nya marknader.
Följande får en provstart 2015, tvätteri, fixarservice, cykelverkstad och utökad städservice
Att utveckla textil återvinning i samverkan med partners
inom textilprojektet
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Second handbutik
2015 markerade vårt 5-årsjubileum som butik i Tumba. Utvecklingen under dessa år har gått obrutet framåt och detta år är inget undantag. Vi har ökat i antal kunder, omsättning och inkomna
gåvor. Våra gamla trogna kunder finns kvar och har utökats med
nya. Vi har haft våra pop up-butiker (tillfälliga butiker på en annan plats) utöver vår vanliga butik och har även börjat sälja via
Tradera. Vår engagerade personal och våra deltagare jobbar hela
tiden för att hitta nya och bättre sätt att presentera varor.

Statistik: Våra fyra mest säljande produkter är damkläder, glas/porslin/
husgeråd, möbler och elektronik. Tillsammans står dessa för 50 % av intäkterna och innefattar 73 243 enheter. 44 187 kunder har köpt varor hos oss.

Café & catering
Under året har mycket hänt! Vi har fortsatt med vårt café i butiken
och på Komvux. Dessutom har vi öppnat café i Botkyrka folkhögskola. Vi har ny köksansvarig som uppgraderat befintligt utbud och
skapat en spännande cateringmeny. Vårt bokcafé ger utökade sittplatser och vi har jobbat för att få hela miljön än mer inbjudande.

Statistik: Kaffe är såklart storsäljaren och vi har sålt drygt 7 500 koppar
i våra tre caféer. Vår traditionella räkmacka har sålts 1 154 stycken av och
fick se sig slagen som nummer två av salladerna; 1 290 stycken.

ÖVRIGT SOCIALT
FÖRETAGANDE
Transport/flytt, städtjänster, cykelverkstad, syateljé samt fixarservice är vad som skett under året. Helt klart finns det cyklister
inom närområdet då vi fick rätt snabb skjuts på den verksamheten utan större marknadsföring. Syateljén har i och med flytten
till stora egna lokaler kunnat producera fantastiska produkter
som sålts i butik, kyrka och på event.

textilprojektet
Vi fick projektpengar från Vinnova för att fortsätta med LOOPKOOP textilprojekt i samarbete med Verdandi och Stockholms
Stadsmission. Större delen av detta arbete kommer ligga under
våren 2016 då vi får möjlighet att jobba vidare med studenter
från textilhögskolan i Borås.
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Förvaltningsberättelse

Organisation

Värdegrund - kraft

Hela Människan Botkyrka Salem, i denna
årsberättelse benämnd Hela Människan, är en
lokal enhet av Hela Människan. Vi är en helt
fristående organisation som genom avtal och
stadgar reglerar vår tillhörighet till den nationella organisationen. Vårt organisationsnummer
är 812800-4382.

Känsla
Känsla av sammanhang, empati och
engagemang.

Ändamålsparagraf
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget 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.

Vision 2020
Vi är en fristående organisation som tillsammans med våra huvudmän, kyrkorna, gör
skillnad lokalt.
Vi är en nyfiken organisation som ständigt
prövar nya vägar att stödja människor i en utsatt
livssituation att tro på sig själva och sina egna
möjligheter.
Vi är en trygg, pålitlig och professionell partner
till offentliga, privata och idéburna organisationer.
Vi har frihet att tydliggöra brister och missförhållanden bland människor i utsatta livssituationer.
Vi ger röst åt de röstsvaga i debatt och opinionsbildning.
Vi är den självklara samarbetspartnern för alla
som vill göra en lokal social insats.
Vi startar nya verksamheter och etablerar oss
på nya platser när behov och förutsättningar
finns.
Vi har en bredare representation av kyrkor och
församlingar bland huvudmännen.
Vi är en drivande kraft i utvecklingen av
2000-talets diakoni.

Respekt
Människan har ett okränkbart värde
och alla ska därför mötas med respekt.
Ansvar
Makt över, och ansvar för sitt eget liv.
Ta ansvar och ge ansvar.
Framtid
Framtid och hopp för varje människa.
Att aldrig ge upp.
Tillit
Det finns en kraft som är starkare än oss själva.
Tillit, tro och förtroende är grunden.

Huvudmän
Hela Människan är en samverkansorganisation där huvudmännen beslutat att
tillsammans utföra vissa sociala/diakonala
verksamheter. Det är endast representanter
för huvudmännen som kan sitta i organisationens styrelse. Vid årsskiftet fanns elva
huvudmän(medlemmar)i Hela Människan
Dessa kallas till årsstämma och höstmöte för
att fastställa verksamhetsplan, budget, välja
styrelse och revisorer och bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av 11 ledamöter.
Ordförande, Lars-Gunnar Hjerne
(Hallundakyrkans församling)
Vice ordförande, Lennart Blixth
(Botkyrka församling)
Sekreterare, Boris Granath
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(Botkyrka församling)
Ekonomiansvarig, Leif Isaksson
(Rönninge missionsförsamling)

Övriga styrelseledamöter
Miriam Bengtsson
(Botkyrka pingstförsamling)
Donald Molander
(Salems församling)
Ethel Fredriksson
(Grödinge församling)
Eva Ånstrand
(Botkyrka församling)
Jonas Edenvik
(Equmeniakyrkan Tumba)
Erik Belani
(Ängskyrkans Missionförening)
Håkan Lindberg
(Botkyrka pingstförsamling)
Dessutom som adjungerade
efter höstmötet 2015
Tommy Aronsson
(Stuvstakyrkans församling)
Margareta Lövkvist
(Huddinge pastorat)

Medarbetare
Under året var vi i snitt 19 heltidsanställda. Av
dessa var 4 män och 15 kvinnor. Vid årsskiftet
2015-2016 var medelåldern bland anställd
personal 44,5 år.
Under året har vi fått ta del av 1060 volontärtimmar.

Hela Människans
samarbetsorganisationer
Våra huvudmän är viktiga partner för oss. De
bidrar med finansiellt stöd, volontärer och
engagemang. Tillsammans gör vi projekt,
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ger stöd till enskilda och skapar event. Våra
huvudmän är: Inom Svenska kyrkan; Botkyrka
församling, Grödinge församling och Salems
församling. Ängskyrkans Missionsförening
inom EFS. Inom Equmeniakyrkan; Equmeniakyrkan Tumba (Centrumkyrkan), Hallundakyrkans församling (från april Equmeniakyrkan
Hallunda), Rönninge Missionsförsamling
(Skogsängskyrkan) och Vårstakyrkans församling. Inom Pingströrelsen finns Botkyrka
Pingstförsamling.
Under året har huvudmannaskapet utökats
med Huddinge pastorat, Svenska kyrkan, som
består av Flemingsbergs församling, Huddinge
församling, Sankt Mikaels församling och
Trångsund Skogås församling, samt Stuvstakyrkans församling, Equmeniakyrkan. Ängskyrkans Missionsförening kommer att avvecklas
under våren 2016, varför huvudmannaskapet
upphör från och med 1 januari 2016.
Hela Människans riksenhet är en viktig partner
för oss. De har tolv nationella kyrkor som
uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den
största. På 90 platser erbjuds bland annat öppna
caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. De
lokala enheterna arbetar utifrån lokala behov.
På många platser bedriver den lokala enheten
riktat arbete mot exempelvis frigivna, unga i
riskzon och våldsutsatta kvinnor.
Vi samarbetar också med ett stort antal organisationer, företag, myndigheter och nätverk. De
vi mest samverkat med under året är Arbetsförmedlingen, Botkyrka samt Salems kommun,
Försäkringskassan, Verdandi, Stockholms Stadsmission, Arbetslinjen Klippan, Hälsopromotiongruppen och SRV. Bland våra externa finansiärer
utöver en del av ovanstående vill vi lyfta fram
våra enskilda gåvogivare, Tillväxtverket, Vinnova,
Gålöstiftelsen, och Stiftelsen Wasagården.

Metodutveckling
och policyarbete
Hela Människan arbetar hela tiden för att vår
värdegrund ska genomsyra vårt dagliga arbete. Vi utvecklar de metoder vi använder för att
därigenom kunna möta våra målgrupper med

bra verktyg och respektfullt förhållningssätt.
Delaktighet och förståelse är viktiga ledord i
arbetet med att stärka och samordna organisationens budskap både inåt och utåt.

gruppen funktionsnedsatta är cirka 10 procent
arbetslösa. Här vill vi göra skillnad och bidra till
att fler funktionsnedsatta får jobb eller kommer
närmare arbete.

Året som gått har vi avsatt måndagar för
internutbildning och processer i arbetslagen.
Vår personal har utbildats inom salutogent
ledarskap och förhållningssätt kopplat till
modellen, den gemensamma spelplanen. Vårt
mål är att detta skall prägla vårt arbetssätt
och förhållningssätt i det dagliga arbetet och
bidra till en god psykosocial arbetsmiljö som
gynnar hälsa och personlig utveckling.

Insamling och
kommunikation

Vår personal har även tagit del av extern
utbildning kopplad till våra verksamhetsområden under året.
Vi vill utveckla vår organisation med tyngdpunkt på varje individs unika värde.
En stärkt känsla av sammanhang minskar
risken för påverkan av riskfaktorer och
ökar medvetenheten om skyddsfaktorernas
värde för en hållbar utveckling för individer.
Trygghet, begriplighet och sammanhang är
nyckelord i arbetet med människor i utsatta
livssituationer.

Mångfald
Hela Människan vill vara en mötesplats för
mångfald och interkulturell gemenskap. Arbete
med mångfald, interkulturella möten, integration och inkludering ska prägla vårt arbete och
vår framtida utveckling. Alla ska känna sig lika
mycket värda och känna delaktighet i verksamheten. Människor behöver då både bjudas in
och själva kunna ta den plats de önskar.
Med en växande personalstyrka och som anordnare för sysselsättningsplatser 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.
Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning
har näst intill fördubblats de senaste tio åren. I

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 arbetsintegrerande
sociala företag och genom att mötas och nätverka. Med hjälp av planerad kommunikation
kan vi förstärka och förtydliga det vi gör och vill.
Vi har jobbat för att hitta balans mellan socialt
företagande och den sociala verksamheten,
men också försökt lyfta fram att dessa två
delar hör ihop, att allt vi gör är en del av vårt
lokala sociala arbete. Fokus ligger på personlig
kommunikation men vi lägger också stor tonvikt på webb och sociala medier. Vi har även
fortsatt vårt annonssamarbete med tidningen
Södra sidan som egentligen är två tidningar:
Södra Sidan och Södra Sidan Huddinge. Det
innebär att våra annonser kan nå potentiella
tidningsläsare i Flemingsberg, Rönninge, Tullinge, Stuvsta, Vårsta, Alby, Fittja, Skärholmen
med flera orter. Upplagan är ca 104 000.
När det gäller insamling har vi en styrka i
att vi är lokala. De insamlade medlen går till
social verksamhet där de som bidrar bor, lever
och verkar. Många salem- och botkyrkabor
ger till vårt arbete. Tack alla ni som på olika
sätt bidrar till Hela Människans arbete. Under
året har vi fortsatt med stödgalan och julkampanjen som de stora insamlingsaktiviteterna.

Resultat och ställning
Finansieringen av Hela Människan Botkyrka
Salems 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.
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Vi har två stora intäktsdelar i vår organisation. En är försäljningen av våra varor och
tjänster som tillsammans 2015 gav knappt 4
miljoner kronor (4,1). (Nedgången beror på
avdraget för momsen på second handvaror,
se noterna). Dessutom får vi två ersättningar
från Arbetsförmedlingen, dels ersättning som
kompletterande aktör och dels som utbetalning av anställningsstöd. Totalt gav det knappt
6,2 miljoner kronor (6,4).
Gåvor/insamling gav totalt 152 tkr (245).
Resultaträkningen utvisar att intäkterna totalt
blev drygt 12,2 miljoner kronor (12,5), en
minskning med 1,8 % jmf med 2014.
Den enskilt största kostnadsposten är personal
som utgjorde drygt 8,2 miljoner kronor (7,9).
Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev
drygt 12,1 miljoner kronor (11,8) en ökning med
drygt 2,2 % jmf med 2014.
Ekonomiskt sett blev 2015 för Hela Människan ett år då vi återigen klart överträffade
budgetmålet på intäkterna vilket bidrog till att
resultatet efter avskrivningar gav ett överskott
på drygt 134 tkr.

makten över sitt liv. Där ligger många av våra
utmaningar 2016. Vi vill bidra till att man får
de verktyg man behöver för att själv skapa
varaktig förändring i sitt liv.
För att vi ska ha resurser att kunna genomföra
vårt arbete behöver vi fortsätta ha nära relation med myndigheter och andra partner och i
dialog skapa de ekonomiska förutsättningarna
för det, samtidigt som vi måste vara den röst
som säger ifrån när samhället sviker vår målgrupp. Ibland är det samma organisation som
skall bidra ekonomiskt som är den vi utmanar.
Att båda parter lär sig hantera den relationen
är ett hela tiden pågående arbete.
Under 2015 har vår ekonomi stabiliserats ytterligare vilket ökat våra möjligheter att arbeta
långsiktigt och utveckla verksamheten. Vi har
bra kontroll på intäkter och utgifter och arbetar
kontinuerligt med att beräkna den långsiktiga
ekonomiska utvecklingen för organisationen.
Att vara förberedd och ha en god framförhållning för förändringar i vår ekonomi är en
förutsättning för att kunna anta framtidens
utmaningar.

Detta ställer krav på oss, och gör det fortsatt,
i form av effektivisering och omdaning av
sortering och lagring. Arbetsbördan har ökat,
men effektiviteten är fortsatt god. Ytanvändningen i både butik och lager är i fokus
framöver.
Cykelverkstaden har fått en positiv start.
Övriga nya verksamheter har inte lyckats
lika bra, de finns dock kvar. Transport/flytt/
städ är resurskrävande och är därmed svåra
att öka.
Vi kommer under 2016 med stöd av Vinnova
fortsätta utveckla socialt företagande inom
textilåterbruk och textilåtervinning. Vi bygger
vidare på tidigare projekt.

Hållbar utveckling
Arbetet med att inom alla led i organisationen
öka miljömedvetandet och minska onödig
resursanvändning kommer fortsätta. Genom
vår second handbutik 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.

Verksamhetsutveckling
Framtida utmaningar
Vi behöver hela tiden vara uppmärksamma
och alerta på förändringar i vår omvärld.
Behoven av sociala insatser i vårt samhälle
förändras och vi måste förhålla oss till dem.
Vi ser en ökad tillströmning av flyktingar och
EU-migranter, hög arbetslöshet, fortsatt stort
antal personer som lever i familjer med olika
form av utsatthet och personer i hemlöshet.
Det ställer krav på en organisation som vår att
se hur vi kan bidra med att fler får ett värdigt
liv.
Vi har under året fått nya huvudmän i Huddinge.
Det gör att vi nu tillsammans med dem har ett
ansvar att möta våra målgrupper inom ett nytt
geografiskt område och där utveckla samverkan
och arbetssätt.
Utmaningar saknas därför inte. Vi vill fortsätta
vara en organisation som möjliggör och skapar
förutsättningar för individer vi möter att återta

Vi har fortsatt att höja vår kunskap och
kompetens och därigenom stabiliserat och
utvecklat våra befintliga verksamheter. Inom
vår sociala verksamhet utvecklar vi kontinuerligt våra metoder och verktyg. Under 2016
kommer vi utveckla samverkan och arbetssätt
i flyktingarbetet. Även vårt arbete med stödgrupper kommer att utvecklas, breddas och
få en nystart under 2016 utifrån erfarenheter
vi gjort under många år. När tillfälle skapas
och möjligheter öppnas är vi alltid beredda att
anta utmaningar och starta nya verksamheter,
det är ett förhållningssätt vi har.

Företagsutveckling
Året som gått har slagit alla rekord avseende
gåvor, vi ser ingen avmattning i det under
2016. Vi menar att detta är en kombination
av ökat miljötänk, vilja till socialt engagemang, medialt fokus på personer i utsatta
situationer samt flyktingtillströmningen. Vi ser
även ökade samarbeten mellan oss och andra
organisationer i civilsamhället.
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Kontinuerligt arbetar vi med att höja miljömedvetandet inom organisationen. I alla olika
verksamheter ska minskningen av negativ
miljöpåverkan vara i fokus. Detta sker bl. a.
genom att i våra olika verksamheter tillsammans funderar över var våra miljöbovar finns
och hur dessa kan minimeras.
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ekonomiredovisning
Resultaträkning
Resultaträkning
Not Benämning

Rörelsens intäkter
1 Försäljningsintäkter
2 Intäkter myndigheter
3 Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och direkta verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
4 Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
ÅRETS RESULTAT

Resultat
1501-1512
(tkr)

Föreg år
1401-1412
(tkr)

3 998,8
6 858,3
1 392,2
12 249,4

4 103,1
6 991,9
1 382,3
12 477,3

-811,2
-2 675,4
-8 223,4
-398,7
-12 108,7

-818,9
-2 714,7
-7 931,2
-379,6
-11 844,4

140,7

632,9

0,1
-6,4
-6,4

1,6
-7,6
-6,0

134,3

626,9

John Björklund
john.bjorklund@helamanniskan.se
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Balansräkning
Jämförelseårets siffror är anpassade till innevarande års uppställning.

Balansräkning
Jämförelseårets siffror är anpassade till innevarande års uppställning.

Not Benämning

151231
(tkr)

141231
(tkr)

Materiella anläggningstillgångar
5 Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

183,9
183,9

448,0
448,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

183,9

448,0

43,4
43,4

38,2
38,2

87,0
46,6
858,0
991,6

24,7
35,7
628,5
689,0

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2 060,0
3 095,0

1 423,0
2 150,2

SUMMA TILLGÅNGAR

3 278,9

2 598,1

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 058,1
134,3
1 192,4

431,1
626,9
1 058,1

SUMMA EGET KAPITAL

1 192,4

1 058,1

195,8
53,4
742,3
1 095,0
2 086,5

139,8
47,1
260,0
1 093,2
1 540,0

3 278,9

2 598,1

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
7 Övriga skulder
8 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter årsbokslut 2015
Föreningen tillämpar bokföringslagens regelverk för årsbokslut för större föreningar samt tillämpliga allmänna råd från Bokföringsnämnden.
Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Varulagret i second handbutiken värderas till noll kronor.
2016-02-2610:58

Noter

År 2015
(tkr)

År 2014
(tkr)

Not 1. Försäljningsintäkter
Second handbutiken
Café
Annan försäljning av varor/tjänster
Summa

2 540,8
1 093,8
364,2
3 998,8

2 752,8
1 003,9
346,4
4 103,1

Not 2. Intäkter myndigheter
Ersättning arbetsmarknadsinsatser
Stöd för löneomskostnader
Bidrag myndigheter
Summa

3 816,4
2 381,0
661,0
6 858,3

3 823,4
2 618,5
550,0
6 991,9

Not 3. Övriga rörelseintäkter
Projektbidrag
Fonder och stiftelser
Anslag huvudmännen
Gåvor
Bidrag för secondhand moms.
Övrigt
Summa

268,3
350,0
343,0
150,6
277,8
2,6
1 392,2

334,3
460,0
341,9
185,8
0,0
60,3
1 382,3

Not 4. Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Semesterlöneskuld inklusive sociala kostnader
Övriga personalrelaterade kostnader
Summa

5 439,9
2 139,6
411,0
-35,6
679,5
8 223,4

5 394,0
2 073,8
426,1
136,8
326,7
7 931,2

Not 5. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden:
Ack. anskaffn.värden vid årets början
Nyanskaffningar
Utgående ack anskaffningsvärde

1 941,8
134,6
2 076,4

1 899,4
42,4
1 941,8

Avskrivning enligt plan:
Ack avskrivning vid årets början
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

-1 493,8
-398,7
-1 892,5

-1 114,2
-379,6
-1 493,8

Redovisat värde vid årets slut

183,9

448,0

År 2015
(tkr)

År 2014
(tkr)

Not 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Arbetsförmedlingen
Hyra
Övrigt
Summa

652,2
13,6
192,3
858,0

484,3
13,3
130,9
628,5

Not 7. Övrig skulder
Förskott från kunder
Mervärdesskatt
Fonder
Arbetsgivaravgifter personalskatt
Projektmedel
Summa

5,8
126,4
50,0
267,9
292,2
742,3

2,1
-11,9
50,0
219,7
0,0
260,0

Not 8. Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
Semesterlöner
1 009,1
Upplupna löner
0,0
Revisonsarvode
33,0
Förutbetalda intäkter
Övrigt
52,9
Summa
1 095,0

1 042,6
0,0
31,3
19,3
1 093,2

Tilläggsupplysning: Anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet och
avskrivs enligt följande. Transportbil med 33%, inventarier och lokaler med 20% årligen
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årsbokslut

Underskrifter
Tumba 15 mars 2016

Lars-Gunnar Hjerne

Lennart Blixth

Boris Granath

Leif Isaksson

Ordförande

Vice ordförande

S ekreterare

E konomiansvarig

Miriam Bengtsson

Donald Molander

Ethel Fredriksson

Eva Ånstrand

Jonas Edenvik

Erik Belani

Håkan Lindberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 mars 2016

Lars Hofgren

Christine Wikström

Förtroendevald

Auktoriserad revisor

revisor

öhrlings pricewaterhousecoopers
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årsbokslut

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Hela Människan Botkyrka Salem, org.nr 812800-4382		

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Hela Människan
Botkyrka Salem för år 2015. Föreningens årsbokslut ingår i
den tryckta delen av detta dokument på sidorna 16-22.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet
av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hela Människan Botkyrka
Salem för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen
upprättar årsbokslutet i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsbokslutet.

Uttalande

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Övriga upplysningar

Hela Människan Botkyrka Salems finansiella rapporter för det
räkenskapsår som slutade den 31 december 2014 reviderades av
en annan revisor som i sin revisors rapport daterad 13 mars 2015
uttalade sig enligt standardutformningen om dessa rapporter.
Tumba den 18 mars 2016

Lars Hofgren
Revisor

Uttalanden

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.
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Varje vecka. Intensiv aktivitet.
Mängder av möten. Som gör skillnad.
För människor i utsatta livssituationer.
Människor som lever i en utsatt livssituation där alkohol- och drogberoende,
psykiska funktionshinder, arbetslöshet eller annan utsatthet förekommer.
Vuxna, ungdomar och barn med egen social problematik eller
de som lever i miljöer där denna problematik förekommer.
Där finns vi med ett stödjande arbete i ett lokalt vardagssammanhang.
Med utgångspunkt i det friska och fungerande vill vi synliggöra möjligheterna
att växa som människa och bistå i att förmedla hopp inför framtiden.

text hela människan botkyrka salem, foto mats wåhleman, andreas lindström form andreas/september/2016

Bakom Hela Människan står kyrkorna i Huddinge, Botkyrka och Salem.
Genom att samla erfarenheter, kompetens och resurser ökar möjligheterna
att driva ett långsiktigt lokalt socialt arbete.

w se-manniskan.se

facebook.com/hela.manniskan.botkyrka.salem
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twitter.com/helamanniskan

