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INLEDNING

VI UTMANAS dagligen av att göra skillnad i en värld som under 2017 på många
sätt blivit kallare och tuffare att leva i.

EN VÄRLD där likhet är viktigare än olikhet, där olikhet skapar rädsla och hat och
likhet skapar trygghet och samhörighet.
En värld där sanningen inte längre är
sann, där fakta inte längre är fakta, där
relationer bara är viktiga om jag vinner
på dem.
En värld där vi är vi och dom är dom,
där vi som trodde vi var vi, inte är vi, och
dom som vi trodde var dom, nu är vi.
En värld där säkerhet är lika med hårdare
tag. Där murar och stängda gränser
skapar trygghet.
En värld där tjejer och kvinnor ses som
varor och mindre värda, där ursprung och
etnicitet avgör om du är vän eller fiende.
En värld där vi som redan har ska ha
mer. En värld där de som lite har får
försöka lösa det bäst själva.
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En värld där jorden skall förbrukas och
inte brukas.
En värld där våra mänskliga rättigheter
inte längre är självklara.
En värld där valet handlar om att överträffa varandra i hård retorik och tuffa
lagar istället för att värna om mänskliga
rättigheter.

utveckling. Dessa livsberättelser kan bara
anas i verksamhetsberättelsen.
Vi kan, när vi ser tillbaka på 2017,
säga vi gjorde skillnad, både enskilt och i
samhället!
Men… vi nöjer oss inte där, vi vet att
vi kan mer och bättre, vi behöver nu anta
utmaningarna som väntar oss under 2018.

Är det en värld du vill ha?
Är det en värld jag vill ha?

FÖR ATT KLARA utmaningarna behöver vi som organisation hela tiden hantera
två perspektiv. Vi behöver bedriva en
långsiktig och stabil verksamhet med hög
kvalitet. Vi behöver samtidigt ha ”örat
mot rälsen” och bedriva en bra omvärldsbevakning och där vara alerta på de nya
sociala utmaningarna som uppstår i den
föränderliga värld vi verkar i.

Mitt svar är nej, det vill jag inte!
FÖR ATT LYCKAS vända denna utveckling 2018 behöver…
...jag och du göra skillnad i vardagen
och visa att vi tror på människovärdet…
…vi tillsammans berätta för varandra
och för våra politiker att vi vill ha en annan värld.
JAG LÅNAR ett citat från Diakonias
valambassadörsmaterial.
”Kyrkans utgångspunkt måste vara
evangeliernas berättelser om hur Jesus
möter den enskilda människan med
barmhärtighet, men också konfronterar
och utmanar makthavare att stå upp
för ett osjälviskt, rättvist, rättfärdigt och
solidariskt ledarskap och samhälle”.
JAG OCH VI i Hela Människan vill
tillsammans med dig och alla goda krafter
göra skillnad så vår värld blir en bra plats
för alla.
Hur gör vi det?
GENOM ATT ENGAGERA oss socialt, lokalt här i våra kommuner. I den
verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse du nu har i handen kan du se
lite av det vi gjort under 2017. Vi har i
mängder av möten under året lyssnat på
enskilda livsberättelser som påverkar oss
och skapar engagemang, samtidigt som
det driver oss att för och tillsammans
med de vi möter bidra till förändring och
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DETTA DUBBLA perspektiv kräver ett
unikt förhållningssätt som vi som social
organisation alltid måste ha. Långsiktighet och tålamod kombinerat med
flexibilitet och utveckling samtidigt
som vi utmanar alla när de mänskliga
rättigheterna ifrågasätts. Så har vi inom
civilsamhället arbetat i många 100 år,
det är det som gör oss så unika och
väldigt viktiga i ett demokratiskt och
väl fungerande samhälle!
UNDER ÅRET som gått kan vi se en
ökad utsatthet och oro i vårt samhälle
som beror på rädsla, arbetslöshet, svårigheter i att som nyanländ etablera sig,
otrygghet, segregerade områden, främlingskap, ungdomar med svag framtidstro
och få positiva förebilder, kvinnor som
står utanför arbetsmarknaden, familjer
med olika form av utsatthet och personer
i hemlöshet och/eller missbruk.
Detta utmanar oss att se och pröva hur
vi kan bidra till att minska den oron och
utsattheten.
VI SER EN UTVECKLING där samhället vill ha snabba lösningar på långsiktiga
utmaningar. Vi ser det inom alla olika
sektorer i samhället. På organisations-

INLEDNING

nivå möter vi ettårsperspektiv och på
individnivå är det ofta korta tremånadersperioder. Många av de individer vi
möter behöver långsiktigt stöd och söker
trygghet och relation för att våga börja
sin förändringsresa.
VI ARBETAR med att utveckla relationen/partnerskapet med myndigheter och
andra samtidigt som vi ska vara den röst
som säger ifrån när samhället sviker våra
målgrupper. Ibland är det samma myndighet som skall bidra ekonomiskt som
den vi utmanar. Att båda parter lär sig
hantera den relationen är ett hela tiden
pågående arbete.
Vi kommer under 2018 fortsätta att
fördjupa vår dialog med våra tre kommuner. Min förhoppning är att samverkan
ska fortsätta utvecklas så vi tillsammans
kan göra mer och på annat sätt.
VÅR STÖRSTA UTMANING ligger
alltid i att göra ännu större skillnad för den
enskilda människan vi möter. Ett möte där
vi vill skapa förutsättningar för hens utveckling till ett mer hanterbart, begripligt
och meningsfullt liv. Vi kommer fortsätta
vara en organisation som möjliggör och
skapar förutsättningar för individer att
stärka sina egna resurser och få tillgång till
de verktyg som behövs för att själv skapa
varaktig förändring i sitt liv.
Hur var det då med världen idag och hur
vi vill att den skall utvecklas framöver?

Var med och skapa en värld du och jag vill
leva i tillsammans med alla andra!
EN VÄRLD DÄR vi ser oss alla som
unika och därför bemöts unikt, där olikheter skapar nyfikenhet och glädje.
En värld där det bara finns ett vi, där
vi alla är världsmedborgare på samma
moder jord.
En värld där trygghet uppstår genom
möten och dialog, där alla ser en framtid
och ett hopp.
En värld där vi ser alla som
resurser, där mänskliga
rättigheter är självklart för
alla.
Låt oss tillsammans
under 2018 göra som
Amos skriver och
låta rätten välla
fram som vatten
och rättfärdigheten som en
outsinlig ström!

Mats Wåhleman
Verksamhetschef

I ARBETET MED att bidra till en bättre
värld, den värld jag vill ha, behöver jag
dig, vi måste hjälpas åt, enskilt och i
våra olika organisationer. Det första och
viktigaste steget är att du inte är tyst när
våra och andras mänskliga rättigheter
ifrågasätts eller kränks. Hemma vid
frukostbordet, vid fikabordet på jobbet,
i mötet med grannen, i bostads- eller
hyresrättsföreningen, på festen eller i
vardagen. Våga där stå upp för allas rätt
till ett mänskligt och värdigt liv.
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»Först och främst vill jag ha mitt uppehållstillstånd.
Det vill jag mest av allt. Sen vill jag inte leva på bidrag
utan kunna klara mig själv. Jag tror jag kommer att
plugga och jobba samtidigt. Jag vill bli polis i Sverige
och hjälpa andra! «

SAMUEL
CARL-JOHAN
TRÄFFAR...

»När man ska berätta för deltagare som inte kan
svenska så bra, så tar vi fram hjälpmedel för
att de ska förstå.«

MARKUS

Glädje. Frustration. Hopplöshet som
byts mot en strimma hopp. Stöd i rätt
tid. Stöd som kanske inte kom i rätt

»Det är roligt att få vara en liten kugge i ett stort hjul.
Det är så meningsfullt.«

tid. Inlindade problem. Ett leende.

BERIT

En bekräftelse på att just du är här.
Vårt gemensamma sociala arbete gör
skillnad för människor i utsatta livssituationer. Konsulent Carl-Johan Freed
har träffat, Samuel, Markus, Berit och
Elisabeth för samtal om språk, socialt

»Man överväldigas över alla människor som finns med i
olika verksamheter och som rör sig här.«

arbete, volontärskap och deras relation

ELISABETH

till Hela Människan.

JANUARI
Idag har det strömmat
in gåvor till butiken. Vi
har även varit och tömt
fulla containrar på ÅVC i
Flemingsberg och Salem.
Vi är tacksamma för alla
fina saker ni ger oss. Det
hjälper oss att hjälpa
vidare!
Träff med Ebba Östlin,
kommunstyrelsens
ordförande i Botkyrka
och hennes politiska
sekreterare. Ett öppet
samtal där vi informerar
om vår verksamhet men
även lyfter hur vi kan
utveckla samverkan i
framtiden.

MARS

FEBRUARI
Rea! Massor av lakan,
10 kr/st.
De sover under broar, i
tält eller på gatan. När
temperaturen sjunker
känns vintern. Genom
”Vinternatt 2” erbjuds
övernattning och varm
mat för utsatta EUmedborgare tillsammans
med våra huvudmän.
Semlor, semlor, semlor!
Nu finns hembakta
semlor i vårt café! Vi
försöker så långt det är
möjligt att bara använda
rättvisemärkta och
ekologiska ingredienser.

Fem dagar i veckan är
det frukost på Riagården
i Tumba för människor i
utsatta livssituationer. På
fredagar finns stärkande
soppa. Inslaget av
högläsning och en stunds
sinnesrosamling vid
soppluncherna är mycket
uppskattat.
Styrelsen är ute och
tittar på nya lokaler och
möjligheter i Huddinge,
bland annat en blivande
secondhandbutik i
Stuvsta med inriktning på
barnkläder. Öppnar
preliminärt i maj!

Vår verklighet rymmer
massa spännande
människor, givande
samtal och möten. Vi
processar utmaningar
och möjligheter i våra
team och strävar efter att
finna utvecklande
lösningar för både
deltagare, personal och
verksamheter.
Snart sommar! Nu
söker vi handledare för
sommarens feriepraktikanter.
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Vi ser över nya vägar
för att samarbeta med
Kriminalvården/Frivården
samt hur vi kan utveckla
RIA-gården med befintlig
personal för att nå fler
behövande.
Mer och mer påsk…
Varje dag tar vi fram lite
mer påsk i secondhandbutiken. Påskägg i
allsköns motiv och
storlekar, söta äggkoppar
och bord dignande av
påsksaker.
Övernattningen för
EU-migranter är nu
avslutad efter närmare

tre månader. I stort sett
har det varit full
beläggning, ca 10-talet
personer, varje
måndag- och tisdagnatt.
En nöjd kund ger en
gåva till oss som ska gå
till en extra fin fika för
Hela Människans
personal. Den uppskattas!
För närvarande är det
32 deltagare i STOM och
inflödet har ökar. Vi fortsätter jobba för att alla
deltagare ska ha en väg
in till oss och får så lika
mottagande och
uppföljning som möjligt.

INLEDNING
I Centrumkyrkan i Tumba har fritidsgården Spaljé och Hela Människan ett dagläger för
ungdomar. Där hjälper Samuel till på timmar. Egentligen heter Samuel något annat. Men
sedan han kom som ensamkommande flykting från Afghanistan vill han hellre använda ett
mer svenskklingande namn som han dessutom tycker är fint. Som en nystart i livet.

SAMUEL

CARL-JOHAN: Jag känner ju dig sedan

CARL-JOHAN: Hur kom du i kontakt

snart ett år. Men du kan väl berätta lite
om dig själv ändå så de som läser detta
förstår lite mer vem du är.
SAMUEL: Jag kom till Sverige hösten
2015 liksom många andra. Jag är afghan
men flydde från Iran där jag bott några
år och jobbat under tuffa förhållanden.
CARL-JOHAN: Vad hände när du kom
hit?
SAMUEL: Efter en jättejobbig flyktväg genom Europa kom jag hit och det dröjde
inte länge förrän jag fick flytta in hos en
svensk familj. Jag fortsätter bo hos Helena
och hennes flickor – mina nya systrar – i
Huddinge. Jag har fått en helt ny familj
och släkt här.
CARL-JOHAN: Jag har länge tänkt att du
pratar så bra svenska, särskilt som du varit
här så kort tid. Hur kommer det sig? Är
du väldigt språkbegåvad?
SAMUEL: Visst gillar jag språk men jag
har haft mycket nytta av ABF och svenskträningen i Huddinge. Jag har även gått
på fler ställen för att öva. Och så umgås
jag mycket med svenskar hela tiden.

med Hela Människan?
SAMUEL: Jag tyckte det var tråkigt att
gå hemma och behövde något att göra.
Min svenska mormor, Inger, har länge
haft kontakt med Stuvstakyrkan. Hon
undrade om det inte skulle vara en bra
idé att få kontakt med Hela Människan
som kyrkan samarbetar med.
CARL-JOHAN: Ja, så blev det. Sedan våren-17 har du ju varit här i stort sett varje
onsdag och gjort volontärtimmar och
sorterat saker. Jag vet att dina ”kollegor”
saknar när du inte är här. Roffe brukar
säga: ”Var är Samuel idag?”.
SAMUEL: Och jag saknar dem. Det har
varit så viktigt för mig att träna mer
svenska men också för att lära mig hur
det funkar på en svensk arbetsplats, passa
tider, följa scheman och rutiner. Man lär
sig mycket hela tiden. Och så går tiden
fort istället för att sitta hemma och vänta.
Det är roligt och känns meningsfullt att
också kunna hjälpa andra eftersom jag
vet att ni stödjer behövande. Jag vet också
att många av dem som jobbar hos er med

APRIL

MAJ

Människorna.
Verksamheterna.
Mötena. Årsstämman är
ett utmärkt tillfälle att få
kunskap och information
om vårt gemensamma
sociala/diakonala arbete.
Det känns som om vi
har huvudet ovanför
vattenytan och att det
går åt rätt håll.
Nystripade bilar!
Hjärtat lyser rött både
framåt, bakåt och på
sidorna. Nu syns det att
det är Hela människan
som är ute och åker.

Vi gästar temacafé i
Ängskyrkan och berättar
om vårt lokala sociala
arbete.
”Många sitter bara
hemma nu”. Tidningen
Södra sidan uppmärksammar att sysselsättningsfasen, avvecklas i
snabb takt. Vi ger vår syn.
Secondhandpop-up!
Hela Människan öppnar
en tillfällig butik i Ljusets
kyrka under en dag.

Det ser ut att bli ett
”mellanår” där vår
ekonomi kommer prövas.
Det är väldigt viktigt att vi
fattar rätt strategiska
beslut under året för att vi
ska vara väl förberedda.
Det är inte alltid att
bromsen är den rätta,
men i ett visst läge är den
nödvändig. Just nu ska vi
ha foten lätt på bromsen
men inte trycka till, hur
länge får styrelsen
resonera om…
Ahhh! Idag öppnade
vi altanen. Perfekt för en
fika, eller varför inte till
exempel en räkmacka

utländsk bakgrund lär sig mycket hela
tiden bara genom att vara här.
CARL-JOHAN: Du har fullt upp nu
förstår jag?
SAMUEL: Ja, förutom volontärtimmar på
Hela Människan och eftermiddagar på
Spaljé har jag fått uppdrag, bland annat
städuppdrag genom er.
CARL-JOHAN: Vad drömmer du om i
framtiden? Var är du i livet om fem år?
SAMUEL: Först och främst vill jag ha
mitt uppehållstillstånd. Det vill jag mest
av allt. Sen vill jag inte leva på bidrag
utan kunna klara mig själv. Jag tror jag
kommer att plugga och jobba samtidigt.
Jag vill bli polis i Sverige och hjälpa
andra!
Barnen på lägret ropar och det är dags att
gå till nästa uppgift. Tacos ska förberedas
till lunchen. Jag tänker att trots att alla
problem inte är lösta ännu så valde han
ett mycket klokt nytt namn – Samuel.
Sade jag att det betyder ”Gud hör bön”
på hebreiska?!

JUNI
eller pannkaka till lunch i
vårsolens sken!
Vilken dag! Tisdag 16
maj slår vi upp dörrarna
till Stuvstas coolaste
secondhandbutik. Här
finns det mesta som barn
behöver kläder, skor, tyger,
böcker, stolar, vagnar….

I Sverige lägger vi ner
500 miljoner timmar på
ideellt engagemang varje
år. Imponerande. Vi är
många inom Hela
Människan som med
vårt ideella engagemang
är med och bidrar till
denna siffra. Stort! Och
det finns plats för fler.

I Botkyrka vill sju
kyrkor och Hela
Människan HuddingeBotkyrka-Salem ta ett
större samhällsansvar för
att försöka motverka den
negativa utvecklingen.
Därför har vi skrivit ett
gemensamt manifest.

Inom civilsamhället är
vi innovatörer, alltid
beredda att finna
lösningar på stora och
små utmaningar i
samhället! Vi har gjort
det under mer än hundra
år och vi kommer fortsätta med det. Varför? För

att vi brinner för att göra
skillnad, för och med
människor i utsatta
livssituationer oavsett
vad samhället och
myndigheter anser!
Hela Människans
dagläger för familjer
samlar runt 30 personer
(föräldrar, barn och
ledare) som har en
fantastiskt fin vecka med
bland annat lek, musik,
god mat, skapande med
färg och trä, segling och
goda samtal.
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Markus är snart 30 år. Han bor i Södertälje. Där gick han hela grundskoletiden och är även
född i stan. Efter nian gick Markus på folkhögskola. Sedan jobbade han bland annat på
Röda korset och olika jobbutbildningar. Nu har Markus fått en extratjänst på Hela Människan som vi kallar kommunikativt stöd. Markus började i klädsorteringen men var också
mycket i köket. Under tiden upptäckte kollegorna att Markus var duktig med deltagarna
och fick mer och mer tid att stötta de med arabisk bakgrund. Detta ledde fram till en
extratjänst för att fylla viktiga behov för integrationens skull.

MARKUS

CARL-JOHAN: Vad menas med ”kognitivt
språkstöd”?
MARKUS: När man ska berätta för deltagare som inte kan svenska så bra, så tar
vi fram hjälpmedel för att de ska förstå.
Annars vet de inte hur de ska jobba. Det
kan vara med bilder och foton eller enkel
svenska.
CARL-JOHAN: Vad är din specifika
uppgift?
MARKUS: Jag översätter och tolkar så att
de verkligen förstår. Annars blir det svårt
att jobba i secondhandbutiken.
CARL-JOHAN: Vilka språk pratar du?
MARKUS: Syrianska, svenska, engelska, ganska mycket arabiska och en del
turkiska.
CARL-JOHAN: Wow!
MARKUS:Och lite spanska… I alla fall
förstår jag en del.

JULI
Med gemensamma
krafter lyckas personal
och volontärer delvis
hålla Riagården öppen
under sommarmånaderna. Några gånger har
vi även tid och ork att
göra extra roliga saker,
t ex en uppskattad utflykt
till veteranbilsmuséet
strax före sommaren
samt god mat och
jordgubbstårta till
midsommar.
Även under
sommarmånaderna söker
sig människor till vår
secondhandbutik. Visst
köper man gärna med sig

CARL-JOHAN: Vad är det roligaste med

ditt jobb?

MARKUS: Att man känner att man gör

något bra på arbetet, mot både deltagare
och personal. Att få till en fungerande
kommunikation och flyt.
CARL-JOHAN: Men vad är det mest
utmanande?
MARKUS: Det är lite jobbigt när man
missar något i kommunikationen. Man
tycker att man har koll men missar kanske ändå en rutin eller delar som man inte
hinner med. Då känns det inte så kul.
CARL-JOHAN: Jag vet att du gör ett
fantastiskt jobb. Men… kom ihåg att det
kan bli en lärdom till nästa gång! Man
kan alltid lära sig och göra bättre vid ett
annat tillfälle. Eller hur?
MARKUS: En del av detta är ju stress och
det är mycket man ska ha i huvudet. Jag

AUGUSTI
något hem, men många
gånger verkar man lika
mycket behöva mänsklig
kontakt och ibland också
konkret hjälp. Stilla
rummet fylls ofta av tända
ljus.
Vårt arbete med stöd
och matchning till studier
och/eller jobb fortsätter
även under sommarmånaderna, dock med lite färre
deltagare. Vi konsulenter
får mer kvalitetstid för
den enskilde som många
gånger behöver mer stöd
än ”bara” att komma i
arbete.

Om man har saker
som passar bättre att
återanvända än att
återvinna kan man
skänka sådana saker vid
besök på ÅVC
Flemingsberg och Salem.
Sakerna säljs sedan i
secondhandbutikerna.
Möten, viktiga för vår
utveckling, många fler än
vi förstår sker varje dag i
stort och smått.
Det är viktigt att vi
hela tiden fortbildar oss.
Vi ska alltid vara en
organisation som är
kunnig och har den

försöker då att lugna ner mig i kroppen
och stänga av lite. Så orkar man sedan.
CARL-JOHAN: Vad är det mest positiva
med Hela Människan?
MARKUS: Ni hjälper människor som är
utsatta, ger dem en andra chans…
CARL-JOHAN: Eller VI gör det tillsammans!
MARKUS: Ja, VI hjälper människor med
svåra problem och försöker lösa dem så
gott det går. Det spelar ingen roll vilken
etnisk bakgrund eller religion man har,
ni hjälper dem ändå. Det är också bra att
veta att pengarna går till rätt ändamål.
Det stärker mig som person att veta att
det finns en kristen grund eftersom jag
själv har en kristen tro och är mycket
aktiv i kyrkan.

SEPTEMBER
aktuella kunskapen inom
de branscher vi verkar i.
Det är väldigt mycket
spännande på gång. Stora
projekt med stora möjligheter för oss som organisation att kunna göra
ännu större skillnad för
våra målgrupper. Får vi
positiva besked kring dessa
så kommer det bli en del
arbete. Men hellre dessa
positiva utmaningar än de
vi dragits med under våren.
Alltid fyndläge i våra
butiker i Tumba och
Stuvta.
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Idag är vi på mässa
och synliggör oss som
arbetsgivare för de som
kan få extratjänster via
stöd av Arbetsförmedlingen. Samtidigt minglar
vi bland arbetsgivare
som är villiga att anställa
våra deltagare. Kul och
spännande!
Inspirationsdag kring
Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP)
tillsammans med Kyrkligt
Entreprenörskap.
Vi har fantastiskt
många ansvarstagande
personer inom våra

sociala företag. De hittar
nya möjligheter och ser
till att saker rullar
framåt!
Diakoninätverket
planerar för Vinternatt,
julmatkassar och Jul i
gemenskap.
Vi har under senaste
året arbetat med vår
arbetsorganisation. Vi
strävar efter att få en
organisation där vi inte
känner av uppdelningar
mellan olika arbetsområden utan att vi alla
arbetar för hela
organisationen.

INLEDNING

ELISABETH
& BERIT
Elisabeth Gustafsson, pensionerad diakon och Berit Hofgren, pensionerad
sjukvårdslärare är två av Hela Människans volonärer.

liga på Hela Människan?
BERIT: När jag gick i pension fortsatte jag
jobba lite. Men jag ville också ha något
meningsfullt att göra. Jag blev kontaktad för
att hjälpa till på RIA eftersom det behövdes
stöd där. Sedan blev det en volontärträff
som jag var med på. Till slut landade jag
i Stöd och matchning där jag tror att jag
kommer till min rätt tack vare min bakgrund, inte minst efter åren i Afrika.
ELISABETH: Jag har ju känt till Hela
Människan länge eftersom jag varit i
tjänst i Botkyrka sedan 1991. Jag hörde
talas om RIA väldigt tidigt. Sedan kom
Berit och frågade mig om att hjälpa
till på STOM men med tiden blev det
andra saker som diakonala nätverket,
Stilla rummet och vara med i grupp- och
nätverksarbete.
CARL-JOHAN: Intressant! En volontär
rekryterar en annan volontär. Vad är det
bästa med Hela Människan?
BERIT: Det är roligt att få vara en liten kugge i ett stort hjul. Det är så meningsfullt.

Att få träffa folk från andra delar av världen helt automatiskt. Även RIA-arbetet är
viktigt – att få upp ögonen för att alla inte
lever så skyddat som jag. Att en människa
kan uppskatta att få ett helt vanligt samtal
med en annan, att ingen ser ner på en.
ELISABETH: Det är verkligen ett diakonalt centrum. Kan man beskriva det så?
CARL-JOHAN: Jag tycker det är en
perfekt beskrivning. Att kyrkorna och
huvudmännen får se Hela Människan
som en gemensam plattform att möta
människor på.
ELISABETH: Det är så bra att både få
träffas socialt och kunna köpa t ex billiga
kläder samtidigt.
CARL-JOHAN: Vilka utmaningar ser ni
med verksamheten och engagemanget?
BERIT: Utmaningen är ju de bristfälliga
språkkunskaperna hos många deltagare,
något som ökar. Hur kan man hjälpa så
många samtidigt? För somliga är det en
hög tröskel att komma över.
ELISABETH: Man överväldigas av
alla människor som finns med i olika

verksamheter och som rör sig här. Man
känner att man verkligen vill hjälpa så
många som möjligt att få fortsatta, goda
kontakter och även hitta ett arbete.
CARL-JOHAN: Men det är ju inte bara
utmaningar, eller hur? Vad är roligast med
att engagera sig?
ELISABETH: En liten konkret sak är att
det är så roligt att folk säger hej och hälsar
på varandra. Att se och bli sedd helt
enkelt.
BERIT: Instämmer. Även de man inte känner men känner igen möter en oftast med
ett leende.
ELISABETH: Sen så tycker jag det är en
bra idé att man kan använda sociala företagen på många sätt. T ex transportdelen
– det är inte bara hämta och lämna utan
också en social insats på så många sätt.
BERIT: Jag håller med. Vi har haft många
sådana tillfällen hemma och bland kontakter när det ska rensas i garage och på
vindar. Saker som är för bra för att bara
kassera. Då är det skönt att veta att de kan
komma till hjälp på så många skilda sätt.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

CARL-JOHAN: Hur kom ni in som frivil-

Vi provtänker kring en
matmission. Behovet av
att få möjligheten till billig
mat i kombination med
butiker i behov av att bli
av med överskott. En
matmission där vi enkelt
utifrån ordnade former
ska kunna dela ut
matkassar till personer
med behov. ICA MAXI i
Flemingsberg är väldigt
intresserade av detta och
vi för en dialog med
Flemingsbergs församling
kring samverkan.
Återigen ser vi ett
ökat antal personer som
kommer till Riagården

och det är fler som sitter
lite längre.
Styrelsen för Hela
Människan Sverige
kommer på studiebesök.
Hela Människan har
denna höst stöttat
Salems kommun att
starta upp ”Språkvän”
där volontärer matchas
med nyinflyttade
salembor. Vid mötet på
biblioteket kom ett 20-tal
intresserade. Över
förväntan!

Höststämma! Vi
beslutar om verksamhetsplan och budget 2018.
Julmarknad! Knallarna
står i sina stånd, barnen
pysslar på nedre plan och
kören dyker upp lite här
och var och sjunger
stämningsfulla julsånger

terna. Vi fyller nu också på
vårt förråd av toalett- och
hygienartiklar som t ex
roll on och duschkrämer.
Såväl nyanlända som
RIA-vänner och EUmigranter samt andra
människor i olika former
av utanförskap kan få
hjälp vid behov.

Vi märker av de
kvotflyktingar som
kontinuerligt landar i våra
kommuner. I den kyliga
hösten klädda i flip
flop-skor är det bra att
veta att secondhandbutiken kan bistå med de
mest akuta förnödenhe-

Vi ser behovet av ökat
språkstöd till de
deltagare vi har. Vi jobbar
med att skapa bildstöd
för de deltagare som
behöver det extra stödet
för att göra det så bra
som möjligt i vardagen
för oss och deltagarna.

Julklappstips!
Paketpris på kavaj +
skjorta/blus + byxa/kjol
+ slips Endast 35 kr!
Vi får ständiga
indikationer på att Hela
Människan uppfattas
som en närvarande och
aktiv part gällande
integrationsarbetet i våra
kommuner. Det handlar
om att vara ett bollplank,
samverka i nätverk samt
påtala för på makthavare
och ansvariga när vi ser
glapp och missförhållanden. Men många gånger
handlar det om rent
praktiska insatser i

närkontakt med
hjälpsökande.
Den kalla årstiden
är här och vi öppnar
upp ”Vinternatt för
EU-migranter”.
Jul i gemenskap bjöd
återigen på värme, härlig
mat, juliga sånger och
många samtal.
2017 går över i 2018.
Summeringar blandas med
ovisshet och förväntningar.
Tack för 2017, nu riktar vi
blicken framåt på 2018 då
vi fortsatt tillsammans kan
göra skillnad. Lokalt.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIAL VERKSAMHET
Sociala nätverk är en nödvändighet för att alla människor ska
må bra och fungera i samhället. Inom vårt sociala arbete vill
vi möjliggöra att sådana platser skapas på Hela Människan, i
samverkan med våra huvudmän eller andra partner.

UPPDRAG:

Vår värdegrund KRAFT är den självklara förutsättningen för
vårt bemötande som sker med respekt, ansvar, medkänsla,
omsorg och nyfikenhet.

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

Varje individ skall kunna uppleva en känsla av ett sammanhang. På så sätt kan livet bli begripligt, meningsfullt och
hanterbart (KASAM). En viktig nyckel för att detta ska ske
är det salutogena förhållningssättet, dvs att stärka upp det
redan friska och fungerande.
I alla möten vill vi se individen som en person med resurser
och möjligheter. Där igenom kan individen stärkas till att ta
makten över sitt liv, förstå och hitta sina egna resurser och
våga pröva använda dem.

MÅL FÖR SOCIAL VERKSAMHET
Att utveckla vårt arbete med anhörigstöd.
Att utveckla Riagården, vår öppna
verksamhet för personer i en utsatt livssituation.

Att utveckla vår arbetsinriktade
rehabilitering så den stärker individers
resurser och ökar deras möjlighet till
personlig utveckling
Att skapa miljöer där människor kan
utvecklas efter sin egen förmåga och få
hjälp att stärka sina resurser
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ARBETSINRIKTAD
REHABILITERING
VI VILL GENOM olika insatser ge våra deltagare möjlighet att
utvecklas, få ta del av god samvaro och känslan av att tillhöra
ett sammanhang. En viktig del i arbetet är att på sikt bidra till
att deltagare i verksamheten får ökad livskvalitet och integreras i
samhället. Under placeringen hos Hela människan ser vi många
deltagare som får ökat självförtroende och känner sig sedda och
bekräftade.
DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET har vi
jobbat vidare med under året för att stötta varandra i personalgruppen och hela tiden utveckla arbetssättet. Vi gör individuella
planeringar utifrån varje deltagares förmågor och behov.
VI ÄR godkända anordnare hos Arbetsförmedlingen för att ta
emot deltagare i insatser som arbetsträning, förstärkt arbetsträning
och arbetsmarknadsprogrammet Stöd och matchning.
EN STOR FÖRÄNDRING under 2017 var att sysselsättningsfasen med långa placeringstider togs bort och deltagarna fick istället
beslut om arbetsträning eller förstärkt arbetsträning i 3 månader
och i vissa fall 6 månader. Det ledde till mycket större rörlighet
med nya deltagare och avslut. Kraven på verksamheten förändrades och ställde högre krav på arbetsledare och konsulenter med
nyinskrivningar, introduktion och handledarskap. Genom det har
vi även sett en förändring på hur många deltagare som kommer
ut i arbete på reguljära arbetsmarknaden eller i utbildning efter
placering hos Hela Människan.
DÅ VI MÖTER många deltagare som har svårt med svenska
språket gör vi förbättringar för språkutveckling med bildstöd och
ger deltagarna möjlighet att träna på att prata och förstå svenska.
Genom arbetet med bildstöd har vi fokus på att ge extra stöd
för människor med begränsade resurser att kommunicera och ta

del av kommunikation. Det är ett av de kognitiva och kommunikativa stöd och metoder vi utvecklar, ett socialt arbetsområde
utöver vårt avtalade arbete och kopplat till vårt mervärde, för att
motverka utanförskap med syfte att ena alla slags olikheter med
bas i det mänskliga.
FÖR ATT FÖRBÄTTRA mottagandet och insatsen för deltagarna har vi utvecklat arbetslag för våra arbetsstationer. I arbetslagen ingår deltagare, arbetsledare och konsulent.
I ARBETSMARKNADSPROGRAMMET Stöd och matchning har vi gruppaktiviteter flera dagar varje vecka med olika
teman samt individuella möten med konsulent och samtal med
studie – och yrkesvägledare. Målet är att ge deltagarna stöd och
matchning till arbete eller studier. I gruppaktiviteterna har vi hjälp
av tre volontärer (en vid varje tillfälle). Möjligheten finns även
att göra arbetsplatsförlagd aktivitet i våra sociala företag eller hos
externa arbetsgivare.

SIFFROR & SÅNT
Totalt alla placeringar: 209 st
Antal i STOM under 2017: 112 st
Antal avslut STOM: 73 st
Antal nyplaceringar STOM: 71 st
Antal arbetsträning/förstärkt
arbetsträning: 76 st
Antal avslut arbetsträning/förstärkt
arbetsträning: 38 st
Antal nyplaceringar arbetsträning/
förstärkt arbetsträning: 63 st
Finansiärer: Samarbetsparter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Antal volontärtimmar: 216 st
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

RIAGÅRDEN
VI ERBJUDER en trivsam miljö där vi serverar frukost och har
möjlighet att hjälpa till med kontakter med myndigheter. Det
finns dator, telefon, dagstidning och tillgång till 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 bjuda på ett luciatåg, vilket är ett uppskattat inslag.
UNDER 2017 utökade vi våra öppettider och erbjöd lunch,
fika och samvaro ytterligare 2 till 3 tillfällen i veckan. Vi lyckades
även detta år med att lägga vårt schema så att Riagården endast
hade stängt under 3 veckor under sommaren. Detta möjliggjordes genom att vi kunde tillföra extra resurser personalmässigt till
verksamheten.
RIAGÅRDEN har under 2017 även fått möjlighet att ta del
av de matvaror som skänks till vår matdistribution via handlare
i närområdet. Det möjliggör att vi kan laga matlådor och sälja
till bra pris till våra besökare. Vi har även fått varor via Helping
Hands som gynnat våra besökare. Det tackar vi för.

enheter, deltagande i sinnesrostund eller samtal med en diakon.
Möjlighet finns även till matkasse vid jul och att delta i Jul i
gemenskap som firas i någon av våra huvudmäns kyrkor.
VÅR ÖNSKAN är att våra besökare skall få en större känsla
av sammanhang (KASAM), att livet skall bli mer hanterbart,
begripligt och meningsfullt, samt att vi än mer ska kunna jobba
med motiverande samtal för varaktig förändring. Möjligheten till
arbetsträning eller praktik i våra sociala företag finns även för våra
Riabesökare och erbjuds när det är önskvärt och möjligt.

SIFFROR & SÅNT
Antal besökare: 2980 st varav 154 kvinnor
Antal volontärtimmar: 388 st
Antal serverade frukostar: 2299 st
Finansiering: Gåvor och bidrag.

FÖR DE SOM BESÖKER Riagården finns också möjligheten
till stöd på vägen mot nykterhet och drogfrihet. Rent praktiskt
kan det handla om att följa med till socialtjänst och beroende-

FAMILJELÄGER

MATDISTRIBUTION

I SLUTET AV JUNI ordnade vi ett familjeläger dagtid för de som
inte har egna ekonomiska förutsättningar att åka på semester, har
ett begränsat nätverk, lever med psykisk ohälsa eller är nya i Sverige.
Runt 30 stycken tillsammans med ett par ledare och duktig kökspersonal samlades i Vasastugan, Grödinge. Två av våra feriepraktikanter var extra resurser under dessa dagar. I fint sommarväder fick
vi t ex skapa med hjälp av Levande verkstadpedagoger, anordna eget
midsommarfirande och lära oss segling och samarbete under en
heldag med båten Ariel som utgick från Dalarö.

UNDER 2017 har Hela Människan påbörjat ett samarbete med
Willys i Tumba samt ICA Maxi i Flemingsberg i syfte att ta hand
om överbliven mat som annars skulle källsorteras. Det finns en
trefaldig vinst i detta: vi tänker på miljön, vi kan använda maten
på ett vettigt sätt i våra verksamheter eller för enskilda individer
och vi kan i förlängningen också engagera eller anställa personer
som jobbar med detta.

VI ÄR GLADA att kunna arrangera denna vecka och samtidigt
veta att flera av våra huvudmän också gör olika utflyktsdagar
och lägerveckor. Tillsammans kan vi under sommarperioden
erbjuda flera alternativ för de som annars känner sig isolerade eller
ensamma. Vi följde upp deltagarna genom en återträff runt Lida
idrottskyrka en oktoberlördag.

I FÖRSTA HAND har vi påbörjat en enkel form av utdelning
till några av våra huvudmän, kyrkorna, samt Riagården. Men vi
ser att detta engagemang kan växa och anta formen av en tydligare och samordnad distribution eller central för utdelning som vi
hoppas ska komma igång under 2018.

DET FINNS EN vinst i att kunna erbjuda deltagarna i våra olika
verksamheter detta mervärde utöver ordinarie åtgärder. Flera
deltagare knyter också nya vänskapsband samt hittar vägen till
kyrkornas aktiviteter.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

JUL I GEMENSKAP

VINTERNATT

HELA DECEMBER månad präglas av sociala-diakonala insatser
för människor som fryser, hungrar eller längtar efter gemenskap.
Vi ser också ett fortsatt behov av mötesplatser under julmånaden – att få dröja sig kvar i Stilla rummet och tända ljus, ta en
långfika i vårt café eller hänga på julmarknaden i november.
2017 beslöts att varje enskild församling får ombesörja utdelningen av julmatkassar. Men Hela Människan var med i samordningen av detta samt delade ut nytto- och hygienprodukter.
På julafton gick ”Jul i gemenskap” av stapeln i Tumba kyrka för
sjätte året i rad. Vid krubban samlades närmare 200 personer
och många stannade kvar hela eftermiddagen. Förutom ett antal
anställda hade vi aldrig klarat firandet utan ett 25-tal volontärer
som gjorde en fantastisk insats. Vidare skänkte ICA Kvantum och
ICA Solbo, Willys i Tumba och Lida värdshus stora mängder god
julmat. Vi dansade kring granen, pysslade med barnen och fick
tid till samtal vid julbordet. På begäran avslutade vi med julsånger
under kaffet och alla som ville fick med sig en julkasse hem.

I BÖRJAN AV 2017 arrangerade vi ”Vinternatt för EUmigranter” i Tumba pingstförsamlings lokaler. Med hjälp av
volontärer från flera kyrkor och praktisk tvätthjälp från Hela
Människan kunde vi hålla öppet ett par nätter i veckan samt
erbjuda mat, dusch och ombyten. Såväl kommunen som andra
från civilsamhället uppskattar initiativet och hänvisar gärna till
denna möjlighet eftersom det finns få platser i våra kommuner
som öppnar upp för denna målgrupp.

NÅGRA TIMMAR mitt på dagen går fort men det är mycket
arbete före och runt om. Samtidigt vet vi att symbolvärdet är
mycket större för alla de människor som inte behöver fira jul ensamma. Ända fram till julafton hör kommunanställda eller oroliga
släktningar av sig och frågar om vi kan ta emot människor så alla
kan fira en jul i gemenskap.

UNDER HÖSTEN 2017 gjorde vi bedömningen att behovet
även kommande säsong var tillräckligt stort varför vi drog
igång säsongen 2017-18 i december med liknande upplägg som
fungerat bra.

SIFFROR & SÅNT
Antal besökare Jul i gemenskap: 200 st
Antal volontärtimmar Jul i gemenskap: 150 st
Antal volontärtimmar Vinternatt: 528 st

INTEGRATIONSARBETE DIAKONALA
HELA MÄNNISKAN är med och driver integrationsnätverk i
NÄTVERKET
såväl Salem som Botkyrka samt med olika kontakter i Huddinge.
Genom att kyrkor, civilsamhälle och kommun möts kan många
frågor samordnas. I dessa nätverk lyfter vi större frågor om hur
vi kan påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning men vi
tipsar också varandra om var och hur konkreta insatser kan göras.
Det kan vara allt ifrån olika språkcaféer till simundervisning, vilka
aktiviteter våra kyrkor kan erbjuda och hur man använder olika
kanaler för att få hjälp av samhället. Här följer några exempel.
Under året har kvotflyktingar från FN placerats i våra kommuner
och Hela Människan, i nära samarbete med kommunanställda,
har stöttat upp med akuta förnödenheter. I Salem har Språkvän
startat där nyinflyttade matchas med invånare som bott länge
i kommunen och talar god svenska. I Botkyrka har vi förberett
volontärer för att göra insatser inför inflyttningen i modulhusen för de som fått uppehållstillstånd och ska söka eget boende.
Under året har det blivit tydligt hur värdefullt det är att kyrkorna
och Hela Människan finns med på spelplanen utanför kyrkans
väggar för ”samhällets minsta”. Vi kan påverka och förändra mer
än vi tror. Många som annars är ovana vid kontakt med kyrkornas
verksamheter räknar med Hela Människan och våra huvudmän
som naturliga samarbetspartner.

ETT PAR GÅNGER per termin möts anställda och volontärer
från huvudmännen med särskilt ansvar för diakonala och sociala
frågor. Tillsammans ser vi över vad som planeras och görs i
kyrkorna och hur vi med Hela Människan som nav tillsammans
med de lokala församlingarna kan utveckla detta samt slippa dubbelarbete och kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Men det
syftar också till att kraftsamla gemensamma insatser och hjälpa en
enskild församling med det dom inte mäktar med.
VI HAR UNDER året också
fortsatt med sinnesroandakter
lunchtid på tisdagar i Stilla
rummet samt besök av diakoner, präster och pastorer. Men
Hela Människan möter även
församlingarna i gudstjänster
och på andra mötesplatser
för att informera, lyssna in
visioner och söka möjligheter
till samverkan.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALT FÖRETAGANDE
Våra sociala företag har som mål att skapa samhällsnytta. I våra
sociala företag vill vi genom arbete och delaktighet integrera
människor i samhälle och arbetsliv. Genom dessa företag minskar vi samhällets kostnader och bidrar till att skapa begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet för enskilda människor. Vi vill
att våra affärsidéer bidrar till ett hållbart samhälle.

UPPDRAG:
Erbjuda sysselsättning
och arbetsträning på
en hälsofrämjande
arbetsplats. Skapa nya
och fler arbetstillfällen och sälja varor och
tjänster med god kvalitet. Generera ekonomiska resurser till våra
sociala verksamheter.

MÅL FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE
Att starta upp nya verksamhetsgrenar
i Campus Flemingsberg, Stuvstakyrkan,
Flemingsbergskyrkan samt Prästgården
Huddinge

Att söka och utveckla nya verksamhetsgrenar
Att bidra till ökat återbruk i våra kommuner

Att hitta ett gynnsamt ekonomiskt koncept för våra caféer och catering
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SECONDHANDBUTIK TUMBA
Återigen har vi haft ett fantastiskt år avseende gåvor och kunder.
Gåvorna har strömmat in och omsättningen har ökat. Samtidigt
har arbetsbördan varit tung. Detta på grund av färre placeringar
från Arbetsförmedlingen efter avvecklingen av Sysselsättningsfasen och därigenom färre deltagare i arbetsträning som bidragit i
arbetet. Det antalet ökade under hösten. Vi har arbetat med att
utveckla våra arbetsrutiner för att hitta bättre anpassning och
bättre förmåga att hantera variationen av antalet placeringar och
erfarenheten av arbetsuppgifterna, bland annat inne i sorteringen.
UNDER SOMMAREN hade vi ett mycket bra samarbete med
Botkyrka kommun genom placeringen av 24 ungdomar med
feriepraktikplats hos oss, de gav oss en fantastisk hjälp i arbetet tillsammans med deras handledare. De avlastade bra under
semesterperioden och vår personal kunde ha sommarledigt i lugn
och ro.

DEN 18 NOVEMBER hade vi vår numera traditionella julmarknad. I år med lite färre knallar än tidigare men fortfarande
med sång, glada kunder och god omsättning. En tradition som
vi kommer fortsätta med i någon form, kanske med nytt innehåll
nästa år.
VI HAR haft studiebesök från fler olika sammanhang under året,
enheter från Hela Människan Västmanlands län, styrelsen från
Hela Människan Sverige, Hässelby församling och deras secondhandpersonal för att nämna några.
VI HAR FÖRT många samtal om hur vi kan samverka med
Flemingsbergskyrkans secondhand.

SIFFROR & SÅNT
Under året har vi bland annat sålt 36 638
damplagg, 44 178 enheter porslin, 3583 möbler
och 15 187 leksaker.
Under året har vi haft 49 854 betalande
kunder.
Antal volontärtimmar: 1700 st

EFTER SOMMAREN startade våra nya arbetslag upp. En arbetsledare tillsammans med en konsulent tog ansvar för en grupp
deltagare och ett område inom butiken. Ett nytt sätt att samarbeta
som skapade goda förändringar. Vi strukturerade samtidigt upp
arbetet med tydligare arbetsscheman för personalen.
UNDER HÖSTEN, som en konsekvens av färre deltagare under
året, blev det tydligt att varuflödet blivit en trång sektor. Då är det
bra att vi har extra förrådsutrymmen.

SECONDHANDBUTIK STUVSTA
Under våren, närmare bestämt 16 maj, slog vi upp portarna till
vår andra secondhandbutik. Denna gång i Stuvsta centrum.
Stuvstakyrkan har bidragit med volontärer, både före öppning
och under butikstider. Första månaderna höll vi öppet samma
tider som i Tumba, men sedan valde vi att dra ned till 3 dagar

i veckan. Butikens inriktning har varit barn. Kunder har också
möjlighet att lämna gåvor i butiken vilket ger oss nya kontakter även på gåvosidan. Det har varit fantastiskt roligt att få
chansen till nya kundkontakter och att jobba så nära en av våra
huvudmän.

SIFFROR & SÅNT
2017 gav 130 000 i intäkter och 1427
betalande kunder.
Antal volontärtimmar: 52 st
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

CAFÉ
VI HAR UNDER året arbetat med att förbättra våra marginaler i caféet med fokus på att minska våra kostnader. Vi har
därför prövat att under året driva caféet med endast en anställd
arbetsledare. Det har inneburit att vi fått dra ned på en del av
vår service som att leverera catering och vi har även dragit ned
på egenbakat. Under året har vi fört samtal om på vilket sätt
vi kan bibehålla kvalitet och atmosfär i caféet samtidigt som vi
fortsatt håller kostnader nere. Dialogen fortsätter och resultatet
av det kommer vi se under 2018.

I BÖRJAN AV våren avslutade vi vårt café i Botkyrka folkhögskola. Ett samarbete som varat i två år. Vi ser fram mot nya
samarbetsformer i framtiden.

SIFFROR & SÅNT
Vi har sålt 7500 koppar kaffe och 2600 frallor.
Under året har vi haft 15 109 betalande kunder.

ÖVRIGT SOCIALT
FÖRETAGANDE
TRYCKTJÄNSTER: Vi har fortsatt hjälpa kyrkor, föreningar
och enstaka privatpersoner med tryck och kopiering.
STÄDTJÄNSTER: Vi har begränsat våra externa uppdrag
inom städ som en anpassning till nuvarande resurser. Vi har
fortsatt städning av Stuvstakyrkan och hos någon enstaka kund.
CYKELVERKSTAD: Verkstaden har under året lagat 22 cyklar.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TRANSPORT
VÅR SKÅPBIL med bakgavellyft som rymmer ca 18 kubik har
visat sig matcha våra behov bra. Bilen har gjort våra transporter
säkrare och bättre ur arbetsmiljöhänseende.
VI HAR FORTFARANDE under 2017 ett mindre antal
deltagare i verksamheten. För att säkra våra transporter anställde
vi i början av 2017 två personal till transport, en chaufför och en
assistent med anställningsstöd. Vi ser ett behov av att arbeta fram
ännu bättre rutiner och därigenom höja vår kvalitet på denna
tjänst. Som ett led i detta har vi sedan hösten en digital körjournal
monterad i båda våra bilar. Transportverksamheten är starkt kopplad till vårt varuflöde och butikens framgång, vilket ställer höga
krav på funktion och flexibilitet.

TOTALT HAR vi haft drygt 346 körningar varav 77 var betalda
hemkörningar. De övriga 269 var hämtningar av gåvor. Dessutom
har vi haft ett antal andra interna körningar samt bl.a varje vecka
kört till återvinningscentralerna för att tömma våra containrar på
gåvor.
UNDER 2017 har vi haft totalt två containrar. Dessa finns på
ÅVC i Flemingsberg samt i Salem. Vi är tacksamma för förtroendet. Många fina gåvor kommer in denna väg. Vi har fått en
ökning av gåvor som lämnats i vara containrar. Snittet under året
har varit 7.5 ton/månad.
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ÅRSBOKSLUT

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ORGANISATION
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, i
denna årsberättelse och förvaltningsberättelse
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,
Hela Människan Sverige. Vårt organisationsnummer är 812800-4382.

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.

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

UPPDRAG
Diakonal mobilisering
Uppmärksamma behov och stimulera till
insatser.
Diakonal handling
Uppmuntra och stödja diakonala/sociala insatser
och genom utbildning bidra till ökad kvalitet i
arbetet.
Diakonal opinionsbildning
Föra en socialpolitisk dialog som medverkar till
strukturella förändringar, där erfarenheter och
möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen.

HUVUDMÄN
Hela Människan är en samverkansorganisation där huvudmännen/medlemskyrkorna beslutat att tillsammans utföra vissa sociala/diakonala verksamheter. Huvudmännen har inget
eget ansvar att bidra ekonomiskt till organisationen mer än genom frivilliga gåvor. Det
är endast representanter för huvudmännen
som kan sitta i organisationens styrelse. Vid
årsskiftet fanns tio huvudmän(medlemmar)
i Hela Människan. Huvudmännen kallas till
årsstämma och höstmöte för att fastställa
verksamhetsplan, budget, välja styrelse och
revisorer samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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Våra huvudmän är: Inom Svenska kyrkan; Botkyrka församling, Grödinge församling, Huddinge pastorat och Salems församling. Inom
Equmeniakyrkan; Equmeniakyrkan Tumba
(Centrumkyrkan), Equmeniakyrkan Hallunda
(Hallundakyrkan), Rönninge Missionsförsamling (Skogsängskyrkan) Stuvstakyrkans
församling och Vårstakyrkans församling.
Inom pingströrelsen finns Botkyrka pingstförsamling.

STYRELSEN
Styrelsen har under året bestått av
13 ledamöter + ordförande.
Ordförande, Lars Hofgren
(Botkyrka församling)
Vice ordförande, Lennart Blixth
(Botkyrka församling)
Sekreterare, Boris Granath
(Botkyrka församling)
Ekonomiansvarig, Leif Isaksson
(Rönninge missionsförsamling)

Övriga styrelseledamöter
Donald Molander
(Salems församling)
Elisabet Abdo
(Equmeniakyrkan Hallunda)
Erik Belani
(Botkyrka församling)
Eva-Li Prades
(Huddinge pastorat)
Eva Ståhlman
(Botkyrka pingstförsamling)
Håkan Lindberg
(Botkyrka pingstförsamling)
Iréne Cederborg
(Grödinge församling)
Jonas Edenvik
(Equmeniakyrkan Tumba)
Kaija Jansson
(Huddinge pastorat)
Tommy Aronsson
(Stuvstakyrkans församling)

MEDARBETARE
Vid årsskiftet 2017-2018 hade vi motsvarande
21,2 (19,2) heltidstjänster fördelade på 17 (16)
kvinnor och 8 (7) män, totalt 25 (23) personer
och medelåldern var 48,6 (49,1) år. Under året
har vi fått ta del av 3332 (2630) volontärtimmar.

ÅRSBOKSLUT

SAMARBETSORGANISATIONER
Vi samarbetar med ett stort antal
organisationer, företag och myndigheter
samt deltar i olika nätverk. Samverkan med
dessa sker bland annat genom verksamheter,
bidrag och avtal. De vi mest samverkat
med under året utöver våra huvudmän är
Arbetsförmedlingen, Botkyrka samt Salems
kommun, Försäkringskassan, Botkyrka
Folkhögskola, Hälsopromotiongruppen
och SRV. Bland de företag som på ett mer
omfattande sätt samverkar med oss genom
att bidra ekonomiskt, skänka varor eller
bidra med praktikplatser vill vi nämna
Bageriprodukter, ICA MAXI Flemingsberg, ICA
Supermarket Solbo i Tumba, Willys i Tumba,
Helping Hands i Norsborg, Unilever i Södertälje
och ICA Kvantum i Tumba. Bland våra övriga
större bidragsgivare finns Gålöstiftelsen, och
stiftelsen Wasagården. Utöver dessa vill vi lyfta
fram våra enskilda gåvogivare.
Vi utgör en fristående del av Hela Människan
Sverige genom ett samverkansavtal och våra
stadgar. Hela Människan Sverige har elva
nationella kyrkor som uppdragsgivare, varav
Svenska kyrkan är den största. På ett 80-tal
platser i Sverige erbjuds liknande verksamheter
som vår, med bland annat öppna caféer,
arbetsträning, härbärgen och andra boenden
samt annan form av stödverksamhet. På några
platser bedrivs riktat arbete mot exempelvis
frigivna, unga i riskzon och våldsutsatta kvinnor.
Vi lokala enheter arbetar alltid utifrån våra
lokala behov.

den stora personalgruppen och i de mindre arbetslagen. Vi har fortsatt att förstärka kunskaper
kring salutogent ledarskap och förhållningssätt
kopplat till den gemensamma spelplanen. Vårt
mål är att detta ska prägla vårt arbetssätt och
bidra till en god psykosocial 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. Vår personal har även
tagit del av extern utbildning och handledning
under året. Vi vill utveckla vår organisation med
tyngdpunkt på varje individs unika värde.
En stärkt känsla av sammanhang minskar
risken för påverkan av riskfaktorer och ökar
medvetenheten om skyddsfaktorernas värde för
en hållbar utveckling för individer. Begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet är nyckelord i
arbetet med människor i utsatta livssituationer
och förändringsprocesser.

MÅNGFALD

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

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 arbetsträningsplatser berikas
Hela Människan både av kulturell mångfald
och av olikheter vad gäller fysiska och psykiska
funktionsförmågor. Det bidrar på ett tydligt och
positivt sätt till vår styrka och förståelse för
många olika människor i samhället. Vi vill vara
öppna för ny kunskap som kan leda till varaktig förändring och utveckling. För att minimera
riskerna för att språket ska bli ett hinder i
mötet med människor har vi börjat tillämpa
metoden bildstöd i vårt vardagliga arbete.

Delaktighet, förståelse och välbefinnande är viktiga ledord i arbetet med att stärka och samordna organisationens budskap både inåt och utåt.
I en organisation som ständigt behöver förhålla
sig till förändrade förutsättningar behöver vi ha
en löpande planering för internutbildning. Under
2017 har vi arbetat med internutbildning både i

Genom arbetet med bildstöd har vi fokus på
att ge extra stöd för människor med begränsade resurser att kommunicera och ta del av
kommunikation, det är ett av de kognitiva
och kommunikativa arbetssätt och metoder
vi utvecklar för att underlätta mångfalden i
samhället och dess arbetsmarknad. Ett socialt

METODUTVECKLING
OCH POLICYARBETE

arbetsområde utöver vårt avtalade arbete och
kopplat till vårt mervärde, för att motverka utanförskap med syfte att ena alla slags olikheter
med bas i det mänskliga.
Antalet arbetslösa med funktionsvariation
har näst intill fördubblats de senaste tio
åren. I befolkningen totalt är arbetslösheten
inom den målgruppen 10 procent.
Andelen arbetslösa bland personer med
funktionsvariation med nedsatt arbetsförmåga
är närmare 13 procent. Här bidrar vi till att fler
inom den målgruppen får jobb eller kommer
närmare arbete.

INSAMLING OCH
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.
Genom att mötas och nätverka. Med hjälp av
planerad kommunikation kan vi förstärka och
förtydliga det vi gör och vill. Vi har jobbat för
att hitta balans mellan socialt företagande och
den sociala verksamheten, men också försökt
lyfta fram att dessa två delar hör ihop, att allt
vi gör är en del av vårt lokala sociala arbete.
Fokus ligger på personlig kommunikation,
sociala medier och webb.
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. 2016 gjorde vi det lättare att ge för den
som vill genom digitala betallösningar som
swish, kort och sms. Under 2017 har vi försökt
att uppmuntra till användande av dessa möjligheter. Tack alla ni som på olika sätt bidrar till
Hela Människans arbete.

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.
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Vi har två stora intäktsdelar i vår organisation.
En är försäljningen av våra varor och tjänster
som tillsammans 2017 gav knappt 4,1 miljoner
kronor (4,5), nedgången beror till största delen
på minskad försäljning i caféverksamheten
p.g.a. besparingar av personalkostnader.
Dessutom får vi två ersättningar från
Arbetsförmedlingen, dels ersättning som
kompletterande aktör och dels som utbetalning
av anställningsstöd. Totalt gav det dryga 5,5
miljoner kronor (6,4). Nedgången beror till
största delen på den snabba avvecklingen av
Sysselsättningsfasen och att de nya uppdragen
från Arbetsförmedlingen kom igång sent under
2017.
Gåvor/insamling gav totalt 138 tkr (139) och
anslag från våra huvudmän gav 346 tkr (345
tkr) Resultaträkningen utvisar att intäkterna
totalt blev knappa 11,8 miljoner kronor (13,1),
en minskning med 10,1 % jmf med 2016.
Den enskilt största kostnadsposten är personal
som utgjorde drygt 9,3 miljoner kronor (8,9).
Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev
12,4 miljoner kronor (12,9) en minskning med
4,2 % jmf med 2016.
Ekonomiskt sett blev 2017 för Hela Människan
ett år då vi gjorde ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster på minus 633 tkr vilket
trots det är drygt 510 tkr bättre än budgeterat.

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

FRAMTIDA UTMANINGAR
Vi behöver kunna kvalitetssäkra och stabilisera
våra befintliga verksamheter och genom det

bidra till ett lugn och en långsiktig stabilitet
för personal och deltagare, samtidigt som vi är
uppmärksamma och alerta på att möta de nya
sociala behoven som uppstår i vår värld. Det
dubbla förhållningssättet måste vi förhålla oss
till, långsiktig stabilitet, samtidigt med flexibilitet
och utveckling.
Vi ser en ökad utsatthet i vårt närsamhälle som
beror på arbetslöshet, svårigheter i att som
nyanländ etablera sig, ökad segregation, rädslor,
ungdomar med svag framtidstro och få positiva
förebilder, en stor grupp kvinnor med utländsk
bakgrund som står utanför arbetsmarknaden,
isolering och otrygghet, familjer i utsatta
livssituationer, personer i hemlöshet och/eller
missbruk. Detta utmanar oss.
En organisation som vår måste hålla en hög
kvalitet på arbetsmiljön och verka för en utmanande och stimulerande arbetsplats med bra
anställningsvillkor. Att attrahera och bibehålla
personal med hög kompetens på alla nivåer i
organisationen är helt avgörande för att vi skall
kunna erbjuda bra verksamhet för vår målgrupp
och utveckla samarbetet med våra partner.
Vi behöver vårda och utveckla relationen/partnerskapet med myndigheter och andra 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. En ömsesidig förståelse
och förtroende för våra olika roller och förmågor
behöver finnas som ger stabilitet oberoende av
de förändringar som uppstår utifrån politiska
beslut och skiften av personal. Att båda parter
lär sig hantera dessa olika relationer är ett hela
tiden pågående arbete. Utmaningen att etablera
sig i en ny kommun som Huddinge har visat
sig stor. Nyetablering är alltid en utmaning och
måste ses som en investering i framtiden men
kan kortsiktigt kräva extra resurser.
2017 har varit ett ekonomiskt tufft år mellan
olika avtal, förändrade insatser och partner
inom verksamhetsområdet arbetsinriktad
rehabilitering. Vi har under året fått arbeta oss
in i nya avtal och rutiner i relationen med vår
största partner, Arbetsförmedlingens olika lokala
och regionala kontor. Idag är utmaningen att
arbetsmetoden anpassas och utvecklas så vi
på kortare placeringsperioder kan medverka
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till långsiktig utveckling för individen. Kortare
placeringar ökar även belastningen på vår
administrativa avdelning. Samtidigt under 2017
har vi även upprättat vårt första lokala Idéburna
offentliga partnerskap (IOP) med Botkyrka
kommun. Den formen av avtal är något vi
strävar efter att teckna inom flera områden
och med fler av våra kommuner kommande år.
De ger en långsiktighet och ökar vår stabilitet
vilket gör att vi kan höja kvalitén på vårt arbete
genom att attrahera kompetent personal och
erbjuda stabila och långsiktiga villkor.
Vi har tack vare en långsiktig planering och god
omvärldsbevakning bra rutiner och god kontroll
på intäkter och utgifter. Att vara förberedd och
ha en god framförhållning för förändringar i
ekonomin är en förutsättning för att kunna
hantera ett tufft år som 2017 och samtidigt anta
framtidens utmaningar.
Vår största utmaning ligger alltid i att göra ännu
större skillnad för den enskilda människan vi
möter. Ett möte vi vill ska skapa förutsättningar
för hens utveckling till ett mer hanterbart,
begripligt och meningsfullt liv. Behovet av att
utveckla kommunikativa och kognitiva stöd i
verksamheten ökar när fler språksvaga och personer med neuropsykiatriska variationer söker
sig till oss. Vi vill fortsätta vara den organisation
som möjliggör och skapar förutsättningar för
individer att stärka sina egna resurser och få
tillgång till de verktyg man behöver för att själv
skapa varaktig förändring i sitt liv.

ÅRSBOKSLUT

EKONOMIREDOVISNING
Resultaträkning

John Björklund
john.bjorklund@helamanniskan.se
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Balansräkning
Jämförelseårets siffror är anpassade till innevarande års uppställning.
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Noter årsbokslut 2017
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 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.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, org.nr 812800-4382
Rapport om årsbokslutet
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Hela
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2017.
Föreningens årsbokslut ingår i den tryckta delen av
detta dokument på sidorna 16-22.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt
väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns
ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består av
verksamhetsberättelsen för 2017 (men innefattar
inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende
denna).
Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsbokslutet är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
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 årsbokslutet
upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 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 realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2017.
Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av
föreningens 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
redovisningsprinciper som används och rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsbokslutet. 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
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en
avdelning inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Grund för uttalande

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
de 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 årsbokslutet har upprättats i enlighet
med bokföringslagen och om årsbokslutet ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder 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. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Nacka den 16 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Tumba den 16 mars 2018

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hela

Lennart Pålsson
Förtroendevald revisor
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Varje vecka. Intensiv aktivitet.
Mängder av möten. Som gör skillnad.
För människor i utsatta livssituationer.
Människor där kraven på arbetsmarknaden skapat ett utanförskap.
För andra kan det vara alkohol- och drogberoende,
psykiska funktionshinder eller annan utsatthet.
Även vuxna, ungdomar och barn med egen social problematik
eller de som lever i miljöer där denna problematik
förekommer hör till vår målgrupp.
Där finns vi med ett stödjande arbete i ett lokalt vardagssammanhang.
Med utgångspunkt i det friska och fungerande vill vi synliggöra möjligheterna
att växa som människa och bistå i att förmedla hopp inför framtiden.
Bakom Hela Människan står kyrkorna i Huddinge, Botkyrka och Salem.
Genom att samla erfarenheter, kompetens och resurser ökar möjligheterna
att driva ett långsiktigt lokalt socialt arbete.
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GE EN GÅVA
VIA SWISH!

Direkt via
hemsidan

Gåvogiro
90 32 16-0

SWISH: 1235262068
Ange kampanjkod
”14700” vid inbetalning.

HELAMANNISKAN.SE/HBS
KLICKA PÅ ”DITT BIDRAG
BEHÖVS”
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”14700”VID
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helamanniskan.se/hbs

facebook.com/hela.manniskan.huddinge.botkyrka.salem
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