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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

LÅT HJÄRTAT VARA MED!
Jag hoppas att den här verksamhetsberättelsen och årsredovisningen skapar ett
intresse hos dig för vårt arbete, att vi gör
dig nyfiken på oss och det vi gör. Kanske
kan innehållet inspirera och även utmana
dig att tillsammans med oss vilja göra ännu
mer skillnad här lokalt för och tillsammans
med dig och våra målgrupper!

medmänniskor. Det bidrar till att vi får ett
samhälle med ökad distans och mindre
relation mellan oss som finns och lever här.
Du och jag måste relatera mer till världen
och våra medmänniskor med hjärtat som
fönster och filter och låta det styra hur vi ser
på och förhåller oss till varandra och hur vi
vill forma vårt samhälle.

Vi vill vara en organisation som fortsatt
efter 40 år är relevant för vårt samhälle och
som fortsätter möta de behov och utmaningar som du och vi ser finns här. Det vill vi
göra tillsammans med dig, våra huvudmän,
kyrkorna i våra tre kommuner och alla
andra goda krafter.

När vi använder hjärtat i betraktandet av
världen och våra medmänniskor, då blir vi
en del av den världen och vi hamnar i en
relation till den vi möter. Det kommer
påverka hur vi agerar och tänker.

Under 2019 tog vi fram en ny Vision för vårt
arbete, som vi vill ska utmana oss framåt,
den lyder:
Vi vill att alla människor ska
ha en värdig livssituation.
Vi vill att Huddinge, Botkyrka och
Salem ska vara generösa samhällen
som tar vara på människors möjlighet
att växa, där varje människa upplever
gemenskap, tillhörighet och framtidstro.
När du läser berättelsen kommer du se hur
vi försökt förverkliga denna vision under
2019. Genom att möta människan där hen är,
genom att bedriva en mångfald av verksamheter för och tillsammans med människor,
genom att mobilisera människor till engagemang och genom att skapa opinion och
uppmärksamhet kring frågor vi tycker måste
uppmärksammas för människors skull.
För att lyckas och fortsätta lyckas med detta
måste vi i alla led i vår organisation ha
HJÄRTAT med i arbetet. I den tid vi lever har
vi en tydlig tendens att betrakta varandra
och våra medmänniskor mer utifrån ett
teoretiskt och intellektuellt perspektiv,
där vi använder hjärnan mer än hjärtat i
förhållande till och betraktandet av våra

Gud bor i hjärtat, det är därifrån han utgår.
Ser vi på våra medmänniskor med hjärtat
som kraftkälla kommer vi se Gud och den
skapelse han format och som vi fått ansvar
att vårda. Då går det inte att gömma sig
bakom siffror och rapporter, då är det människor oavsett vad de gjort eller kommer från.

Till sist, håll ögonen öppna, se alla fantastiska människor runt dig och låt hjärtat vara
med i ditt liv under 2020!

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

I denna berättelse kommer du inledningsvis
möta två av våra tidigare ordföranden i
varsin krönika. Krönikor som utmanar både
oss som organisation och de sammanhang
vi finns i, men som också ger oss reflektioner över vår tid och vår värld.
Vi har valt att bjuda in dessa som ett led i
att vi 2020 jubilerar på flera sätt, vi går från
0 till 100 under 2020!
Vi firar att vi:
etablerat verksamhet i Tullinge 2020
varit i våra nuvarande lokaler
i Tumba under 10 år
som organisation varit
verksamma här lokalt under 40 år
i Sverige funnits som
organisation under 100 år!
Under 2020 kommer vi bjuda in till flera
spännande arrangemang som vi hoppas du
kommer ta del av.
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ATT VERKA I ETT NYTT LANDSKAP
BERNT WÅHLEMAN
ORDFÖRANDE 2003-2008

Den nye biskopen i Stockholms stift och
den tidigare prästen i Botkyrka församling,
Andreas Holmberg, har skrivit doktorsavhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”. En
inspirerande och utmanande titel, inte
bara för Svenska kyrkan, utan för hela den
gemenskap som utgörs av kristna kyrkor
och församlingar, inklusive ett gemensamt
diakonalt arbete som Hela Människan. Avhandlingens slutsatser bygger på omfattande
fältstudier från två förortsförsamlingar och
ett nätverk av församlingar. Fältstudierna
visar att diakonin är en viktig del i den kyrka
som försöker orientera sig i det nya landskap
som vi möter 2020. Några nyckelbegrepp
i avhandlingen utgör utgångspunkter för
tankar och reflektioner som jag anser vara
mycket viktiga förutsättningar för Hela Människans diakonala arbete.
För det första är det för Hela Människan
viktigt att ha ”tillit till uppdragsgivaren och
uppdraget”. Uppdragsgivaren för kyrkornas
gemensamma diakoni är ingen mindre än
Jesus Kristus. Det innebär att ha tillit till
den som har gett kyrkan sitt uppdrag och
att dessutom ha tillit till de kyrkor som i
sin tur har gett Hela Människan uppdraget
att vara kyrkornas gemensamma diakonala
organisation. Men det stannar inte där.
Utöver att veta vem uppdragsgivaren är
måste Hela Människan också vara klar över
vad uppdraget innebär. Varje kyrka som är
huvudman för Hela Människan har för egen
del ett diakonalt uppdrag, men det handlar
inte bara om diakonala verksamheter, utan
kyrkan som sådan är diakoni. Uppdraget
som Hela Människan fått innebär inte att
man skall täcka hela det diakonala fält som
kyrkan har, utan man skall svara för ett
”begränsat” diakonalt uppdrag, som kräver

en kompetens och resurs som inte varje
kyrka var för sig har. På så sätt blir Hela
Människan i vissa sammahang kyrkornas
diakonala spjutspets för att möta människor i utsatta situationer.

Man verkar i en kontext som man saknar
förmåga att behärska och veta vart man är
på väg. Men utgångspunkten för förändring måste alltid vara att möta människor i
utsatthet.

Tilliten ställer samtidigt krav på både Hela
Människan och på kyrkorna. Kyrkfolket/
medlemmarna i kyrkorna måste ha kunskap
och delaktighet i det arbete som bedrivs. En
sådan delaktighet kan ta sig olika uttryck.
Ett sätt är att kyrkorna ser engagemanget
i ledningen för Hela Människan som den
egna kyrkans förtroendeuppdrag och
värderar det så. Men framförallt, att på ett
aktivt sätt stödja personer som är beredda
att engagera sig som volontärer inom den
verksamhet som Hela Människan bedriver
och på så sätt skaffa sig en konkret kunskap
om arbetet, som man i sin tur kan förmedla
tillbaka till sin kyrka.

För det tredje måste Hela Människan som
kyrkornas diakonala organisation alltid inta
”ett profetiskt förhållningssätt” i förhållande
till samhället. Hela Människan kan i en mening aldrig bli en integrerad del i samhället, inte heller förenas med några politiska
program eller partier. Hela Människan
måste ständigt, utifrån sin kunskap och sina
erfarenheter av utsatta människors situation,
vara en opinionsbildare och kritisk röst, även
när det handlar om att kritisera det samhälle,
som kanske utgör ett viktigt ekonomiskt stöd
för det arbete man bedriver. Utan en sådan
integritet och distans sviker Hela Människan
sin kallelse och sitt uppdrag.

Samtidigt måste Hela Människan för egen
del ständigt vara medveten om risken att
organisationen kan bli en egen storhet som
”driver” bort ifrån kyrkorna, utan hänsyn till
uppdragsgivaren och den bas som kyrkorna
utgör. Därför är det viktigt att Hela Människans medarbetare inte förlorar kontakten
till den gudstjänstfirande församlingen och
finner former för att regelbundet möta dem.
Att rekrytera personal som har en förankring
i kyrkorna är viktigt för att kunna hålla ”rätt
kurs”. Men trots att kyrkorna utbildar många
diakoner saknas ofta sökande till utannonserade tjänster med en sådan bakgrund. Här
behöver utbildningsanordnare medverka till
en förändring och aktualisera behovet ,samt
ge utbildningen ett innehåll som också svarar
mot de behov som finns hos Hela Människan
och liknande organisationer.

För det fjärde skall Hela Människan ”ha
en förmåga att inte bara ge utan också att
ta emot”. Det handlar om att inte bara se
en utsatt människa som en klient i behov
av det som Hela Människan kan erbjuda
av hjälp och stöd. Det handlar också om
att se den resurs som varje människa kan
ge till Hela Människan som organisation.
Många människor som kommer till Hela
Människan upplever sig i underläge och
utan egna resurser. Så är det ju inte. Hela
Människan måste ständigt påminna sig om
att varje människa har något att erbjuda,
resurser som skall tas i anspråk. Utan en
sådan grundläggande inställning kommer
man att misslyckas att lyfta människor och
hjälpa dem att se sitt eget värde. I en social
organisation är det lätt att man bara ser sig
som givare och har svårt att ta till sig vad
den människa man möter har att ge.

För det andra har Hela Människan att ”leva
i ett tillstånd av ständig förändring”. Man
är aldrig framme utan ständigt på väg. Ett
sådant förhållningssätt ställer stora krav på
en organisation. Bland annat innebär det
att som organisation sakna kontroll och att
ständigt leva i ett tillstånd av osäkerhet.
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Till sist låt oss medverka till att både
kyrkorna och Hela Människan skall finna
former för en utveckling som bidrar till att
vi tillsammans kan vara en kristen röst i ord
och handling i det nya landskap vi ser växa
fram i vårt land och våra kommuner.

INLEDNING

VI TROR PÅ LIVET FÖRE DÖDEN!
Hela Människan borde inte finnas. Inte i
Huddinge. Inte i Botkyrka. Inte i Salem.
Och inte i Sverige.
Den känslan fick jag ibland vid kontakt med
en och annan myndighetsperson under
min period som ordförande i vår lokala
organisation. Inte nog med att en idéburen
organisation tangerade eller rent av gav
sig in på områden som myndigheterna
ville äga, den här var också kristen, det var
kyrkorna som stod bakom den.
(Nästan) ingen sa något elakt eller argt
till oss. Hördes höjda röster kan det nog
ha varit våra, när vi tog kontakt för att
erbjuda samarbete. Responsen var mer halt
undanglidande, som vid gyttjebrottning
utan motståndare. Vi var nog väl
uppstudsiga, det kan ha bidragit.
Och det måste påpekas: För det mesta
möttes vi av intresse och uppskattning för
våra ganska frejdiga satsningar.
Tron, religionen, är ett opium för folket
skrev Marx och om hans övriga teser har
tappat i mötet med verkligheten, så har
just denna bestått.
Ni i kyrkorna försöker bara värva fler
troende, ni är inte intresserade av
samhället och de sociala problemen. Ni kan
sköta begravningarna, då passar det där
med evigt liv. Vi måste skydda folk från att
bli påverkade.
Nu var Marx inte ensam om den här tanken.
Lutheranen Geijer hade liknande tankar.
Opium sågs då som ett mycket gott
läkemedel med sin smärtstillande och
lugnande förmåga, avigsidorna framkom
senare. Tron på evigheten och himlen var,
tänkte man sig, lugnande och minskade
plågorna i detta liv. Förlamande enligt
Marx, förhindrar revolutionen och
håller kvar i fångenskapen ansåg hans
efterföljare.
Men det har inte fungerat så.
Det gör det inte nu heller.

Om Marx rest sig från stolen i British
Museums bibliotekssal (en silverbricka
markerar platsen) och gått några kilometer
mot det genomfattiga östra London
hade han kunnat höra sånger om himlen
strömma ut från Metodistkyrkor. Om han
gått in hade han träffat människor som
rest sig ur elände och fattigdom och tagit
ansvar för familj och samhälle.
Lite senare drog William Booth fram
med sin Frälsningsarmé, en organisation
som fortfarande ligger i topp vad gäller
förtroende, beroende på att de helt enkelt
har hållit grytan kokande och glada sjungit
om fortsättningen på livet.
När sången ljudit starkast om himlen har
det hänt något med dem som sjungit och
lyssnat. De har rest sig här på jorden. Den
sista versen om pärleportarna ovan där
men de första tre om jordelivet.
När kyrkorna helt inriktat sig på det
jordiska har det slutat med rikedom,
stora katedraler, krig och nöd.
Den tidigare statsministern och landsfadern
Tage Erlander hade mycket fromma
föräldrar, själv blev han ateist. I flera
sammanhang talade han om hur de
läsande och troende människorna på
artonhundratalet drev på utvecklingen
mot demokratin och därmed den sociala
välfärden. ”När människor (med kyrkans
hjälp) lärt sig läsa, och insett att de själva
kunde tolka Bibelns ord om det himmelska,
då förstod de att de också kunde ta itu med
det jordiska, och så höjde de uppstudsigt
sina röster på sockenstämman och tog med
tiden plats i kommunstyrelse och riksdag”.
Han kunde också berättat om hur några
nyväckta och nydöpta, utan att göra sig
till, i en liten stuga på västkusten bildade
en församling och fattade det historiska
beslutet om en röst var, kvinna som man.
Sådär 40 år före övriga initiativ i den
riktningen.

LARS-GUNNAR HJERNE
ORDFÖRANDE 2008-2016

När unga människor for iväg över haven
till tropiska länder med minimal chans
att överleva malarian och återvända
hem, var det inte för att komma snabbt
till evigheten, utan för att de vågade
leva för något, som det var värt att dö
för. Existensens högsta form enligt Sören
Kierkegaard. Men honom kände de nog
inte till.
I de olika kyrkorna predikas på olika sätt.
Vårt gemensamma Hela Människan är inte
en plats för förkunnelse, det är en plats för
diakoni, tjänande.
Uppgifterna är oändliga, formerna är
outsinliga. Vi väljer det vi kan och det som
är möjligt. Utan att förkunna.
Inte för tron utan på grund av tron. Trons
mysterium är stort. Diakonins mysterier är
större och fler, kanske tre gånger?
Som sångverserna.
Stadgar är tråkigt, men läs här:

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. (stadgarna paragraf 1)
Jesus talade om det jordiska mycket mer än
om det himmelska. Han talade med änkor,
fifflare, fattiga. Även med överhetspersoner.
Men då var han rätt uppstudsig!
Vi tror på livet före döden! (också!)
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MATVINN

Tänk dig all mat som livsmedelsbutiker slänger varje dag. Tänk dig att den maten faktiskt
kommer andra människor till godo. Sedan flera år tillbaka hämtar Hela Människan mat hos
olika livsmedelsbutiker. 2020 öppnar Hela Människan sin nya matbutik med låga priser.
– Det finns ett behov hos människor som inte har råd med mat för dagen, säger Fredrik
Lidsell, projektledare på Hela Människan.

Varje dag hämtar Hela Människans
kylbil upp varor från butiker i närområdet.
Samarbetet har funnits i flera år och nu
vill Hela Människan lyfta det till en annan
nivå. Under 2020 öppnas en matbutik med
låga priser tack vare samarbete med flera
livsmedelsbutiker.
Idag är det Fredd Lidsell som kör lastbilen
och hämtar maten som närmar sig bäst
före-datum hos butikerna. Den ordinarie
personalen är upptagen på annat håll. Han
hoppar upp i den nyinförskaffade kylbilen
iklädd arbetskläder och skyddsskor.
Idag följer kollegan och diakonen Pontus
Norshammar med på turen.
– Vi har köpt kylbilen för att följa alla regler
som finns för livsmedel. Vi hanterar kylvaror
och ska självklart hålla högsta nivån för att
bevara livsmedlen fräscht, säger Fredrik.

– Vi har haft matdistribution i flera år och sett att det finns ett behov. Det är en blandad skara bestående
av nyanlända, pensionärer, familjer och människor som finns i utsatta livssituationer och de som får
försörjningsstöd, säger Fredrik Lidsell.

FEBRUARI

JANUARI
Så börjar ett nytt år!
Spännande, inspirerande,
men även utmanande
och ansvarsfullt.
Projektet Tillväxt
kvinna fortsätter att
utvecklas.
Vi lever i en tid då vi
mäter kvantitet. Men
Hela Människan och
kyrkornas sociala arbete
måste i första hand utgå

Ta tillvara svinnet
Det blir en omtumlande start för kylbilen
med möte av sopbilen och felparkerade bilar som vill lämna kläder till secondhandbutiken. Efter en stund svänger Fredrik lugnt ut

från kvalitet. Varje person
är viktig i Guds och våra
ögon.
Nu är de i vattnet!
Vårens simkurser har nu
startat på Storvretsbadet i
Tumba. Simma lugnt!
Förändringar hos
Arbetsförmedlingen
påverkar placeringarna
av deltagare.

Januari brukar vara en
månad med lägre gåvoinflöde. Inte detta år. Vi är
oerhört tacksamma för
alla som visar förtroende
genom att ge oss så fina
saker!
Vi tittar nu runt på
olika lokaler för att se om
någon av dessa kan vara
aktuella för en matsvinnsbutik.

Vi är många som
njuter av lite varmare
dagar just nu. Men
nätterna är fortfarande
kalla. Speciellt om man är
utan hem. Genom
projektet Vinternatt
erbjuds varma sovplatser
för EU-migranter i vårt
närområde. Härom natten
var det rejält kallt och då
stod 17 personer på kö
till 10 sovplatser.
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Fem dagar i veckan är
det frukost på Riagården i
Tumba för människor i
utsatta livssituationer.
Vi möter vår
fastighetsägare kring
renovering av våra lokaler
i Tumba. Vi ser några
viktiga områden som
behöver åtgärdas.

Det har varit en tuff
start på terminen med
flera svåra beslut i
personalfrågor. Det tar
energi och kraft.
Samtidigt som vi har en
fantastisk personal som
gör skillnad varje dag!
Vi tar konkreta steg
mot vårt mål att öppna
en matsvinnsbutik som
också kan härbärgera
socialt arbete.

INLEDNING
på gatan. Fredrik har arbetat nästan ett år
på Hela Människan i Huddinge, Botkyrka,
Salem. Innan dess har han bland annat arbetat som butikschef i en matvaruaffär och
projektledare. Uppdraget med att bygga
upp en matvarubutik i Hela Människans
regi och att stödja målgruppen lockade och
han sökte tjänsten. För att gå vidare med
idén krävdes att alla huvudmännen och
styrelsen var med på tåget.
– Ledningen har länge velat att Hela
Människan skulle utveckla sin idé att ta
vara på matsvinnet. Vi har tittat på goda
exempel som DeLa-butiken inom Hela
Människan i Jönköping och Stadsmissionens matmission. Vi har haft matdistribution i flera år och sett att det finns ett
behov. Det finns ett behov hos människor
som inte har råd med mat för dagen. Det är
en blandad skara bestående av nyanlända,
pensionärer, familjer och människor som
finns i utsatta livssituationer och de som
får försörjningsstöd, säger Fredrik.
Minskad klimatpåverkan
Önskan om att ta steget vidare från att utöka
secondhandbutiken till en matvaruaffär har
funnits en tid i organisationen och 2020 kommer kunderna kunna handla mat för en billig
penning i den nyöppnade matvarubutiken.
Insamlingen av mat hos leverantörer fungerar
bra. Fredrik tar Coop i Tumba som exempel.
– De öppnade i somras och vi får bröd av
dem, som annars skulle ha slängts. Nu går
det till våra målgrupper genom bland annat
olika kyrkor samt till Riagården, en mötesplats för hemlösa. Alla butiker har ett svinn
och här får de möjligheten att göra något
bra av maten som annars skulle ha slängts.
Det ligger i tiden att minska klimatpåverkan, säger Fredrik.

Ris, pasta och grönsaker
Första stoppet är vid Willys, runt hörnet.
Här finns olika typer av mat som skänks
av olika anledningar. Ris, pasta, grönsaker och dryck hamnar i de olika backarna
märkta med Hela Människans klistermärke. Personalen i butiken gör tummen upp
för samarbetet med Hela Människan.
– Vi gör ju detta tillsammans med
personalen och butikerna, säger Fredrik.
Han lyfter upp backarna och hissar upp
dem med hjälp av kylbilens bakgavellyft. Bilens termostat är inställd på fyra
grader, så maten ska hålla sig till dess
den når en frys eller kyl.
– Bilen är en investering för oss, vi letade
länge för att det skulle bli rätt, säger han.
Känns bra in i hjärtat
Fredrik kör bilen vidare till grannbutiken
Coop där butikschefen Mia Andersson
väntar på lastkajen.
– Hej, har vi mycket idag? frågar Fredrik.
– Ja, en kundvagn med bröd, kom in
och kika, säger Mia.
Som butikschef har Mia funderat en
tid vad de ska göra med överflödet som
de inte kan sälja i butiken.

Vi gör en liten
omdisposition av saker i
butiken i Stuvsta. Vi vet
nu vad som säljer och
vad som inte säljer. Vi
utökar glas och porslin
samt leksaker och tar
bort ”blandat-hyllorna”.

Hjälpa människor att växa
Ett av Hela Människans budskap är att
nöden inte bara finns på julafton utan
även de andra 364 dagarna på året. Därför
hämtar de mat varje vecka året om. Ingen
ska behöva vara utan mat.
– Även på sommaren hämtar vi. Vi försöker
också dela upp rättvist mellan kyrkorna och
Riagården. Idag fick vi många pumpor så då
får nog alla varsin, säger Fredrik och ler.
På Hela Människan möts hela världen,
här pratar man olika språk, har olika traditioner och tillhör olika religioner.
– Alla har sin historia, och den försöker vi
fånga här. Vi kan ge ett sammanhang med

Hela Människan hämtar mat hos livsmedelsbutikerna varje vecka året om. Ingen ska behöva vara utan mat.
All mat delas sedan ut till fem kyrkor samt till Riagården, en mötesplats för hemlösa.

APRIL

MARS
StockholmDirekt
uppmärksammar våra
planer på att öppna en
livsmedelsbutik som tar
tillvara matsvinn.

– När Fredrik kontaktade mig blev det
en ”perfect match”. Vi jobbar ju hela tiden
med att köpa in rätt mängder för att slippa
slänga, men det är svårt att veta ibland.
Brödet som vi bakar här i butiken går inte
att sälja dagen efter. Ingen vill köpa gammalt bröd fast det är okej att äta. Man vill
ha dagsfärskt som kund, säger Mia. Tidigare
har butiken slängt ett halvt ton med bröd
i soporna varje månad men nu kan de ge
bort det till människor som behöver det.
– Det känns bra ända in i hjärtat, säger Mia.

Idag har vi en
inspirerande visionsdag
om vårt framtida engagemang tillsammans med
våra huvudmän i Huddinge, Botkyrka och Salem.
Vi fortsätter att delta
aktivt i olika former av
nätverk och mötesplatser
inom de diakonala
områdena och i nära
relation till våra
huvudmän.

Informationsmässa
hos Arbetsförmedlingen
Huddinge Botkyrka Salem
resulterade i 15-18 nya
deltagare.
I våra butiker och
genom arbetsträningen har
vi unika möjligheter att
möta deltagare från olika
bakgrunder och i samtal
vid t ex fikat arbeta med
värderingar, kultur och
kommunikation.

Årsstämman är ett
utmärkt tillfälle att få
kunskap och information
om vårt gemensamma
sociala/diakonala arbete.
Stämman är naturligtvis
öppen för alla andra
intresserade, men bara
ombud har rösträtt.
På Riagården
fortsätter arbetet som
tidigare. Vi märker att
antalet besökare ökar.

Möten, viktiga för vår
utveckling, många fler än
vi förstår sker varje dag i
stort och smått.
Fram till påsk klimatfastar vi genom att ha
vegetariska veckor i caféet.
Livet segrar! Vi på
Hela Människan vill
fortsätta tro på ett nytt
liv, nya möjligheter och
ett nytt ljus för varje

person vi möter - oavsett
bakgrund och livssituation. Glad påsk!
Vi är stolta
medlemmar av
Eurodiaconia som samlar
en miljon anställda och
volontärer i diakonal
verksamhet över hela
Europa. Vi vill uthålligt
fortsätta att verka för
förändringen för
samhällets minsta!
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INLEDNING
Delar ut matkassar
Varje vecka har diakonerna öppen mottagning och ger stöd på olika sätt. När barnkörerna övar lägger någon av diakonerna eller
volontärerna alltid fram påsar med bröd och
skriver varsågod på en skylt. Resten fryses in
för senare användning eller utdelning.
– Då kan de som inte har råd att köpa
färskt bröd ta en påse, kanske göra en god
smörgås när de kommer hem på kvällen. Vi
har också matkassar som vi delar ut till dem
som behöver. Allt vi får av Hela Människan
är verkligen behövt, säger Rauni.
Alla butiker har ett svinn och genom detta samarbete ges möjligheten att göra något bra av maten som
annars skulle ha slängts.

vår verksamhet. Den kristna grunden är att
se till människan. Vi vill hjälpa människor
att växa och komma vidare i sina liv, säger
Fredrik i bilen till nästa stopp som är ICA i
Flemingsberg, femton minuter bort.
Vara en del av Sverige
Ett 100-tal människor har sin arbetsträning,
praktik eller liknande hos Hela människan
idag. Därför finns ett nära samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, kommunen och Försäkringskassan.
– När vi nu expanderar med bland annat
vår matbutik kan ytterligare cirka 40 personer få plats hos oss. Vi hjälper människor
att bryta sin isolering, få en sysselsättning,
lära sig svenska och i förlängningen finns
möjlighet för dem att få jobb inom dagligvaruhandeln. Vi kommer att lära dem att
hantera livsmedel till exempel. Matbutiken
är ett sätt att få ut fler i arbete och kunna
ge människor som lever på existensminimum en chans att köpa mat till rimliga
priser, säger Fredrik.

– Det vi gör är en stor del av integration,
hjälpa människor att kunna vara en del av
Sverige, säger Fredrik.
Användning av allt
Efter ICA Flemingsberg är vi tillbaka i Hela
Människans lokaler. Nu ska brödpåsarna
vägas och maten ska delas upp i fyra backar
som strax ska ut till kyrkorna.
– 24,2 kilo bröd från Coop idag! Hälften
ska läggas in i frysen till Riagårdens deltagare, säger Fredrik glatt till Pontus som
genast börjar ordna med brödet.
Fredrik och Pontus har sorterat varorna
och ska nu köra ut dem till kyrkorna. Första
stoppet av fyra är Säbykyrkan i Salem.
Där väntar diakonen Rauni Strömbäck vid
dörren.
– Oh, vad roligt att ni kommer, säger hon
glatt.
– Vi har användning av allt vi får, allt går
till våra verksamheter. Pumpan kanske blir en
lykta i barngruppen eller så får husmor hitta
på en maträtt av den. Och bröd fick vi idag!

MAJ
Som en aktivitet inom
ramen för Tillväxt kvinna
har vi nu kommit igång
med mentorgrupper.
Vilken vårdag! Perfekt
för en fika på terrassen.
På löne- och
ekonomidelen är det just
nu fullt upp. Vi har
beslutat att byta
löneprogram från Hogia
till Visma.

Hoppfullt
Mats Wåhleman är verksamhetschef på Hela
Människan. Han har varit med om att bygga
upp butiken och caféet. Han ser hoppfullt
på den nya matbutiken och samarbetet som
finns med livsmedelsbutikerna.
– Tänk, där vi har våra lokaler idag var ett
smutsigt garage, säger han och pekar på parkeringslinjerna i golvet som fortfarande finns kvar.
Hela Människans uppdrag är att arbeta
för och tillsammans med människor i utsatta
livssituationer. Mats menar att det kan
finnas olika orsaker till att människor fallit
igenom skyddsnätet.
– Fattigdomen finns här i Sverige idag,
fler och fler får inte ekonomin att gå ihop.
Men jag ser också att den som arbetar i vår
butik kan få ett jobb i framtiden, säger Mats.
Tillbaka till Säbykyrkan. Det är dags för
Fredrik och Pontus att köra vidare på rundan.
Fredrik lyfter in backen i kyrkans kök och får
hjälp att lägga in varorna i frys och kyl.
– Nästa kyrka väntar på sin matback,
säger han och hoppar snabbt upp i kylbilen
och kör iväg.
Emelie Simmons, tidigare publicerad i
Botkyrka församlingsblad nr 5 2019

JUNI
Vi har volontärer som
gör fantastiska insatser i
våra verksamheter. Det
kan vara regelbundet eller
via tillfälliga projekt. Det
kan vara i våra butiker
eller i någon grupp, läger
osv. Det kan vara
gentemot en specifik
målgrupp eller mer
generellt. Idag mötte vi
ett gäng fantastiska
frivilliga från Huddinge,
Botkyrka och Salem.

Vi har lämnat in en ny
upphandling till Arbetsförmedlingen Det handlar
om en ny åtgärd anpassad
för sociala företag med
begränsat antal deltagare.
Avslutning för Skapa
Gott Liv-gruppen där
utlandsfödda kvinnor
under våren har samtalat
om bland annat stress,
friskvård, hälsosam mat,
och relationer.

Flera kyrkor har
uttryckt önskan om
närmare samarbete med
Hela Människan, gärna i
de egna lokalerna eller
nära det lokala
sammanhanget.
Försäljningen
fortsätter att öka och så
även gåvoinflödet. Vi är i
akut behov av mer lagerutrymme. Det bästa vore
att ha ett lager som vi
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kan arbeta i och på så
sätt kunna ta bort visst
lagerutrymme för att få
mer butiksyta.
Uflykt med Riagården
till ett sommarsoligt
Sturehovs slott. Lunch,
samtal om hopp och
framtid i en lugn och
rogivande miljö.
Vår verklighet rymmer
spännande människor,

givande samtal och
möten.
Nu är vi på väg mot
familjeläger på
Strömsborg i Roslagen! 👍☀️
Förväntansfulla föräldrar
och barn som ser fram
emot dagar fyllda med
sång, musik, skapande
aktiviteter, lek, bad och
vila. Och förhoppningsvis
en hel del nya bekantskaper.

INLEDNING

SOMMARLÄGER
Strålande sol, lekar, gruppsamtal och utflykter med både spännande aktiviteter och experiment
och besök på ett jordbruk. Det var lite av det som hände på sommarens dagläger.
–Det är första gången vi åker till
Strömsborgs vilohem i Roslagen med dessa
familjer som annars inte skulle få någon
semester under sommaren, säger Carl-Johan
Freed som arbetar som konsulent på Hela
Människan.
Natur som uppmanar till rörelse
Strömsborg ligger på Rådmansö, öster om
Norrtälje. Här upplever du en naturskön omgivning med vandringsleder och fantastisk
havsutsikt med badplats, fotbollsplan och
brygga. Omgivningarna nästan uppmanar
besökarna att röra på sig. Intill fotbollsplanen och runt husen finns stora gräsytor där
man riktigt kan springa av sig eller ägna sig
åt krocket, fotboll eller annan lek.
–Här på lägret fick jag lära mig kasta
frisbee. Jag har aldrig lyckats fånga frisbeen
förut, men här lärde jag mig det, säger en
pojke som varit med på lägret.
Några andra barn berättar att de har haft
det lugnt men samtidigt njutit av att ha så
nära till badet.
–Men vi har pysslat, lekt och busat också,
säger en flicka.
Lägret gör nytta
Harriet Holmgren, som också arbetar som
konsulent, berättar att många har velat följa
med på lägret, men tyvärr har man fått säga
nej till flera familjer denna gång.

–Vi var tvungna att prioritera familjer där
det fanns mer problematik än bara det rent
ekonomiska.
Genom hemsida, anslag, Facebook och på
andra sätt har Hela Människan informerat
om familjelägret som riktat sig till ensamstående föräldrar med barn i åldern 3-13 år
och som på egen hand saknar ekonomisk
möjlighet att resa på semester.
–Det märks att lägren gör nytta. Vi kan vara
med och avlasta familjerna några dagar, både
för mammor som är trötta av för mycket press
och ansvar i en tuff livssituation, men även
för många av barnen som kan känna oro över
att mamma inte alltid mår bra. På lägret får
barnen vila från oron en stund och istället

Härliga dagar
Vilohemmet består av fem stora villor och
en liten stuga för två personer. Vilohemmet
ägs av stiftelsen Strömsborgs vilohem och
under år 2019 fungerade Hela Människan
Sverige som överinseende organisation.
Efter den sista lunchen på Strömsborg
åkte lägerdeltagarna till Glassberget i Norrtälje där alla bjöds på valfri glass, en mycket
uppskattad avslutning på härliga dagar i
Roslagen.
Daniel Ryderholm, tidigare
publicerad på helamanniskan.se

Sommarlägret bjöd på på härliga dagar i Roslagen.

AUGUSTI

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

koncentrera sig på att ha roligt tillsammans
med andra barn, säger Harriet Holmgren.

använda till att anpassa
och utveckla vår organisation så den möter och
utmanar just dessa behov.

fynda secondhandböcker.
Missa inte vår specialare:
kaffe, egen mugg plus en
bok, endast 25 kr!

Idag startar cykelkursen
för den som är vuxen och
kanske född i ett annat
land. Målet är att lära sig
cykla och bli bekväm att
vistas i trafik och natur.

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

På pocketbokens dag,
30 juli, finns chans att

Vi vill och kommer
fortsätta göra skillnad i
våra kommuner för och
tillsammans med
människor i utsatta
livssituationer, för det är det
som driver oss och är vårt
gemensamma uppdrag!
Hela Människan får
ibland fotbollsbiljetter att
dela ut. En fin möjlighet
att bjuda med någon som
annars har svårt att gå

dit på egen hand t ex
ensamkommande och
nyanlända.
”Sommarkul i
Brantbrink” är igång.
Fotboll, kubb, brännboll...
för ungdomar och barn
de sista dagarna innan
skolan börjar!
Vi har funnit en kylbil
som vi vill köpa. Med
kylbil är vi redo att ta

nästa steg i matvinnsprojektet och kommer kunna
sköta det utan att bryta
kylkedjan.
Då var vi igång! Två
nya fullbokade simkurser
denna hösttermin. Idel
glada miner!
Arbetet på Riagården
fortsätter. Under hösten
blir det försök till omtag
på flera områden.
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NÄTVERK OCH
SAMTAL
Våren 2019 startade ett mentorprogram för utlandsfödda kvinnor där de får möta en annan utlandsfödd kvinna som varit i Sverige en längre tid och kan mer om etablering, vägar till studier,
arbete och hur det skiljer sig att vara kvinna i Sverige och i hemlandet.
– Den som är mentor har en egen erfarenhet och har själv gjort samma resa, säger Mariam Danho,
en av mentorerna i programmet.
Mentorprogrammet är en del av det treåriga
projektet Tillväxt Kvinna som innehåller olika aktiviteter och insatser för utlandsfödda
kvinnor. Tillväxt Kvinna är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem,
Botkyrka kommun, studieförbundet Bilda
och Hela Människan. Projektet startade
2018 och avslutas 2021. Finansieringen
sker med pengar från Tillväxtverket. Harriet
Holmgren arbetar som konsulent hos Hela
Människan och en av hennes uppgifter är
att samordna mentorprogrammet.
–Mentorprogrammet föddes som en idé
om att starta ett nätverk för de kvinnor vi
möter i arbetsträning hos oss. Tanken var
att de skulle få möjlighet att möta en annan utlandsfödd kvinna som varit i Sverige
en längre tid och kan mer om etablering,
vägar till studier, arbete och hur det skiljer
sig att vara kvinna i Sverige mot i hemlandet. Målsättningen har varit att utgå ifrån
kvinnornas behov och önskemål och skapa
erfarenhetsutbyte och samtal. Tillsammans
med studieförbundet Bilda rekryterade vi
mentorer som fick utbildning under våren

2019. Det är kvinnor som tidigare har vana
från att leda grupper och som gjort det
genom Bilda, säger Harriet Holmgren.
Gjort samma resa
Mariam Danho är en av mentorerna i programmet. Hon kom till Sverige från Syrien
2011. Mariam är bland annat ordförande
för en kvinnoförening i ortodoxa kyrkan
och tycker om att vara ledare.
– Den som är mentor har en egen erfarenhet och har själv gjort samma resa. Deltagarna i gruppen kan spegla sig i och hitta
förståelse hos sin mentor, som också har
erfarenhet av att byta land och kultur och
av att inte förstå språket med allt vad det
innebär. Jag ledde två grupper förra året
och ska snart börja med min tredje. Första
gången vi träffas blir en presentationsdag
då vi berättar vad vi brukar göra. Deltagarna får också berätta om sig själva, var de
kommer ifrån och när de kom till Sverige,
vad de har för utbildning och mycket annat. Sedan brukar vi komma överens om
en plan för de gånger vi ska träffas. Den
utformar vi tillsammans. Jag kommer med

SEPTEMBER
Mitt i myllret på årets
Salemdag finns Hela
Människan tillsammans
med Skogsängskyrkan
och Salems kommuns
integrationssamordnare.
”Svenska i butik”
drar igång.
Viktig kväll på
Subtopia i Alby med
andra aktörer från
civilsamhället i Botkyrka

förslag på ämnen och det gör de också.
Vi brukar samtala om sånt som skillnaden
mellan att uppfostra barn i Sverige och
i hemlandet, eller hur man tar hand om
hälsan. Jag brukar ge dem mycket information om till exempel Arbetsförmedlingen,
folkhögskolor, apoteket, men även om hur
man kan skapa kontakter via nätet och få
information om utbildningar och jobb.
– En tjej frågade mig hur man gör för att
bli trygg och för att trivas när man flyttar
från sitt hemland till Sverige. Det är viktigt
att varje person får tid att prata. När
de träffas första gången är de blyga för
varandra. Sedan händer något som gör att
de kommer närmare varandra och nästan
känner sig som en familj. Då behöver man
bara säga ett ord så vill alla börja berätta,
säger Mariam Danho.
Nyckeln till det sociala livet
En av de kvinnor som deltagit i Mentorprogrammet är Dragana Bijelic.´ När Dragana
kom till Sverige från Bosnien 2014 började
hon redan efter en månad att arbeta i ett
gatukök. Där fick hon hjälp med språket av

OKTOBER
samt politiker och
företrädare från
kommunen.
Nu har vintern kommit
till secondhandbutiken i
Tumba. Vi hänger fram
vinterjackor och ställer
upp vinterskor. Som
secondhand behöver vi
vara ute i god tid så
kunderna inte hinner
köpa sina jackor på annat
håll.

Vi fortsätter med
gruppinformation varje
torsdag då vi tar emot
nya deltagare från
Arbetsförmedlingen.
Rådet för civilsamhällsfrågor i Botkyrka har
nu formellt bildats och
fått sina direktiv.
Det handlar inte om
vad vi gör utan varför vi
gör det!

Höstens första
studiebesök för våra
deltagare går till
Stadsmuséet. Den
guidade visningen bjuder
på en spännande inblick
i Stockholms framväxt
och öppnar upp för
många diskussioner och
jämförelser med historien
i bl a Syrien och Irak.
Det kommer nya
deltagare från frivården.
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Alltid fyndläge i våra
butiker i Tumba och
Stuvsta.
Integration är inte
valbart eller ett tillägg till
allt det andra utan en
oumbärlig inställning vi
alla behöver bära med oss
i vardagens alla möten.
Denna höst har våra
engagerade volontärer
hittat fler kollegor och

butiken i Stuvsta är
öppen varje lördag.
Härligt tycker vi och våra
kunder!
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.

INLEDNING

Mariam Danho, mentor, Dragana Bijelic,´ deltagare i mentorsprogrammet och Harriet Holmgren, samordnare.

ägaren som också talade jugoslaviska. När
gatuköket fick stänga blev Dragana utan
arbete och fick problem med språket.
Idag studerar hon svenska på SFI, med
inriktning mot handel och livsmedel och får
arbetsträning hos Hela Människan i Tumba.
– Jag tycker det var mycket bra att vara
med i en mentorgrupp. Där kunde vi kvinnor träffas och prata om hälsa och annat.
Vi pratade om allt, även våra problem. Vi
grät och skrattade mycket tillsammans.
Ibland när tårarna kommer känns det bättre
efteråt. Det är bra att vi talar svenska med
varandra i grupperna. Det är svenska man
behöver för det är nyckeln till det sociala
livet. Här på Hela Människan får jag tala
svenska fyra fem timmar varje dag. Om det
är något jag inte förstår frågar jag handledaren. Jag lär mig lite mer hela tiden och
det blir bättre månad för månad. På bussen

hem talar jag svenska med min kompis som
är från Polen. När jag under min dag får
träffa många kompisar som jag kan prata
svenska med, då är jag nöjd när jag kommer
hem, säger Dragana Bijelic.´
Roligt tillsammans
Varje mentorgrupp har fem till sex deltagare
och träffas under drygt två timmar vid fem
tillfällen. Vid det sista tillfället brukar man
ha en avslutningsfest då man går ut och
äter tillsammans.
– Vi klär upp oss fint och går till en
restaurang tillsammans. Alla kvinnorna har
ett stort ansvar för familjen. Därför är det
viktigt att få en dag då vi har roligt tillsammans och inte behöver tänka på mannen
och barnen. Efter mentorträffarna har flera
av oss hållit kontakten, säger Dragana
Bijelic.´

NOVEMBER
Höststämma! Vi beslutar
om ny vision och får del av
spännande utveckling som
väntar 2020.
Vi tänder ljus i
allhelgonatid. Både för de
som lämnat oss och för
alla ”vardags-helgon”
som kämpar på mitt
ibland oss.
I startgroparna! Över
20 personer möts för att

Fortsättning på gång
Mentorprogrammet har fått positiv respons
från deltagarna. Hela projektet Tillväxt Kvinna är treårigt och tar slut 2021. Utvärdering
av hur det går sker kontinuerligt under resan
med metodiken Most Significant Change,
MSC, som bygger på intervjuer, där kvinnor
får berätta om vad de upplever som den
viktigaste förändringen för dem sedan de
började i projektet. För mentorprogrammet
finns redan nu planer på en fortsättning.
–Vi har sett att det hinner hända en hel
del redan på fem träffar, men det skulle
vara bra att kunna bygga vidare på det
man kommit igång med. Därför tittar vi
tillsammans med Bilda på möjligheten att
kunna låna en lokal för en fortsättningsgrupp som kan träffas ett antal gånger,
säger Harriet Holmgren.
Arne Hyckenberg

DECEMBER
planera kommande
språkcafé i Prästgården
Huddinge.
Idag har vi besök av
ett filmteam från
Botkyrka kommun som
filmar delar av vår
verksamhet.
Vi har fantastiskt
många ansvarstagande
personer inom våra sociala företag. De hittar nya

möjligheter och ser till
att saker rullar framåt!
Ett av Hela Människans
uppdrag är att vara med
och påverka opinion och
politik. Ett antal personer
från Sverige, däribland vår
konsulent Carl-Johan,
besöker snart EU och
Bryssel för att möta
kommissionärer och
svenska EU-representationen.

Vi närmar oss julen.
För en del av de vi möter
skapar dessa helger
istället oro, ensamhet och
utanförskap.
Heldagsutflykt med en
buss full av människor
från i stort sett hela
världen. Drottningholms
slott, traditionell julmarknad och lunch.
Några skymtade faktiskt
kungen.

Härlig julstämning när
caféet i Tumba fylls av
julmusik!
Julbord på Riagården.
Vi sjunger julsånger och
de som behöver får en
julmatkasse.
Ett steg närmare! Efter
ett antal fullastade vändor
har vi nu butiksinredning
för att kunna öppna en
matsvinnsbutik.

Studiebesök i våra nya
lokaler i Tullinge, dit
lager, sortering och
transport flyttar i januari.
Jul i gemenskap bjöd
återigen på värme, härlig
mat, juliga sånger och
många samtal.
Vi kan se tillbaka på
ännu ett år med tusentals
möten. Möten som gjort
skillnad, här lokalt!
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RIAGÅRDEN
Riagården hade under 2019 totalt 1809 besök av frukostgäster.
Det blir i snitt 42 besök per vecka. Majoriteten är män, men vi har
också några kvinnor som kommer kontinuerligt.
Vi har arrangerat påskbord och sommarlunch samt sommarutflykt
till Sturehovs slott. Under hösten anordnades en höstlunch samt en
jullunch då det delades ut matlådor och julklappar.

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

Förutom återkommande stamgäster har även nya besökare tillkommit och vi har under hösten utökat det sociala stödet i form av
ansökningar, myndighetskontakter och -besök. Vi har även fältat
vid några tillfällen då vi antingen varit oroliga när någon stamgäst
haft hög närvaro eller då vi velat nå nya kontakter
genom att möta personer i Tumba centrum och bjuda på kaffe
samt presentera RIA-verksamheten.
Under våren hade vi också en större volontärs- och informationsträff med besök från AA Stockholm. På den öppna mötesplatsen
på morgnarna, ges många individuella stödsamtal med kontakt
med kommunala myndigheter och diakoner i våra kommuner.

SAMARBETEN
Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, företag, myndigheter och deltar i olika nätverk. De som Hela Människan mest
samverkat med under året utöver huvudmän och medlemsorganisationer är
Arbetsförmedlingen, Botkyrka samt Salems kommun, Samordningsförbunden i Södertälje och Huddinge-Botkyrka-Salem, Försäkringskassan, Botkyrka
Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Famna, Hälsopromotiongruppen och
SRV.
Vi har kontinuerligt samarbete med Hela Människan Sverige och
Hela människans enhet ute i landet.
Bland större övriga bidragsgivare finns Gålöstiftelsen och stiftelsen Vasagården. Utöver dessa vill Hela Människan lyfta fram enskilda gåvogivare av
både varor och pengar.
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MATDISTRIBUTION
OCH MATSVINN
Under året har vi varje onsdag hämtat svinn från ICA Maxi
Flemingsberg och Willys Tumba. I början av sommaren adderade vi
Stora Coop Tumba som givare till oss. Varje vardag hämtar vi Coops
”överbak” från dagen innan. Varorna tar vi tillvara och fördelar
till våra deltagare, RIA-besökare och till några av kyrkorna i våra
kommuner.
Under året har vi förutom Flemingsbergs församling, St. Petrus
och Paulus ortodoxa kyrka, Salems församling, Ängskyrkan och
Riagården även adderat Svenska kyrkan i Skogås/Trångsund och
Equmeniakyrkan i Hallunda till vår distribution.
Under hösten har det förberedande arbetet att gå från matsvinnsdistribution till en matsvinnsbutik intensifierats inför öppning
2020. Vi har under året fått varor och produkter även från Dryck
Sthlm, Unilever, Noll7Noll, ICA (Supermarket/Kvantum) Trossen i
Trosa, Bageriprodukter, ICA Maxi i Botkyrka Retail House samt
Botkyrkabyggen. Vi önskar kunna fortsätta dessa kontakter inför
öppnandet av matsvinnsbutiken.

INTEGRATIONSARBETE
En stor del av integrationsarbetet på Hela Människan sker genom
det dagliga mötet i våra butiker, vid arbetsträning och vid fikat. Men
vi anordnar också särskilda tillfällen då deltagare får öva svenska
och lära sig nya färdigheter för att komma in i svenskt samhällsliv.
I somliga fall hänvisar vi vidare till den mångfald av t ex språkcaféer
som våra huvudmän eller Röda korset bedriver i våra kommuner.
På olika sätt är vi aktiva i, samt bedriver integrationsnätverk i
Huddinge, Botkyrka och Salem. Genom att kyrkor, civilsamhälle och
kommun möts kan många frågor samordnas och vi kan påverka
politiker och beslutsfattare samt stödja varandra i konkreta insatser.

GRUPPER OCH KURSER
I Salem har vi kunnat stödja våra huvudmän där bland annat
Skogsängskyrkan tillsammans med kommunen och frivilliga bedriver ”Språkvän”, ”Mat & prat” samt en integrationskurs 2.0 där
man besökt Historiska muséet och Skansen.
I Huddinge har vi under hösten förberett uppstarten av ett nytt
språk- och integrationscafé i Prästgården på torsdagseftermiddagar tillsammans med huvudmän och volontärer i kommunen.
I Botkyrka fortgår grupper och kurser dagtid som förläggs till våra
lokaler i nära anslutning till arbetsträningen.
Vi har fortsatt att arrangera simkurser för utlandsfödda vuxna. Två kurser per termin med 12 stycken deltagare har mötts på Storvretsbadet
(Tumba). Efter 10 veckor och genomförd kurs har de erhållit diplom.
Nytt för 2019 var cykelkursen för utlandsfödda vuxna. Tillsammans med Botkyrka vuxenutbildning och Cykelfrämjandet erbjöd
vi en sommarkurs under två veckor i juli. Vi hade två grupper om
sammanlagt 25 deltagare där en majoritet var kvinnor från Turkiet,
Afghanistan, Iran och Eritrea. De flesta gick både på arbetsträning
på Hela Människan samt läste på SFI.
Botkyrkabyggen rensade ut sina förråd efter vintern och gav oss
möjlighet att rusta upp cyklar till kursen. Vi fick praktiskt stöd av
våra feriepraktiserande ungdomar från Botkyrka kommun. Det
långsiktiga målet var att på egen hand kunna cykla och känna friheten att med sin familj kunna åka på utflykt eller cykla till jobbet.
INTEGRATIONSUTFLYKTER
Vi har under 2019 fortsatt med dagsutflykter för personer med
rötterna i ett annat land och som är nya i våra kommuner. I september åkte en buss till Skoklosters slott och avslutade i Sigtuna
med rundvandring och besök på Sigtunastiftelsen. I december åkte
bussen till Drottningholms slott för en guidad visning, besök på jul-
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marknaden och slottsparken samt lunch på Lovön. I oktober gjorde
vi vardagsutflykter tillsammans med våra deltagare till Stockholms
stadsmuseum respektive en naturvandring på Järvafältet.

träff i november. Andra viktiga mötesplatser har varit visionsdagen
med huvudmännen en lördag i mars samt en
volontärträff i april när vi samlade alla frivilliga.

FAMILJELÄGER

Sinnesrostunderna i Stilla rummet har fortsatt på tisdagarna
kl. 12.45 med en breddad närvaro från våra kyrkor. Under året har
vi besökt flera församlingar och berättat om verksamheten

För fjärde året i rad anordnade vi ett familjeläger veckan efter
midsommar (25-28 juni) och i år var det första gången lägret hade
övernattningar. Nio mammor och tretton barn deltog tillsammans
med två konsulenter från Hela Människan, en pedagog från Huddinge församling och fem volontärer med anknytning till Stuvstakyrkan och Ängskyrkan. Vi hade via Hela Människan Sverige
möjlighet att hyra tre sekelskifteshus vid Stiftelsen Strömsborgs
vilohem, vackert beläget vid havet på Rådmansö utanför Norrtälje.
Lägerinbjudan riktade sig till ensamstående föräldrar med barn i
åldern 3-13 år som på grund av psykosociala och/eller ekonomiska
skäl inte själva hade möjlighet att åka på semester. Gensvaret på
inbjudan var stort, flera anmälningar kom från familjer i kontakt med
Botkyrka kommuns familjebehandlare.
Under veckan fick vi vara med om både medvind och motvind i
dubbel bemärkelse. Viktiga samtal, möten och livsprocesser sattes
igång parallellt med sång, musik och skapande samt bad och lek i de
natursköna omgivningarna. Under hösten ordnades även återträffar
för deltagarna på sommarlägret.

DIAKONALA NÄTVERK
Under året har vi påbörjat ett diakonalt nätverk för våra huvudmän
och kontakter i Huddinge. Parallellt har det diakonala nätverket
för Botkyrka-Salem fortsatt att mötas. Sammanlagt blir det ett par
träffar per termin då vi tillsammans ser över vad som görs i kyrkorna respektive på Hela Människan och hur vi bäst kan samverka för
att undvika dubbelarbete samt dra nytta av varandras erfarenheter.
På huvudmännens önskan möttes båda nätverken för gemensam

EN ÅRSCYKEL AV
SOCIALA INSATSER
VINTERNATT FÖR EU-MIGRANTER
Tillsammans med volontärer och ledningsgrupp från Botkyrka pingstförsamling samt även Centrumkyrkan höll vi öppet för målgruppen.
Kvälls- och nattetid varje måndag-onsdag från januari-mars pågick
insatsen. Ett 10-tal nattgäster möttes upp i Tumba centrum för att gå
till pingstkyrkan och få varm kvällsmat, dusch, en säng och frukost
morgonen efter.
SOMMAR
Inför sommarens semester och sommarlov tryckte Hela Människan
upp flyer samt affisch där vi samlat tips på mötesplatser och aktiviteter som vi och våra huvudmän anordnar. Målet är att avhjälpa
ensamhet och utanförskap genom att sommartid kunna erbjuda så
många hälsofrämjande sammanhang som möjligt. Även vårt café
fungerar som en mötesplats under sommaren.
Andra gånger har vi kunnat hänvisa till t ex fritidsgården Spaljé i
Centrumkyrkan (Tumba). Vid några tillfällen har vi kunnat erbjuda
gratis fotbollsbiljetter i syfte att gå på match med någon som inte
annars har möjlighet.
Strax före skolstart arrangerade vi ”Sommarkul på Brantbrink”
med stöd av Tullinge fotboll då vi under tre dagar bjöd in unga
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i området för att tillsammans med våra feriepraktikanter spela
fotboll, kubb och brännboll.
JUL
2019 arrangerade vi inte någon julmarknad men för att skapa
möjligheter till mötesplatser och tillfällen till stöd erbjöd vi istället:
Julcarols i caféet
Julpyssel för stora och små tillsammans med volontärer
Julmarknadsutflykt till Drottningholm
Luciafirande i Pingstkyrkan med luciatåg från Edessaskolan
Julsamlingar i Stilla rummet för bön, samtal och vägledning
Extra julöppet på Riagården där matkassar från ICA Maxi i

Flemingsberg, Willys och Coop i Tumba samt särskilda julklappar
och hygienprodukter skänkta av Unilever i Södertälje kunde delas
ut till målgruppen.
Vi avslutade genom sedvanligt firande med ”Jul i gemenskap” i
Tumba kyrka på julafton. Närmare 140 deltagare, personal och
volontärer slöt upp kring julsamling, julmat, julsånger, julgodis och
dans kring granen. Inarbetade kontakter bland handlare som Willys
och ICA Kvantum i Tumba samt Lida värdshus, kompletterades med
nya givare som ICA Maxi i Botkyrka och Coop i Tumba. Vi kunde i
år också tipsa om andra, liknande samlingar i våra kommuner.

METODUTVECKLING OCH POLICYARBETE
Hela Människan arbetar hela tiden för att vår vision och värdegrund ska
genomsyra det dagliga arbetet. Vi utvecklar de metoder vi använder för att
på bästa sätt kunna möta våra aktuella målgrupper med bra verktyg och
respektfullt förhållningssätt.
Delaktighet, förståelse och välbefinnande är viktiga ledord i arbetet med
att stärka och samordna organisationens 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 2019
har vi valt att satsa på extern utbildning för stora delar av vår personal.
Satsningen är kopplad till Kugghjulet, vilket är ett treårigt projekt som
drivs av Famna. Satsningen har syftat till att öka förutsättningarna för oss
som arbetsintegrerande socialt företag att drivas och utvecklas genom
kunskapshöjande insatser.

FIT, Feedback- Informerad Terapi är ett instrument som är framtaget för att
hantera uppföljningar och utvärderingar. Metoden är enkel att använda
samt att det inte kräver så mycket tid från det vardagliga arbetet. FIT har
ett mångteoretiskt förhållningssätt till utvärdering och förbättring av kvalitet och effektivitet i förändringsarbete. Detta möjliggör för oss att anpassa
och modifiera vårt arbetssätt till våra deltagares behov. FIT bidrar till en
dialog med våra deltagare och gynnar ett positivt resultat i deltagarnas
förändringsarbete.
MSC, Most Significant Change är en intervjumodell kopplad till ett
forskningsprojekt som vi valt att ta del av. Modellen tydliggör individens
stegförflyttningar kopplat till förändringsarbete, och välbefinnandets

påverkan för att förändringen skall bli positiv och varaktig. Intervjumodellen syftar till att synliggöra livshistoriens påverkan fram till nutid och hur
det kan påverka möjligheten att göra val och påverka framtida utveckling.
Förståelse för vad som är fungerande ökar välbefinnandet och bidrar till
motivation till förändring.
Lösningsfokuserad samtalsteknik. Samtliga konsulenter har tagit del
av utbildningen vilken bidragit till ökad förståelse för processen i ett
lösningsfokuserat samtal. Utgångsläget är ”som du frågar får du svar”.
Utbildningen har bidragit till ett ökat medvetande och fler verktyg för ett
samtal som gynnar utvecklingen för våra deltagare.
Vi har fortsatt att förstärka kunskaper kring salutogent ledarskap och
förhållningssätt kopplat till KASAM och den gemensamma spelplanen.
Vårt mål är att detta ska prägla vårt arbetssätt och bidra till en god
psykosocial arbetsmiljö som gynnar hälsa och personlig utveckling. Vi vill
att vårt salutogena perspektiv ska bidra till att människor kan fungera, må
bra och lyckas med det som är viktigt. Vi vill utveckla vår organisation med
tyngdpunkt på varje individs unika värde.
KASAM är den metod som vi använder oss av och som syftar till att bidra
till stärkt känsla av sammanhang. Metoden bidrar till att minska risken för
påverkan av riskfaktorer och öka medvetenheten om skyddsfaktorernas
värde för en hållbar utveckling för individer. Begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet är nyckelord i arbetet med människor i utsatta livssituationer och förändringsprocesser.
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ARBETSTRÄNING
Vi är en kompletterande aktör hos Arbetsförmedlingen för att ta
emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser för deltagare i
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
där deltagarna har behov av arbetsprövning/träning för att utreda
vilken arbetsförmåga de har efter sjukskrivning.
Vidare har vi avtal inom MIA (Mobilisering inför arbete) via Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem samordningsförbund. Dessa
deltagare har behov av förrehabilitering vilket kan innebära allt från
en till flera timmar per vecka i arbetsträning hos oss. Samarbetet
med våra uppdragsgivare har stärkts och blivit mycket bra. Under
2019 har vi haft 338 personer som deltagit i någon av dessa insatser.
All vår verksamhet som t ex secondhandbutik, café, kök, transport,
lager, sortering och cykelverkstad har skapats för att ge möjligheter
till anpassad sysselsättning för de personer som behöver arbetsträning eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
Utifrån ett salutogent förhållningssätt vill vi ge alla våra deltagare
möjlighet att utvecklas i egen takt och med sina egna förutsättningar. Våra deltagare får ta del av god samvaro och känslan av att
tillhöra ett sammanhang. Tiden hos Hela Människan skall, enligt
KASAM, kännas hanterbar, begriplig och meningsfull.
När en deltagare börjar får hen en introduktion och en individuell
planering. Konsulent, handledare och deltagare gör en planering
tillsammans inför arbetsuppgifter på någon av våra arbetsstationer.
Alla deltagare ska vara delaktiga i sin planering och känna att hänsyn tas till deras specifika behov.

Vid våra startmöten på arbetsstationerna varje dag får deltagarna
möjlighet att berätta om hur de mår och om det hänt något speciellt. Alla ska känna sig sedda och bli lyssnade på när de berättar
något.
Våra handledare jobbar tillsammans med deltagarna och stöttar
dem att träna i arbetsuppgifter, träna svenska språket och få ta del
av hur det kan fungera på en arbetsplats. Inledningsvis handlar det
ibland om motivationshöjande samtal med nya deltagare. Det är
fantastiskt att se och följa hur en deltagare som känner sig negativ
och osäker i början utvecklas och blir trygg och glad över att
komma till ett sammanhang hos Hela Människan.
Under tiden deltagaren är hos oss stöttar vi i att göra förändringar
och pröva arbetsförmågan genom att öka arbetstid och prova olika
uppgifter.

IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP, IOP KVINNA I BOTKYRKA
Samverkan för att främja utrikesfödda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. IOP kvinna i
Botkyrka är ett partnerskap mellan Hela Människan, Botkyrka folkhögskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmedlingen Huddinge
Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. Målgruppen är utrikesfödda
kvinnor i åldern 25-64 år.
Målsättningen är att säkerställa att utrikesfödda kvinnor i arbetslöshet närmar sig arbetsmarknaden, att deltagarna i de insatser
som genomförs upplever ett ökat livsutrymme och egenmakt, att
deltagarna upplever att de har valmöjligheter i livet och vet hur de
tar tillvara på de utsikter som finns.

Under perioden finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och
det finns även möjlighet att få kassautbildning där både kundbemötande och kassaarbete ingår.
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TILLVÄXT KVINNA
Tillväxt kvinna är ett projekt finansierat av tillväxverket inom ramen
för IOP Kvinna. Partner i projektet är Hela Människan, Botkyrka
kommun, Arbetsförmedlingen, HSB Samordningsförbund, Bilda och
Botkyrka folkhögskola.
Projektets målgrupp är utlandsfödda kvinnor och syftar till att öka
deras livsutrymme och egenmakt samt att föra dem närmare arbetsmarknaden. Deltagande kvinnor är hos oss i arbetsträning och
får dessutom möjlighet till ett utökat utbud av stärkande insatser.
Under 2019 har 104 kvinnor deltagit i projektet.
Dessa insatser har under året bestått bl a av olika grupper. I ”Språk
och samhälle” tränar man svenska samtidigt som man talar om det
svenska samhället. För många av deltagarna i detta projekt kan
våra svenska samhällssystem och oskrivna lagar te sig förvirrande.
I gruppen ”Skapa gott liv” varvas samtal om olika teman kring att
skapa ett så gott liv som möjligt. Här används olika material som
utgångspunkt i samtalen, bland annat ”Samtal om livet”, ”7-tjugo”
och med dialogpedagogik som grund i bemötandet.
Vi erbjuder dessutom möjlighet att delta i mentorgrupper där
mentorerna består av utlandsfödda kvinnor som själva kommit
längre i sin etablering i Sverige. De har rekryterats och utbildats av
Studieförbundet Bilda. En liten grupp med fem deltagare möter en
mentor för samtal och erfarenhetsutbyte om utmaningar, insikter
och förutsättningar kopplat till etablering. Mentorn fungerar som
ett bollplank och stöd.
I grupperna ges möjlighet för deltagarna att möta andra i liknande
situationer och att få lära känna varandra lite mer. Det är givande
att se hur pass snabbt det ofta blir en fin gruppdynamik och hur
mycket var och en vågar dela med sig av sina livserfarenheter. Att
bli respekterad, lyssnad till och få höra att man inte är ensam om
att brottas med olika livssituationer är för många stärkande och

gör att de får ett större perspektiv på sin egen situation. Botkyrka
kommuns Jobbcenter ger stöd i matchning och CV-skrivning för
projektets deltagare.
Kvinnorna i projektet ger oss god återkoppling i projektet och trivs
med arbetsuppgifterna och det sociala sammanhanget. Den systematiska återkopplingen från FIT, ”Feedback- Informerad Terapi”
bekräftar detta. Vi arbetar även med en uppföljningsmetodik som
heter MSC, ”Most Significant Change” för att öka kunskapen om

MÅNGFALD
Vi arbetar hela tiden för att vara en mötesplats för mångfald och interkulturell gemenskap. Arbete med mångfald, interkulturella möten, integration
och inkludering sätter prägel på vårt arbete och har stor påverkan på vår
framtida utveckling. Vårt arbete skall syfta till att alla ska känna sig lika
mycket värda och känna delaktighet i verksamheten. Människor behöver
då både bjudas in och själva kunna ta den plats de önskar.
Med en växande personalstyrka och som anordnare av arbetsträningsplatser berikas Hela Människan både av kulturell mångfald och av olikhet
vad gäller fysiska och psykiska funktionsförmågor. Det bidrar på ett tydligt
och positivt sätt till vår styrka och förståelse för många olika människor
i samhället. Vi vill vara öppna för ny kunskap som kan leda till varaktig
förändring och utveckling.
För att minimera riskerna för att språket ska bli ett hinder i mötet med
människor har vi börjat tillämpa metoden bildstöd i vårt vardagliga
arbete. Genom arbetet med bildstöd har vi fokus på att ge extra stöd för
människor med begränsade resurser att kommunicera och ta del av kommunikation. Det är ett av de kognitiva och kommunikativa arbetssätten och
metoderna vi behöver fortsätta att utveckla för att underlätta mångfalden i
samhället och dess arbetsmarknad. Ett socialt arbetsområde utöver vårt avtalade arbete och kopplat till vårt mervärde, för att motverka utanförskap
med syfte att ena alla slags olikheter med bas i det mänskliga.
Det är tydligt att personer med funktionsvariationer halkar efter i arbetslivet. Inom vår organisation arbetar vi aktivt för att bidra till att möjliggöra
för personer med funktionsvariationer att komma in i arbetslivet. Genom
samarbete med Arbetsförmedlingen vill vi möjliggöra för anställningar och
bidra till att fler får rätt stöd och förutsättningar för att kunna arbeta.
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vad som faktiskt skapar förändring hos målgruppen och kunna
anpassa framtida insatser mer effektivt.
Vi upplever att många kvinnor har förbättrat sina språkkunskaper
under projekttiden. Kvinnorna bekräftar detta och berättar att det
är det dagliga samtalet som stärker deras svenska.
SVENSKA I BUTIK
Under 2019 har vi fortsatt samarbeta inom IOP Kvinna med
Botkyrka folkhögskola kring den ettåriga kursen ”Svenska i Butik”.
Kursen riktar sig till utlandsfödda personer som har betyg i minst
SFI C-nivå eller motsvarande. Deltagarna studerar svenska och
matematik två dagar per vecka på folkhögskolan och praktiserar
tre dagar per vecka i secondhandbutiken i Tumba. Under praktiken
får deltagarna lära sig olika moment i butiksarbetet; lagerhantering
och sortering, prismärkning, kassa, kundkontakter med mera.
Deltagarna har också två gruppträffar varje vecka tillsammans med
personal från Hela Människan där olika ämnen tas upp kopplade
till praktiken, till exempel kommunikation och kroppsspråk, yrkessvenska för butik, rollspel om kundbemötande, färgkoordination av
varor.

KOMMUNIKATION
Att skapa intresse för våra frågor, öka kunskapen om våra ämnesområden
och stärka förtroendet för oss som aktör inom den sociala sektorn gör vi
genom att agera, genom vår sociala verksamhet och våra sociala företag
och genom att mötas och nätverka. Med hjälp av planerad kommunikation
kan vi förstärka och förtydliga det vi gör och vill.
Vi har jobbat för att hitta balans mellan arbetsträning, socialt företagande
och socialt arbete, men också försökt lyfta fram att dessa delar hör ihop, att
allt vi gör är en del av vårt lokala sociala arbete. Fokus ligger på personlig
kommunikation, sociala medier och webb.

Målet med kursen är att deltagaren ska få kunskaper i svenska
som är anpassat för ett arbete i butik, få referenser att använda vid
jobbansökningar samt få ökade möjligheter till att kunna få jobb.
För att bredda sin kunskap ytterligare ingår att deltagarna under
vårterminen praktiserar fem veckor inom handeln. I maj avslutades
den första kursen med 15 deltagare och i augusti började en ny
grupp med 12 deltagare.
Deltagarna är entusiastiska och väldigt måna om att hinna lära sig
så mycket som möjligt. Vi jobbar kontinuerligt med att deltagarna
ska kunna ge feedback på vad de upplever fungerar bra och vad
som behöver utvecklas mer under praktiken hos oss.

FRIVÅRDEN
Vi har sedan länge ett samarbete med frivård/kriminalvård där vi
erbjuder oss att ta emot deltagare som har samhällstjänst eller
intensivövervakning, kallat fotboja. Intensivövervakningen innebär
att en person fått en påföljd av vårt rättsväsende och kan, när domen vinner laga kraft, ansöka om att få avtjäna påföljden med en
fotboja i hemmiljö, men med en tvingad sysselsättning på minst 20
timmar i veckan utanför sitt hem. Inom samhällstjänsten har antalet
timmar att avtjäna ökat till närmare 150–200 timmar från det som
tidigare varit mellan 50-70 timmar.
Vi är en av de platser som finns till för målgruppen som inte har
möjlighet själv att ordna med denna form av sysselsättningsplats.
Under året har vi påbörjat samarbete med socialtjänstens ungdomsvård.
Under hösten blev vi kontaktade av socialtjänsten, som bedriver
ungdomstjänsten, som bad om vår hjälp i att skapa sysselsättning
för ungdomar. Ungdomarna får oftast arbeta inom butik och kassa
där vi kan finnas tillgängliga för vuxensamtal och stödja dem till
positiv utveckling.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetet med att inom alla led i organisationen öka miljömedvetandet och
minska onödig resursanvändning kommer fortsätta. Vi har ett ansvar att bidra
till en hållbar värld som brukar och inte förbrukar våra resurser så kommande
generationer kan fortsätta njuta av vår fantastiska jord.
Genom våra secondhandbutiker medverkar vi till ökad återanvändning och
återbruk men även där kan vi minska andelen som inte kommer till återbruk
genom att finna nya användningsområden för gamla varor. Genom ökat
samarbete med lokala livsmedelshandlare minskar vi svinnet av livsmedel när
vi förmedlar dessa varor till andra målgrupper och verksamheter.

SOCIALT FÖRETAGANDE
Våra verksamheters huvudsyfte är att skapa meningsfull sysselsättning för de deltagare som är inskrivna hos oss. Det innebär att de
kan minska och öka i omfattning beroende på deltagares kompetens och talang. Alla deltagare har möjlighet att vara med och
påverka. Under 2019 har vi haft fantastiskt många aktiva deltagare.
Samtidigt är många svaga i svenska språket och lever med vissa
begränsningar i arbetsförmåga. Därför har vi under året ytterligare
stärkt upp antalet handledare för att kunna arbeta salutogent.
Vi har anställt fyra nya handledare, samtidigt har två avslutat sin
anställning hos oss. Vi har även utsett en butikssamordnare/förste
handledare.
SECONDHAND
Butiken i Stuvsta har kunnat öka sitt öppethållande på helger tack
vare en stark volontärgrupp. Båda butikerna, Tumba och Stuvsta,
har ökat inflöde av gåvor och höjd försäljning. Detta har vi hanterat
i befintliga lokaler samtidigt som vi sökt nya. I slutet av året kunde
vi så börja vår förändring av logistik för både lager/sortering och
butik i och med nya lokaler i Tullinge.
Året har kännetecknats av ett högt tempo och många förändringar,
varav en del enbart i planeringsstadiet. Fortfarande är kläder vår
absoluta storsäljare. För att ta tillvara den stora mängden inkom-

mande gåvor i textil form fortsätter vårt samarbete med Human
Bridge och Ny Gemenskap. Året gav oss även två nya försäljningsrekord; ett i månadsförsäljning i Tumba och ett på en vas inlämnad
till Bukowskis. Ibland får vi speciella gåvor! En viktig del i butiksverksamheten är transporten. Under året har vi haft flera chaufförer
anställda och även stöttat en person till att tillsammans med oss på
både fritid och arbetstid skaffa körkort.
Under året såldes närmare 70 000 klädesplagg, 54 000 glas och
tallrikar, 23 000 leksaker och nästan 5 000 möbler. Transportavdelningen har under året hämtat 117 ton gåvor från SRV i Flemingsberg och Salem. Vi har utfört 130 hemkörningar och gjort 570
hämtningar av gåvor från privatpersoner och företag.
Även i år har vi haft förmånen att under nio sommarveckor ha
ungdomar från kommunen i feriepraktik. Tillsammans med tre
handledare, speciellt anställda för detta syfte, har de varit ett ovärderlig tillskott i alla verksamheter.
CAFÉ OCH KÖK
I början av året började vår nya kollega som har huvudansvaret
för café och kök. En välkommen kompetensförstärkning som gett
nya tankar kring verksamheten. Tillsammans med handledare och
deltagare har det bl.a. sålts 5 300 koppar kaffe, 2 570 frallor och
720 wraps.
Sortimentet har under året förändrats lite utifrån säsong, vad som
efterfrågats och beroende på vilka arbetstränande vi haft hos oss.
Ett nytt populärt tillskott är smoothies, till en början hallonsmak
men numer en uppskattad blåbärssmoothie. Vi har sålt 910 smoothies.
Varje dag under året har caféet även servat vår personal och deltagare med kaffe, te, smörgåsar och fikabröd och givit oss möjlighet
att fylla på energi. Vi har köpt en kylbil för att kunna transportera
kylvaror utan att bryta kylkedjan enligt livsmedelslagen
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Organisation och styrelse
Hela Människan är en idéburen organisation med två verksamhetsområden som leds
av verksamhetsansvariga. Organisationen leds i sin helhet av en verksamhetschef som
utses av styrelsen. Ledningsgruppen utses av verksamhetschefen.

HELA MÄNNISKANS LEDNINGSGRUPP

Lauretta Gfrörer

Carl-Johan Rapp Freed

Ylva Darnald

VE RKSAMHETSCHE F

PER S O N AL C HEF

VERKSAMHETSANSVARIG,

V E R K SA M H E TSA N SVA RIG,

Verksamhetschef sedan 2003.
Tidigare anställd i Equmeniakyrkan i olika tjänster
där han arbetat som bland
annat scoutkonsulent. Han har
därefter arbetat 10 år inom
Hela Människan Sverige med
utvecklingsarbete och sedan
i vår lokala organisation som
chef. Mats har stor erfarenhet
av att utveckla och driva organisationer samt samverkan
mellan civilsamhället och myndigheter och sitter bland annat
som ordförande i Plattformen
för idéburna organisationer i
Botkyrka.

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

SOCIALT ARBETE

A R B E TSTR Ä N I N G O CH SO CIA LT

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

F Ö R E TAG A N D E

Mats Wåhleman

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

MEDARBETARE
Hela Människan hade under 2019 helårsanställda motsvarande 29,8 (25,8) personer varav 18,6 (17,2) kvinnor och 11,2 (8,3) män.
Sjukfrånvaron uppgick till 11,9 (4,3) procent. Ökningen beror till stor del på långtidssjukskrivningar inom personalgruppen med anställningsstöd.

VOLONTÄRER
Hela Människans volontärer är ett viktigt komplement till anställd personal. Sammanlagt arbetade 170 (67) volontärer tillsammans
närmare 3855 (1540) timmar i verksamheten. Ökningen beror dels på ett aktivt arbete för att rekrytera nya volontärer och fler tillfällen för
volontärarbete samt bättre redovisning jämfört med tidigare år.
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STYRELSE
Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen ska bestå av ordföranden och minst fyra ledamöter.
Under 2019 har styrelsen sammanträtt tio gånger och bestått av tolv ledamöter plus ordförande.

Lars Hofgren

Lennart Blixth

Elisabet Abdo

Tommy Aronsson

ORD FÖ RANDE

VICE ORDFÖRANDE

LE DAMOT

LE DAMOT

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

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

Distriktsläkare på Salems vårdcentral. Representerar Equmeniakyrkan Hallunda.

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

Peter Askelund

Erik Belani

Iréne Cederborg

Leif Isaksson

L EDAMOT

LE DA MOT

LE DAMOT

LE DAMOT

Verksamhetschef gruppboende
och daglig verksamhet, Mogård
AB. Dessförinnan chefsbefattningar inom hemtjänst,
personlig assistans och daglig
verksamhet i såväl privat som
kommunal regi. Representerar
Equmeniakyrkan Tumba.

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

Arbetar i Botkyrka kommun
som handläggare i funktionshinderfrågor på Kultur och
fritid samt som hälsoutvecklare inom daglig verksamhet.
Ledamot i kyrkorådet och
kyrkofullmäktige i Grödinge
församling. Representerar
Grödinge församling.

Har arbetat som ekonomichef
inom olika verksamheter och
slutade yrkeslivet som ekonomichef på Kyrkans Tidning.
Representerar Rönninge
Missionsförsamling.

Kaija Jansson

Donald Molander

Annika Strömmer

Eva Ståhlman

L EDAM OT

LE DA MOT

LE DAMOT

LE DAMOT

Teolog och pedagog. Ledamot
i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat

Driver eget företag inom IT.
Kommer senast från olika chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen. Ledamot i styrelsen för
Företagarna Botkyrka-Salem.
Ledamot av kyrkorådet i Salems
församling. Representerar
Salems församling.

Arbetar i Huddinge kyrka som
församlingspedagog med
ansvar för skolsamarbete, har
sorgegrupp för barn och unga
ihop med diakon, arbetar med
unga ledare och konfirmander.
Representerar Huddinge
pastorat.

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

Vanja Öberg
L EDA M OT

Arbetat som undersköterska.
Ledamot i församlingsrådet
i Flemingsbergs kyrka och
kyrkofullmäktige i Huddinge
pastorat. Representerar Huddinge pastorat
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VÅR VISION

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2019 för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem,
org. nr 812800-4382

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN

INFORMATION OM
VERKSAMHETEN

Vi bedriver verksamheter och socialt företagande som stimulerar,
inspirerar och stödjer personer i utsatta livssituationer till ett begripligt,
hanterbart och meningsfullt liv.

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

Socialt arbete vuxna, familj, barn och unga
Två diakonala nätverk i Botkyrka/Salem respektive Huddinge för
samordning och utförande av sociala insatser med huvudmännen
som möts tre gånger per termin.

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

Integrationsutflykter för nyanlända vid två olika heldagar, ca 50
deltagare per tillfälle samt två halvdagar med ca 10 deltagare per
tillfälle.

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka.
Vår Vision
Vi vill att alla människor ska ha en värdig livssituation.
Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem ska vara generösa samhällen
som tar vara på människors möjlighet att växa, där varje människa
upplever gemenskap, tillhörighet och framtidstro.
Huvudmannaskap och samarbeten
Hela Människan är en lokal enhet av Hela Människan Sverige. Hela
Människan har tio kyrkor/församlingar/pastorat som är huvudmän i
organisationen.
Våra huvudmän är: Inom Svenska kyrkan; Botkyrka församling,
Grödinge församling, Huddinge pastorat och Salems församling.
Inom Equmeniakyrkan; Equmeniakyrkan Tumba (Centrumkyrkan),
Equmeniakyrkan Hallunda (Hallundakyrkan), Rönninge Missionsförsamling (Skogsängskyrkan) Stuvstakyrkans församling och Vårstakyrkans
församling.
Inom pingströrelsen finns Botkyrka pingstförsamling.
Hela Människan är en fristående organisation som genom avtal
och stadgar reglerar sin tillhörighet till Hela Människan Sverige.
Hela Människan är medlem i Famna som är riksorganisationen för
idéburen välfärd.
Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer,
företag och myndigheter och deltar i olika nätverk.

Språk- och integrationskurser i våra tre kommuner fortlöpande
under året med mellan 5-15 deltagare i varje grupp.

Två simkurser för utlandsfödda vuxna på våren och två på hösten
med 12 deltagare per kurs.
Två cykelkurser för utlandsfödda vuxna i samarbete med Botkyrka
Vuxenutbildning för sammanlagt ca 25 deltagare med cyklar från
Botkyrkabyggen reparerade av oss.
Riagården har haft 1809 besök varav 168 kvinnor vid frukost, i snitt
42 besök per vecka. Påsk-, midsommar-, höst- och jullunch samt en
sommarutflykt och julklappsutdelning.
Hämtning av matsvinn varje onsdag i närliggande butiker för
utdelning genom kyrkor i våra tre kommuner samt på RIA-gården.
En familjelägervecka sommartid, en uppföljningsdag helgtid på
hösten samt en kväll i advent.
Sommaraktivitet för 10-20 ungdomar per dag under tre dagar på
Brantbrinks IP (Tullinge) tillsammans med Tullinge TP fotboll.
Arrangerat Jul i gemenskap med 140 deltagare inklusive personal
och volontärer .
Vinternatt för EU-migranter under januari-mars två kvällar och
nätter i veckan med ca 10 nattgäster per tillfälle
Sammanlagt arbetade våra volontärer tillsammans närmare
3855 timmar i verksamheten.
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Arbetsträning och socialt företagande
Sociala företag hade 338 personer i arbetsträning varav 276 påbörjade
sin arbetsträning och 226 slutförde sin arbetsträning under året.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Tre perioder om tre veckor med totalt 20 feriepraktikanter som fullföljde
praktiken från Botkyrka kommun.

Finansieringen av Hela Människans verksamheter sker på flera olika
sätt. Våra huvudmän bidrar med anslag och kollekter, vi genomför
insamlingsaktiviteter, vi säljer varor och tjänster i våra sociala företag,
vi får bidrag av myndigheter och ersättningar för försäljning av tjänster,
statliga anställningsstöd, projektbidrag och bidrag från fonder och stiftelser. Våra intäkter är fördelade på försäljning 28 %, ersättning tjänster
28%, anställningsstöd 26 % och övriga bidrag/anslag 18 %.

I våra företag har vi haft 80 493 kundtilfällen där man handlat 319 915
olika varor. Våra tre storsäljare är som tidigare år damkläder (46 380
plagg), glas & porslin (53 386 stycken) och möbler (4 622).

Vi har två stora intäktskällor i vår organisation. En är försäljningen av
våra varor och tjänster som tillsammans 2019 gav 5,5 miljoner kronor
(4,6).

Inom folkhögskolekursen Svenska i Butik har 27 elever praktiserat i
secondhandbutiken i Tumba, 15 under våren och 12 under hösten.

VIKTIGA BESLUT OCH
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Beslut om en ny vision för hela organisationen efter en gemensam
process med huvudmännen.
Beslut om förändrad Arbetsförmedling utifrån januariöverenskommelsen.

Dessutom får vi ersättning för arbetsträningsplatser och utbetalning av
anställningsstöd. Totalt gav det 10,3 miljoner kronor (8,1). Uppgången
beror till största delen på fler anställda med anställningsstöd samt
viss ökning av deltagare i arbetsträning. Resultaträkningen utvisar att
intäkterna totalt blev 19,4 miljoner kronor (16,3), en ökning med 19 %
jmf med 2018.
Den enskilt största kostnadsposten är personal som utgjorde 13,8 miljoner kronor (11). Resultaträkningen utvisar att kostnaderna blev 18,4
miljoner kronor (14,9) en ökning med 23 % jmf med 2018.

Beslut om att hyra lokaler i Tullinge för lager, sortering och kontor.
Ett ökat inflöde av gåvor och ökad försäljning i våra secondhandbutiker.

Ekonomiskt sett blev 2019 för Hela Människan ett år då vi gjorde ett
bra ekonomiskt resultat efter avskrivningar och finansiella poster med
plus 956 tkr (1 398).

Botkyrka kommun beslutade om bildandet av Rådet för civilsamhällsfrågor.
Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och ökad aktivitet i
rekryteringen har resulterat i fler deltagare i arbetsträning.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Eget kapital

Beslut om att etablera en ny matsvinnsbutik i vår befintliga secondhandbutik i Tumba
Möten som skett mellan människor genom Hela Människans
verksamheter.

Balanserad
vinst eller
förlust Årets resultat
Eget kapital vid årets ingång
Omföring föregående års resultat

705 400 kr

1 398 321 kr

1 398 321 kr

-1 398 321 kr

0 kr

955 550 kr

955 550 kr

955 550 kr

3 059 271 kr

Årets resultat
Summa

Summa eget
kapital

2 103 721 kr

2 103 721 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Besked av Skatteverket att organisationen från 1 januari 2020
inte längre är registrerad för moms.
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Benämning

Resultat
1901-1912
(tkr)

Föreg år
1801-1812
(tkr)

13 174
5 506
628
95
19 403

10 757
4 612
801
173
16 343

-438
-4 037
-13 765
-193
-18 433

-435
-3 358
-11 012
-124
-14 930

RÖRELSERESULTAT

970

1 414

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

-15
-15

-15
-15

ÅRETS RESULTAT

956

1 398

Rörelsens intäkter
Ersättningar/bidrag
Försäljningsintäkter
Gåvor
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och direkta verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg
Summa rörelsens kostnader

Not.

2
3
4

5
6
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BALANSRÄKNING
Balansräkning
Benämning

Not.

Utg bal
191231
(tkr)

Utg bal
181231
(tkr)

798
798

324
324

798

324

268
268

229
229

291
59
1 366
1 715

191
94
1 254
1 539

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

3 928
5 912

2 780
4 548

SUMMA TILLGÅNGAR

6 709

4 872

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

2 104
956
3 059

705
1 398
2 104

SUMMA EGET KAPITAL

3 059

2 104

8

188
188

126
126

8
9

133
832
109
562
1 825
3 462

82
545
71
683
1 261
2 642

6 709

4 872

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

6

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

7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
11

John Björklund
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NOTER ÅRSREDOVISNING 2019
Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget
särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i
form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare
redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade kläderna och liknande som
finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager. Gåvor i form av
insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas
inte som intäkt.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. Insamlade kläder som finns
kvar på balansdagen och där ett verkligt värde inte kan fastställas kan värderas
till 25 kr per kilo. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan
minskas gåvans värde med ersättningen.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens skatt, som avser
årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte
har redovisats.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har
utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som
avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden
i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata
enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs
till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell
anläggningstillgång redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga
verksamhetskostnader.

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

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

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Transportbil			
Inventarier och lokaler 		

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
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3-5 år
5 år
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2020-03-0514:39

År 2019
1901-1912

År 2018
1801-1812

Not 2. Bidrag/ersättning
Ersättning arbetsmarknadsinsatser
Stöd för löneomkostnader
Bidrag myndigheter
Projektbidrag
Fonder och stiftelser
Ersättning enligt avtal
Summa

5 334
4 976
510
113
273
1 968
13 174

3 841
4 267
485
851
275
1 038
10 757

Not 3. Försäljningsintäkter
Secondhandbutiken
Café
Annan försäljning av varor/tjänster
Summa

4 820
452
235
5 506

3 840
533
238
4 612

Not 4. Gåvor
Anslag huvudmännen
Lagerförändring secondhandgåvor
Gåvor privatpersoner
Summa

457
31
140
628

446
198
157
801

Not 5. Medeltal anställda,
personalkostnader
Antal anställda
Helårsanställda
Män
Kvinnor
Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Övriga personalrelaterade kostnader
Summa

30
11
19

26
9
17

9 366
4 072
838
327
13 765

7 479
3 194
712
340
11 012

2019-12-31 2018-12-31
Not 6. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden:
Ack. anskaffn.värden vid årets början
Nyanskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack anskaffningsvärde

2 490
667
-42
3 115

2 434
56
0
2 490

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

-2 166
42
-193
-2 317

-2 042
0
-124
-2 166

Redovisat värde vid årets slut

798

324

899
416
50
1 366

762
408
84
1 254

Not 8.Övriga långfristiga skulder
till kreditinstitut
Lån fordon, som förfaller inom 5 år
Lån fordon, som förfaller inom 1 år
Summa

188
133
322

127
82
209

Not.9 Leverantörsskulder
Övrigt
Hyra
Collectum
Summa

488
268
76
832

212
264
69
545

21
11
127
402
0
562

10
15
150
393
114
683

1 286
404
68
25
42
1 825

853
271
88
25
24
1 261

Not 7. Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Arbetsförmedlingen
Hyra
Övrigt
Summa

Not 10. Övriga kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Mervärdesskatt
Fonder
Arbetsgivaravgifter, källskatt och sociala avg.
Projektmedel
Summa
Not 11. Övriga upplupna kostnader,
förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avg. semesterlön
Revisionsarvode
Huddinge kommun, bidrag
Övrigt
Summa
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, org.nr 812800-4382
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hela
Männsikan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2019.
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 23–30
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
föreningens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

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 2019 (men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig 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 årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

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

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

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 årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av 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 årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
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
eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som Jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

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

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hela
Människan Huddinge-Botkyrka-Salem för år 2019.
Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 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 situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Nacka den 10 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Tumba den 10 mars 2020

Lars Ax
Förtroendevald revisor
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Varje vecka. Intensiv aktivitet.
Mängder av möten. Som gör skillnad.
För människor i utsatta livssituationer.
0–100 UNDER

JUBILEUMSÅR

Under 2020 firar vi att vi...

Människor där kraven på arbetsmarknaden skapat ett utanförskap.
För andra...etablerat
kan det vara
alkoholoch drogberoende,
verksamhet
i Tullinge
2020
psykiska
funktionshinder
eller
annan
utsatthet.
...varit i våra nuvarande lokaler i Tumba under
10 år
Även vuxna,
ungdomarvarit
och verksamma
barn med här
egen
social
problematik
...som organisation
lokalt
under
40 år
eller...de
som lever
där denna
problematik
i Sverige
funnitsi miljöer
som organisation
under
100 år!
förekommer hör till vår målgrupp.
Som organisation vill vi fortsätta vara proaktiv, utvecklande, inspirerande, obe-

Därkväm
finnsoch
vi utmanande.
med ett stödjande
arbete i ett lokalt vardagssammanhang.
För samhället, myndigheter och organisationer som för
Med utgångspunkt i det friska och fungerande vill vi synliggöra möjligheterna
enskilda människor. Både för de som är mitt i livet och för de som länge varit
att växa som människa och bistå i att förmedla hopp inför framtiden.
eller just nu är i en utsatt livssituation.

Bakom Hela Människan står kyrkorna i Huddinge, Botkyrka och Salem.
Vi vill
tillsammans samverka
medoch
dig som
enskild,
myndighet,
Genom
attfortsätta
samla att
erfarenheter,
kompetens
resurser
ökar
möjligheterna
företag och organisation
för
att
bygga
ett
gott
lokalt
samhälle
i
Huddinge,
att driva ett långsiktigt lokalt socialt arbete.
Botkyrka och Salem.

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

STÖD HELA MÄNNISKANS
LOKALA SOCIALA ARBETE
Allt som händer under jubileumsåret hittar du på
helamanniskan.se/hbs/jubileumsar

W

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”

ANGE KAMPANJKOD
”14700”VID
INBETALNING

helamanniskan.se/hbs

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

