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Styrelseordförande 
& Direktor  
Direktor 
Nilla Helgesson
År 2013 har Skyddsvärnet fokuserat på att ut-
öka de tjänster vi erbjuder, förstärkt opinions- 
och utvecklingsarbetet och utvecklat stödet till 
medarbetarna. Bredden och mångfalden inom 
dessa områden har vuxit. 

Vårdkedjans verksamheter har utökats. 
Skyddsvärnet har återigen fått Kriminalvårdens 
förtroende att driva ett av landets tre Halv-
vägshus, det enda i Stockholm. Vidare har det 
förebyggande arbetet stärkts. Stockholms stad 
har gett oss ansvaret för ett trygghetsskapande  
arbete i Stockholms city för barn och unga. Vi 
har också fått nya avtal med ett flertal kommuner  
kring arbetskooperativ inom missbruksvården. 
På liknande sätt har Skyddsvärnet expanderat 
tjänster till personer som är arbetssökande. I 
Sollentuna kommun är Skyddsvärnet den enda 
non-profit aktören som erbjuder coach/mentor 

till arbetslösa. Vi är även den enda aktören som 
har avtal med Stockholms stad vad gäller arbets-
förberedande insatser, inom hotell och restaur-
ang, för aspiranter från Jobbtorgen. 

Opinions- och utvecklingsarbetet är ett  
effektivt verktyg för att föra ut information 
om Vårdkedjans utveckling och bredd. Vi har 
därför arbetat aktivt med att förstärka innehåll 
och bredd. Uppskattade och välbesökta semina-
rier har fortsatt att engagera, utbilda och väcka  
frågor i socialpolitiska ämnen. Utbildnings-
katalogen 2014 är kvalitativ och gedigen och 
erbjuder föreläsningar och utbildningar som 
utvecklar kompetens i externa parters organisa-
tioner. Vi har utökat närvaron i sociala medier, 
med en Facebook-sida och ett Twitter-konto. 
Under Almedalsveckan var vi aktiva både som 
medverkande och deltagare i olika aktiviteter. 
Pionjärarbetet med att ta in konceptet LifeRing 

Vårt motto - Hjälp till självhjälp - 
genomsyrar all vår verksamhet  

till Sverige och Europa har förstärkts. 
Vi har beviljats medel från Allmän-

na Arvsfonden för att sprida självhjälps- 
grupper över hela landet. Ytterligare ett område 
där vi varit främst är stödet till ensamkomman-
de flyktingungdomar att organisera sig i egna 
föreningar. Genom projekt Prata med oss, inte 
om oss startades sju SEF (Sveriges Ensamkom-
mandes Förening) och även SEF Riksförbund. 

Stödet till medarbetarna har utvecklats 
och utökats då antalet medarbetare ökat med 
omkring 50 procent under 2013. Föreningen 
har bland annat anställt en personalansvarig, 
anordnat personalaktiviteter utanför arbets-
tid och utökat förmånerna inom friskvård.  
Cheferna har fått speciellt stöd i form av en  
ledarskapsutbildning på högskolenivå samt 
egen handledning.

Nu fortsätter vi in i 2014 med nya satsningar  
och ständiga förbättringar av det befintliga. 
Skyddsvärnet ska ge klienter, uppdragsgivare 
och medarbetare det bästa möjliga stödet. I 
egenskap av att vara en non-profit aktör sak-
nar vi ägare och kan därför fortsätta med 
fullständig återinvestering av överskottet in i 
organisationen.

Nilla Helgesson och Gunnar Engström.
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Styrelseordförande 
Gunnar Engström tackar för sig
Jag har under sammanlagt 21 år varit verksam 
i Skyddsvärnets styrelse, elva år som vice ord-
förande och de senaste tio åren som ordförande.  
Det har varit en fantastisk, spännande och om-
växlande resa. 

Mina första kontakter med Föreningen 
Skyddsvärnet hade jag för cirka 45 år sedan.  
Jag var anstaltschef på Hall och önskade att 
få hjälp med frigång och utsluss av intagna 
på Hall och kontaktade därför dåvarande 
föreståndaren på Björka, Lennart Wälivaara. 
Lennart var både positiv och entusiastisk. 
Många interneringsfångar kunde sedan få 
hjälp i samband med frigivningen att slussas 
in i samhället genom Skyddsvärnet och Björ-
kahemmet. Även om det handlade om åter-
fallsförbrytare med många tidigare fängelse-
straff bakom sig var det självklart för Lennart 
att även dessa skulle få hjälp och stöd.

När Skyddsvärnet startade för 104 år  
sedan framhöll Harald Salomon, jurist i Stock-
holms rådhusrätt och ledamot i Skyddsvärnets  
styrelse, att skyddsarbetet inom Skyddsvärnet  
inte primärt är en kamp mot brottsligheten 
utan en kamp tillsammans med brottslingen. 
Klienten har alltid stått i centrum men det 
har också inneburit att krav ställts på denne 
med förvissning om att det alltid finns möjlig- 
heter att förändra sin livssituation. Den sämsta  
form av pedagogik är hot och repression, bättre 
resultat uppnås genom tilltro och uppmuntran 
och det senare har genom alla åren varit väg-
ledande i det sociala arbetet för Skyddsvärnet. 

Skyddsvärnets verksamhet har präglats av 
något man finner inom musiken, nämligen hel- 
och halvtoner och mjuka övergångar. Denna 
inriktning ser vi i Skyddsvärnets utbyggnad av 
Vårdkedjans verksamheter för att säkerställa 
klienternas olika behov. Den behovstrappa som 
Vårdkedjan kan erbjuda har  kontinuitet, kvali-
tet och individuellt anpassade stödinsatser i det 
sociala arbete som uppdragsgivarna förväntar 
att Skyddsvärnet ska utföra. På så sätt undviker 
man att ”bolla” klienterna mellan olika huvud-
män vilket försvårar eller utgör ett direkt hinder  
i återanpassningen.

En annan prioriterad verksamhet är och har 
varit opinions- och utvecklingsarbetet för al-
las lika värde. Skyddsvärnet ska ligga i framkant 
när det gäller att informera om verksamheten, 
dess innehåll och bredd. Genom seminarier, so-
ciala medier och information från anställda och 
ledamöter i Skyddsvärnets styrelse har kommu-
nikationen om Skyddsvärnets olika verksamhets-
grenar breddats och fördjupats ut till omvärlden.

Viktigaste samarbetspartners har därefter varit  
och är fortfarande Kriminalvården och Sveriges 
socialtjänster. Kraftigt nedskurna statsanslag i 
början av 1990-talet ledde till att abonnemangs- 
avtalet med Kriminalvården upphörde. Det med-
förde att Skyddsvärnet förlorade det ekonomiska 
skyddsnät som Kriminalvården tidigare stått för. 
Det blev ett antal osäkra år för Skyddsvärnet och 
dess överlevnad krävde omfattande förändringar 
med neddragningar inom Föreningen och utförsälj-
ningar av fastigheter. Björka blev den enda fastig- 
heten som var kvar i Skyddsvärnets ägo.

Skyddsvärnet klarade 90-talskrisen och har 
genomgått en omfattande expansion med kon-
kreta nyetableringar och utvidgning. Uppdragen 
från kommuner, Kriminalvården och Arbets-
förmedlingen har ökat väsentligt. Stockholms 
stad har till exempel givit Skyddsvärnet ansvaret 
för ett trygghetsskapande arbete i Stockholms 
city för barn och unga och Kriminalvården har 
givit Skyddsvärnet uppdrag att driva Halvvägs-
hus samt kontrollerat boende med mera. Genom  
kvalificerad utbildning och handledning har an-
ställda inom Skyddsvärnet en hög kompetens.

Projekten, som i huvudsak bedrivs med ex-
tern finansiering, har kommit att bli en viktig 
del i Skyddsvärnets arbete för utveckling och 
förbättring. Nyligen har projekt Jalla för Alla 
avslutats och projekt Prata med oss, inte om oss 
pågår sedan tre år tillbaka. Dessa finansieras  
genom Allmänna Arvsfonden.

I styrelsen för Skyddsvärnet finns hos leda- 
möterna en bred och djup kompetens. Det finns 
även en lyhördhet och ett engagemang som är och 
har varit en sporre och stimulans bland medarbe-
tarna i deras sociala arbete. 

Skyddsvärnet har utvecklat organisationen, 
som fått en större bredd och större möjligheter att 
stödja klienten genom hela Vårdkedjan. Den ut-
vecklingen fortsätter. Det kommer alltid att finnas 
personer, som under kortare eller längre perioder, 
faller igenom samhällets skyddsnät och är i behov  
av kvalificerade stödinsatser. På det politiska planet  
finns en ambition att underlätta för ideella organisa-
tioner att bedriva sina verksamheter. Skyddsvärnets  
framtida uppgift är given!

Med tilltagande ålder förbättras utsikten och 
överblicken och förhoppningsvis även insikten. Jag 
har fått en unik kunskap under mina år i Skydds-
värnet om vad man tillsammans kan åstadkomma 
för att förhindra brott och social utslagning. 

Varmt tack till Skyddsvärnets personal, upp-
dragsgivare och styrelse för att jag fått vara med 
om denna fascinerande och fängslande resa!
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Året som gått 2013
JANUARI
• Seminarium om Anhörigas situation vid ABF-huset.

• Psykologmottagningen flyttar till Stadshagen för att 
dela lokaler med Familjevården och Öppenvården.

• Frukostseminarium vid Råcksta Om konsten att 
upphöra med brott. 

FEBRUARI
• Skyddsvärnet lanserar för första gången samlat 

organisationens utbildningar, kurser och före-
läsningar i en utbildningskatalog. 

• Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF) och 
Skyddsvärnet startar samarbete kring läxhjälp för 
ensamkommande. 

MARS
• Verksamheterna i Stadshagen bjuder in till frukost-

seminarium om Sexberoende, Behandlingsmetoder 
och Tillfrisknande.

• Sociala företag utvecklar allt fler tjänster till 
allmänheten, myndigheter och organisationer. Nu 
finns Konferens, Kontorshotell samt Catering, Grönt 
hantverk och Bygg & Riv.

• Seminarium om Ungdomsbrottslighet vid ABF-huset.

APRIL
• Verksamhetschef Fredrik Gunnarsson startar 

blogg för att skriva om frågor som rör etik och 
människosyn inom vård och omsorg.

• Årsmöte med föreläsning av skattmästare Bertil 
Metzger som föreläste på temat Rättsväsendets 
resultat.

MAJ
• Skyddsvärnet utökar sitt Boendestöd (drogfritt 

boende) från 9 till 27 platser.

• Skyddsvärnet tar emot besök från Penal Reform 
International som verkar för mänskliga rättigheter 
och en humanisering av fängelseväsendet världen 
över.

• Skyddsvärnet besöker San Patrignano i 
Italien som är ett av Europas mest kända 
rehabiliteringssamfund för människor med ett 
missbruk.

• Arvsfonden beviljar Skyddsvärnet medel för att 
arbeta med att utbilda ledare som kan starta nya 
LifeRing-grupper över hela landet.

• Skyddsvärnet deltar vid Tylösandsveckan. 

MARS. 
Handelsboden  

i Bergshamra 
välkomnar.

JUNI
• Skyddsvärnet skriver ramavtal med Ekerö kommun 

angående konsulentstödd familjehemsvård, 
strukturerad öppenvård, arbetskooperativ och 
vistelsehem för missbrukare. 

• Kompisstödjare och ensamkommande bygger ett 
nytt nätverk för hjälpa till med en mer aktiv fritid för 
ensamkommande ungdomar.

• Oumie Ella Njai blir Skyddsvärnets nya utbildnings-
ansvariga.

• Skyddsvärnet sluter avtal med Försäkringskassan för 
att ge jag-stärkande aktiviteter för motivation till 
förändringstänkande/förändringsbeteende riktat till 
personer med funktionsnedsättning.

• Skyddsvärnets Öppenvård har blivit godkända för att 
utföra insatser för vuxna personer med svårigheter kring 
missbruk i Nacka kommun.

• Skyddsvärnets styrelse får två nya ledamöter. Lotta 
Persson, tidigare socialchef i Botkyrka kommun och 
ordförande i föreningen Sveriges socialchefer. Samt 
Anne-Marie Bergström som under lång tid arbetat som 
kammaråklagare i Stockholm, senast med inriktning på 
ungdomsärenden och övergrepp mot barn. 

JULI
• Skyddsvärnet deltar vid Almedalsveckan där Nilla 

Helgesson är en av talarna vid ett av Famnas seminarier – 
Att brinna för tillväxt av idéburen vård och social omsorg.

http://www.famna.org/
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Följ oss på Facebook, Twitter 
och MyNewsDesk!

AUGUSTI
• Skyddsvärnet får nytt avtal med Stockholms stad 

och startar SAFE STOCKHOLM. Arbetet innebär 
att, i samarbete med Ungdomsjouren, leverera 
trygghetstjänster i Stockholms city.

SEPTEMBER
• Skyddsvärnets Sociala företag AB  åker till Liverpool  

för att studera sociala företag. 

• Sociala företag bjuder in till Sensommarmarknad i 
Väntorp.

• Skyddsvärnets Sociala företag AB ingår ett avtal med 
Stockholms stad angående ”Arbetsförberedande 
yrkesinriktade insatser för aspiranter inom Jobbtorg 
Stockholm inom områdena Restaurang/hotell, Bygg 
och Transport/lager/logistik”.

• Skyddsvärnets styrelse lämnar remissvar till Arbets-
marknadsdepartementet om Arbetsmarknadsåtgärder 
för nyanlända (SOU 2012:69).

OKTOBER
• Frukostseminarium på Björka om Bemötande och stöd 

till anhöriga.

• Skyddsvärnet blev godkänt som utförare av tjänsten 
coach/mentor för arbetslösa i Sollentuna. 

• Skyddsvärnets ledning inleder ny kvalitetssatsning, 
inom ramen för Famnas utvecklingsprogram för 
ledarskap och kvalitet inom vård och social omsorg. 

• Skyddsvärnet deltar på Svenska Vårds Etikdag.

NOVEMBER
• Skyddsvärnet startar upp Halvvägshus i Råcksta för 

utsluss av Kriminalvårdens klienter.

• Seminarium vid ABF-huset om Våldsamma upplopp i 
Sverige, del 2.

• Skyddsvärnets Familjevård erhåller ramavtal med  
kommunerna i Södermanlands län (Eskilstuna, Katrine-
holm, Strängnäs, Vingåker, Nyköping, Oxelösund, 
Gnesta, Flen, Trosa).

• Skyddsvärnet sluter avtal med Upplands Väsby, Järfälla,  
Upplands-Bro och Sigtuna gällande Öppenvård per  
timme, Boende för ungdomar, Boende för ensam-
kommande flyktingungdomar och Familjehemsvård.

DECEMBER
• Skyddsvärnet sluter avtal med Danderyds kommun 

angående Arbetskooperativ för vuxna missbrukare.

• Sociala företag håller Julmarknad i Väntorp.

• Skyddsvärnet beviljas medel från ESF-rådet (EU-
medel) för att göra en förstudie kring att motivera 
klienter i utsluss från Kriminalvården till att fortsätta sina 
påbörjade studier eller börja studera.

• Sveriges Ensamkommandes Förening STOCKHOLM 
inbjuder till SEF Fotbollscup i Farsta sim- och idrottshall.

• Seminarium vid ABF-huset om Trygghet och brotts- 
utsatthet i Sverige - i samarbete med Brottsföre-
byggande rådet (Brå).

• Första årsmötet för Sveriges Ensamkommandes 
riksförbund äger rum 14 december 2013 i Göteborg.

DECEMBER. Första 
årsmötet för Sveriges 

Ensamkommandes 
riksförbund i Göteborg.

 
SEPTEMBER.  

Sociala företag AB på 
studieresa till Liverpool i 

Coompanions EU-finansie-
rade projekt Dubbelt så bra 

för att besöka engelska sociala 
företag. Andra från vänster; Anna 

Vigström, Sociala företag AB.

JUNI. Skyddsvärnets 
styrelse får två nya 

ledamöter; fr. v. Lotta 
Persson, ordförande 

Gunnar Engström och Anne-
Marie Bergström. 
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Ideell förening
Ideell förening sedan 1910!
Ända sedan starten år 1910 är Skyddsvärnet en ideell 
organisation,  religiöst och partipolitiskt obunden. Det 
finns inga ägare vilket innebär att föreningen återinves-
terar all vinst i sina verksamheter. Organisationen har 
inga bidrag, varken statliga eller kommunala och ingen 
insamling. 

Klienter från hela landet kommer till Skyddsvärnet, 
dock företrädesvis från Mälardalsregionen. Vi kan erbjuda  
drygt 200 klienter stöd genom Skyddsvärnets Vårdkedja. 
Avtal finns med ett 70-tal kommuner, Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Individu-
ella stödinsatser är centralt i det arbete vi utför. Arbetet 
ger resultat. Vårt mål är att de klienter som kommer till 
Skyddsvärnet ska bli fungerande samhällsmedborgare, 
vilket också många av dem blir. 

I överenskommelsen mellan ideella organisationer,   
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) som Skyddsvärnet har undertecknat, har Skydds-
värnet förbundit sig att informera och utbilda samhället  

om betydelsen av en stark idéburen sektor; som håller  
hög kvalitet, är självständig, transparent, opinionsbildande 
och är tjänsteproducerande.

Rollen som röstbärare och opinionsbildare för samhällets 
utsatta har en lång tradition inom Skyddsvärnets verksam-
het. Föreningen anordnar 7-8 gånger per år socialpolitiska 
seminarier. Seminarierna medverkar till opinionsbildning 
för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. De främjar även en mötesplats och kom-
petensutbildning för uppdragsgivare och egen personal. 

Skyddsvärnets utbildningsverksamhet anlitas ofta av 
olika huvudmän runtom i Sverige, dels för att utveckla  
kompetens i vård och omsorg och dels för att skapa säkerhet 
i sociala verksamheter.

Huvudkontoret ligger vid Hornsgatan 123 i Stockholm. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningen har cirka 150 
medlemmar och cirka 60 medarbetare.

Årsmöte

Utbildningar 
& Föreläsningar

Verksamheter 
i Skyddsvärnets

Vårdkedja

Verksamhetsstöd för 
utveckling av Skyddsvärnets 

Vårdkedja

Halvvägshus

Familjevård

Tränings-
lägenheter

Opinionsbildning, 
Seminarier, 

Information &
Marknadsföring

Leg. Psykolog

SAFE STOCKHOLM
Trygghetstjänst

Arbetsträning
via sociala företag

LifeRing

Projekt

Öppenvård

Styrelse

Direktor
Ledningsgrupp • Kansli • Ekonomi

Oktober 2013

Björka  
boende med arbetsträning

Kontaktperson

Organisation
Organisationsskiss

http://www.regeringen.se/sb/d/11258/a/118012
http://www.skl.se/
http://www.skyddsvarnet.se/Opinionsbildning/Seminarier-som-motesplats/Seminarier-varen-204/
http://www.skyddsvarnet.se/Opinionsbildning/
http://www.skyddsvarnet.se/Om-Skyddsvarnet/Kontakt/Kansliet/
http://www.skyddsvarnet.se/Om-Skyddsvarnet/Styrelsen/Ledamoter/
http://www.skyddsvarnet.se/Om-Skyddsvarnet/For-medlemmar/
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Skyddsvärnets vision,  
verksamhetsidé och mål

• Med humanitet menar vi att verksamheten bedrivs 
med hänsyn till allas lika värde oavsett ålder, kön, 
funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös 
tillhörighet eller sexuell läggning. 

• Med delaktighet menar vi att verksamheten bedrivs 
genom tilltro till människors egen förmåga och vilja att 
ta ansvar, där mottot är Hjälp till självhjälp.

• Med flexibilitet menar vi att verksamheten bedrivs 
utifrån varje individs behov och stödinsatser. Vi ser 
möjligheterna.

• Med nytänkande menar vi utveckling av nya verk-
samheter utifrån behov.

• Med kvalitet menar vi att verksamheten bedrivs med 
kompetent och empatisk personal, att vi följer gällande 
lagar och riktlinjer inom våra områden och att vi gör 
det vi säger.

Värdegrund
Vår verksamhet präglas av Humanitet, Delaktighet, Flexibilitet, Nytänkande och Kvalitet

Vår vision
Vi förebygger brott 

och social utslagning 
i samhället samt är 

opinionsbildande och 
utvecklar socialt 

arbete.

Verksamhetsidé
Skyddsvärnet har till uppgift att 

bedriva verksamhet som syftar till 
social rehabilitering och habilitering. 

Vi har tilltro till människors förmåga att 
ta ansvar för sina liv med hjälp  

av individuella stödinsatser. 

Vårt motto är  
Hjälp till självhjälp.

Mål
Varje individ som  

berörs av Skyddsvärnets 
verksamhet ska bli en  
fungerande samhälls- 

medborgare.
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Ledning 2013

Skyddsvärnets arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, 
förståelse och kunskap om andra människor och kulturer.  
Alla ska känna trygghet i sin anställning och uppleva 
samhörighet och delaktighet med varandra. 

År 2013 har medarbetare varit djupt delaktiga i för-
eningens utveckling. Deras vilja att, tillsammans med 
ledningen, ta ansvar för egen kompetensutveckling, för 
att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och för att ut-
veckla stimulerande arbetsuppgifter har varit väl synligt 
för alla.

För att stärka samarbete och kommunikation mellan 
medarbetare har gemensamma aktiviteter, såsom som-
marlunch, julbord och utbildningstillfällen anordnats. 
Medarbetare har även tagit egna initiativ till gemensam-
ma friskvårdsaktiviteter såsom deltagande i Midnatts-
loppet i Stockholm. Anställda inom samtliga enheter har 
tagit tillvara sina möjligheter att påverka via samverkans-
möten. Det har lett till utveckling och förbättringar 
inom organisationen.

Personalen har erbjudits en mängd olika utbildningar.  
Det har gemensamt skapat en utvecklingstakt som  
gynnar hela verksamheten.

Kompetensutveckling för medarbetare under 2013 
(generella eller för individer):

• Brandskyddsutbildning.

• Ledarskapsutbildning genom Famna, EU-projekt.

• MI (motiverande samtal).

• Studiebesök till olika sociala företag i Italien och 
England.

• Utbildning i IPS Supported & Employment.

• Utbildning i självskydd.

• Hot och våld utbildning.

• Värdeforum (ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete).

• ÅP (återfallsprevention).

Medelantalet anställda under 2013 uppgick till cirka 
60 personer. Totalt med alla anställda (heltid- och tim- 
anställda) uppgick det till cirka 140 personer.

I takt med att föreningen växer så har nya enheter ska-
pats och därav har nya medarbetare tillkommit. Detta 
har ställt högre krav på organisationen. För att möta de 
nya behoven har en personalansvarig anställts. 

För kontaktuppgifter se sidan 38.

Det är vi som är          Skyddsvärnet!

Direktor/VD 
Nilla Helgesson

Kommunikationsansvarig  
Marknad, kommunikation  
och media  
Eva Bernerskog

Verksamhetschef 
Fredrik Gunnarsson 
(har gått vidare till annat arbete 
april 2014)

Personalansvarig 
Aleksander Dimitrijevic

Enhetschef 
Arbetsträning via  
Sociala företag 
Lena Ludwigs 

(har gått vidare till annat  
arbete i organisationen  

1 mars 2014)

Enhetschef  
Träningslägenheter,  
SAFE STOCKHOLM och  
Kontaktperson 
Susanne Elg

Enhetschef 
Familjevård, Öppenvård,  
Leg. Psykolog, Halvvägshus,  
och Björka boende med 
arbetsträning 
Susanne Rosén
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Det är vi som är          Skyddsvärnet!

Skyddsvärnet besöker San Patrignano i Italien som är ett av Europas mest kända 
rehabiliteringssamfund för människor med ett missbruk.

SAFE STOCKHOLM-

personal i city.

Isabella Canow håller i ett  seminarium.

Deltagare i 
Midnattsloppet.

Sommarträff på  
Hornsgatan.

Två nya medarbetare 2013; fr. v. Anna  Vigström och Ann-Christine Godawszky.

Frukostföreläsning för uppdragsgivare i Stadshagen.

Samling i Stadshagen.

Medarbetare 2013

Bland 
verksamma 

inom Skyddsvärnet har det 
i generationer efter generationer 

talats om Skyddsvärnsandan. Alla har vetat 
vad det är, och det har därför sällan satts ord 

på begreppet. Kanske skulle det kunna översättas 
med en orubblig tro på människan och att det är 

självklart att hjälpa den som behöver hjälp närhelst 
han eller hon behöver det. Och att det är en 
humanism som förenar medmänsklighet med 

kunskap och förnuft, utan sentimentalitet. 
Att det helt enkelt är en praktik där 

mänskliga rättigheter är mycket 
mer än retorik. 

SKYDDSVÄRNSANDAN  
– att sätta klienten i centrum
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Styrelse

Förtroendemannaorganisation
Styrelsen har genomfört sju protokollförda sammanträden  
under 2013. Arbetsutskottet (AU) har genomfört sju proto- 
kollförda sammanträden under året. Styrelseledamöterna  
väljs på två år, varav hälften vartannat år. 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet har varit:

Ordförande Gunnar Engström 
gunnar.engstroem@skyddsvarnet.se 
Fil.kand. och socionom, f.d. kriminal-
vårdsdirektör i Umeå och Stockholm 
samt generaldirektörens (KVS) 
rådgivare och vikarie. Idag expert/
sakkunnig och en av tre författare till 
”Männniskan Brottet Följderna”.
 
Vice ordförande Gunilla Wiklund 
gunilla.wiklund@ownit.nu 
Fil. Kand., f.d. informationschef vid 
Brottsförebyggande rådet i Stock-
holm (Brå). Idag egen företagare.
 
Ledamot Orsolya Hoffmann 
E-post: orsolya.hoffmann@dll.se 
Medicine doktor och psykiatiker. 
Lång erfarenhet av kriminalvårds-
medicin och beroendemedicin.

Ledamot Kjell Jönsson 
E-post: kjell.jonsson@slhf.se 
F.d. allmänpraktiserande advokat  
1978-2006, därefter chefsjurist vid 
Stockholms livsmedelshandlare- 
förening, SLHF. Har arbetat ideellt 

för icke-statliga organisationer för mänskliga 
rättigheter.

Skattmästare Bertil Metzger 
bertil.metzger@telia.com 
Socionom, arbetar som stabsdirektör  
vid riksåklagarens kansli.

Ledamot Solveig Riberdahl 
solveig.riberdahl@telia.com 
F.d. bitr. riksåklagare.

Ledamot Birgitta Winberg 
birgitta.winberg@svenskakyrkan.se 
Teol. Kand., präst i Svenska kyrkan.  
Arbetar på Centrum för religionsdialog, inom 
Stockholms stift.
 
Ledamot Inger Davidson 
inger.davidson@kristdemokraterna.se 
F.d. riksdagsledamot, ordf. i kulturutskottet 
(1998-2002), civilminister (1991-1994), vice 
ordf. i justitieutskottet (2006-2010) samt är nu 
ordförande för Svenska Unescorådet.
 
Ledamot Anne-Marie Bergström 
anne-marie.bergstrom@outlook.com 
Anne-Marie Bergström har under lång tid 
arbetat som kammaråklagare i Stockholm, 
senast med inriktning på ungdomsärenden 
och övergrepp mot barn. Hon har även 
under en kortare period varit verksam som 
jämställdhetsombudsman (JÄMO).
 
Ledamot Lotta Persson 
lotta.si.persson@telia.com 
Tidigare socialchef i Botkyrka kommun.  
Lotta Persson har arbetat inom social- 
tjänsten i Solna (1975-1995) och Botkyrka 
(1995-2013). Mellan år 2007-2013 var Lotta 
Persson ordförande i föreningen Sveriges 
socialchefer.

Fr. v. övre raden: Orsolya Hoffmann, Kjell Jönsson, Inger Davidson, Gunnar Engström, 

Gunilla Wiklund. Fr. v. nedre raden: Bertil Metzger, Anne-Marie Bergström, Birgitta Winberg, 

Solveig Riberdahl, Lotta Persson.

Revisorer 
Lars-Olof Eklund, auktoriserad revisor (Crescendo). 
Eva Thim Karlsson, förtroenderevisor, ersättare för  
revisorerna Karin Rosén och Håkan Lingblom. 
 
Valberedning
Torsten Nilsson (sammankallande), Thomas Ekbom,  
Maud Pihlqvist.

Arbetstagarrepresentanter 
Rihaneh Ostad Gholizadeh, t o m juni 2013. 
Stina Sjöstrand, fr o m juni 2013.

Gunnar Engström 2012-2014 
Gunilla Wiklund 2013-2015 
Bertil Metzger 2012-2014 
Birgitta Winberg 2012-2014 
Inger Davidson 2013-2015 
Kjell Jönsson 2013-2015 
Orsolya Hoffman 2013-2015 

Solveig Riberdahl       2013-2015 
Lotta Persson       2013-2015 
Ann-Marie Bergström   2013-2014 
(fyllnadsval)

mailto:gunnar.engstroem@skyddsvarnet.se
mailto:gunilla.wiklund@ownit.nu
mailto:orsolya.hoffmann@dll.se
mailto:kjell.jonsson@slhf.se
mailto:bertil.metzger@telia.com
mailto:solveig.riberdahl@telia.com
mailto:birgitta.winberg@svenskakyrkan.se
mailto:inger.davidson@kristdemokraterna.se
mailto:anne-marie.bergstrom@outlook.com
mailto:lotta.si.persson@telia.com
http://www.socialchefer.se/?
http://www.socialchefer.se/?
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Vårdkedjan 
Vårdkedjan utgör grunden för de värden som Skyddsvär-
net står för. Att insatserna sitter ihop ger klienten utrym-
me för utveckling och ett successivt ökat ansvarstagande 
i linje med föreningens motto Hjälp till Självhjälp. För 
uppdragsgivare och klient ger denna samverkan en hel-
hetssyn, säkerhet och långsiktighet som annars inte hade 
varit möjlig. En huvudman och en fortlöpande rehabili-
teringskedja skapar trygghet och utvecklingstro. Detta i 
motsats till insatser av flera huvudmän, där kontakterna 
ofta blir fragmentariska, relationslösa och kortsiktiga. 

Vårdkedjan ger möjlighet att i takt med klientens ut-
veckling tillgodose dennes skiftande behov. En insats hos 
Skyddsvärnet ska inte vara för alltid men medverka till 
livslång utveckling hos klienten.

I augusti 2013 startade ett nytt samarbete med Stock-
holms stad. Trygghetsvärdarna i SAFE STOCKHOLM 
(Skyddsvärnet Arbetar För Er) finns på plats i Stock-
holms city. Arbetet, som utförs under kvällar och nätter,  
sju dagar i veckan, handlar om att öka tryggheten för 
barn och unga som vistas där. 

Verksamheten sker i nära samarbete med Ungdoms- 
jouren och är en del av Stockholms  stads trygghetsskapande  
arbete. En annan nyhet är att Skyddsvärnet återigen  
fått Kriminalvårdens förtroende att driva ett av de tre 
halvvägshus som finns i Sverige. Skyddsvärnets Halvvägs-
hus utgör för många intagna ett viktigt steg mot livet i 
frihet. 

Människors behov förändras i takt med att samhället 
gör det. Därför är det viktigt att våra insatser är flexibla 
och stadda i förändring. Det handlar om att bli mött där 
man är och om Hjälp till Självhjälp.

Fredrik Gunnarsson
Verksamhetschef

Södermalm, 
Stockholm

Södermalm, 
Stockholm

Råcksta

Bromma

Stadshagen 

Bergshamra, Solna 
och Södermalm, 
Stockholm

Stadshagen, 
Stockholm

Stockholm 
city

Södermalm, 
Stockholm

Stadshagen, 
Stockholm

SAFE
STOCKHOLM

LifeRing

Leg.
Psykolog

Arbets- 
träning

Halv- 
vägshus

Björka  
boende med 
arbetsträning

Kontakt- 
person

Tränings- 
lägenheter

Öppen- 
vård

Vi 
förebygger  

brott och social  
utslagning i 

samhället

Familje-
vård

via sociala företag
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Familje- 
vård

Målgrupp
Familjevården tar emot personer från 13 år och uppåt. 
Verksamheten har mångfaldiga kompetenser och kan 
möta problematik av skilda slag. Det kan gälla miss-
bruk, kriminalitet, hedersrelaterad problematik, behov 
av skyddat boende samt ensamkommandes behov. 

Mål
Den boende ska ges möjlighet att tillsammans med 
vuxna stabila förebilder skapa en fungerande vardag. 
Detta genom att ta tillvara på och utveckla sin sociala 
kompetens, sitt ansvarstagande och sin självständighet.
 

Verksamhet
Familjevården tar emot boende från hela Sverige, 
verksamheten har cirka 60 familjehem. Familje- 
hemmen finns dels i Storstockholm och dels cirka 1,5 
timmes resväg från Stockholm. 

Uppdragsgivare
Verksamheten har ramavtal med Kriminalvården och 
socialtjänster i hela Sverige.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Rosén 
E-post: susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Familjevård
Familjehem för ungdomar och vuxna

Året som gått
Familjevården startade sin verksamhet 1981 och är en 
av de äldsta verksamheterna i Skyddsvärnets Vårdkedja.  
Efter närmare trettiofem års verksamhet upplever med-
arbetarna ett fortsatt förtroende från socialtjänsten 
och Kriminalvården.  Personer med neuropsykiatriska 
svårigheter och annan psykisk ohälsa, missbruk- och  
beroendeproblematik samt kriminalitet har under år 
2013 efterfrågat boende i enhetens familjehem. 

En klientgrupp som gett avtryck i verksamheten är en-
samkommande barn. Enligt Migrationsverket sökte cirka  
4 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, varav 700 
flickor. Många av de unga som kommer till Skyddsvärnet 
behöver bearbeta sina upplevelser. De har skiljts från sina 
föräldrar och själva gjort den långa resan till Sverige med 
många svåra situationer under vägen. Förutom boen-
det behövs därför  ofta andra stödinsatser. Närheten till  
Öppenvården och Leg. psykolog möjliggör ett koncentrerat  
stöd då de tre verksamheterna under år 2013 samlats  
under ett tak i Stadshagen.  

En klient anses redo för att lämna familjehemmet när 
vederbörande har uppnått en tillräcklig stabilitet i sin 
vardag och livssituation. För en del kan nästa steg vara 
inflyttning i Skyddsvärnets Träningslägenheter där klien-
ten får ta mer eget ansvar. 

För att skapa säkerhet och trygghet för klient och  
familjehem har aktuella problemområden hos klienterna 
styrt innehållet i familjehemmens kompetenshöjning år 
2013.  Bland annat har Röda Korsets traumaenhet bju-
dits in till familjehemsträffar för att sprida kunskap inom 
sitt område.

En annan insats är framtagning av kvalitetsindikatorer  
för familjehemsvårdens rutiner kring förfrågan till av-
slutad placering. Detta i samarbete med bland annat  
Kriminalvården, socialtjänsten samt klienter som avslutat  

sin familjehemsplacering. Enheten var även representerad  
i brukarrådet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Familjevården eftersträvar en tät kontakt med upp-
dragsgivare och andra aktörer inom socialt arbete. Medar-
betarna har till exempel bjudit in uppdragsgivare till fru-
kostföreläsningar vid den egna enheten. En uppskattad  
föreläsning var om Sexberoende – definition, diagnos och 
bedömning. Behandlingsmetoder och tillfrisknande.   

Enheten har haft 19 nya inskrivningar under 2013. 
Avbrotten i placeringarna har berott framför allt på åter-
fall i missbruk och/eller återfall i kriminalitet. 

Familjevården har tecknat fyra nya ramavtal  
under året. Avtalen gäller Sörmlands nio kommuner 
samt Nacka, Tyresö, Värmdö, Solna, Sundbyberg, Sol-
lentuna och Ekerö. 
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Björka boende
med arbetsträning 
Eget boende i korridor med personalstöd

Björka  
boende med 
arbetsträning

Målgrupp
Det är individer från 18 år och uppåt med psykosocial 
problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och 
kriminalitet som kommer till Björka. Verksamheten tar 
även emot klienter med pågående substitutions- 
behandling eller annan medicinsk behandling. 
 
Mål
Klienterna ska, efter sin tid på Björka, kunna gå vidare 
till boende i träningslägenhet alternativt få ett eget 
boende med kontaktmannaskap för att på sikt klara ett 
självständigt boende.

Verksamhet
25 klienter kan tas emot. Det finns dygnetruntpersonal.
 
Uppdragsgivare
Björka tar emot klienter från alla kommuner i Sverige. 
Verksamheten har ramavtal med kommunernas social-
tjänst.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Rosén 
E-post: susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Brev från en klient på Björka Boende 
Många utav er har säkert fått höra samma sak som jag, 
att man inte duger till nåt, man är värdelös man är en 
jävla pundare/alkis och ingen vill ha med en att göra.

Låt mig påstå någonting annat! Jag kunde inte ta det här 
framför er för att jag visste att jag inte skulle klara av det. 
Nu när jag sitter och skriver, så rinner tårarna ändå. För 
nästan fyra år sedan så fick jag en nervskada som sitter i 
nacken. Första åren så satt jag isolerad och kunde inte gå 
ut för jag hade till och med problem att lämna pengarna 
till expediten i kassan. Jag trodde att allt var kört, precis 
hela livet! Men sen blev jag erbjuden en plats på Björka. 
Jag chansade och tog den, trots att jag visste att jag inte 
ville vara nära människor. Men helt plötsligt så hamnade 
jag bland en grupp utav de finaste människor som jag 
någonsin stött på. Jag fick ett återfall, ingen dömde mig, 
tvärtom, ni stöttade mig. Så mycket kärlek och omtanke 
som jag fått i huset av alla er, det var det verkligen länge-
sen som någon gav mig. Jag ger inte personalen någon 
som helst tystnadsplikt. Om ni vill veta vad jag led av så 
fråga dom. Jag är helt ärlig med detta. Jag sa upp mina 
vänner 2001 för att jag ville avstå från det kriminella livet. 
Har inte haft någon vän sedan dess. Men idag så är jag 
stolt över att säga att ni alla är mina vänner.

Låt aldrig någon säga till dig vad du kan eller inte kan 
göra. För både du, och jag vet att du klarar allt!

Året som gått
Skyddsvärnets verksamhet har sedan starten 1910 präg-
lats av stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Det är 
inte en överdrift att hävda att verksamheten anpassats 
efter klienternas skiftande behov över tid. Björka är det 
äldsta exemplet på detta inom organisationen.

Björka startade sin verksamhet 1918 och tog fram till 
2007 emot klienter för behandling. Metoderna har skif-
tat genom historien. År 2007 vann verksamheten Kri-
minalvårdens upphandling om Halvväghus i Stockholm 
och bedrev denna fram till år 2011 då avtalet gick förlo-
rat. År 2013 fick Skyddsvärnet återigen förtroendet att 
driva Halvvägshuset i Stockholm, denna gång placerat i 
Råcksta i västra Stockholm.

Björka bytte inriktning år 2011 och blev Björka bo-
ende med arbetsträning. Verksamheten i Bromma for-
mades till en modern utåtriktad social verksamhet där 
arbetsträning utgör en central del i de boendes rehabilite-
ring. Medarbetarna har ett flertal verktyg för att motivera 
klienter till drogfrihet. Personalen har utbildats i Moti-
verande samtal, KBT, KASAM samt i dokumentation. 

Till Björka kommer personer med både långvarig och 
tung missbruksproblematik bakom sig.  Det ställs krav 
på klienterna i förvissning om att det alltid finns möj-
ligheter till förändring. Vid återfall får klienten lämna 
Björka och kan sedan bli placerad på nytt efter avgift-
ning och uppnådd drogfrihet. Det finns en övertygelse 
om den enskildes egen kapacitet för att åstadkomma en 
bättre livssituation. Det har aldrig varit fråga om att lösa 
problemen åt klienten, utan just om Hjälp till självhjälp. 
Arbetsträningen är en arbetsmodell för detta ”tänk”.  
Klienterna behöver både arbetslivserfarenhet och en  
arbetsreferens för vidare anställning och praktik. Den  
erhålls via två andra verksamheter i Skyddsvärnets Vård- 
kedja, Skyddsvärnets Sociala företag eller daglig  

sysselsättning  via Skyddsvärnets Öppenvård. Förutom   
arbetsträning kan sysselsättningen vara behandling eller 
studier.

En klient kan lämna Björka när vederbörande har upp-
nått en tillräcklig stabilitet i sin drogfrihet. För en del kan 
nästa steg vara inflytt i Skyddsvärnets Träningslägenheter 
där klienten kan träna sin förmåga till eget boende. 

Under 2013 har stora renoveringsinsatser i den fysiska 
miljön gjorts. Klientrum har målats om, el och VVS har 
gåtts igenom och trädgården har iordningställts. Brand-
skyddet har kontrollerats av brandmyndigheterna. Arbetet  
kommer att fortsätta under 2014.
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Halvvägshus 
Utslussmöjlighet från Kriminalvården 

Målgrupp
Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminal-
vården från den 1 januari 2007. Vistelse i Halvvägshus 
får inte beviljas förrän halva strafftiden, dock minst tre 
månader, har avtjänats. 
 
Mål 
Målet för klienterna på Halvvägshuset är att klara ett 
eget boende samt att inte återfalla i kriminalitet. Klien-
terna är på väg ut från anstalt men som ännu inte klarar 
ett eget boende ska kunna vistas en tid i Halvvägshus.

Verksamhet
En vistelse i Halvvägshus innebär för klienten att han:

• Tar ansvar för sin livssituation såsom matlagning, 
städning och tvätt.

• Fortfarande har kvar ett stöd inför frigivningen i form 
av personal.

• Ska delta i sysselsättning, arbete, praktik, studier eller 
behandling.

• Får tillgång till och använder sig av samhällets olika 
stöd- och hjälpfunktioner. 

Uppdragsgivare 
Kriminalvården.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Rosén 
E-post: susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Barnrummet på Halvvägshuset i Råcksta.

Året som gått
I slutet av 2013, den 1 november, återupptogs arbetet 
med att driva Skyddsvärnets Halvvägshus. Detta boende, 
i Råcksta strax utanför Vällingby, är det enda i sitt slag 
i Stockholm. Där finns goda förutsättningar för Skydds-
värnet att, tillsammans med Kriminalvården, minska 
risken för återfall i brott och öka möjligheterna för de 
boende att bli fungerande samhällsmedborgare.

Verksamheten har fått en god start, många av Kriminal- 
vårdens klienter efterfrågar ett boende på Halvvägshuset 
då flertalet av klienterna vill bli självförsörjande och åter-
anpassas till samhället innan frigivning. 

Ett nära samarbete mellan frivården, klienten och 
Halvvägshuset kring klientens sociala återanpassning,  
såsom bostad och arbete, är en förutsättning för att erhålla  
en plats vid Halvvägshuset. Sysselsättning är ett annat 

villkor för boende. Det innebär dagligt arbete, studier  
eller behandling. Saknar klienten bostad vid frigivning-
en anlitas Skyddsvärnets Träningslägenheter eller Björka 
boende som ett möjligt alternativ. Detta dock under för-
utsättning att socialtjänsten är delaktig. Endast klienter 
som är i slutet av sin verkställighet ges denna möjlighet.

Tjänstemän och klienter på anstalter runtom i Sverige  
har visat stort intresse för att komma på studiebesök. 
Halvvägshuset, som ligger i förorten Råcksta, omges 
av ett vackert naturområde, närhet till tunnelbana och 
övrig samhällsservice. Lokalerna är moderna. Varje  
klientrum har ett pentry för egen matlagning vilket  
underlättar samvaro med besökande familjer. Det finns 
även ett barnrum för lek och samvaro då återanknyt-
ningen mellan förälder och barn är viktig.

Halv- 
vägshus
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Året som gått
Träningslägenheter startade sin verksamhet år 2010. Det 
var en direkt följd av att medarbetare kommit till insikt 
om att det måste finnas resurser i form av träningslägen-
heter för klienter som ska slussas vidare ut i samhället. 
Detta efter den tid de vistas till exempel i familjehem 
eller annan form av boende inom Vårdkedjan. Idag har 
enheten ett femtiotal lägenheter som används för klienter 
inom Skyddsvärnet.

Under år 2013 har efterfrågan på enhetens stödinsatser  
legat i fas med antalet tillgängliga lägenheter, med en 
ökande efterfrågan mot årets slut. Uppdragen har varit av 
olika karaktär, med stödinsatser bland annat för personer 
som levt i missbruk, kriminalitet eller utsatthet för olika 
former av hot och våld.

Enheten har som många andra enheter i Vårdkedjan 
mött en ökad efterfrågan gällande ensamkommande 
ungdomar. Efterfrågan förväntas fortsätta öka under 
2014 då antalet mottagarkommuner i landet ska bli 
fler. Som en del i att tillgodose de nya behoven har ett  
kollektivboende i Märsta startats för två ensamkom-
mande unga kvinnor. Sedan tidigare finns ett kollektiv-
boende i Järfälla för tre ensamkommande unga män. I 
kollektivboendena ges utökat stöd från kvalificerad kon-
taktperson, med ambitionen att den boende ska kunna 
flytta vidare till enskild träningslägenhet och så små-
ningom självständigt boende.

Flertalet av de personer som flyttat ut från lägen- 
heterna år 2013 har gjort det enligt planering under ord-
nade förhållanden. Det innebär att det i de flesta fall finns 
ordnat boende och försörjning och i förekommande fall 
fortsatt stödsystem utanför Skyddsvärnets Vårdkedja. En 
viktig del i arbetet är att öka den enskildes samhällsorien-
tering. I utvärderingar som besvarats av uppdragsgivare 
efter avslutad insats framkommer en hög grad av till-
fredsställelse med enhetens insatser.

Som ett komplement till den ordinarie personalen har 

Träningslägenheter
Självständigt boende med individuellt stöd av kvalificerad kontaktperson

Tränings- 
lägenheter

Målgrupp
Personer som är i behov av individuellt anpassade soci-
alkurativa insatser, personligt stöd och social träning för 
att uppnå social kompetens och integrering i samhället.

Mål
Den boende ska uppnå hög livskvalitet och god självstän-
dighet för att klara sin vardag i ett eget framtida boende 
eller annan boendeform. Sysselsättning ska vara planerad. 
Enheten kan även erbjuda enbart stöd av kontaktperson.

Verksamhet
Verksamheten har tillgång till cirka 50 lägenheter. Hälften 
kommer från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och 
hälften från privatvärdar, främst Wåhlin Fastigheter AB.

Uppdragsgivare
Kommunernas socialtjänst och Kriminalvården.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Elg 
E-post: susanne.elg@skyddsvarnet.se

enheten rekryterat tre ”kompisstödjare”; unga vuxna som 
erbjuder de boende social samvaro och regelbunden möj-
lighet till läxhjälp.

Samverkan är gott med såväl allmännyttan som med 
privata hyresvärdar; främst Wåhlin Fastigheter AB. Sam-
arbetena ger ömsesidig möjlighet till socialt engagemang 
och ansvarstagande, inte minst utifrån rådande bostads-
brist i regionen. Uppdragsgivare har inbjudits till ett 
frukostseminarium om Människohandel med föreläsare 
Patrik Cederlöf, nationell samordnare.

Samarbetet inom Skyddsvärnets Vårdkedja har fort-
satt, dels då personer överförts mellan enheterna men 
också med parallella insatser för personer som bott hos 
Träningslägenheter och haft arbetsträning hos Sociala 
Företag eller stödinsatser hos Öppenvården. 

Inför 2014 står verksamheten inför utmaningen att 
trots rådande bostadsbrist i Stockholmsregionen bibe-
hålla och utöka lägenhetsbeståndet så att enhetens insat-
ser kan komma fler till del. Enheten ser fram emot att 
utveckla arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten, 
bland annat genom deltagande i organisationen Famnas 
värdeforum Mäta.
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Året som gått
Skyddsvärnets Psykologmottagning startade 2008 för att 
andra enheter inom Vårdkedjan skulle kunna erbjuda 
klienter kvalificerat psykologiskt stöd på vägen till ett 
drogfritt liv. Skyddsvärnets leg. psykolog, med statione-
ring vid Stadshagen, arbetar framförallt på uppdrag av 
socialtjänsten och Kriminalvården. 

Skyddsvärnets paketlösningar inom Vårdkedjan är 
uppskattade av uppdragsgivarna då det ger klienten för-
bättrade möjligheter att bibehålla drogfrihet. Klienter 
uppskattar att få ha ett ostört samtal där det ges möjlighet  

Leg. 
Psykolog Leg. Psykolog

Terapi och handledning

Målgrupp
Personer i behov av individuellt anpassade stöd- eller 
behandlingsinsatser.

Mål
Klienter ska få ökade möjligheter att själva kunna  
påverka sitt liv.

Verksamhet
Svårigheterna kan röra sig om psykisk ohälsa, samlev-
nadsproblem, missbruk eller kriminalitet. Verksamheten 

erbjuder även handledning till personal verksamma 
inom vård- och omsorgssektorn.

Uppdragsgivare
Enheten har ramavtal med ett antal kommuner och tar 
även emot klienter från Kriminalvården.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Rosén 
E-post: susanne.rosen@skyddsvarnet.se

att bearbeta sina erfarenheter i missbruk eller/och  
kriminalitet med professionell psykolog. De regelbundna 
psykologsamtalen eller återfallspreventiva insatserna i 
grupp har för många klienter utgjort en viktig del i deras 
förändringsarbete.

Utöver arbetet med klienter har verksamheten under 
år 2013 haft en viktig roll som utbildare kring förebyg-
gande av Hot och Våld. Bland de kommuner som anlitat 
Skyddsvärnet för Hot och Våld utbildning kan nämnas 
Södertälje kommun med vilken det slutits ett ramavtal.

http://www.kriminalvarden.se/
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Året som gått
Med missbruk är det svårt att behålla ett jobb. Utan jobb 
är det svårt att hålla sig nykter eller drogfri. Att lyckas 
handlar många gånger om att sätta igång parallella och 
ömsesidigt förstärkande processer. Öppenvårdens inne-
håll har goda förutsättningar att göra detta. 

Verksamheten startade 2012 och är en av de nyare  
delarna i Vårdkedjan. 

Den består av tre delar, ett schemalagt program som 
bygger på olika livsområden, återfallspreventiva samtal 
med legitimerad psykolog samt enskilda motiverande 
samtal med öppenvårdskonsulenterna.

De klienter som kommer till Öppenvården saknar  
sysselsättning. Deltagarna kommer ofta från Familje-
vården eller Björka boende med arbetsträning. De är i  
behov av att bygga en fungerande vardagsstruktur i sitt  
arbete mot ett självständigt liv.  Klienterna kan till exempel  
ha svårigheter med att betala räkningar, skriva CV, söka 
jobb, få ihop ekonomin, kartlägga sin fritid med mera. 

Öppenvårdens program möjliggör att när klienten 
skrivs ut ska hon eller han ha kunskap om och till ex-
empel kunna skriva ett CV, veta hur man söker ett jobb, 
göra en budget, veta vilka utbildningar som finns och hur 
man kan ansöka om en plats, ha gjort en nätverksanalys 
och ha ställt sig i bostadskön. Deltagarna får ökad själv-
kännedom och praktisk kunskap inför framtiden.

Samtidigt ska klienten ha påbörjat ett individuellt  
arbete och arbeta mot sina egna uppsatta mål inom de 
olika livsområdena. Klienter har efter avslutad behand-
ling uttryckt sin nöjdhet över de verktyg de tagit del av. 

Öppenvård 
För en fungerande vardagsstruktur och praktisk kunskap inför framtiden

Öppen- 
vård

De har känt en trygghet när de återvänt till jobb och  
sociala nätverk. Detta har uttryckts då klienterna kom-
mit på besök för att berätta om sin nya livssituation. 

År 2013 har verksamheten blivit godkänd för att utföra  
insatser för vuxna personer med missbruk eller annan  
social problematik i Nacka kommun.

Målgrupp  
Skyddsvärnets Öppenvård riktar sig till män och kvinnor 
från 18 år som behöver strukturerat stöd för att skapa 
ett liv utan kriminalitet och droger. Deltagarna kan ha 
följande problematik:
• Vuxna personer med eller utan kemiskt beroende.
• Personer med substitutionsbehandling.
• Sociala problem eller psykosociala problem.
• Personer med kriminellt beteende.
• Kvinnor och män med skyddad identitet och skyddat 

boende. 

Mål
Öppenvårdens målsättning är att deltagarna ska ges 
förutsättningar att göra val baserade på kunskap inom 
olika livsområden.

Verksamhet
Deltagarna ges teoretisk och praktisk kunskap inom 
områden som ekonomi, bostadsmarknad, hälsa, utbild-
ningar samt arbetsmarknad. Öppenvården erbjuder 
även återfallsprevention som hålls av legitimerad 
KBT-psykolog. Stödet som erbjuds syftar till att motivera 
deltagarna till en långsiktig livsstilsförändring.

Uppdragsgivare 
Socialtjänst och Kriminalvård.

KONTAKT: Enhetschef Susanne Rosén 
E-post: susanne.rosen@skyddsvarnet.se

http://www.nacka.se/
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Året som gått
År 2010 startade LifeRing för att kostnadsfritt hjälpa 
människor med missbruksproblem. 32 möten hölls det 
första året, ledda av leg. psykolog Lars Bergström. År 
2011 hölls 46 möten och det startades även en webbaserad  
grupp som träffades i chatform på söndagsförmiddagar.

År 2013 har LifeRing ”knoppats av” och är i och med 
det en fristående verksamhet. Skyddsvärnet upplåter sina 
lokaler för mötena. Skyddsvärnet blev under året beviljade  
medel från Arvsfonden för att sprida metoden nationellt. 
Arbetet påbörjades under hösten 2013 och kommer att 
pågå under tre år. LifeRing har, med hjälp av en medlem, 
utvecklat en ”egen” hemsida.

För närvarande har LifeRing fem regelbundna med-
lemmar som deltagit i gruppen sedan flera månader upp 
till två år. Deltagarnas ålder varierar mellan 20-70 år, 
både män och kvinnor. Flera deltagare har tidigare varit i 
Skyddsvärnets behandlingsinsatser. För en del av dessa har 

LifeRing
Kostnadsfri sekulär självhjälpsgrupp för att förhindra återfall

LifeRing

Målgrupp
Gruppen är öppen för alla som vill leva nyktert eller 
drogfritt. 

Verksamhet
Verksamheten är en öppen grupp för sekulär självhjälp 
till drogfrihet. Gruppen fungerar som ett sekulärt  
alternativ till de 12-stegsbaserade AA-NA. 

Uppdragsgivare
Gruppen leds av leg. psykolog Lars Bergström. 

Mål
Att kostnadsfritt hjälpa människor med missbruks- 
problem.

KONTAKT: Leg. psykolog Lars Bergström 
E-post: lars.bergstrom@skyddsvarnet.se

gruppen då fungerat som en eftervårdsinsats.  Gruppen  
har haft 52 möten under år 2013.

Verksamheten har haft samarbete med RFHL i sam-
band med uppstart av grupp i Malmö. Den har också 
agerat bollplank för en nystartad grupp i Köpenhamn. 
Kontakter har tagits med Rainbow Sweden. 

Flera personer från bland annat Göteborg, Sundsvall 
och Umeå har visat intresse kring att starta Lifering-
grupper i framtiden. LifeRing i Stockholm har haft en 
traineeinsats under hösten 2013 för att utbilda fler mötes-
ledare. 

Inom ramen för det Arvsfondsfinansierade projektet 
har två utbildningar påbörjats i Göteborg. Utbildningarna  
har redan resulterat i två nystartade LifeRing-grupper, en 
i Göteborg och en i Hässleholm.
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Arbets- 
träning Arbetsträning

inom Skyddsvärnets Sociala företag AB

Året som gått
Sociala företag startade år 2011 som en viktig del i 
Skyddsvärnets Vårdkedja. Den har kapacitet att ta emot 
flera olika målgrupper. Från Björka och Halvvägshuset 
kommer de som, förutom boende, behöver sysselsätt-
ning. Från Arbetsförmedlingen kommer personer som 
står utanför arbetsmarknaden. Dessa målgrupper erbjuds 
arbetsträning inom fyra områden. År 2011 startade Kon-
ferens- och Kontorshotellet vid Hornstull i Stockholm. 
Därefter har Grönt Hantverk och Bygg och Riv tillkom-
mit i Bergshamra.

Deltagarna är delaktiga i respektive verksamhets ut-
veckling. 

För Skyddsvärnets Sociala företag har 2013 varit ett 
år av utveckling. Verksamheten omvandlades i början av 

Målgrupper
Personer som står utanför arbetsmarknaden.

Mål
Det första målet är att, genom arbetsträning, stärka 
och utveckla deltagarna inför en återetablering på 
arbetsmarknaden. Det andra målet är att utveckla kon-
kurrenskraftiga verksamheter och erbjuda produkter/
tjänster av god kvalitet. Vinsten kommer att användas 
till att starta fler verksamheter som leder till jobb. Vi har 
ett socialt mål med vårt företagande.

Verksamhet
Ett socialt företag med fyra verksamheter, två på Söder-
malm i Stockholm och två i Bergshamra, Solna.   

Uppdragsgivare
Sociala företagen tar emot deltagare från Arbetsför-
medlingen, kommunernas socialtjänst och Jobbtorg 
Stockholm.

KONTAKT: Direktor/VD Nilla Helgesson 
E-post: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

året till ett, av Föreningen Skyddsvärnet helägt, aktie-
bolag. Motivet var att enklare kunna tillmötesgå skatte-
lagstiftningens momskrav på sålda tjänster.

Skyddsvärnets Sociala företag tecknade under hösten 
avtal med Jobbtorg Stockholm gällande arbetsförbere-
dande insatser för deras målgrupp. En första utbildning, 
med inriktning mot arbete som köksbiträde, startades i 
slutet av november. Utbildningen som pågick i 16 veckor,  
inklusive åtta veckors praktik, föll väldigt väl ut. Upplägget  
ska vidareutvecklas under år 2014. 

Året har också omfattat inspirerande studiebesök i  
Italien och England för att se hur andra arbetar med  
socialt företagande i dessa länder. 

Styrelsemedlemmarna Inger Davidson och Anne-Marie Bergström  
besöker Grönt Hantverk i Bergshamra.

Arbetstränings-  
& sysselsättnings-

platser

Eventuell vinst 
återinvesteras i 
verksamheten

Produkter 
& tjänster

Sociala företag
Kontorshotell 
Konferens
Hantverk
Trädgård
Bygg & Riv

Utifrån vars och 
ens förmåga

Inte på låtsas
Ger bekräftelse
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    Grönt Hantverk
Verksamheten består av två olika delar:
• Hantverk – arbetsuppgifter kring möbelrenovering, 

inredning och textilhantverk.  

• Trädgård – arbetsuppgifter inom bland annat 
parkskötsel och odling.

Att få kontakt med allmänheten är viktigt. Julmarknad, 
påskmarknad och Grön Inspirationsdag har varit några 
av aktiviteterna under året. Enheten har även utvecklat 
en egen designad produkt; Fladdermusholken. Holken 
har visat sig vara populär och fortsatt tillverkning hål-
ler på att planeras. Det har även producerats handgjorda 
växthus för balkonger, ReDo-tillverkade drivbänkar och 
blomsterlådor och mycket mer. Produkterna har sålts via 
torgförsäljning och den egna handelsboden. 

Av de personer som deltagit i arbetsträning under året 
har 37 procent gått vidare till arbete, praktik eller studier. 

  Skyddsvärnets Kontorshotell 
Kontorshotellets verksamhet består av tre olika delar:
• Kontorsservicetjänster – arbetsuppgifter inom 

bland annat företagsreception, bokningsservice och 
försäljning. 

• Cateringtjänster – arbetsuppgifter kring produktion 
och leverans av smörgåsar. 

• Kontorsuthyrning – administrativa arbetsuppgifter 
inom bland annat företagsreception, bokningsservice 
och försäljning.

Verksamheten har under år 2013 haft flera långsiktiga 
uppdrag, bland annat kring brödhantering med trans-
porter och torgförsäljning samt interna tjänster gällande 
värdskap, flytt och städ. 
 

  Skyddsvärnets Konferens 
Skyddsvärnets Konferens erbjuder möteslokaler och 
värdskap för upp till 150 personer. Enheten erbjuder  
arbetsuppgifter med inriktning mot försäljning,  
offerthantering, bokning, kalkylering och fakturering. 

Konferens blev en egen enhet i januari 2013 och har 
under året lagt en grund för fortsatt växande. Enheten 
har utfört närmare 50 uppdrag och merparten av dessa 
har varit för externa kunder. Däribland kan nämnas 
Coompanion, Wikimedia, Tyresö kommun, Karolinska 
Universitetssjukhuset och X-Cons. 

Tjänsterna har genomgående fått positiva omdömen 
med ett genomsnittligt gästnöjdhetsindex på 90 procent.

 

  Bygg och Riv
Bygg och Riv utför städ-, flytt- och renoveringsuppdrag. 
Arbetsuppgifter finns inom exempelvis målning, städ, 
snickeri och fönsterrenovering. Enheten startade i början 
av år 2013 och har sedan dess lagt grunden för fortsatt 
växande. Flera av Björkas boende har erbjudits arbetsträ-
ning genom Bygg och Riv vilket har gjort Sociala företag 
till en viktig del i Skyddsvärnets Vårdkedja. 

En tredjedel av deltagarna har efter genomförd arbets-
träning gått vidare till arbete, praktik eller studier vilket 
är ett gott resultat.

Medarbetare från Sociala företag är ofta ute och knyter kontakter med 
sin omvärld.

Skyddsvärnets utbildningar

 genom Jobbtorg Stockholm 

HOTELL RESTAURANG OCH KÖKSBITRÄDE

Gamla möbler kläs om och blir som nya på Grönt Hantverk.



SAFE STOCKHOLM finns till hands för de unga.

Året som gått
SAFE som startade i augusti 2013 har inneburit en för-
stärkning av Skyddsvärnets förebyggande arbete. Cen-
tralt för arbetet är relationen till de unga som vistas i city, 
en miljö som är riskabel att vistas i. Narkotika, våld och 
prostitution och andra uttryck för socialt utanförskap 
är väl synligt på ”Plattan”. Uppdraget handlar därför i 
mångt och mycket om att uppmuntra ungdomarna att 
söka sig till andra sammanhang där risken att fara illa 
inte är lika stor.

Trygghetsvärdarna har, trots att verksamheten nyligen 
startat, skaffat sig ett gott förtroende från de ungdomar 
som tillbringar kvällarna vid Sergels Torg och har där-
med lagt grunden för det fortsatta arbetet. 

SAFE har ett nära samarbete med stadens ungdoms-
jour. Eftersom båda parter verkar på plats sker ett var-
dagligt utbyte kring den gemensamma målsättningen att 

SAFE STOCKHOLM 
Trygghetstjänst för barn och unga

Målgrupp 
Barn och unga som vistas i Stockholms city.
 
Verksamhet 
SAFE:s trygghetsvärdar rör sig på och runt Sergels Torg un-
der kvällar, nätter och helger och har ett nära samarbete 
med Ungdomsjouren. Uppdraget handlar om att finnas till 
hands för de barn och unga som vistas i miljön och om att 
utgöra länk till vidare insatser för de som är i behov av det. 

Uppdragsgivare 
Stockholms stad.

Mål 
Att utveckla trygghet i offentliga  
miljöer för barn och ungdomar.  

KONTAKT: Enhetschef Susanne Elg 
E-post: susanne.elg@skyddsvarnet.se

Uppdragsgivare

skapa trygghet för unga. Verksamheten samarbetar också 
med exempelvis polisen, fältassistenterna och ordnings-
personal från Stockholms Lokaltrafik (SL) som också de 
befinner sig på plats.

Verksamheten utgick inledningsvis ifrån Skyddsvär-
nets lokaler vid Hornstull. I december flyttade verksam-
heten in i egna lokaler i city.

Ramavtal med kommuner
• Stockholms stad
• Sundbyberg
• Södertälje
• Tierp
• Täby
• Tyresö
• Upplands Bro
• Upplands Väsby
• Vallentuna
• Vaxholm
• Värmdö
• Österåker
•  46 kommuner i 
   Kronoberg, Halland       

        och Skåne.

Övriga vi har avtal med
• Arbetsförmedlingen
• Kriminalvården
• Migrationsverket

 

Kommunala uppdragsgivare  
utan avtal

• Göteborgs stad
• Krokoms kommun
• Malmö stad
• Åre kommun
• Östersunds kommun

• Botkyrka
• Danderyd
• Ekerö
• Fagersta
• Haninge
• Huddinge
• Järfälla
• Lidingö
• Nacka
• Norrtälje
• Nykvarn
• Salem
• Sigtuna
• Sollentuna
• Solna
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Opinions-
arbete

Skyddsvärnets opinionsarbete pågår ständigt. Vi utforskar  
samhällsproblem och ger röst åt människor. Seminarier, 
Projekt, Föreläsningar och Utbildningar samt Forskning 
är de fyra ben som opinionsarbetet vilar på. 

Utöver arbetet i Vårdkedjan arbetar Skyddsvärnet på 
ett flertal andra sätt för att utveckla mötesplatser med upp-
dragsgivare och omvärld. Under år 2013 har vi sett ett till-
tagande intresse för Skyddsvärnets seminarier, vi har ökat 
utbudet av utbildningar och startat ett nytt projekt.  

Vårdkedjans arbete med de ensamkommande, som 
var en stor klientgrupp i Skyddsvärnet under 2013, blev 
en värdefull resurs även i opinionsarbetets innehåll, 
främst genom bildandet av Sveriges ensamkommandes 
förening (SEF). Ett ömsesidigt utbyte har lett till viktiga 
mötesplatser, både för gemenskap och för att skapa verk-
tyg för integration i det svenska samhället.

I maj 2013 tog Skyddsvärnet emot besök från Penal 
Reform International. Penal Reform International har 
sitt huvudsäte i London och kontor i Mellanöstern, Öst-
europa, Centralasien och Södra Kaukasus. PRI verkar för 
mänskliga rättigheter och en humanisering av fängelse-
väsendet världen över Nikhil Roy, föreningens direktör 
för programutveckling, ville veta mer om Skyddsvärnets 
olika verksamheter och vår roll i den svenska kriminal-
vården. 

29/1 
Anhöriga  
Sanna Lundell, anhörig. 
Lotta Pettersson, filosofie doktor,  
Stockholms universitet. 
Birgitta Persson, verksamhets- 
utvecklare, Kriminalvården. 
Lennart Johansson, utredare,  
Socialstyrelsen. 

12/3    
Ungdomsbrottslingar 
Utredare Sven Granath och Jonas Ring, Brå. 
Disa Edvall Malm, fil dr, Umeå universitet. 
Nils Åkesson, utvecklingsdirektör SiS. 
Jerzy Sarnecki, professor, Stockholms  
universitet. 

28/5    
Psykisk ohälsa 
Analytiker/projektledare Christina Bohlin  
och Cecilia Udin, nationell försäkrings- 
samordnare, Försäkringskassan. 
Sven Bremberg, docent, Statens  
Folkhälsoinstitut. 
Peter Salmi, utredare och Mårten Gerle,  
sakkunnig, Socialstyrelsen. 

1/10   
Våldsamma upplopp i Sverige, del 1 
Jerzy Sarnecki, professor, Stockholms  
universitet.  
Rainar All, Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap. 
John Östh, kulturgeograf, Uppsala universitet. 

5/11    
Våldsamma upplopp i Sverige, del 2 
Erik Nilsson, f.d kommundirektör i Botkyrka. 
Karen Austin, projektledare, Ungdomsstyrelsen. 
Tanja Ståhle, projektledare, Länsstyrelsen. 

10/12    
Trygghet och brottsutsatthet i Sverige  
(i samarbete med Brå) 
Utredare Thomas Hvitfeldt, Brå. 
Anita Heber, docent, Stockholms universitet. 
Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef,  
Skyddsvärnet. 
Willy Silberstein, moderator. 

31/5    
Slutkonferens för projekt  
Jalla för alla

Skyddsvärnet tackar 
föreläsarna!

Seminarier 2013Vi arbetar för att främja lika  
rättigheter och möjligheter 
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Anita Heber,  SU.

Fredrik Gunnarsson 
på Skyddsvärnet får 
besök av Nikhil Roy från 
Penal Reform International. 
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Seminarier
Det första benet i Skyddsvärnets opinions- och utveck-
lingsarbete är seminarier. De socialpolitiska seminarierna 
och frukostseminarierna vid Vårdkedjans verksamheter ska  
bidra till nya kunskaper. Skyddsvärnet har genom tiderna 
varit en spjutspets för att upptäcka eftersatta behov.

Under år 2013 har Skyddsvärnet sett ett ökande  
intresse för sina seminarier. Fler och fler yrkesgrupper och  
organisationer hittar vägen till oss. Vi vill bidra till  lös-
ningar.

  Vi har fått lärdomar om dagsaktuell social forskning, 
beprövade metoder, nya idéer och politiska/erfarenhets-
perspektiv från följande ämnen och föreläsare - se sidan 
24, här till vänster.

KONTAKT: KOMMUNIKATIONSANSVARIG EVA BERNERSKOG

Utbildningar
Det andra benet i opinionsarbetet är föreläsningar 
och utbildningar. År 2013 beslutade Skyddsvärnet 
att utveckla utbildningsenheten för att ge fler yrkes-
arbetande möjligheter att skapa kunskap, säkerhet 
och trygghet i sina verksamheter. De nischade och 
behovsanpassade föreläsningarna/utbildningarna 
vänder sig till alla yrkesgrupper inom socialt arbete. 

Den mest efterfrågade utbildningen under år 
2013 har varit Hot och Våld där socialsekreterare, 
förskollärare, personal vid psykiatriska boenden, 
elektriker med flera yrkesgrupper utbildats för att 

minska risken att någon kommer till skada.
Projekt Jalla för alla har efter avslut övergått i en utbild-

ning där yrkesverksamma som arbetar med ensamkom-
mande och nyanlända haft stor nytta av det teoretiska och 
praktiska innehållet. Det leder till att organisationer och 
ensamkommande tillsammans utvecklar sin samverkan så 
att de unga kan ta eget ansvar i det nya hemlandet.

KONTAKT: UTBILDNINGSANSVARIG OUMIE ELLA NJAI

Projekt
Det tredje benet i opinions- och utvecklingsarbetet är  
projekt. Genom projektverksamheten knyter Skyddsvärnet 
nya värdefulla kontakter och samarbeten med omvärlden. 
Vi erbjuder, inom ramen för projekten, utbildningar och 
projektseminarier.

År 2013 har detta arbete utvecklats då Skyddsvärnet haft 
tre pågående projekt. Två av dessa riktar sig till nyanlända 
ungdomar och de organisationer som arbetar med dem. 
I det tredje ges stöd till att starta egna självhjälpsgrupper. 
Projektens målgrupper är ofta också våra uppdragsgivares 
målgrupper. 

MAMMA TILL
 EN MÖRDARE

 – OM HUR JAG 
BLEV BEMÖTT

VARFÖR 
ÖKAR GRUPPEN 
MED PSYKISK 

OHÄLSA? 

VAD SÄGER 
LAGEN?

HUR 
KAN MAN  

FÖRHINDRA 
BROTT I UNGA 

ÅR?

ATT 
UTVECKLA 

INSTITUTIONS-
VÅRDEN

OM  
KOPPLINGEN 

MELLAN POLIS OCH 
SOCIALTJÄNST?

Vi arbetar för

allas lika värde
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brott & social 

utslagning

Vi utvecklar 

socialt arbete

Skyddsvärnets 

opinions-och 
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Samhälls-

orientering
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Projekt

Forskning
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ledning

Seminarier

  Trygghet och brottsutsatthet i Sverige

 Brottsförebyggande rådet och Skyddsvärnet 

välkomnar till seminarium 10 december 2013

 Plats:   ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 i Stockholm

 Kostnad:  gratis

 Anmälan:  senast 6 december till e-post:

  seminarium@skyddsvarnet.se

 Bekräftelse:  Begränsat antal platser. Om Du inte får

    plats kommer Du att informeras.

PROGRAM 

13.00-13.15

Inledning
Moderator Willy Silberstein, journalist och medieexpert

13.15-13.45 

Trygghet och brottsutsatthet i Sverige - en lägesrapport

Thomas Hvitfeldt, utredare, Brottsförebyggande rådet

 
13.45-14.15 

Orsaker till människors rädsla för brott

Anita Heber, docent i kriminologi, Stockholms universitet

 
14.15-14.45 Kaffe

 
14.45-15.10 

Utanförskap - ett hinder för samhällelig trygghet

Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef Skyddsvärnet

15.10-16.00 

Trygghet, rädsla och utanförskap

Paneldiskussion under ledning av Willy Silberstein

Seminariet är ett samarbete mellan  

Brottsförebyggande Rådet och Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
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Projekt 
Projekt LifeRing (2013-2016)
Arvsfonden beviljade den 1 juli 2013 medel för ett treårigt  
nationellt projekt. Projekt LifeRing har sin grund i ett  
internationellt koncept för självhjälp som Skyddsvärnet  
sedan tidigare uppmuntrat inom ramen för sin verksamhet. 

LifeRing står på en sekulär grund och riktar sig till 
alla som har någon form av alkohol- eller drogmissbruk. 
Målsättningen är drogfrihet från både alkohol och an-
dra beroendeframkallande droger. Medlemskapet är  
anonymt och kostnadsfritt. 

Projekt LifeRing utbildar mötesledare, så kallade con-
venors, till att leda LifeRing-grupper. Varje grupp får 
startmedel för att kunna vidareutveckla och hålla igång 
sina träffar. Projekt LifeRings första utbildning under 
2013 ledde till att två nya grupper startades i samarbete 
med Skyddsvärnet i Göteborg och X-cons i Hässleholm.
 
KONTAKT: LEG. PSYKOLOG LARS BERGSTRÖM

Projekt Prata med oss, inte om oss  
(2011-2014)
Projektet har två uppgifter:
• Att vara behjälplig och delta i arbetet med att 

ensamkommande ungdomar bygger upp en 
egen nationell och rikstäckande förening för de 
ensamkommande. 

• Projektledaren Isabella Canow kommer i 
projektets andra huvuddel skriva en bok om de 
ensamkommandes situation. I boken berättar 
ensamkommande flyktingungdomar sin historia.

Utvecklingen inom projektet har lett till att Sveriges 
ensamkommandes förening (SEF), den första i sitt slag, 
bildades den 13 januari 2012 i Stockholm. Syftet är att 
organisera ensamkommande under ett och samma tak 
och vara en instans i samhället i frågor som berör en-
samkommande, till exempel lagstiftning, bemötande vid  
ankomst och att förebygga kulturkrockar och missför-
stånd. Knappt två år senare, den 14 december 2013 bildades 
Sveriges första Riksförbund av och för ensamkommande  
ungdomar. SEF Riksförbund består idag av nio lokala 
SEF föreningar. Projektet finansieras av Arvsfonden.

KONTAKT: PROJEKTLEDARE ISABELLA CANOW

Sveriges Ensam- 
kommandes Förening  
(SEF) bildades 2013.  
Andra raden fr. v. Isabella 
Canow (i rött).

Leg. psykolog  
Lars Bergström.

http://www.arvsfonden.se/
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Projekt Jalla för alla (2010-juni 2013)
Projektet Jalla för alla syftade till att ensamkommande 
flyktingungdomar ska ha rätt till att uttrycka sig fritt, 
utveckla färdigheter och ta ställning i viktiga frågor i det 
svenska samhället.

Målet var att utbilda och introducera ensamkom-
mande ungdomar i kunskaper om det svenska samhället 
och fungera som en ventil för känslor, livskunskap och 
reflektion.

Jalla för allas slutkonferens ägde rum den 31 maj 2013 
och samlade yrkesverksamma från hela Sverige som på 
ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkom-
mande barn och unga i sitt arbete. Föreläsare från bland 
annat Sveriges kommuner och landsting, Göteborgs  
socialresurs och Samhällsorienteringen i Stockholm 
fanns på plats och delade med sig av sina erfarenheter 
och tips.
Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden och 
verkat främst inom Stockholms län.
 
KONTAKT: PROJEKTLEDARE OUMIE ELLA NJAI

Forskning
Det avslutande benet i opinionsarbetet är forskning. Att 
fördjupa sig i något, att inse hur saker och ting hänger 
ihop är ibland avgörande för att utveckla samhälle och 
verksamheter. För Skyddsvärnet är forskning ett av flera 
led i föreningens kvalitetsarbete. Föreningen avsätter  
årligen 20 procent av överskottet till forskning och ut-
veckling. Utöver detta bjuds forskare från olika discipliner  
till Skyddsvärnets seminarier. Ett ämne där vi avgivit ett 
yttrande till regeringskansliet var om Med rätt att delta - 
Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmark-
naden (SOU 2012:69).

Skyddsvärnet har under året även medverkat i ett stort 
antal mässor och konferenser där vi själva inte är huvud-
män utan bjudits in av andra organisationer. Föreningen 
har deltagit som föredragshållare, vid forskningssemina-
rier för att få kunskap i skilda ämnen och som utställare. 
Vi har varit närvarande bland annat vid Almedalsveckan, 
Traumadagen, Vuxna och psykisk hälsa, Eldsjälsmässan, 
Råd för framtiden, MR-mässan och Mångfald och före-
tagande.

Jalla för alla 
Forum för behov, åsikter och livskunskap 

för ensamkommande ungdomar

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

www.skyddsvarnet.se

Skyddsvärnet 
deltar vid 
Almedalsveckan 
i Visby där Nilla  
Helgesson föreläser vid 
ett av Famnas seminarier – 
”Att brinna för tillväxt av idéburen  
vård och social omsorg”.

Projektledare  
för Jalla för Alla;  
Oumie Ella Njai.

TRAUMA-
dagen var en 
av många mässor 
Skyddsvärnet besökte 
under 2013.

http://www.skl.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/202135
http://www.famna.org/
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Ekonomisk redovisning
Styrelsen för Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm får härmed  
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013
 

Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Enligt bifogad verksamhetsberättelse

Flerårsöversikt (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 33 664 30 897 32 201 27 337 30 247
Resultat efter avskrivningar -1 926 -3 621 -459 -675 1 366
Resultat efter finansiella poster -1 915 -2 654 2 810 -128 5 768
Soliditet (%) 83 87 88 91 91
Kassalikviditet (%) 132 161 202 270 278

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst            29 743 444
Årets förlust     -1 915 113
              27 828 331
 
Disponeras så att
i ny räkning överföres                27 828 331
 
Föreningens  resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med  
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
NOT 2013-01-01—2013-12-31 2012-01-01—2012-12-31

Nettoomsättning  33 663 650 30 897 119
Övriga rörelseintäkter 1 5 191 369 4 138 744
  38 855 019 35 035 863
    
Rörelsens kostnader    
Klientkostnader & kostnader för familjevärdar  -7 392 041 -6 576 246
Övriga externa kostnader  -8 228 750 -7 178 934
Personalkostnader 2 -24 585 578 -24 325 102
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -574 325 -576 338
  -40 780 694 -38 656 620
Rörelseresultat  -1 925 675 -3 620 757
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag 4 -1 100 000 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 5 1 140 609 956 465
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  9 753 41 110
Räntekostnader och liknande resultatposter  -39 800 -30 483
  10 562 967 092
Resultat efter finansiella poster  -1 915 113 -2 653 665
    
Resultat före skatt  -1 915 113 -2 653 665
    
Årets resultat  -1 915 113 -2 653 665
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Balansräkning
TILLGÅNGAR NOT 2013-12-31 2012-12-31
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 6 5 484 381 5 632 836
Balanserade kostnader byggnader 7 32 918 103 515
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 18 063 27 094
Maskiner, inventarier och bilar 9 648 282 730 529
  6 183 644 6 493 974
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 10,11 200 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 19 609 738 20 370 378
  19 809 738 20 470 378
Summa anläggningstillgångar  25 993 382 26 964 352
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  4 013 966 3 592 028
Aktuella skattefordringar  362 906 152 000
Övriga fordringar  266 488 251 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 298 835 1 738 203
  6 942 195 5 733 949
    
Kassa och bank  567 000 1 566 577
Summa omsättningstillgångar  7 509 195 7 300 526
SUMMA TILLGÅNGAR  33 502 577 34 264 878

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2013-12-31 2012-12-31
Eget kapital 14   
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat och donationer  29 743 444 32 397 108
Årets resultat  -1 915 113 -2 653 665
  27 828 331 29 743 443
Summa eget kapital  27 828 331 29 743 443
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  900 906 834 982
Skulder till koncernföretag  186 857 60 670
Övriga skulder  423 737 381 784
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 4 162 746 3 243 999
Summa kortfristiga skulder  5 674 246 4 521 435
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 502 577 34 264 878

Ställda säkerheter   
För egna skulder och avsättningar   
Företagsinteckningar 1 000 000 0
 1 000 000 0
Övriga ställda panter och säkerheter   
Bankgaranti/bankräkning 360 092 358 925
 360 092 358 925
Ansvarsförbindelser   
Borgensförbindelser 0 500 000
 0 500 000 30 
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
 � Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 � Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 � Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 � Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 � Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
 � Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§  

upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
Resultat efter avskrivningar 
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader. 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Noter
NOT 1 MEDLEMSAVGIFTER/BIDRAG
Posten består främst av projektbidrag från Allmänna Arvsfonden om 3 922 164 kronor (2 543 618). 
Erhållna anordnarbidrag samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen uppgår till 1 260 205 kronor (1 479 911).
Medlemsavgifterna uppgår till 7 000 kronor (5 600).

NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2013 2012
Medelantalet anställda   
Kvinnor 23 25
Män 15 13
 38 38
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
inklusive pensionskostnader   
Löner och andra ersättningar 17 432 184 17 317 919
Sociala kostnader 5 535 670 5 395 137
Pensionskostnader 983 498 913 539
 23 951 352 23 626 595
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader 23 951 352 23 626 595
Upplysning om sjukfrånvaro   
Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 2,2 % 1,8 %
Andel sjukfrånvaro för kvinnor 3,1 % 2,3 %
Andel sjukfrånvaro för män 0,9 % 0,8 %
Könsfördelning bland ledande befattningshavare   
Andel kvinnor i styrelsen 70 % 63 %
Andel män i styrelsen 30 % 37 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %

I antalet anställda ingår ej familjevärdar. Löneersättning till familjevärdar ingår i ovanstående lönesummor 
med 3 173 152 kronor (2 687 522 kronor).

  



FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM   ORG. NR 802003-0832

 32 

NOT 3 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader 2 %  
Balanserade kostnader byggnader 20 %  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 %  
Maskiner, inventarier och bilar 20 %  

 

NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2013 2012
Nedskrivningar av andelar i dotterbolag -1 100 000 0
 -1 100 000 0

 

NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH  
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2013 2012
Utdelningar på andelar i andra företag 628 846 585 447
Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga  
fordringar hos andra företag 401 355 281 868
Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper  
i andra företag 591 45 773
Avkastning Joel & Lisa Mönners fond 43 129 43 377
Avkastning Johanssons understödsfond 66 688 0
 1 140 609 956 465

NOT 6 BYGGNADER OCH MARK 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 422 788 7 422 788
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 422 788 7 422 788
   
Ingående avskrivningar -1 789 952 -1 641 499
Årets avskrivningar -148 455 -148 453
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 938 407 -1 789 952
   
Utgående redovisat värde 5 484 381 5 632 836
Avser Pekfingret 1, Bromma, Stockholm

 

NOT 7 BALANSERADE KOSTNADER BYGGNADER 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 900 131 865 351
Inköp 0 34 780
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 900 131 900 131
   
Ingående avskrivningar -796 616 -726 017
Årets avskrivningar -70 597 -70 599
Utgående ackumulerade avskrivningar -867 213 -796 616
   
Utgående redovisat värde 32 918 103 515
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NOT 8 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 149 156 149 156
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 149 156 149 156
Ingående avskrivningar -122 062 -92 231
Årets avskrivningar -9 031 -29 831
Utgående ackumulerade avskrivningar -131 093 -122 062
   
Utgående redovisat värde 18 063 27 094

 

NOT 9 MASKINER, INVENTARIER OCH BILAR 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 212 534 3 776 979
Inköp 263 998 435 555
Försäljningar/utrangeringar -129 900 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 346 632 4 212 534
   
Ingående avskrivningar -3 482 005 -3 154 550
Försäljningar/utrangeringar 129 900 0
Årets avskrivningar -346 245 -327 455
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 698 350 -3 482 005
   
Utgående redovisat värde 648 282 730 529

 

NOT 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Villkorade aktieägartillskott 1 200 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 300 000 100 000
   
Årets nedskrivningar -1 100 000 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 100 000 0
Utgående redovisat värde 200 000 100 000

Av årets nedskrivningar avser 1 100 000 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen 
även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

NOT 11 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Skyddsvärnets Sociala Företag AB 100 % 100 % 1 000 100 000

100 000

Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Skyddsvärnets Sociala Företag AB 556543-2944 Stockholm 218 527 -1 046 959

Under räkenskapsåret 2013 visar dotterbolaget en nettoomsättning på 1 202 726 kronor samt övriga 
rörelseintäkter om 2 860 665 kronor. 
Personalkostnader uppgår till 3 873 623 kronor, medelantalet anställda uppgår till 8,5. 
Sjukfrånvaro i % av total arbetstid uppgår till 5,2 %.
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NOT 12 AKTIER OCH ANDELAR

Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 16 775 450 18 103 184
Andelar i Bostadsrättsföreningar 2 834 288  

19 609 738 18 103 184
 

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2013-12-31 2012-12-31
Förutbetalda kostnader 291 637 191 112
Förutbetalda hyror 1 309 600 1 224 548
Upplupna intäkter 697 598 322 543
 2 298 835 1 738 203

 
 
NOT 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Donerade
fonder

Fondering Balanserat 
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 272 571 383 867 31 740 671 2 653 665
Disposition föregående års resultat   -2 653 665 -2 653 665
Årets resultat    -1 915 113
Belopp vid årets utgång 272 571 383 867 29 087 006 -1 915 113

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna löner 700 247 582 165
Upplupna semesterlöner 695 317 833 294
Upplupna sociala avgifter 508 758 466 302
Upplupen särskild löneskatt 431 252 206 119
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 543 689 1 024 653
Förutbetalda hyresintäkter 283 483 131 466
 4 162 746 3 243 999
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Gunnar Engström
Styrelseordförande

Solveig Riberdahl
Ledamot

Lotta Persson
Ledamot

Lars-Olof Eklund
Auktoriserad revisor

Eva Thim Karlsson 
Revisor

Gunilla Wiklund
Vice ordförande

Bertil Metzger
Skattmästare

Orsolya Hoffmann
Ledamot

Anne-Marie Bergström 
Ledamot

Skyddsvärnets styrelse, Stockholm, 24 mars 2014

Birgitta Winberg
Ledamot

Inger Davidson
Ledamot

Kjell Jönsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2014
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