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Förord

Direktor 
Nilla Helgesson har ordet

Under det gångna året har vi utvecklat både vårdkedjan 
och opinionsarbetet. 

Vi har startat fyra nya enheter, omskapat en verk-
samhet, avknoppat en annan och startat ett nytt pro-
jekt. Vårdkedjans förädling erbjuder fler insatser till 
klienten än tidigare. De kan kombineras så att fler indi-
viduella och flexibla lösningar kan erbjudas. 

Grunden för vårt opinionsarbete är att aktivt och oav-
brutet arbeta med att ge röst åt klienternas och medar-
betarnas erfarenheter och lärdomar inom de områden 
vi verkar. Vi utvecklar oavbrutet nya mötesplatser. År 
2011 har vi gått med i sociala medier såsom facebook 

och blogg, vi har fortsatt att bjuda in till kostnadsfria 
seminarier och erbjudit privatpersoner deltagande i 
självhjälpsgruppen LifeRing. 

I det svenska samhället finns en företagsform där det 
yttersta målet är att ge vinst till sina ägare. Denna fö-
retagsform har alltmer börjat ta plats i den offentliga 
skattefinansierade sektorn. Skyddsvärnet har inga ägare 
som plockar ut vinster, vi är en ideell förening. Det be-
tyder att allt överskott återinvesteras in i verksamheten 
igen. Det har vi synliggjort genom att ta fram en non-
profitlogga. Märket kommer att användas flitigt inom 
vår organisation – för att visa att vi skapar mål utifrån 
värden, inte mål utifrån vinstintressen.

Jag summerar 2011 som ett kraftfullt år som inrymt 
utveckling, utökning, förbättringar och återinveste-
ringar. Ett stort tack till uppdragsgivare, klienter, med-
arbetare, medlemmar och styrelse för det gångna året.

Vårt motto ”Hjälp till självhjälp”  
genomsyrar all vår verksamhet.  

Foto: Bibbie Friman
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Vision
Värdegrund  
och mål

Vår vision
Vi förebygger brott och 
social utslagning i sam-
hället samt är opinions-
bildande och utvecklar 
socialt arbete.

Värdegrund
Skyddsvärnets värdegrund är 
ryggraden i vår verksamhet. Vi 
som arbetar i Skyddsvärnet sluter 
upp bakom den. 
Genom värdegrunden kan vi slå 
vakt om vissa värden som omistli-
ga för vårt arbete och säkerställa 
att rätt beslut fattas. 
Värdegrunden bygger på dialog 
och samarbete, har skapats inom 
organisationen och visar hur vi vill 
bli uppfattade, inåt och utåt. 

Vår verksamhet präglas av:
 ♦ Humanitet
 ♦ Delaktighet 
 ♦ Flexibilitet
 ♦ Nytänkande
 ♦ Kvalitet

Med humanitet menar vi att verk-
samheten bedrivs med hänsyn 
till allas lika värde oavsett ålder, 
kön, funktionshinder, social ställ-
ning, etnisk eller religiös tillhörig-
het eller sexuell läggning. 
Med delaktighet menar vi att 
verksamheten bedrivs genom till-
tro till människors egen förmåga 
och vilja att ta ansvar, där mottot 
är Hjälp till självhjälp.
Med flexibilitet menar vi att verk-
samheten bedrivs utifrån varje 
individs behov och stödinsatser. 
Vi ser möjligheterna.
Med nytänkande menar vi 
utveckling av nya verksamheter 
utifrån behov.
Med kvalitet menar vi att verk-
samheten bedrivs med kompe-
tent och empatisk personal, att vi 
följer gällande lagar och riktlinjer 
inom våra områden och att vi 
gör det vi säger.

Mål
Varje klient som berörs av 
Skyddsvärnets verksamhet ska 
bli en fungerande samhälls-
medborgare.

Ideell organisation

Foto: Matton

www.skyddsvarnet.se 
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Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell or-
ganisation som bildades 1910. Uppgiften är att bedriva 
verksamhet som syftar till social rehabilitering och ha-
bilitering. Vi har tilltro till människors förmåga att ta 
ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser, 
mottot är Hjälp till självhjälp.

Idag bedriver Skyddsvärnet olika former av socialt 
utvecklingsarbete för klienter i Mälardalsregionen. De 
primära målgrupperna är personer från socialtjänsten 
och Kriminalvården. Även personer från angränsande 
områden välkomnas, bland annat från landstinget och 
privata sektorn.

Genom Skyddsvärnets ideella inriktning kan vi även 
erbjuda kostnadsfria hjälp- och stödinsatser. Vi investe-

rar vårt överskott i vår ordinarie klientverksamhet och i 
vår avgiftsfria verksamhet.

Skyddsvärnets kvalitetsarbete 2011
Vi har arbetat med vårt kvalitetsledningssystem för att 
få förbättringar i mikrosystemet (direkta verksamheten 
med klienterna). Det har gett kunskap och förändrat 
vårt arbetssätt men även gett oss insikt om att organisa-
tionens ISO-certifi ering blir klar först 2012. Vi priorite-
rar ett stabilt ledningssystem med hög kvalitet.

Vi deltar i Socialstyrelsens seminarieserie om evidens-
baserad praktik.

Förbättringsrapporter används kontinuerligt i verk-
samheterna. 

Organisation

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM 
– en ideell organisation

Årsmöte

Utbildningar 
& Seminarier

Verksamheter 
i Skyddsvärnets

vårdkedja

Verksamhetsstöd för 
utveckling av Skyddsvärnets 

vårdkedja

Boendestöd
Råcksta • Nybohov

Familjevård
Sysselsättning

Råcksta 
Boende med behandlingsinsatser

Arbetsträning
via sociala företag

Tränings-
lägenheter

Opinionsbildning,  
Information &

Marknadsföring

Psykologmottagning
LifeRing

Projekt & 
Mångfaldsarbete

Björka  
Boende med arbetsträning

Kontaktpersoner

Styrelse

Direktor
Ledningsgrupp • Kansli • Ekonomi

November 2011
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Ledning

Kansliet

Direktor Nilla Helgesson
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Arbetsträning via 
sociala företag

Enhetschef Lena Ludwigs

lena.ludwigs@skyddsvarnet.se

Träningslägenheter

Enhetschef Susanne Elg

susanne.elg@skyddsvarnet.se

Björka boende med 

arbetsträning

Boendestöd Björka

Enhetschef Kaj Karlsson

kaj.karlsson@skyddsvarnet.se

Marknad, kommunikation och press

Kommunikationsansvarig 
Eva Bernerskog

eva.bernerskog@skyddsvarnet.se

Familjevård, Råcksta boende 

med behandlingsinsatser, 
Boendestöd Råcksta

Enhetschef Susanne Rosén

susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Psykologmottagning

Öppenvård

Enhetschef Fredrik Gunnarsson

fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se 

Foto: Matton
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Året som gick
2011

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December

Enheten 
Utbildning 
startar.

Seminarium 
om Droger 
på  nätet.

Nilla Helgesson 
startar blogg.

Isabella Canow 
väljs till ordförande 
i TänkOm!Riks.

Deltagande 
i utvecklings-
konferens om 
bemötande i 
Jönköping.Vi välkomnar 

Inger Davidson 
som ny styrelse-
ledamot.

Fotbollsturne-
ring för ensam-
kommande 
ungdomar.

Deltagande i panel-
samtal för Europe-
iska Frivilligåret.

Öppet Hus för 
medlemmar.

Deltagande i Nord-
isk konferens om 
dubbeldiagnos.

Björkas nya verk-
samhet Björka bo-
ende med arbets-
träning startar.

Förberedelse-
arbete inför 
öppnandet 
av två nya 
verksamheter 
2012.

www.skyddsvarnet.se 
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Januari
Enheten Utbildning startar.
Deltagande i SATSA:s spridningskonferens. 

Februari
Boendestödet i Råcksta startar.
Mellanboende i Råcksta startar.
Kontorshotell- och konferens startar verksamhet inom ramen för 
Sociala företag. 
Deltagande i mässan Psykisk O-hälsa.
Deltagande i workshop i Helsingfors om metoder i kvalitetssäkring.
Medverkan i VYRE med fokus på fl yktingungdomars integration i 
Europa och deras rättigheter.
Seminarium om Droger på nätet i samarbete med NVB.
Kostnadsfri MOD-utbildning för anställda i ideell sektor i Stockholm.

Mars
Seminarium om Romer på ABF-huset med bland annat Maria 
Leissner och Hans  Caldaras.
Seminarium om Familjehemsvård för vuxna - är kvalitet en slump?, 
i samarbete med Credo och Studieförbundet Vuxenskolan.
Seminarium i samarbete med KSAN för att öka kunskapen om 
missbrukande kvinnor med neuropsykiatriska funktionshinder.
Isabella Canow, utbildningsansvarig, väljs in som ledamot i 
 Turkiska Kvinnoförbundet.
Deltagande i mässan Mot samma mål (CAN).
Nilla Helgesson startar blogg.

April
Start av mobila minföreläsningar för externa grupper.
Seminarium om gängkriminalitet på ABF-huset med bland annat 
Camila Salazar Atias.
Seminarium om ensamkommande ungdomar i Europa och Sve-
rige på ABF-huset.
Isabella Canow, utbildningsansvarig , väljs till ordförande i Tänk 
om! Riks.
Isabella Canow väljs in som ledamot i kvinnokommittén i Samar-
betsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS).
Verksamhetsberättelsen för 2010 publiceras.

Maj
Seminarium om ADHD på ABF-huset med bland annat Marja-
Leena Virtanden, psykolog vid Norra Stockholms Psykiatri och Ylva 
Ginsburg, överläkare vid Neuropsykiatriska teamet.
Deltagande  i utvecklingskonferens om bemötande i Jönköping.
Deltagande i mässan SNPF i Örebro.
Deltagande på SIOS årsmöte.

Juni
Frukostföreläsning om Spelberoende på Mellanboendet Råcksta. 
Skyddsvärnet välkomnar Inger Davidson som ny styrelseledamot. 
Isabella Canow inbjuds till Turkiet av Turkiska Riksförbundet och 
Turkiska Kvinnoförbundet. 
Seminarium om den statliga missbruksutredningen på ABF-huset 
med bland annat regeringens särskilde utredare Gerhard Larsson.
Fredrik Gunnarsson publicerar en artikel om existensiell psykologi i 
Psykologtidningen.
Frukostseminarium på Råcksta  om att bemöta aggressivitet i 
tjänsten.

Juli
Projekt Jalla för alla arrangerar fotbollsturnering för ensam-
kommande ungdomar.
Starta av projektet Prata med oss, inte om oss.

Augusti
Nilla Helgesson deltog i panelsamtal för Europeiska Frivilligåret 
2011.

September
Öppet Hus för medlemmar. 
Seminarium om Rasism och främlingsfi entlighet på ABF-huset 
med bland annat Jasenko Selimovic, statssekreterare hos inte-
grationsminister Erik Ullenhag. 
Nilla Helgesson talar på invigningen av Centrum för Socialt 
Entreprenörskap. 
Deltagande i Fss-dagarna i Gävle.
Familjevården utställare på Familjehemskonferensen i 
 Göteborg. 
Projekten föreläser om olika aspekter på integration i 
 Göteborg. 

Oktober
Frukostseminarium på Råcksta om Att bemöta aggressivitet i 
tjänsten.
Projekt Jalla för alla deltar på Fryshusets Forum för eldsjälar. 
Seminarium om Hur skyddar vi barnen mot sexuella övergrepp 
på ABF-huset med  bland annat Björn Sellström, gruppledare 
för barnpornografi gruppen vid Rikskriminalpolisen.
Yttrande inskickat till Socialdepartementet om bättre insatser 
vid missbruk och beroende (SOU 2011:35).
Deltagande i Nordisk Konferens om dubbeldiagnos. 

November
Björkas nya verksamhet Björka boende med arbetsträning 
öppnar. 
Mellanboende i Råcksta byter namn till Råcksta boende med 
behandlingsinsatser. 
Nilla Helgesson invald i valberedningen för Civos – Civilsam-
hällets organisationer i samverkan.
Skyddsvärnet tar fram symbol för non-profi t för att förtydliga 
organisationens idéburna värde.
Seminarium om Barnfattigdom på ABF-huset med bland 
annat Ragnwi Marcelind, statssekreterare hos barn- och äld-
reminister Maria Larsson och Tapio Salonen, professor i socialt 
arbete vid Malmö högskola.
Seminarium på ABF-huset om ensamkommande ungdomar.

December
Björka tar emot besök från Justitieutskottet. 
Förberedelsearbete inför öppnandet 1 januari 2012 av två 
nya verksamheter i vårdkedjan, Boendestöd Björka och 
 Öppenvården.
Förberedelser för avknoppning av Boendestödet i Nybohov 
1 januari 2012. 
Deltagande i MR-dagarna.
Deltagande i Möjligheternas mässa.

2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011 2011
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Aktiviteter 2011
Den 15 september 2011 bjöds medlemmar in till ett 
Öppet Hus på Kansliet. Samtliga verksamheter inom 
Skyddsvärnets vårdkedja var representerade denna dag. 
Styrelseordförande Gunnar Engström berättade om 
Skyddsvärnets verksamhet i ett hundraårigt perspektiv 
och direktor Nilla Helgesson talade om Skyddsvärnets 
vision och verksamhetens utveckling. 

Alla medlemmar bjöds in till Skyddsvärnets semina-
rier som tar upp intressanta ämnen och områden inom 
social- och kriminalvårdspolitiken. 

Medlemmarna får även erbjudande om att prenu-
merera på organisationens pressmeddelanden via My-
NewsDesk. 

Två Nyhetsbrev speciellt riktade till medlemmar ut-
kom under året. 

Medlem kan var och en bli som är beredd att stödja 
och verka för föreningens mål och verksamhetsinrikt-
ning. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Vid 
utgången av 2011 hade Skyddsvärnet 140 medlemmar 
som stöder organisationen.

Medlemmar

Solveig och Folke Blomqvist deltog på Öppet Hus.

Skyddsvärnet tackar sina medlemmar för det gångna året

www.skyddsvarnet.se 

1

Medlemsbladet 2 • 2011

För medlemmar i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Kära medlemmar
När vi på Skyddsvärnet tittar tillbaka på 2011 kan vi se att det hänt mycket inom orga-

nisationen. Vi har utvecklats kanske mer än något annat år, bland annat har vi startat 

fyra nya enheter och genomfört 13 seminarier, många av dem haft över 200 deltagare. 

Ämnena vi valt tycks intressera många, bland annat har vi haft ämnen som Rasism och 

Hur skyddar vi barnen från sexuella övergrepp på listan. Vi har ökat antalet klienter 

vi kan ta emot med 40 procent (130  klientplatser år 2010 och 180 klientplatser år 2011).

Inför 2012 är den fortsatta utvecklingen i full gång. De framtida förändringarna kom-

mer på initiativ både från oss själva och från förändringar i vår omvärld. Styrelsen har 

antagit Verksamhetsplanen för 2012 och det är nu dags att realisera den. Bland annat

kommer boendestödet i Nybohov att avknoppas och ett nytt boendestöd öppnas i 

Skyddsvärnets regi på Björka. 
Nilla Helgesson, direktor

Här ser ni den nya
organisationsskissen

för Skyddsvärnet.Den börjar gälla den 
1 januari 2012.

Ny verksamheter 2012 är
bland annat Öppenvård

och Boendestöd Björka.På vår hemsida finns mer
information om de nya

verksamheterna.
Välkommen att läsa där!

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

www.skyddsvarnet.se

SkyddsvärnetsVårdkedja

DECEMBER 2011

Tränings- lägenheter

Familjevård Boendestöd
Arbets- träning

Björka boende med 
arbetsträning

Familjehem för 
ungdomar och vuxna

ungdomar och vuxna
+ Sysselsättning

+ Sysselsättning

LifeRing

Kostnadsfri sekulär 
självhjälpsgrupp för att 

självhjälpsgrupp för att 
förhindra återfall

förhindra återfall

Psykolog- mottagning
Leg. psykologer för 
utredningar, terapi

utredningar, terapi
och handledning

och handledning

Eget boende 
i korridor med 
personalstöd
personalstöd

via sociala företag

Råckstaboende med 
behandlingsinsatser

Boende i korridor 
med personalstöd

med personalstöd
dygnet runt
dygnet runt

Eget boende i korridor 

Eget boende i korridor 

Eget boende i korridor 
med personalstöd

med personalstöd

Kontakt- person
Kvalificerade enskilda stödinsatser

Självständigt boende 

Självständigt boende 

med individuellt stöd 

med individuellt stöd 
av kvalificerad 

av kvalificerad 
kontaktperson

kontaktperson

Öppen- vård
Klientens möjlighet, 

Klientens möjlighet, 

Klientens möjlighet, 

Klientens möjlighet, 
behov och resurser

Foto: Eva Bernerskog
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Styrelse

Under år 2011 har det sociala utvecklingsarbetet 
inom Skyddsvärnets alla enheter pågått i oförmin-
skad takt. I vårdkedjan har nya enheter tillkommit 
som innebär en betydande ökning av antalet klient-
platser.  

Hjälp till självhjälp är Skyddsvärnets motto och 
syftet med alla förbättringar i vårdkedjan är att till-
godose klienternas olika behov för att de, senare på 
egen hand, ska klara sig ute i samhället. 

Andra insatser värt att nämna är ökad omsättning 
och ökat antal medarbetare inom föreningen.

Styrelsen riktar ett tack till Skyddsvärnets medar-
betare för ett engagerat och professionellt genomfört 
arbete. Gunnar Engström 

 
Förtroendemannaorganisation
Styrelsen har genomfört sju protokollförda sam-
manträden under året. Arbetsutskottet (AU) har 
genomfört tio protokollförda sammanträden under 
året. Styrelseledamöterna väljs på två år, varav hälften 
vartannat år. 

Revisorer 
Revisorerna, valda för ett år, har bestått av: 
Lars-Olof Eklund, auktoriserad revisor (Crescendo). 
Eva Thim Karlsson, förtroenderevisor. Ersättare för 
revisorerna Karin Rosén och Håkan Lingblom. 

Valberedning
Valberedningen, vald för ett år, har bestått av: 
Torsten Nilsson (sammankallande), Thomas Ekbom 
och Anne-Marie Bergström.

Arbetstagarrepresentant 
Rihaneh Ostad Gholizadeh.

Fil.kand. och socionom, f.d. krimi-
nalvårdsdirektör i Umeå och Stock-
holm samt generaldirektörens (KVS) 
rådgivare och vikarie. Idag expert/
sakkunnig och en av tre författare 
till ”Människan Brottet Följderna”.

Vice ordförande  
gunilla Wiklund 
E-post: gunilla.wiklund@ownit.nu 
Fil. kand., f.d. informationschef vid 
Brottsförebyggande rådet i Stockholm 
(Brå). I dag egen företagare.

Ledamot 
Inger Davidson 
E-post: inger.davidson@kristdemokraterna.se 
F.d. riksdagsledmot, vice ordf. i justitieut-
skottet (2006–2010). 1991–1994 var Inger 
Davidson civilminister. Inger Davidsson är 
ordförande för Svenska Unescorådet.

Ledamot 
Bertil Metzger 
E-post: bertil.metzger@telia.com 
Socionom, arbetar som stabsdirektör vid 
riksåklagarens kansli.

Ledamot 
solveig riberdahl 
E-post: solveig.riberdal@brevet.nu 
F.d. bitr. riksåklagare.

Ledamot 
Elisebeht Markström 
E-post: e.markstrom@telia.com  
Elisebeht har varit socialdemokratisk riks-
dagsledamot fram till 2010 och ledamot 
i riksdagens Justitieutskott samt i Kriminal-
vårdens insynsråd. Hon har ett enga-
gemang i Kvinnojourernas arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn. Elisebeht 
arbetar i Påföljdsutredningens parlamen-
tariska referensgrupp (direktiv 2009:60).

Ledamot 
kjell Jönsson 
E-post: kjell.jonsson@slhf.nu 
Kjell Jönsson har varit allmänpraktiseran-
de advokat 1978–2006, därefter chefs-
jurist vid Stockholms livsmedelshand-
lareförening, SLHF. Arbetat ideellt för 
icke-statliga organisationer för mänskliga 
rättigheter.

Ledamot 
Birgitta Winberg 
E-post: birgitta.winberg@svenskakyrkan.se 
Teol. kand., präst i Svenska kyrkan. Arbetar 
på Centrum för religionsdialog, inom Stock-
holms stift.

Ledamot 
Orsolya hoffman 
E-post: hunor@hunorab.se  
Medicine doktor och psykiater. Lång 
erfarenhet av kriminalvårdsmedicin och 
beroendemedicin. 

Ordförande gunnar Engström 
E-post: gunnar.engstroem@comhem.se

www.skyddsvarnet.se 
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Medarbetare
Enligt den arbetsmiljöenkät som genomfördes under 
året upplever medarbetarna att det är en bra arbetsmil-
jö på Skyddsvärnet. Organisationen har mycket låga 
sjukfrånvarosiffror. MBL övergick innan sommaren till 
samverkan, som bland annat innebär att förändringar 
på enheterna ska diskuteras på arbetsplatsmöten innan 
chefer fattar beslut.

Under 2011 har internkommunikationen stärkts 
bland annat genom att alla medarbetare mottagit sin 
egen personalpärm. Pärmen är en aktuell uppslags-

bok som ger överblick om olika förfaranden, rutiner 
och policyers. Det interna Nyhetsbladet har utkom-
mit med tio nummer och direktor skickar via e-post 
ut Veckans Höjdpunkter med det senaste inom organi-
sationen. Alla medarbetare bjuds in till Skyddsvärnets 
seminarier och två gånger om året samlas medarbetarna 
för att tillsammans ha en genomgång om verksamhets-
målen för året. Kompetensutveckling ges generöst till 
medarbetare.

”Vi tog emot en ung man som frigavs från fängelset och 
som därefter fick kämpa hårt för att få hjälp. Han flyttade 

in i en av våra lägenheter, var aktivt arbetssökande och 
fick efter en viss tid en fastighetsskötarkurs i Uppsala. Varje 

dag under ett års tid reste han till Uppsala för sin utbild-
ning och avlade sin examen med väl godkända betyg. 

Nu var det åter dags att visa på sin envishet och uppfin-
ningsrikedom för att få arbete. Klienten lyckades och har nu 

fast arbete och kommer att erbjudas eget kontrakt för en 
lägenhet inom kort. Han har flyttat ut från oss men vi har fort-

farande ett kontaktmannaskapsansvar. Det är med glädje vi 
avslutar det samtidigt som han får 

sitt hyreskontrakt. Han är en stolt 
och envis ung man som även 

under sin resas gång fått god 
kontakt med sin tonårsdotter.”

”En ung kille med delad 
vårdnad om sin son har bott 
i en av våra lägenheter 
under en tid för att bli stabil. 
Han har kunnat behålla sitt 
jobb och betala av på sina 
skulder för att därefter flytta 
till egen lägenhet och ha sin 
son boende hos sig var an-
nan vecka. Det var något 
han inte vågat drömma om 
för två år sedan.”

Enheten Träningslägenheter  
har några ljuspunkter som de  
vill dela med sig av från året.

På Hornsgatan 123 
återfinns Kansliet. Deras 
uppgift är att  svara för 
en strategisk verksamhetsut-
veckling och en organisatorisk 
helhetssyn vad gäller inriktning, 
ekonomi, arbetsmiljö med mera. 
Kansliet, som leds av Nilla Helgesson, 
ska även verka för kontroll och uppfölj-
ning av enheternas verksamheter samt 
genomföra styrelsens beslut. 

Kansliet ska även ansvara för den strategiska 
kommunikationsplaneringen inom organisa-
tionen för att uppfylla uppdragsgivares och 
klienters behov av information inom Skyddsvärnets 
verksamhetsområde.

www.skyddsvarnet.se 
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Uppdragsgivare

Försvarsmakten
Migrationsverket
Kriminalvården
Arbetsförmedlingen

Kommunala 
uppdragsgivare 
utan avtal:
Göteborg
Krokum
Malmö
Uppsala
Åre
Östersund

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholms stad
Sundbyberg
Södertälje
Täby
Tyresö
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Foto: Matton

Kommuner vi  
har avtal med:

Övriga vi  
har avtal med:
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Vårdkedjan 2011

tränings-
lägenheter

Familjevård Boendestöd

Arbets-
träning

Björka 
boende med
arbetsträning

Familjehem för 
ungdomar och vuxna

lifering

Kostnadsfri sekulär 
självhjälpsgrupp för att 

förhindra återfall

Psykolog-
mottagning

Leg. psykologer för 
utredningar, terapi
och handledning

Eget boende 
i korridor med 
personalstöd

via sociala 
företag

råcksta
boende med

behandlingsinsatser

Boende i korridor 
med personalstöd

dygnet runt

Eget boende i korridor 
med personalstöd

kontakt-
person

Kvalifi cerade 
enskilda 

stödinsatser

Självständigt boende 
med individuellt stöd 

av kvalifi cerad 
kontaktperson

öppen-
vård

Vårdkedjan är ett kraftfullt verktyg som ger de rätta insat-
serna till varje klient i deras strävan att leva ett liv utan 

kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. 
Gemensamt för verksamheterna är att det ofta rör 

sig om vård och behandling av oerhört sköra 
och utsatta människor, främst från kommu-

nernas socialtjänst och Kriminalvården.  
Klienten som kommer till Skyddsvärnet 
ska bli bemött med respekt, ha rätt till 
sin integritet och ha rätt till vård och 
behandling i en trygg miljö. Klienten 
har rätt till delaktighet i planeringen 
av vården och samråd om sin situa-
tion. Behandlingen och vården ska ske 
utifrån varje klients unika behov och 
förutsättningar. Klientens etniska, re-
ligiösa och kulturella intressen ska så 
långt som möjligt tillgodoses.

Det har inom Skyddsvärnet alltid fun-
nits en övertygelse om att klienten har en 

egen kapacitet att åstadkomma en bättre 
livssituation. Vårt mål är att varje klient som 

berörs av Skyddsvärnets verksamhet ska bli en 
fungerande samhällsmedborgare. Många klienter 

har en lång väg att gå för att nå målet, andra kortare.

Skissen ovan avser verksamheterna i Vårdkedjan 2012.
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Året som gått
Skyddsvärnet startade fyra nya enheter under 2011, vil-
ket gett en ökning av klientplatserna med 40 procent, 
från 130 stycken till 180 stycken. Antalet medarbetare 
ökade med 17 procent. Omsättningen ökade med 30 
procent och föreningen avser att fortsätta utveckla och 
utöka verksamheten. Det möjliggörs genom att ekono-
miska överskott återinvesteras i nya verksamheter och 
högre kvalitet. När år 2012 inleds finns totalt tio verk-
samheter inom vårdkedjan.

Utvecklingen har gått snabbt. I februari 2011 starta-
de Råcksta boende med behandlingsinsatser som är ett 
drogfritt dygnetruntboende för kvinnor och män över 
18 år med substitutionsbehandling. Vid samma tidpunkt 
och i angränsande lokaler startade Boendestöd Råcksta. 
Målgruppen är ungdomar som vid inskrivningen är från 
18 till och med 25 år med behov av stödjande pedago-
giska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. 

I februari utökades vårdkedjan med enheten Arbets-
träning via sociala företag. Det första företaget är ett 
idéburet konferens- & kontorshotell. Tanken är att ge 
arbetsträning till människor som befinner sig långt från 
den ordinarie arbetsmarknaden. 

Björka halvvägshus, som verkat mellan 2007–2011 
lades ned den 31 oktober och övergick den 1 novem-

ber 2011 i två nya verksamheter – Björka boende med 
arbetsträning för män och kvinnor från 18 år och uppåt 
med en psykosocial problematik och/eller erfarenhet av 
missbruk och kriminalitet. Inom samma lokaler finns 
även Boendestöd Björka för ungdomar mellan 18 och 25 
år med behov av stödjande pedagogiska insatser för att på 
sikt klara av ett självständigt boende.

Vårdkedjan erbjuder också, genom Psykologmot-
tagningen, extern handledning till personal verksamma 
inom vård- och omsorgs- eller socialsektorn. Uppdragen 
ligger inom offentlig, ideell och privat sektor.

Skyddsvärnets Boendestödet Nybohov övertogs av 
nya ägare den 1 januari 2012.

Året som gått
Skyddsvärnet startade fyra nya enheter under 2011, vil-
ket gett en ökning av klientplatserna med 40 procent, 
från 130 stycken till 180 stycken. Antalet medarbetare 
ökade med 17 procent. Omsättningen ökade med 20 
procent och föreningen avser att fortsätta utveckla och 
utöka verksamheten. Det möjliggörs genom att ekono-
miska överskott återinvesteras i nya verksamheter och 
högre kvalitet. När år 2012 inleds finns totalt tio verk-
samheter inom vårdkedjan.

Utvecklingen har gått snabbt. I februari 2011 starta-
de Råcksta boende med behandlingsinsatser som är ett 
drogfritt dygnetruntboende för kvinnor och män över 
18 år med substitutionsbehandling. Vid samma tidpunkt 
och i angränsande lokaler startade Boendestöd Råcksta. 
Målgruppen är ungdomar som vid inskrivningen är från 
18 till och med 25 år med behov av stödjande pedago-
giska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. 

I februari utökades vårdkedjan med enheten Arbets-
träning via sociala företag. Det första företaget är ett 
idéburet konferens- & kontorshotell. Tanken är att ge 
arbetsträning till människor som befinner sig långt från 
den ordinarie arbetsmarknaden. 

Björka halvvägshus, som verkat mellan 2007–2011 
lades ned den 31 oktober och övergick den 1 novem-

ber 2011 i två nya verksamheter – Björka boende med 
arbetsträning för män och kvinnor från 18 år och uppåt 
med en psykosocial problematik och/eller erfarenhet av 
missbruk och kriminalitet. Inom samma lokaler finns 
även Boendestöd Björka för ungdomar mellan 18 och 25 
år med behov av stödjande pedagogiska insatser för att på 
sikt klara av ett självständigt boende.

Vårdkedjan erbjuder också, genom Psykologmot-
tagningen, extern handledning till personal verksamma 
inom vård- och omsorgs- eller socialsektorn. Uppdragen 
ligger inom offentlig, ideell och privat sektor.

Skyddsvärnets Boendestödet Nybohov övertogs av 
nya ägare den 1 januari 2012.

www.skyddsvarnet.se 
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Familjevård
Familjevård

Familjehem för 
ungdomar och vuxna

Målgruppen är unga och vuxna med eller utan kemiskt 
beroende, sociala problem, kriminalitet och psykoso-
ciala problem. 

Målet är att klienterna ska ges möjlighet att skapa en 
fungerande vardag genom att utveckla sin sociala kom-
petens, sitt ansvarstagande och sin självständighet.

Verksamheten består av cirka 85-90 familjehem, 
med möjlighet att placera upp till 30 klienter. Åttio 
procent av familjehemmen befinner sig inom en tim-
mes resväg från Stockholm.

Uppdragsgivare är kommunernas socialtjänst och 
Kriminalvården.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 har familjevården haft en medelbelägg-
ning på cirka 19 placeringar. Antalet ensamkommande 
flyktingbarn och unga vuxna som bor i familjehem har 
ökat något.  Fyra klienter från socialtjänsten har avslu-
tat sina placeringar i förtid. Skälen var återfall i miss-
bruk. Samtliga klienter från Kriminalvården har blivit 
utslussade till arbete och egen bostad via vårdkedjan.

Enhetens utvecklingsarbete efter behov resulterade 
under 2011 i en försöksverksamhet, Sysselsättning, som 
erbjuder individuell daglig sysselsättning för klienter 
knutna till Skyddsvärnet. Arbetet innebär att till exem-
pel utbilda klienter i grundläggande datorkunskaper el-
ler i hur man söker jobb. Det har i huvudsak lärts ut av 
resurspersoner inom FAS3 i samarbete med Arbetsför-
medlingen. 

Försöket slog väl ut och resulterade i att det i januari 
2012 startade en ny enhet – Öppenvård.

Kriminalvården, familjevårdens största samarbets-
partner, minskade under året sin efterfrågan på fa-
miljevård. Det har gjort det svårt att uppnå målet att 
i genomsnitt ha 25 klienter boende i familjehem. För 
att motverka har familjevården sökt och erhållit fler 

uppdragsgivare såsom Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
samt kommunernas socialtjänst. 

Vid sidan av detta arbete har enheten haft framgång 
med att finna familjehem som kan matcha Kriminal-
vårdens nya kriterier för familjehem. Ett led i detta 
arbete har bland annat varit att medverka på Sveriges 
Pensionärsförbunds (SPF) lokalmöte för att informera 
om verksamheten, i samarbete med studieförbundet 
Vuxenskolan. 

Samtliga familjehem har blivit inbjudna till två 
mycket uppskattade familjehemsträffar med föreläsare 
från bland annat Röda Korset. Två nyhetsbrev har sänts 
ut med nyheter som berör familjevårdens verksamhet.

Under året har enheten startat ett samarbete med 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och 
Narkotikafrågor (KSAN) angående behandling av 
 kvinnor med problematik av missbruk och  kriminalitet.
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Boendestöd Råcksta

Målgruppen är ungdomar mellan 18–25 år med eller 
utan kemiskt beroende, sociala problem, kriminalitet, 
psykosociala problem, neuropsykiatriska funktionshin-
der såsom Asperger, ADHD och behov av utredning.

Målet är att den enskilde ökar sin förmåga att leva 
ett självständigt socialt ansvarstagande liv och lär sig att 
ta konsekvenserna av sina handlingar samt rustas för att 
klara ett eget boende. 

Verksamheten har nio platser. Den startade sin verk-
samhet första februari 2011. Personal finns dygnet runt.

Uppdragsgivare är kommunernas socialtjänst och 
Kriminalvården.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 har beläggningen varierat. Dock kan un-
der slutet av året en stadig långsam ökning ses. Vid års-
skiftet fanns fem boende placerade. Det har inte före-
kommit några oplanerade avbrott. 

Målet var att enheten skulle bära sina egna kostnader 
sex månader efter start. Det uppfylldes efter drygt tio 
månader.

Sex personal påbörjade sin tjänstgöring i februari. 
Det första halvåret iordningställdes verksamheten och 
regler och riktlinjer utarbetades för verksamheten. En-
heten fick under denna tid ett fåtal klienter placerade 
från socialtjänsten och Kriminalvården.

Under september omorganiserades verksamheten 
för att få mer stabilitet och högre beläggning. Omställ-
ningen innebar att det anställdes en föreståndare och 
fem rehabiliteringshandledare. Under hösten fick en-
heten sitt första ramavtal med Botkyrka kommun.

Verksamheten har under det första året upparbetat 
samarbetet med de andra enheterna inom vårdkedjan. 
Boendestödet har under året bjudit in uppdragsgivare 
från socialtjänst och Kriminalvård på frukostseminarier 
med föreläsningar i aktuella ämnen, såsom Spelmiss-
bruk och Att möta aggressivitet i tjänsten.

Boendestöd

Eget boende 
i korridor med 
personalstöd

Köksbild från Råcksta

Foto: Eva Bernerskog
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Halvvägshus Björka 
Halvvägshus Björka, som verkat mellan 2007–2011, la-
des ner den 31 oktober 2011 som en följd av att Krimi-
nalvården handlat upp en annan leverantör. Verksam-
heten, med dess 25 platser, bytte inriktning och kan nu 
erbjuda två verksamhetsformer i samma lokaler:

1) Björka boende med arbetsträning öppnade den 
1  november 2011. Det är ett tryggt individuellt bo-
ende för män och kvinnor över 18 år och uppåt med 
en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av 
missbruk och kriminalitet. Detta i kombination med 
arbetsträning och kvalificerat stöd. Verksamheten be-
står av 16 platser.

2) Boendestöd Björka vänder sig till ungdomar mel-
lan 18 och 25 år med behov av stödjande pedagogiska 

insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. 
Verksamheten består av nio platser. 

ÅRET SOM GÅTT
1 januari – 31 oktober
Fram till 30 april hade Halvägshus Björka i genomsnitt 
44,5 procents beläggning. Från 1 maj till 31 oktober 
var det i genomsnitt 100 procents beläggning.

Två klienter hade oplanerade avbrott i sin placering. 
Samarbetet inom vårdkedjan resulterade i att tränings-
lägenheter gick till flera klienter från Halvvägshuset 
som annars skulle varit bostadslösa.

Målgruppen är ungdomar mellan 18 och 25 år med 
behov av stödjande pedagogiska insatser för att på sikt 
klara ett självständigt boende.

Målsättningen är att de boende ska slussas vidare till 
en träningslägenhet eller ett eget boende med kontakt-
mannaskap.

Verksamheten består av nio platser. Personal finns 
dygnet runt.

Uppdragsgivare är främst kommunernas socialtjänst 
i Stockholmsregionen. Boendestödet har även möjlig-
het att ta emot förfrågningar från andra intressenter.

ÅRET SOM GÅTT
Arbetet vid boendestödet fokuserar på fyra huvudområ-
den; sysselsättning, boende, fritid och nätverk. Ramav-
tal slöts med Stockholms stad från den 1 januari 2012. 

De boende har egen lägenhet med individuellt an-
svar, så kallad självförvaltning. Klienterna ansvarar själv 
för inköp, matlagning, tvätt och städning. I huset finns 
allmänna samlingsutrymmen för måltider och gemen-

skap bland annat i form av TV-rum, bastu, gym och 
kök.  Det finns aktiviteter som yoga, matlagning och 
föreläsningar för att öka de boendes kunskaper i sam-
hällskunskap med mera.

Klienter med behov av ADL-träning har möjlighet 
till exempelvis gemensamma matlagningskvällar.

Boendestödet erbjuder de boende en gästlägenhet 
för nätverksbyggande mellan den boende och hans 
familj. Björka kan också erbjuda familjerådgivning på 
plats med Skyddsvärnets psykologer. Den boende får 
två kontaktpersoner under vistelsen. Det ska alltid fin-
nas en kontaktperson att vända sig till.

Björka har sedan starten haft två uppskattade fru-
kostseminarier för uppdragsgivare, med teman som 
Spelmissbruk och Hur man bemöter aggressivitet i 
tjänsten.

Fyra medarbetare har slutat i samband med verk-
samhetens nya inriktning.  Fyra nya medarbetare med 
lämplig kompetens har provanställts.

Boendestöd Björka
Boendestöd

Eget boende 
i korridor med 
personalstöd

Björka  
Halvvägshus
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Björka 
boende med arbetsträning

Målgruppen är män och kvinnor över 18 år och uppåt 
med en psykosocial problematik och/eller med erfaren-
het av missbruk och kriminalitet. 

Målet är att de boende ska slussas vidare till en tränings-
lägenhet eller ett eget boende med kontaktmannaskap

Verksamheten startade 1 november och har 16 plat-
ser. Personal finns dygnet runt.

Uppdragsgivare är främst kommunernas socialtjänst 
i Stockholmsregionen. Vi har även möjlighet att ta 
emot förfrågningar från andra intressenter.

ÅRET SOM GÅTT
Björka lyckades med en snabb omställning av verksam-
heten. Den 12 december var fem klienter placerade.  
Från och med den första januari 2012 finns ett ramav-
tal med Stockholms stad för enbart stödboende.

Verksamheten är ett förberedande boende. Genom 
arbetsträningen ska de boende komma igång med nor-
mala rutiner, få arbetslivserfarenhet och arbetsreferens 
för vidare anställning eller praktik. 

Genom samverkan med andra inom stadsdelsområ-
det kan de boende, på dagtid, erbjudas arbetsträning 
inom olika områden såsom fastighets- och trädgårds-
skötsel, bygg- och rivningsarbeten samt start av odling 
(ekologiskt och närodlat) i mindre skala.

Det finns en gästlägenhet för nätverksbyggande mel-
lan till exempel den boende och dennes familj. Famil-
jerådgivning och enskilda samtal på plats med Skydds-
värnets psykologer står att få vid behov. Den boende 
har två kontaktpersoner under vistelsen. Det ska alltid 
finnas någon stödperson att vända sig till.

Björka har sedan starten haft två uppskattade fru-
kostseminarier för uppdragsgivare, med teman som 
Spelmissbruk och Hur man bemöter aggressivitet i 
tjänsten.

Fyra medarbetare har slutat i samband med verk-
samhetens nya inriktning.  Fyra nya medarbetare med 
lämplig kompetens har provanställts.

Björka  
boende med 
arbetsträning

Eget boende i korridor  
med personalstöd

Trädgårdsbild från Björka.
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Boendestöd

Eget boende 
i korridor med 
personalstöd

Boendestöd Nybohov

Målgruppen var unga vuxna med psykosocial proble-
matik. Förutom boendet fanns tillgång till vuxet stöd 
och social träning.

Målet var att den enskilde ökade sin förmåga att leva 
ett självständigt socialt ansvarstagande liv och lärde sig 
att ta konsekvenserna av sina handlingar samt rustades 
för att klara ett eget boende.

Verksamheten hade 15 platser i ett korridorboende.
Boendestödet övergick till andra ägare den 1 januari 

2012 under namnet Ungdomsvärnet.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 var beläggningen i genomsnitt 12,5 plat-
ser. Målet var att ha i genomsnitt 13 platser. 20 klienter 
skrevs ut, varav tolv enligt handlingsplan. 

Ett av boendestödets mål för 2011 var att kunna er-
bjuda boendestöd för klienter från Stockholm respek-
tive kranskommuner. Målet är uppnått i och med att 
Skyddsvärnet utökat sin vårdkedja och öppnat två nya 
boendestöd, ett i Råcksta och ett i Bromma.

Träningslägenheter
Målgruppen är personer som är i behov av individuellt 
anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och 
social träning för att uppnå social kompetens och inte-
grering i samhället. 

Målet är att den boende ska uppnå hög livskvalitet 
och god självständighet för att klara sin vardag i eget 
framtida boende eller annan boendeform. Sysselsätt-
ning ska vara planerad. Enheten kan även erbjuda en-
bart stöd av kontaktperson.

Verksamheten hade vid årets slut tillgång till 42 
lägenheter. Hälften kommer från Stockholm stads 
Bostads förmedling och hälften från privat värd.

Uppdragsgivare finns inom Stockholms stad, andra 
kommuner i Stockholmsregionen samt i Södertälje, 
Norrtälje, Uppsala, Östersund, Malmö och Göteborg. 
Enheten är även efterfrågad av verksamheter inom vård-
kedjan och Kriminalvården (frivårdsmyndigheten). 

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 har träningslägenheter haft en medelbe-
läggning på 32 klienter med en genomsnittlig ålder 
på 25 år. Sammanlagt har 16 personer passerat verk-

samheten. Nio av dessa har skrivits ut enligt uppgjord 
planering och sju klienter har avbrutit sina placeringar 
på grund av bland annat obetalda hyror och alkohol-
påverkan.

Enheten har växt snabbt under året. En ny enhet för 
träningsboende startar därför år 2012.

Ett stärkt samarbete med alla enheter inom Skydds-
värnets vårdkedja har möjliggjort att enheten kunna ta 
emot förfrågningar och erbjudit uppdrag till dåvarande 
Björka Halvvägshus, familjevården och Boendestöd 
Nybohov. Psykologmottagningen har hjälpt enhetens 
klienter i samtal och även i arbetet som kontaktperson 
till boende i lägenheter. 

Flera av enhetens arbetssökanden har tagit stöd av 
familjevårdens sysselsättningsgrupp. Behovet har va-
rit bland annat hjälp med att skriva Curriculum Vitae 
(CV) och hur man söker jobb.

Personalgruppen har utökats under året. Två prov-
anställningar har värvats till den kommande enheten 
Träningslägenheter nr 2.

Samarbetet med Wåhlins fastigheter ab och andra 
fastighetsvärdar har fungerat mycket bra. 

tränings- 
lägenheter

Självständigt boende  
med individuellt stöd  

av kvalificerad  
kontaktperson
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råcksta 
boende med 

behandlingsinsatser

Boende i korridor  
med personalstöd

dygnet runt

Råcksta 
boende med behandlingsinsatser

Målgruppen är ungdomar, unga vuxna och vuxna från 
18 år med eller utan kemiskt beroende, sociala pro-
blem, kriminalitet, psykosociala problem, neuropsy-
kiatriska funktionshinder såsom Asperger, ADHD, 
behov av utredning eller medicinering samt substitu-
tionsbehandling.

Målet är att klienten ska ges möjlighet att skapa en 
fungerande vardag och i det sammanhanget utveckla 
sin sociala kompetens, sitt ansvarstagande och sin själv-
ständighet samt en återanpassning till samhället genom 
drogfrihet och sysselsättning.

Verksamheten har 19 platser och startade sin verksam-
het den första februari 2011. Personal finns dygnet runt.  

Uppdragsgivare är kommunernas socialtjänst och 
Kriminalvården. Ramavtal med Botkyrka kommun 
slöts under hösten.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 har beläggningen varierat med en stadig 
långsam ökning. Vid årsskiftet fanns nitton boende 
placerade. Det har varit 11 oplanerade avbrott från so-
cialtjänsten och ett oplanerat avbrott från Kriminalvår-
dens kontraktsvård.

Målet var att enheten skulle bära sina egna kostna-
der sex månader efter start. Det uppfylldes efter drygt 
tio månader. Under det sista halvåret 2011 har belägg-
ningen ökat och det har varit färre oplanerade avbrott.

Utsikt från Råcksta.

Foto: Eva Bernerskog
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Psykolog-
mottagning

Leg. psykologer för 
utredningar, terapi
och handledning

Psykologmottagning

LifeRing

Målgruppen är personer i behov av individuellt anpas-
sade stöd- eller behandlingsinsatser. Svårigheterna kan 
röra sig om psykisk ohälsa, samlevnadsproblem, miss-
bruk eller kriminalitet. Mottagningen tar emot vuxna 
och unga klienter samt familjer och par. Enheten er-
bjuder även handledning till personal verksamma inom 
omsorgs- eller socialsektorn. 

Målet är att klienter ska få ökade möjligheter att 
själva kunna påverka sitt liv. 

Uppdragsgivare fi nns inom off entlig, ideell och pri-
vat sektor.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 har psykologmottagningen ökat anta-
let uppdragsgivare och antalet debiterade timmar. År 
2010 var antalet debiterade timmar  908 stycken. År 
2011 var antalet 953 stycken. Antal uppdragsgivare 
ökade, från sex stycken 2010 till 11 stycken 2011.

Andelen avbrott i placeringarna är något färre än 
2010. Av 32 klienter som har skrivits ut under året har 
fyra stycken (12,5 procent) avbrutits på grund av åter-
fall eller att klienten avvikit.

De klienter som kommer till mottagningen ombeds 
fylla i en självskattning avseende nöjdhet med behand-
ling i samband med avslut (Client Satisfaction Ques-
tionnaire). Den genomsnittliga skattningen under 2011 
har varit 25,75 (av 32 möjliga) vilket enligt norme-
ringen motsvarar ”Bra/Till största delen tillfredställd”. 

Detta resultat bör ses utifrån det faktum att en viss del 
av mottagningens klienter är dömda till behandling, vil-
ket gör att motivationen tidvis kan vara låg.

Som en del i patientsäkerhetsarbetet har psyko-
logmottagningen varit i kontakt med samtliga av 
Stockholms läns akutpsykiatriska enheter i syfte att 
underlätta framtida samverkan, i samband med akut-
remitteringar och suicidriskbedömningar.

Verksamheten har haft uppdrag (samtalsledning) 
för Försvarsmaktens uppföljningsuppdrag för perso-
nal som tjänstgjort vid internationella militära insatser. 
Det fi nns även ett avtal med Migrationsverket kring 
handledning av deras personal. 

Medarbetarna har varit efterfrågade som föreläsare 
vid Stockholm stads bostadsförmedling, Löwenström-
skas Rättspsykiatri samt i egen regi, på frukostsemina-
rier  i Råcksta och på Björka.

Verksamheten har, som representant för Famna, in-
gått i en referensgrupp för Socialstyrelsens projekt för 
nationell uppföljning på psykiatriområdet. Enheten 
har även medverkat i yttrande till Socialdepartementet 
kring Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 
2011:35).

För att öka kompetensen har medarbetare inom en-
heten under året fördjupat sig i en ny behandlingsmo-
dell – aff ektfokuserad terapi, dels som studiecirkel och 
dels genom att anlita en handledare.

Målgruppen är personer med missbruksproblem. 
Målet är att ge hjälp till privatpersoner som vill ha 

stöd i sin nykterhet/drogfrihet och som vill träff a andra 
i en liknande situation.

Verksamheten är en sekulär och kostnadsfri själv-
hjälpsgrupp som leds av psykolog Lars Bergström, psy-
kologmottagningen.

Det fi nns inga uppdragsgivare. Deltagande är frivilligt.

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 var medelvärdet på gruppstorleken tre 
stycken, exklusive gruppledare. Totalt har 46 möten ge-

nomförts, år 2010 var antalet 32 möten. Chatmötena 
via webben har haft en stadig medlem som närvarat vid 
varje tillfälle.

En assisterande gruppledare har engagerats till verk-
samheten.

LifeRing har under året kommit att omfatta en 
webbaserad grupp som träff as i chatform på söndags-
förmiddagar. Gruppen är anonym och erbjuds via en 
plattform som amerikanska LifeRing utvecklat. 

Verksamheten har externt samarbete med RFHL 
Malmö som har två möten i veckan. 

lifering

Kostnadsfri sekulär 
självhjälpsgrupp för att 

förhindra återfall



Arbets- 
träning

via sociala 
företag

Arbetsträning
via sociala företag

Målgruppen är personer som behöver arbetsträning eller sysselsättning. 
Målet är att ge arbetsträning och arbetsintegration till människor 

som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 
Detta för att öka deras möjligheter att komma ut på den ordinarie 
arbetsmarknaden.

Verksamheten står på två ben, att sälja arbetsträningsplatser och att 
sälja tjänster och produkter.

 Kunder som köper verksamhetens tjänster och produkter är offent-
lig sektor, privat näringsliv och idéburna organisationer.

Uppdragsgivare till arbetsträningsplatser är Försäkringskassan, Ar-
betsförmedlingen och socialtjänsten.

ÅRET SOM GÅTT
Verksamheten har utvecklats utifrån de deltagare som arbetar inom 
enheten och utifrån kundernas behov av våra tjänster, interna som ex-
terna. Utvecklingen ska ses i två steg, att inledningsvis ha interna kun-
der och därefter erbjuda externa kunder likartad tjänst. 

Fyra deltagare började den första mars att iordningställa lokaler på 
Drakenbergsgatan 16 för kontors- och konferensuthyrning. Redan 
den 11 april arrangerades Öppet hus/invigning och i april startade 
första uthyrningen av konferensrum till extern kund.  Därefter har yt-
terligare kunder hyrt konferenssalar för utbildning eller konferenser. 
Uthyrningen av kontorslokaler har kommit igång senare. I november 
fick kontorshotellet den första hyresgästen.  

Ett av målen för 2011 var att uppnå ett ekonomiskt överskott. Må-
let har inte kunnat uppnås då uthyrning av konferenslokalerna avbröts 
på grund av störande ljud från fastighetsarbeten. 

Positivt är att ovanstående svårigheter har lett till ett samarbete med 
andra lokaluthyrare. Föreningen har idag flera handikappanpassade lo-
kaler att hyra ut centralt i Stockholm.  

På grund av en låg uthyrningsgrad på konferensverksamheten har 
andra arbetsuppgifter skapats och nya samarbeten utvecklats för att 
kunna upprätthålla kravet på utvecklande arbetsuppgifter. Arbetsupp-
gifterna har individanpassats utifrån deltagarens kunskap, erfarenheter, 
personliga egenskaper och intresse. 

Beviljat från 
Mönners fond

Skyddsvärnet får varje år en utdel ning 
från Mönners fond. Dessa medel används 
för specialinsatser för våra  klienter.
En klient fick medel för att kunna um-
gås med sin son under sommaren då 
denne var utan studiemedel.

En flicka som kom till Sverige som 
ensamkommande ungdom har stu-
derat och gör nu sitt sista år på gym-
nasiet. Tack vare bidrag från fonden 
kunde hon göra sin skolpraktik och 
examensarbete på ett barnhem i sitt 
hemland.

En annan ungdom beviljades medel 
för att åka på träningsläger i Estland. 
Han sparade själv till kostnaderna för 
sitt pass och fick hjälp med resten.

Ytterligare en pojke fick bidrag för 
att söka truckförarutbildning för att 
lättare kunna erbjudas jobb. Kursen 
startar i slutet av februari 2012.

En person har erbjudits förlängd 
behandlingsinsats med hjälp av fond-
medlen. Stödet har gällt en person där 
risken för återfall bedömts som stor till 
följd av indragna insatser från social-
tjänstens eller Kriminalvårdens sida. 

Ytterligare sex personer har beviljats 
ekonomiska medel ur fonden. Utbe-
talningarna har i dessa fall gått till kli-
enter inskrivna i någon av våra verk-
samheter och avsett specifika inköp 
eller skuldreglering som bedömts vara 
viktiga för klientens rehabilitering.
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Opinionsarbete

Skyddsvärnets opinionsarbete pågår ständigt. Vi utfors-
kar samhällsproblem och ger röst åt människor. Över-
tygelsen om allas lika värde är grundstenen i arbetet. 

2011 har grunden för arbetet bland annat varit se-
minarier, start av blogg och framtagande av två logoty-
per för att tydliggöra Skyddsvärnets idéburna värde för 
omvärlden. 

Remisser
Remiss som skrivits under 2011 är Yttrande från För-
eningen Skyddsvärnet i Stockholm på Bättre insatser 
vid missbruk och beroende (SOU 2011:35).

Utbildningar
Med ämnen som hederskultur, mångfald och dialog, 
kultur, etnicitet och religion arbetar organisationen för 
ett samhälle utan främlingsfientlighet. 

Vi ska motverka rasism och fördomar. 

Seminarier
Under 2011 har intresset för Skyddsvärnets seminarier 
ökat. Gästerna är främst  politiker och tjänstemän från 
kommuner, statliga myndigheter och andra ideella or-
ganisationer. 

17/2 Droger på nätet

1/3 Romer

22/3 Upptäck problemen tidigare

9/2 Rätten till egen kultur och identitet

23/3 Familjehemsvård för vuxna

12/4 Gängkriminalitet

20/4 Ensamkommande ungdomar hemma  
och i Europa

19/5 ADHD

9/6 Bättre insatser vid missbruk och beroende

20/9 Rasism

11/10 Hur skyddar vi barnen från sexuella övergrepp?

2/11 Ensamkommande ungdomar hemma och i 
Europa

15/11 Gatuvåld

13/12 Barnfattigdom

Kommunikationsansvarig har tagit fram två logotyper 
för att visa omvärlden Skyddsvärnets idéburna värde. 
Det har vi gjort för att synliggöra att Skyddsvärnet åter-
investerar all vinst i sina verksamheter. Märket kommer 
att användas flitigt inom organisationen – för att visa 
att Skyddsvärnet skapar mål utifrån värden, inte mål 
utifrån vinstintressen.

Förtroendeuppdrag
Skyddsvärnets utbildningsansvarige Isabella Canow 
uppmärksammades under året för sitt engagemang 
mot hedersförtryck! Isabella valdes till ordförande i 
Tänk om! Riks, en ideell förening som bildades 2009 
för att arbeta med upplysning, information, debatt och 
behandling av personer som drabbats av hedersrelaterat 
våld och hedersrelaterad ideologi. 

Direktors blogg
Nilla Helgesson startade under 2011 en blogg där frå-
gor diskuteras som lyfter de idéburna organisationernas 
situation och villkor att verka i samhället. Genom blog-
gen skapas dialog med uppdragsgivare, andra opinions-
bildare och politiker inför den gemensamma uppgift 
vi har – att skapa ett samhälle där alla kan känna sig 
behövda. Projekten har varsin sida på Facebook.

Mässor och konferenser
Skyddsvärnet har 2011 medverkat i ett stort antal 
mässor och konferenser. Det har gett nya kontakter och 
spridit kunskap om Skyddsvärnets verksamhet.

1–2/2 Psykisk o-hälsa (Stockholm)

28/3 Mot samma mål (CAN) Stockholm

6–8/5  SNPF (Svensk Narkotikapolis förening) Örebro

10–11/8 Frivilligåret (Stockholm)

7–9/9 Familjehemskonferens (Göteborg)

28–30/9 FSS

5–7/10 Eldsjälsmässan (Fryshuset, Stockholm)

11–12/10 Nordisk konferens om dubbeldiagnos

14–15/11 MR-dagarna (Stockholm)

27–28/10 Drogfokus 2010 i (Örebro)

30/11 Möjligheternas mässa (Stockholm)

– för allas lika värde
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Projekt 
Projekt har kommit att bli en viktig del i Skyddsvärnets ar-
bete för utveckling och förbättring. Projektverksamheten har 
vuxit successivt och blivit ett sätt för Skyddsvärnet att knyta 
nya värdefulla kontakter och samarbeten med omvärlden. 
Alla projekt har olika syften men det fi nns i de fl esta fall ett 
övergripande syfte att, efter projekttidens slut, kunna fortsätta 
verksamheten som ordinarie verksamhet. 

Projekten bedrivs huvudsakligen med extern fi nansiering.

Projekt Jalla för Jalla (2010–2013)
Målet är att utbilda och introducera ensamkommande ung-
domar i kunskaper om det svenska samhället och fungera som 
en ventil för känslor, livskunskap och refl ektion.

I projektet har det startas upp grupper/kurser för ensam-
kommande fl yktingungdomar, främst i åldrarna 17–25 år, så 
att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att kom-
ma in i det svenska samhället. 

Projektledaren för Jalla för alla sitter även med i olika exter-
na referensgrupper hos Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Kom-
munförbundet Stockholms län (KSL) och Röda Korset där en 
ny arena öppnas upp för kontakter, samarbeten och informa-
tionsspridning.

Projektet deltar i sociala medier genom en sida på Facebook.
Jalla för alla fi nansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Projekt Prata med oss, inte om oss (2011–2014) 
Projektet ska delta i arbetet med att ensamkommande ung-
domar bygger upp en nationell och rikstäckande förening. 
Det ska bli en självständig organisation som styrs av ensam-
kommande som redan har etablerat sig i Sverige och som ska 
stödja de ensamkommande på olika sätt.

Projektledare Isabella Canow kommer i projektets andra 
huvuddel skriva en bok om de ensamkommandes situation. 

Projektet deltar i sociala medier genom en sida på Facebook.
Projektet fi nansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Jalla för alla
Forum för behov, åsikter och livskunskap 

för ensamkommande ungdomar

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

www.skyddsvarnet.se

Jallas projektledare 
Oumie Ella Njai

Projektledare Prata med 
oss Isabella Canow

Styrelseledamot Bertil Metzger deltog på Jallas 
fotbollsturnering på Zinkensdamms IP i juli 2011.  

oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se isabella.canow@skyddsvarnet.se 

Foto: Oumie Ella Njai
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Ekonomisk redovisning
Styrelsen för Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm får härmed avge årsredovisning  
för räkenskapsåret 2011.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Enligt bifogad verksamhetsberättelse.

FlErårsöVErsIkt (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning 32 201 27 337 30 247 26 224 25 271
Resultat efter avskrivningar -459 -675 1 366 1 276 -1 865
Resultat efter finansiella poster 2 810 -128 5 768 -1 014 -343
Soliditet (%) 88 91 91 91 86
Kassalikviditet (%) 202 270 278 332 75

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst 29 587 221 
årets vinst 2 809 887 
 32 397 108

disponeras så att i ny räkning överföres 32 397 108
 
Föreningens  resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med  
tilläggsupplysningar.

Resultaträkning
 
rEsultAträknIng nOt 20110101– 20111231 2010-01-01–2010-12-31

Nettoomsättning  32 201 247 27 337 115
Övriga rörelseintäkter 1 2 634 796 3 477 639

rörelsens kostnader    
Klientkostnader & kostnader för familjevärdar  -6 387 795 -4 979 876
Övriga externa kostnader  -7 005 576 -6 843 880
Personalkostnader 2 -21 369 467 -19 200 292
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -532 662 -466 160
  -35 295 500 -31 490 208
rörelseresultat  -459 457 -675 454

Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag 4 0 -56 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 5 3 308 820 753 533

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  40 135 5 089
Räntekostnader och liknande resultatposter  -79 611 -155 254
  3 269 344 547 368
Resultat efter finansiella poster  2 809 887 -128 086

resultat före skatt  2 809 887 -128 086
årEts rEsultAt  2 809 887 -128 086
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Balansräkning
tIllgångAr nOt 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 6 5 781 289 5 660 322
Balanserade kostnader byggnader 7 139 334 201 029
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 56 925 41 600
Maskiner, inventarier och bilar 9 622 429 475 369

 6 599 977 6 378 320

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 10 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 21 134 596 18 031 769
  21 234 596 18 131 769
summa anläggningstillgångar  27 834 573 24 510 089
    
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  2 874 282 2 449 142
Övriga fordringar  316 573 292 777
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 192 097 1 175 050
  4 382 952 3 916 969

Kassa och bank  4 642 268 4 153 131
summa omsättningstillgångar  9 025 220 8 070 100

suMMA tIllgångAr  36 859 793 32 580 189

EgEt kAPItAl Och skulDEr nOt 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital 13   

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat och donationer  29 587 221 29 715 307
Årets resultat  2 809 887 -128 086
  32 397 108 29 587 221
summa eget kapital  32 397 108 29 587 221

kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  796 960 731 785
Skulder till koncernföretag  71 492 88 548
Övriga skulder  346 585 261 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 247 648 1 911 378
summa kortfristiga skulder  4 462 685 2 992 968

suMMA EgEt kAPItAl Och skulDEr  36 859 793 32 580 189
 
 
ställDA säkErhEtEr   

Övriga ställda panter och säkerheter   
Bankgaranti/bankräkning 354 462 0
 354 462 0

Ansvarsförbindelser Inga Inga



 28 

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
 � Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

för mindre företag.
 � 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 bidrag från Allmänna Arvsfonden om 1 954 593 kronor, 675 503 kronor avser erhållna 
anordnarbidrag samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Medlemsavgifterna uppgår till 4 700 kronor.

nOt 2 AnställDA Och PErsOnAlkOstnADEr 2011 2010

Medelantalet anställda   
Kvinnor 20 16
Män 15 13
totalt 35 29

löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
inklusive pensionskostnader   

Löner och andra ersättningar 15 418 034 13 574 330 
Sociala kostnader och pensionskostnader 5 655 142 5 181 679 
(varav pensionskostnader) (878 833 855 644)
totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 21 073 176 18 756 009 

könsfördelning bland ledande befattningshavare   
Andel kvinnor i styrelsen 67 % 56 %
Andel män i styrelsen 33 % 44 %
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 2 271 187 kronor (2 591 903 kronor).
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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 2011 2010

Erhållna utdelningar i Skyddbo AB 0 1 300 000
Resultat vid avyttring Skyddbo AB 0 -1 306 000
Lämnade villkorade aktieägartillskott/ nedskrivning Notox II AB. 0 -50 000
 0 -56 000

 
nOt 5 rEsultAt Från öVrIgA VärDEPAPPEr Och  
FOrDrIngAr sOM är AnläggnIngstIllgångAr 2011 2010

Utdelningar på andelar i andra företag 330 817 299 895
Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga  
fordringar hos andra företag 2 657 667 414 756

Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper  
i andra företag 221 056 0

Avkastning Joel & Lisa Mönners fond 99 279 38 882
 3 308 819 753 533

nOt 6 ByggnADEr Och MArk 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 153 366 7 153 366
Inköp 269 422 0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 422 788 7 153 366

Ingående avskrivningar -1 493 044 -1 349 977
Årets avskrivningar -148 455 -143 067
utgående ackumulerade avskrivningar -1 641 499 -1 493 044

utgående redovisat värde 5 781 289 5 660 322

Avser Pekfingret 1, Bromma, Stockholm
 
nOt 7 BAlAnsErADE kOstnADEr ByggnADEr 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 835 223 835 223
Inköp 30 128 0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 865 351 835 223

Ingående avskrivningar -634 194 -541 697
Årets avskrivningar -91 823 -92 497
utgående ackumulerade avskrivningar -726 017 -634 194

utgående redovisat värde 139 334 201 029
 
nOt 8 FörBättrIngsutgIFtEr På AnnAns FAstIghEt 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 104 000 104 000
Inköp 45 156 0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 149 156 104 000

Ingående avskrivningar -62 400 -41 600
Årets avskrivningar -29 831 -20 800
utgående ackumulerade avskrivningar -92 231 -62 400

utgående redovisat värde 56 925 41 600
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nOt 9 MAskInEr, InVEntArIEr Och BIlAr 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 367 366 3 307 844
Inköp 409 613 59 522
Försäljningar/utrangeringar  0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 776 979 3 367 366

Ingående avskrivningar -2 891 997 -2 682 201
Försäljningar/utrangeringar  0
Årets avskrivningar -262 553 -209 796
utgående ackumulerade avskrivningar -3 154 550 -2 891 997

utgående redovisat värde 622 429 475 369
 
 
nOt 10 sPEcIFIkAtIOn AnDElAr I kOncErnFörEtAg

namn kapitalandel rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Notox II AB 100% 100% 1 000 100 000

100 000

Org.nr säte Eget kapital resultat
Notox II AB 556543-2944 Stockholm -77 830 -16 844

 

nOt 11 AnDrA långFrIstIgA VärDEPAPPErsInnEhAV BOkFört VärDE MArknADsVärDE

Noterade aktier och andelar, finansiella anläggningstillgångar 21 134 596 20 253 979
 21 134 596 20 253 979

nOt 12 FörutBEtAlDA kOstnADEr Och uPPluPnA IntäktEr 2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda kostnader 160 441 218 099
Förutbetalda hyror 962 722 699 979
Upplupna intäkter 68 934 256 972
 1 192 097 1 175 050

nOt 13 FöränDrIng AV EgEt kAPItAl

Donerad fonder Fondering Balanserat resultat årets resultat

Belopp vid årets ingång 272 570 383 867 29 058 869 -128 086
Disposition föregående års resultat   -128 086 128 086
Årets resultat    2 809 887
Belopp vid årets utgång 272 570 383 867 28 930 783 2 809 887
     

nOt 14 uPPluPnA kOstnADEr Och FörutBEtAlDA IntäktEr 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna löner 588 396 444 073
Upplupna semesterlöner 764 517 520 764
Upplupna arbetsgivaravgifter 383 755 336 699
Upplupen löneskatt 199 389 196 822
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 184 911 308 096
Förutbetalda hyresintäkter 126 680 104 925
 3 247 648 1 911 379
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Stockholm den 15 mars 2012.
 
 
 
 
Elisebeht Markström Gunnar Engström

Solveig Riberdahl Gunilla Wiklund
 

Bertil Metzger Orsolya Hoffman
 

 
Kjell Jönsson Inger Davidson

Birgitta Winberg  
   
  
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats:
 
 
 
 
Eva Thim Karlsson Lars-Olof Eklund
Revisor Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Org.nr 802003-0832

Till föreningsstämman i 
FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning i Föreningen Skyddsvärnet 
i Stockholm för år 2011-01-01–2011-12-31. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen till-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt an-
svar är att uttala oss om årsredovisningen och förvalt-
ningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett ur-
val av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciper och styrelsens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskatt-

Stockholm 2012-03-15

Lars-Olof Eklund Eva Thim Karlsson
Auktoriserad revisor Revisor

ningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredo-
visningen samt utvärdera den samlade informationen 
i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid 
med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger 
oss rimlig grund för vårt uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte 
handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker 
att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.
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kAnslI
Direktor Nilla Helgesson

tfn 08-729 17 33, 070-586 13 61
E-post nilla.helgesson@skyddsvarnet.se 

kommunikationsansvarig Eva Bernerskog 
tfn 08-729 17 36, 076-77 66 510

 E-post eva.bernerskog@skyddsvarnet.se

FAMIlJEVårD 
Enhetschef Susanne Rosén

tfn 08-729 17 34, 070-520 99 22
E-post susanne.rosen@skyddsvarnet.se

• BJÖRKA BOENDE MED ARBETSTRÄNING
• BOENDESTÖD BJÖRKA
Enhetschef Kaj Karlsson 

tfn 08-687 07 50, 070-695 22 65
E-post kaj.karlsson@skyddsvarnet.se

• RÅCKSTA BOENDE MED BEHANDLINGSINSATSER
• BOENDESTÖD RÅCKSTA 

Enhetschef Susanne Rosén
tfn 08-729 17 34, 070-520 99 22

E-post susanne.rosen@skyddsvarnet.se

• TRÄNINGSLÄGENHETER
• KONTAKTPERSON

Enhetschef Susanne Elg
tfn 08-729 17 37, 070-278 93 00

E-post susanne.elg@skyddsvarnet.se

• PSYKOLOGMOTTAGNING
• ÖPPENVÅRD

Enhetschef Fredrik Gunnarsson
tfn 08-729 17 39, 070-586 13 16

E-post fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se

ArBEtstränIng VIA sOcIAlA FörEtAg
Enhetschef Lena Ludwigs

tfn 08-562 574 32, 070-092 22 84
E-post lena.ludwigs@skyddsvarnet.se

lIFErIng
leg psykolog Lars Bergström

tfn 08-729 17 38, 070-092 14 50
E-post lars.bergstrom@skyddsvarnet.se

www.skyddsvarnet.se

mailto:eva.bernerskog@skyddsvarnet.se
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FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM 
HORNSGATAN 123 NB, 117 28 STOCKHOLM • TEL: 08-729 17 30 • ORG.NR. 802003-0832

E-post: kansliet@skyddsvarnet.se
www.skyddsvarnet.se 


	Förord
	Direktor
Nilla Helgesson har ordet
	Ideell organisation

	Vision
	Värdegrund 
och mål
	Organisation
	Ledning
	Året som gick
	2011
	Medlemmar
	Styrelse
	Medarbetare
	Uppdragsgivare
	Vårdkedjan 2011

	Familjevård
	Boendestöd Råcksta
	Halvvägshus Björka 
	Boendestöd Björka
	Björka 
	boende med arbetsträning

	Boendestöd Nybohov
	Träningslägenheter
	Råcksta 
	boende med behandlingsinsatser

	Psykologmottagning
	LifeRing
	Arbetsträning
	via sociala företag

	Beviljat från
Mönners fond
	Opinionsarbete

	Projekt 
	Ekonomisk redovisning
	Förvaltningsberättelse
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Tilläggsupplysningar
	Redovisnings- och värderingsprinciper
	Noter



	Revisionsberättelse

