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Direktor har ordet  

Skyddsvärnet har haft ett intensivt år med förändrade krav från uppdragsgivare, 

uppstart av nya projekt, byte av lokaler, jubileumsfirande och en förstärkt vårdkedja 

där de enskilda personerna kan få sammanhållna insatser under längre tid utan att 

behöva byta vårdgivare. 

 

Det är ett historiskt år som har passerat, år 2010 fyllde Skyddsvärnet 100 år och det 

firade vi på många olika sätt. Det känns tryggt att arbeta i en organisation som har 

denna stabilitet och erfarenhet. Detta kombinerat med kreativa medarbetare och nya 

projekt och verksamheter gör att vi förbättras, utvecklas och förändras i takt med vår 

samtid. 

 

Vi har tillsammans fortsatt arbetet med vårdkedjan och samverkan mellan 

Skyddsvärnets olika verksamheter. Ett led i detta arbete var att några verksamheter 

flyttade ihop i en gemensam lokal under året. 

 

Verksamheten har utökats med två framgångsrika projekt som har skapat många nya 

kontakter och samarbeten för Skyddsvärnet. 

 

Vår opinionsbildande verksamhet med bland annat seminarier  är välbesökta och 

uppskattade av både personal, uppdragsgivare och externa kontakter.  

 

Nilla Helgesson 

Direktor 
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Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 
 

 

Vision 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm ska förebygga brott och social utslagning i 

samhället samt vara opinionsbildande och utveckla socialt arbete. 

 
Verksamhetsidé 

Skyddsvärnet ska 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 
Skyddsvärnet har som mål att varje klient som berörs av Skyddsvärnets verksamhet 

ska bli en fungerande samhällsmedborgare. 

 

Målgrupp 
Målgrupper är främst klienter från Kriminalvården, socialtjänsten och privatpersoner 

som valt tjänster inom Skyddsvärnet via kommunens valfrihetssystem. Föreningen 

ska företrädesvis verka i stor-Stockholms-området. 

 

 
 

Värdegrund 
Vår verksamhet präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och 
kvalitet. 
 
Med humanitet menar vi att verksamheten bedrivs medmänskligt och 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, mottot är Hjälp till självhjälp. 
 
Med flexibilitet menar vi att verksamheten bedrivs utifrån varje individs behov av 
stödinsatser. Vi ser möjligheterna. 
 
Med nytänkande menar vi utveckling av nya verksamheter 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. 
 
 
 
 



5 

 

 

Organisationsskiss 
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Årsmöte 
Årsmötet är Skyddsvärnets högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. 
Årsmötet 2010 genomfördes i Stockholm med 19 deltagare. Årsmötet gav styrelsen 
ansvarsfrihet för 2010 och fastställde medlemsavgiften för 2011 till 100 kr/enskild 
medlem/år. 
 
 

 
 
 

Förtroendemannaorganisation 
 

Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för arbetet mellan årsmötena. Ansvaret innebär att planera och 
besluta om strategi, inriktning och mål i verksamheten.  
 
Styrelsen har genomfört åtta protokollförda sammanträden under året. 
Arbetsutskottet (AU) har genomfört elva protokollförda sammanträden under året. 
Styrelseledamöterna väljs på två år, varav hälften vartannat år. 
 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet har varit: 
Gunnar Engström ordförande  2010-2012 

Gunilla Wiklund vice ordförande  2009-2011 

Bertil Metzger skattmästare  2010-2012 

Elisebeht Markström ledamot  2010-2012 

Sigismund Bergelt ledamot  2009-2011 

Solveig Riberdahl ledamot  2009-2011 

Birgitta Winberg ledamot  2010-2012  

Dick Sundevall ledamot  2009-2010 

Kjell Jönsson ledamot (fyllnadsval) 2010-2011 

Orsolya Hoffman ledamot  2009-2011 

Kaj Karlsson personalrepresentant 

 

 
Revisorer 

Revisorerna, valda för ett år, har bestått av: 

Lars-Olof Eklund    

Eva Thim Karlsson    

Karin Rosén suppleant   

Håkan Lingblom suppleant   

 

Valberedning 

Valberedningen, vald för ett år, har bestått av: 

Torsten Nilsson     

Arne Bogren     

Peter Irvell 
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Personal 
Kanslipersonalen har bestått av: 
Nilla Helgesson Direktor  

Ann Nilsson Ekonomiassistent/administratör  

Eva Bernerskog Informatör/marknadsförare  

Irene Grundberg Informatör (slutade 2010-11-25) 

 

Skyddsvärnet har erbjudit sysselsättningsplats för fyra personer som verkställer 

påföljden samhällstjänst. De har hjälpt till med administrativa uppgifter. Vid slutet av 

2010 hade Skyddsvärnet sammanlagt 30 anställda och två anställda på konsultbasis. 
 
 

 
 

Kompetensutveckling som erbjudits medarbetare under 2010: 

Cirka 30 medarbetare har deltagit i någon eller några av nedanstående 

kompetensutvecklingstillfällen. 

 Skyddsvärnets seminarier i aktuella samhällspolitiska ämnen (17 st.) 

 Kontinuerlig personalhandledning 

 Bemötande/Uppdragsgivare, Ledarinstitutet 

 Ledarskapsutbildning Ersta högskola (2009-2011) 

 Krishantering 

o Kris och självskydd (tre halvdagar) + en gång i månaden 

o Hjärt- och lungräddning och L-ABC  

o Skyddsombud – påbyggnad 

 Famnas värdeforum, om introduktion för nyanställda 

 Studiecirkel Evidensbaserad praktik 

 Baspsykiatri (grund- samt fortsättningsutbildning) 

 Fördjupning inom ADHD och ASD 

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Fördjupningsutbildning i MI 

 Fördjupningsutbildning (30 hp) i Existentiell terapi 

 Psykologisk behandling vid ADHD 

 Psykologisk behandling för depression 

 Psykologisk behandling för PTSD 

 Utbildning i suicidriskbedömning 

 Grundutbildning i Kriminalvårdens program för partnervåld 

 Yogainstruktionsutbildning 

 BBIC 

 Irma (mentorskapsprogram) 

 Om doping (Annica Börjesson från Dopingjouren). 
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Medlemmar 
Vid utgången av 2010 hade Skyddsvärnet 140 medlemmar.  

 

Medlemmar inom Skyddsvärnet erbjuds årligen att delta i ett flertal seminarier som 

tar upp intressanta ämnen och områden inom social- och kriminalvårdspolitiken. 

 

Skyddsvärnet har skickat ut ett nyhetsbrev till medlemmarna med information om 

aktuella företeelser inom organisationen. Nyhetsbrevet utkommer två gånger per år.  

 

Medlemskap erhålls genom att betala in en avgift på 100 kronor per år. 

Information om medlemskap finns på Skyddsvärnets hemsida under en egen 

avdelning. 
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Uppdragsgivare 
Trots att Skyddsvärnet är en ideell organisation har organisationen inga bidrag, 

varken från stat eller kommun. Detta innebär att Skyddsvärnet mer än andra är 

beroende av marknaden och våra uppdragsgivare.  

 

Det är uppdragsgivarna som gör det möjligt för Skyddsvärnet att bedriva sin 

verksamhet och stödja de klienter Skyddsvärnet arbetar med samt att kunna utveckla 

ny verksamhet genom de överskott verksamheterna ger.  
 

 
 

Under 2010 har följande anbud lämnats in: 
 

Psykologmottagningen 
Namn på anbud Anbudsgivare Avtal 
Familjevård inklusive 
psykologbehandling/LOU 

Kriminalvården Ja 

Familjevård inklusive 
psykologbehandling/LOU 

Nacka kommun Ja 

Terapeut till 
Mariefredsanstalten/LOU 

Kriminalvården Nej 

Psykolog till nationella 
ungdomssatsningen/LOU 

Kriminalvården Nej 

Terapeut till Huddingehäktet/LOU Kriminalvården Nej 
Terapeut till anstalterna Hällby- 
och Sahlberga/LOU 

Kriminalvården Nej 

Terapeut till 
Norrtäljeanstalten/LOU 

Kriminalvården Nej 

Alkohol- och 
narkotikarådgivning/LOU 

Stockholms stad Nej 

Terapeut till anstalterna Hällby- 
och Sahlberga/LOU 

Kriminalvården Nej 

Familjevård och 
psykologbehandling/LOU 

Sörmlands vårdförbund Avbruten 

Familjerådgivning/LOV  Danderyds kommun Godkänd som anordnare 
Familjerådgivning/LOV Täby kommun Godkänd som anordnare 
Familjerådgivning/LOV Nacka kommun Godkänd som anordnare 
Familjebehandling/LOV Nacka kommun Godkänd som anordnare 
Familjerådgivning/LOV Österåkers kommun Nej 

 

Träningslägenheter 

Namn på anbud Anbudsgivare Avtal 
Boende för ensamkommande 
flyktingungdomar 

Österåkers kommun Ja 

 

Familjevården 

Namn på anbud Anbudsgivare Avtal 
Familjevård för ensamkommande Österåkers kommun Nej 
Familjevård Nacka kommun Nej 
Familjevård Gotlands kommun Avbruten 
Öppenvård Stockholms stad Nej 
Familjevård Sörmlands kommun Ej klart 
Familjevård med 
psykologsamtal/utredning 

Kriminalvården Ja 
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Boendestödet 

Namn på anbud Anbudsgivare Avtal 
Boende Botkyrka kommun Nej 
 

Kansliet 

Namn på anbud Anbudsgivare Avtal 
MOD Sveriges Radio Nej 
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Skyddsvärnets kansli  
 

Uppdrag och ansvar 

 Kansliet ska, på styrelsens uppdrag, svara för en strategisk 
verksamhetsutveckling och en organisatorisk helhetssyn vad gäller inriktning, 
ekonomi, arbetsmiljö o.s.v.  

 Kansliet ska verka för kontroll och uppföljning av enheternas verksamheter 
samt genomföra styrelsens beslut. 

 Kansliet ska ansvara för den strategiska kommunikations-planeringen inom 
organisationen för att uppfylla uppdragsgivares och klienters behov av 
information inom Skyddsvärnets verksamhetsområde. 

 
 

Mål och resultat   

 

Kvalitetscertifiering 

 
Skyddsvärnet har valt att arbeta ytterligare ett år med olika kvalitetsförbättringar 

innan vi certifierar oss enligt ISO 9001. För mer detaljer i kvalitetsarbetet se sidan 15. 

 

Fira Skyddsvärnet 100 år samt producera en bok 

 
 

 

 

Föreningens hundraårsjubileum ägde rum den 10 maj 2010. Dagen började med ett 

seminarium på ABF-huset i Stockholm. I vimlet syntes represen-tanter för såväl 

Skyddsvärnet som för riksdagen, Stockholms stad, Stock-holms läns landsting, 

Arbetsgivaralliansen, Kriminalvården, BRÅ, Arbets-förmedlingen m.fl.  

 

Jubileumsseminariet hade rubriken: Hur kan vi bli mer framgångsrika i 

behandlingsarbetet  med uppskattade föreläsare som Henrik Tham, professor i 

kriminologi vid Stockholms universitet, Hanns von Hofer, professor i kriminologi vid 

Stockholms universitet, Birgitta Göransson, tidigare kriminalvårdsdirektör, Birgitta 
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Winberg, fängelsepräst, president i IPCA (International Prison Chaplain Association), 

ledamot av Skydds-värnets styrelse, Anders Bergmark, professor i socialt arbete vid 

Stockholms universitet samt tidigare föreståndaren för Björka Tommy Fällman och 

en företrädare från KRIS, Magnus Andersson. 

 

En speciell ”hundraårstårta” hade tagits fram, med föreningens nya logotype, som 

gästerna bjöds på till kaffet.  

 

På kvällen var det middag och underhållning för ett hundratal inbjudna gäster på 

Villa Adolfsberg i Marieberg. Ett hyllningstal hölls av Birgitta Göransson och under 

middagen bjöds på körsång.  

 

I samband med hundraårsjubileet gav föreningen ut en minnesbok ”En social och 

human historia – Skyddsvärnet 100 år”. Boken delades till gästerna på 

hundraårsdagen och är utskickad till utvalda folkbibliotek, universitetsbibliotek samt 

till riksdagsbiblioteket. 

 

 

Kansliet, familjevården, psykologmottagningen och träningslägenheter flyttar 

samman i gemensamma lokaler 

 
I maj 2010 flyttade kansliet till Hornsgatan 123, n.b. I de nya lokalerna verkar 

kansliet tillsammans med familjevården och psykologmottagningen. Den nya 

enheten Träningslägenheter har sina lokaler på Hornsgatan 113. 

 

 

 

Starta minst två nya projekt 

 

Under året har projekt Jalla för alla samt en förstudie till  projekt SATSA startat. Läs 

mer under Projekt på sid 41. 

 

 

 

Utveckla och stärka vårdkedjan och individuella kunskaper hos medarbetare 

 
Vårdkedjan har utvecklats under året, dels genom det naturliga samarbetet mellan 

enheterna kring klienter, dels genom ett antal insatser från kansliets sida. Visuellt har 

inblick om vårdkedjans olika delar konkretiserats med tillhörande text på affisch, 

vykort, hemsida, roll-ups m.m. Den finns även med som en punkt på 

dagordning/månadsrapporter. 
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Vårdkedjan 
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Ta fram underlag inför en utbyggnad av Björka 

 
Nybyggnadskarta och ritningar (av arkitekt) är klara. 
 
 

Utveckla volontär/avgiftsfri verksamhet 

Skyddsvärnets volontärverksamhet innefattar idag endast LifeRing (läs mer på sidan 

18). Målet för 2010 med att utveckla volontärverksamhet inom Skyddsvärnet har inte 

nåtts, bland annat för att jubileum och flytt har tagit mer tid i anspråk än planerat. 

 
 

Fullsatta seminarier för att utveckla opinionsbildning 

 
Skyddsvärnet har hållit 17 seminarier under året, vilket nästan är en fördubbling i 

jämförelse med 2009. Totalt har cirka 1 500 personer från socialtjänst, kriminalvård 

samt andra myndigheter besökt föreläsningarna. En hög kvalitet på föreläsare har 

gett kvalitativt höga föreläsningar som gagnat kunskapsutvecklingen hos åhörarna.  

 

Två seminarier har getts i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan samt 

fackförbundet SKTF. 

 

 

Tydlig och gemensam struktur 

 

En allt tydligare mötesstruktur har arbetats fram på enheten under året. Nu har 

kansliet egna personaldagar, i takt med att medarbetarnas antal ökar. 
 

Skyddsvärnet har tagit fram en strategi 2010-2012. 
 

Ett flertal avtal har setts över och kunnat samordnas samt i vissa fall har byte av 

leverantör skett. Detta har gett en stor kostnadseffektivitet. 

 

 

Mönners fond – ansökningsblankett och tydlighet 

 
Skyddsvärnet får varje år en utdelning från Mönners fond. Dessa medel används för 

specialinsatser för våra klienter. En blankett har arbetats fram så att klienterna kan 

ansöka om ekonomiskt bidrag för insatser som uppdragsgivarna inte tillhandahåller. 

 

 
Kvalitet 
Syftet med Skyddsvärnets kvalitetsarbete är att vi ska öka vår effektivitet och 
kundnytta. Vi utvecklar ständigt våra metoder och processer för att bli ännu bättre.  
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Skyddsvärnets kvalitetsarbete 2010 

Värdeforum – deltagare från alla enheter 

 

Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en 

kultur av ständiga förbättringar. Arbetsmetoden bygger på idén om mikrosystem som 

är platsen där vårdtagare och vårdgivare möts för att tillsammans skapa värden för 

dem vården och omsorgen finns till för. 

(Källa: www.famna.se).  Skyddsvärnet har deltagit. 
 
 

Klientskattningar – test av olika material 

 

Under året har alla Skyddsvärnets verksamheter testat CAN som system för 

klientskattningar. Det var inte det mest optimala systemet så under hösten har varje 

verksamhet arbetat med att ta fram egna underlag. I början av år 2011 kommer dessa 

att testas i verksamheterna för att därefter utvärderas. 
 

 

Evidensbaserad praktik 

 

Organisationen har genomfört en studiecirkel, med deltagare från alla enheterna, 

kring evidensbaserad praktik. Den har gett många nya tankar, funderingar och 

diskussioner samt reflektioner över det egna arbetet. 
 

 

Avvikelsehantering/förbättringsrapporter 

 

Efter att under 2009 ha arbetat med förbättringsrapporter på Värdeforum har 

organisationen under 2010 implementerat detta arbetssätt i hela verksamheten och 

tagit fram arbetssätt för att kontinuerligt kunna följa upp arbetet.  
 

 

Påbörjad personalpärm 

 

Skyddsvärnet har under det gångna året omarbetat och skrivit nya policyer och 

samlat allt liknande material på servern. Under 2011 kommer all personal att få 

varsin personalpärm med all information, kontaktlistor, riktlinjer och policyer som 

Skyddsvärnet har. 

 

Opinionsbildning 
En grundsten i demokratin är tilliten till människans vilja att bidra till samhällets 

utveckling på olika sätt. De idéburna organisationerna, där Skyddsvärnet ingår, 

arbetar självständigt i sin röstbärarroll i samverkan med den offentliga och privata 

sektorn.  
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Samhällsrollen innebär att de idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt 

granskande utan att samverkan eller ekonomiskt stöd därmed riskeras eller går 

förlorat. 

Skyddsvärnets opinionsarbete 2010 

 Famnas höstkonferens på RICA hotell 28 oktober 

”Styrelsens roll i ett strategiskt förändringsarbete” 

(Gunnar Engström/Nilla Helgesson medverkade). 

 Överenskommelsekonferens 2 december  

”Om särart och mervärde”. 

(Nilla Helgesson och Lars Pettersson (Famna) ) 

 Dialog Stockholm,  

pågående överenskommelseprocess med Stockholm stad. 

 Överenskommelse sociala området 

 Överenskommelse integrationsområdet  

(nyanlända). 

 

Skyddsvärnets representation i myndighetsuppdrag 
 

 Socialstyrelsen ska sätta samman en referensgrupp till ett projekt som är ett 

regeringsuppdrag och handlar om att utveckla ett system för nationell 

verksamhetsuppföljning på psykiatriområdet. Psykologmottagningens 

enhetschef Fredrik Gunnarsson är Skydds-värnets representant i gruppen. 

Uppdraget har Skyddsvärnet fått genom Famna. 

 

 Socialstyrelsen ska ta fram ett vägledningsdokument för socialtjänstens 

arbete med ensamkommande barn och ungdomar (upp till 21 år). 

Vägledningen ska klarlägga gällande regelverk, klargöra roll- och 

ansvarsfördelningen för olika aktörer med fokus på att tydliggöra 

socialtjänstens ansvar samt redovisa kunskapsläget vad gäller stödet till 

ensamkommande barn och ungdomar och om möjligt lyfta fram goda 

exempel.  

 

Eftersom Skyddsvärnet har, i Stockholmsområdet, engagerat sig på olika sätt 

för ensamkommande flyktingungdomar vill Socialstyrelsen gärna ha ett 

kunskaps- och informationsutbyte med föreningen. Projektledaren för Jalla 

för alla, Oumie Ella Njai kommer att vara Skyddsvärnets representant.   

 



17 

 

Skyddsvärnets psykologmottagning 

och Life Ring  
 

Verksamhetens inriktning 

Psykologmottagningen erbjuder psykologisk behandling, utredning och handledning. 

Sedan 2010 erbjuds även familjerådgivning.  

Det övergripande målet är att klienterna ska ges bättre möjligheter att själva kunna 

påverka sina liv och få bättre redskap att hantera det som är svårt.  

Enheten har under året även bedrivit kostnadsfri verksamhet i form av Life Ring – en 

sekulär självhjälpsgrupp för personer med missbruks-problematik och Psykologlinjen 

- en telefonrådgivningstjänst som drivits för privatpersoner. Linjen har varit öppen 

en timme i veckan och riktat sig till personer i behov av psykologisk rådgivning med 

möjlighet att vara anonym. På grund av låg efterfrågan lades tjänsten ner i december. 

 

Målgrupp 

Psykologmottagningen vänder sig till personer i behov av individuellt anpassad 

psykologisk behandling. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, missbruk, sociala 

svårigheter eller kriminalitet.  

Sedan 2010 erbjuds även familjerådgivning företrädelsevis för personer som bor i 

Nacka, Täby och Danderyds kommun. Enheten erbjuder också handledning till 

organisationer verksamma inom vård- och omsorgsfältet och till organisationer inom 

ideell sektor.  

 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Kriminalvården och socialtjänsten. Mottagningen erbjuder 

behandlings- och utredningstjänster för deras klienter.  

I samarbetet med Kriminalvården ingår den psykologiska öppenvårds-behandlingen 

som en del av rehabiliteringsåtgärderna under utslussningen. För socialtjänstens 

uppdrag gäller att klienten har fått en tidsbegränsad behandlingsinsats beviljad. 

Insatsen genomförs i dessa fall i samråd och nära samarbete med ansvarig 

handläggare.  

Enheten tar även emot personer som söker privat. 
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Beläggning 

Under 2010 har beläggningen varit högre än tidigare år. 57 klienter har varit aktuella 

och sammanlagt 908 timmar har debiterats.  

Utöver detta har fem personer gått i kostnadsfri rådgivning på mottag-ningen. Det 

har rört sig om personer som tidigare fått behandlingen bekostad men där 

Kriminalvården eller socialtjänsten inte tagit fortsatt betalningsansvar alternativt att 

överföringen mellan de två myndigheterna inte fungerat. De kostnadsfria samtalen 

har i dessa fall syftat till att stötta klienten under en period av stora livsomställningar 

(till exempel efter frigivning) eller till att länka klienten vidare till andra vård- eller 

stöd-insatser.  

Deltagandet i Life Ring har varierat under året. Som mest har det varit åtta personer. 

Under sommaren har antalet deltagare varit lågt. Det genom-snittliga deltagandet 

under året har varit 2,1. 

 

Mål och resultat  

Bibehålla efterfrågan på nuvarande individualbehandling 

 

 2009 2010 

Antal inskrivna klienter 43 57  
(33 % ökning) 

Antal debiterade timmar 722 908  
(20 % ökning) 

 

Mottagningens beläggning har ökat jämfört med förra  året. Då har ändå efterfrågan 

varit relativt låg under hösten (344 debiterade timmar augusti-december) jämfört 

med motsvarande period året innan (455 debiterade timmar). Nedgången är en följd 

av ett minskat antal Kriminalvårds-placeringar jämfört med förra året.  

Denna nedgång har varit allmän och bedöms ha haft att göra med de massmedialt 

uppmärksammade missförhållandena hos Styrmansgården, en annan av 

Kriminalvårdens ramavtalspartners, som uppdagades efter sommaren. 

 

Starta och utveckla gruppbehandling för Kriminalvården 

 

På grund av bristande efterfrågan från Kriminalvården har denna verksamhet inte 

kommit igång trots nytecknat ramavtal.  
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Utöka antalet handledningsuppdrag 

 

Psykologmottagningen har under 2009 erbjudit intern handledning för andra 

enheter inom Skyddsvärnet. Målsättningen under 2010 har varit att erbjuda 

handledningstjänster till andra organisationer.  

Ett utskick med erbjudande om handledning för andra vårdgivare inom ideell sektor 

gjordes under början av året vilket resulterade i två externa uppdrag som löpt under 

året.  

Därutöver har verksamheten deltagit, men inte vunnit, i två handledar-

upphandlingar av socialtjänsten respektive Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

 

Erbjuda neuropsykiatriska utredningar till Kriminalvården och socialtjänsten 

  

Två kompletta utredningar har genomförts under våren på uppdrag av 

Kriminalvården. Socialtjänsten och Kriminalvården har, utöver dessa två gånger, vid 

ett flertal tillfällen visat ytterligare intresse för den här typen av insatser. Det har 

dock ännu inte resulterat i något konkret uppdrag. Skälet till detta tros vara att 

Kriminalvården sedan sommaren beslutat att utredningar i möjligaste mån ska 

utföras av offentliga vårdinrättningar. 

 

Utveckla samarbetet mellan enheterna 

Psykologmottagningen har under året haft samarbete, i form av enskilda 

klientkontakter, med samtliga av Skyddsvärnets behandlande enheter vilket har gjort 

vårdkedjan alltmer tydlig.  

För några klienter har psykologmottagningen varit den sammanhållande länken när 

klienten gått mellan Skyddsvärnets olika boendeformer. 

 

Stabil och tydlig enhet 

 

Psykologmottagningen har under året arbetat aktivt med marknadsföring och extern 

kommunikation för att framhålla att mottagningen kan vara en värdefull och 

kompetent samarbetspartner. 

Enheten har bland annat annat deltagit i tre olika mässor;  Psykisk ohälsa i 

Stockholm, NPF-forum i Uppsala och Psykoterapimässan i Stockholm.  

 

Ytterligare exempel på utåtriktat arbete har varit att medverka som föreläsare vid två 

av Skyddsvärnets seminarier. Temat för dessa föreläsningar var ”Spelberoende” och 
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”Behandling under tvång”. Under hösten gick enheten också ut med erbjudande om 

kostnadsfria före-läsningar till socialtjänsten. Föreläsningarnas teman har varit: 

”Spel-beroende”, ”Tillämpad avslappning (TA)” och ”Att bemöta aggressivitet”. En 

föreläsning har hållits och fler är inbokade.   

 

Enheten har haft öppet hus vid två tillfällen för Kriminalvården och socialtjänsten 

samt medverkat i familjevårdens konferenser. Enheten har även besökt 

Kronobergshäktet tillsammans med familjevården och informerat om verksamheten. 
 

 

Utöka målgrupperna 

 
Psykologmottagningen har under 2010 utvecklat verksamheten till att, förutom den 
tidigare målgruppen, även omfatta: 
 

1. De av Kriminalvårdens klienter som är i behov av neuropsykiatriska 

utredningsinsatser. 

2. Par och familjer i behov av familjerådgivning. 

3. Personal inom vård och omsorg i behov av handledning om det egna arbetet och 

den egna yrkesrollen. 

 

Personalen har under hösten genomgått Kriminalvårdens grundutbildning kring 

behandling av sexualbrotts- och partnervåld för att kunna ta emot också denna 

målgrupp.  

Enheten har även riktat sig till privatpersoner i behov av psykologisk 

telefonrådgivning via enhetens psykologlinje. Marknadsföring har gjorts i form av 

utskick till vårdcentraler i Stockholmsregionen samt till Alkohol-hjälpen och 

Brottsofferjourerna i Stockholmsregionerna. Som tidigare nämnts lades 

telefonrådgivningen ner i slutet av året på grund av låg efterfrågan. 

 

Klientresultat, avbrott och fullföljda placeringar  

Behandlingen utvärderas genom att klienterna får skatta sina symtom före och efter 

behandlingen. De får också uppge hur nöjda de är med den hjälp de har fått. 

Därutöver har ett antal uppföljningsintervjuer genomförts under året med klienter 

som avslutat behandlingen minst tre månader tidigare. 

 72 procent av klienterna har skattat sina depressiva symtom som lägre efter 

avslutad behandling. 

 

 82 procent av klienterna har skattat sina ångest- och orossymtom som lägre 

efter avslutad behandling.  

Dessa resultat måste relateras till hur målgruppen ser ut. Ofta avslutas behandlingen 

i samband med villkorlig frigivning, en period förknippad med påtagligt ökad 
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stressnivå för flera av klienterna. Inte sällan finns det en stor osäkerhet kring till 

exempel bostadssituation och försörjning, vilket också påverkar hur klienten skattat 

sina symtom i det här läget.  

När det gäller klientnöjdhet så skattas i genomsnitt 25,3 (av 32 möjliga) vilket ligger 

inom nivån för ”mycket tillfredsställd”, strax ovanför värdet för ”till största delen 

tillfredsställd”.  

I de 14 uppföljningsintervjuer som genomfördes framkom mer information om vad 

klienterna hade fått ut av behandlingen. De flesta var nöjda med de insatser de hade 

fått och angav att de på olika sätt fortfarande hade nytta av det arbete man gjort 

tillsammans med sin behandlare.  

Av de 57 klienter som varit inskrivna under året har 8 (14 %) avbrutits i förtid. Skälen 

har varit återfall i missbruk, kriminalitet eller att klienten avvikit från det familjehem 

eller behandlingshem där han eller hon varit placerad. Fullständig statistik saknas 

från 2009 varför en jämförelse inte går att göra. En kommentar till siffrorna är att vi 

bedömer att problem-bilden hos de klienter som kommer från Kriminalvården i 

många fall är mer omfattande och komplex än tidigare,  vilket innebär en ökad risk 

för avbrutna placeringar. 

 

Samarbetet inom Skyddsvärnets vårdkedja 

Skyddsvärnet har en helhetssyn på klienten. Ofta behövs flera olika insatser för att 

en klient ska kunna klara av ett fungerande liv. Organisationen arbetar fortlöpande 

med att utveckla och förbättra vårdkedjan för att klienterna ska kunna få det stöd 

de behöver inom Skyddsvärnet och slippa vandra mellan flera olika vårdgivare. 

Psykologmottagningen har under året haft samarbete i enskilda klient-kontakter med 

Skyddsvärnets familjevård, boendestöd, träningslägenheter samt med Björka 

halvvägshus.  

I flera fall har klienten följt vårdkedjan via de olika boendeformer som Skyddsvärnet 

erbjuder. Psykologbehandlingen har varit den röda tråden under klientens vistelse. 

På detta vis har stabiliteten för klienten kunnat bibehållas även i känsliga skeden när 

placeringen förändras.   

 

Externa samarbeten 

Psykologmottagningen, som representant för FAMNA, ingår i en referensgrupp 

knuten till Socialstyrelsens projekt för nationell uppföljning på psykiatriområdet. 

Enheten har under året också medverkat i UFFE – nätverk systematisk uppföljning 

och uppföljning på missbruksområdet kopplat till Umeå Universitet.   
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Mottagningen har tagit emot studiebesök från Ronneby kommuns socialtjänst som 

ska starta en KBT-enhet. Enheten har även tagit emot studiebesök från Ryssland. 

 

Kvalitetsarbete  

Enheten har under året utvecklat det systematiska utvärderingsarbetet som sker på 

mottagningen. Rutiner kring vilka instrument som ska användas och när har 

upprättats. Utvärderingen omfattar både kliniska för- och eftermätningar och 

nöjdhetsskattningar från klient och uppdragsgivare.  

För att ytterligare fördjupa kunskapen om vad klienterna fått ut av insatserna vid 

mottagningen har ”gamla” klienter (som avslutat sin behandling för mer än tre 

månader sedan) under hösten tillfrågats om att delta i uppföljningsintervjuer på 

telefon. Intervjuerna har varit semi-strukturerade och utförts av en utomstående 

person för att underlätta för deltagarna att uttrycka sig ärligt. Resultatet har bland 

annat gett en ökad kunskap om vilka behov de klienter som kommer till 

mottagningen har och en ökad förståelse för klientens situation av att vara tvingad att 

gå i behandling.    

Psykologmottagningen har under våren genomgått och blivit godkänd i en inspektion 

av Arbetsmiljöverket med fokus på hot och våld. Processen har varit konstruktiv 

eftersom den har bidragit till att nya rutiner kring hantering och förebyggande har 

upprättats och till att frågan blivit mer prioriterad.  

Mottagningen har under året också deltagit i Famnas Värdeforum som syftar till 

kvalitetsutveckling inom idéburen vård och omsorg. Fokus för arbetet har varit 

avvikelserapportering och introduktion av nyanställda och har resulterat i att rutiner 

kring detta har upprättats.  

 

Personal 
Antal och tjänstgöringsgrad 

 1 enhetschef, psykolog 

 2 psykologer, en på heltid och en på halvtid. 
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Skyddsvärnets boendestöd 

Verksamhetens inriktning 

Boendestödet erbjuder boende med kvalificerat stöd för unga kvinnor och män i 

åldrarna 18-25 år.  

Det övergripande 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 15 platser. 

 

 

Målgrupp 

Personerna som bor på boendestödet har alla olika bakgrund. Det kan vara 

ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma, det kan vara ungdomar som saknar 

familj och anhöriga eller det kan vara unga som är utslussade från behandlingshem 

och nu tar nästa steg till ett självständigt liv. 

 

Den boende ska, så snart som möjligt, efter det att han eller hon flyttat in på 

boendestödet, börja studera, arbeta eller praktisera i enlighet med uppgjord 

handlingsplan.  

 

Den boende ska aktivt deltar vid utformningen av en personlig handlingsplan och 

successivt lära sig att ta ett större ansvar för att forma sitt framtida vuxna liv.  

 

 

Uppdragsgivare  

Boendestödet har ramavtal med Stockholms stad. Ramavtal finns även med 15 

kranskommuner , av vilka sju har haft placeringar på boendestödet 2010.  

Sedan oktober 2010 kan enheten inte ta emot placeringar utanför Stockholms stad då 

hyresvärden Stiftelsen Hotellhem tydliggjort att alla som bor i stiftelsens 

anläggningar ska vara skrivna i Stockholms stad. 

 

Beläggning 

Under året har både efterfrågan och beläggning varit god, 19 personer har skrivits in. 

Genomsnittsbeläggningen har varit 87,4 procent. Genom-snittsåldern för män har 

varit 19,4 år och för kvinnor 18,6 år. Andelen män som placerats har varit 68 procent 

och andelen kvinnor 32 procent. 
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Förklaringen till att beläggningen inte varit hundra  procent är att några rum målats 

om och inte kunnat användas under en period. 

 

Under året har 14 ungdomar skrivits ut, åtta enligt handlingsplan.  

 Tre personer har flyttat till träningslägenheter inom Stockholm stad  

 Fyra personer har flyttat till Skyddsvärnets träningslägenheter  

 En person har flyttat till egen lägenhet.  

 

Tre ungdomar skrivits ut av andra skäl.  

 En person har flyttat hem till modern 

 En person har socialtjänsten avbrutit placeringen  för på grund av att personen 

fyllde 20 år (hon fick ett inneboendekontrakt med stor hjälp av sin 

kontaktperson på boendestödet)  

 En person kom in på en folkhögskola och flyttade till annan ort.  

 

Tre placeringar avbröts på grund av 

 Droger 

 Alkohol  

 Upprepade störningar. 

 

 

 

Mål och resultat  

 

Förbättra arbets- och boendemiljön och finna nya lokaler för verksamheten 

  
 

Då Skyddsvärnet är angeläget om den bästa boendemiljön för klienter och en bra 

arbetsmiljö för anställda har under 2010 ett alltmer intensifierat arbete påbörjats 

med att finna nya lokaler för verksamheten. 

 

 

Bygga vidare på praktikpool och sysselsättning 

 

En del av de ungdomar som kommer till boendestödet har behov av stöd i form av 

sysselsättning. Detta har verksamheten tagit fasta på och planerar för att skapa 

sysselsättning i form av en praktikpool. Under året har de flesta placerade dock haft 

sysselsättning varför arbetet med praktikpool inte har prioriterats utan får vila tills 

behov uppstår.  
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Stabil och tydlig enhet 

 

Boendestödet har uppnått målet med en tydlig verksamhetsplanering genom klara 

riktlinjer, rutiner och arbetsstrukturer på enheten.  

 

Enheten arbetar också aktivt med att förmedla en gemensam bild av verksamheten 

och vårdkedjan för att stärka Skyddsvärnet. 

 

 

Samarbeten inom Skyddsvärnets vårdkedja 

Skyddsvärnet har en helhetssyn på klienten. Ofta behövs flera olika insatser för att 

en klient ska kunna klara av ett fungerande liv. Organisationen arbetar fortlöpande 

med att utveckla och förbättra vårdkedjan för att klienterna ska kunna få det stöd 

de behöver inom Skyddsvärnet och slippa vandra mellan flera olika vårdgivare. 

 

Boendestödet har under året samverkat främst med enheten tränings-lägenheter men 

även med familjevården och psykologmottagningen för de boendes vidare utveckling 

till ett självständigt liv. Samarbetet har varit givande och gynnat de boende. 

Vårdkedjan har fungerat mycket väl. 

 

 

Externa samarbeten 

Enheten har regelbundna nätverksmöten med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för 

en god boendemiljö. 

 

Andra samarbeten har varit med polisen, landstinget, gode män, socialtjänsten, 

fryshuset, gymnasieskolor, Stockholms universitet och Frivården. 

 

 
Kvalitetsarbete 
Enheten har sedan många år nedskrivna rutiner, riktlinjer och 

befattningsbeskrivningar. Dessa uppdateras årligen och förbättras. 

 

All dokumentation följer HVB-kraven och flera av ungdomarna har handlingsplaner 

enligt BBIC vilket är ett kvalitetskrav i sig. 

 

Boendestödet har HVB-tillstånd och har fått fina vitsord då verksamheten årligen 

inspekterats. Under år 2010 har ingen inspektion gjorts då ansvaret för inspektionen 

övergått till socialstyrelsen (tidigare länsstyrelsen eller stadsdelen). 

 

En samarbetsutvärdering skickas till uppdragsgivaren efter varje avslutad placering 

och ger ett mått på vad de anser om placeringen och samarbetet. 
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Boendestödet handleder kontinuerligt praktikanter och tar emot deras intryck av 

verksamheten.  

 

Enheten har även tagit en mot en person som avtjänar samhällstjänst. 

 

Avvikelserapporterna fungerade mycket bra under våren men trappades ned under 

hösten. När en avvikelse skrivits ned tas den om hand av enhetschefen och behandlas 

vid behov i ledningsgruppen.  

 

Enhetschefen har aktivt deltagit i utformningen av Skyddsvärnets projekt Jalla för 

alla och har en pågående fördjupningsgrupp även i början på nästa år. 

 

 

 
 

Personal 
Antal och tjänstgöringsgrad 

 1 enhetschef, heltid  

 1 socionom, heltid 

 1 diakon, heltid. 

 1 behandlingsassistent, heltidsanställd men föräldraledig några månader 

under året 

 1 socionom som vikarierat för behandlingsassistenten under dennes 

föräldraledighet. 
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Skyddsvärnets träningslägenheter 
 

Verksamhetens inriktning  

Enheten erbjuder lägenheter för utslussning av klienter från Skyddsvärnets egna 

verksamheter inom vårdkedjan samt för direktplacering från socialtjänsten och 

Kriminalvården (frivårdsmyndigheten). 

Det övergripande målet är att under en begränsad tid, cirka 6-12 månader, ge stöd 

och struktur i vardagen med hjälp av en kvalificerad kontaktperson. Syftet är att den 

boende ska uppnå hög livskvalitet och god självständighet för att klara sin vardag i ett 

eget framtida boende eller i annan boendeform. 

 

Målgrupp 

Personer som under en period behöver bo i träningslägenhet och som är i behov av 

individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning för 

att uppnå social kompetens, integrering i samhället och goda referenser till eget 

boende. 

En förutsättning för att bo i träningslägenhet är att det finns planerad sysselsättning 

och att det bedömts möjligt för den boende att ta ansvar för sin sociala situation i 

vardagen. För personer med missbrukarbakgrund krävs en längre tids dokumenterad 

drogfrihet.  

 

Uppdragsgivare 

Enheten har uppdragsgivare inom Stockholms stads olika stadsdels-nämnder och i 

andra kommuner i stockholmsregionen. Uppdragsgivare finns även i Västerås, 

Malmö, Göteborg, Örebro, Borås och Hudiksvall. 

 

Beläggning  

1 januari 2010 31 december 2010 

16 boende 29 boende 

 

I december 2010 fanns 35 lägenheter. Enheten är planerad att vara fullt utbyggd när 

40 lägenheter finns för behövande klienter. 

Den planerade beläggningen var 62,5 procent. Året avslutades med 75 procents 

beläggning.  Enheten har tagit emot 27 nya placeringar under året. 
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Mål och resultat  

Arbeta fram en tydlig verksamhetsbeskrivning 

 

Målet har nåtts över förväntan. Medarbetare och chef har startat enheten och arbetat 

fram en tydlig verksamhetsbeskrivning med nya dokument såsom avtal för 

uppdragsgivare och hyreskontrakt, hyresfakturor, kostnadsnivåer, 

befattningsbeskrivningar för kontaktpersoner och rutiner för mottagande och 

utrustning av nya lägenheter, rutiner kring förfrågningar och avslut av boende i 

träningslägenhet. 

 

Att under året erhålla 40 träningslägenheter 

 

I VP 2010 satte vi 40 lägenheter som mål. När budgeten lades begränsades det till 25 
för att få godtagbar kostnadstäckning. 

Enheten har haft god tilldelning av lägenheter från Stockholms bostadsförmedling 

och privatvärden Wåhlins fastigheter ab. 

Efterfrågan på platser har varit stor vilket möjliggjort att verksamheten kunnat växa 

stadigt och inte haft för många tomma lägenheter. Detta har möjliggjort en hög 

beläggning.  

Enhetens bovärdar är mycket nöjda med de snabba insatser tränings-lägenheter 

genomfört när det uppstått något problem.  

 

Klientresultat, avbrott och fullföljda placeringar 
27 placeringar har genomförts under året; 19 män och åtta kvinnor mellan 18 och 50 
år. 

Sammanlagt 14 personer har passerat verksamheten: 

 Åtta personer har skrivits ut enligt uppgjord planering. 

 En person på grund av alkoholpåverkan. 

 En person på grund av störning i lägenheten och anmälan om brott. 

 Fyra av andra skäl. 

Problem och störningar i lägenheterna har förekommit vid  
tre tillfällen:  

 Reparation av lägenheten efter avflyttning  

 Utskrivning vid misskötsamhet  

 Tillrättavisning efter för hög musik. 



29 

 

Samarbetet inom Skyddsvärnets vårdkedja  
Skyddsvärnet har en helhetssyn på klienten. Ofta behövs flera olika insatser för att 
en klient ska kunna klara av ett fungerande liv. Organisationen arbetar fortlöpande 
med att utveckla och förbättra vårdkedjan för att klienterna ska kunna få det stöd 
de behöver inom Skyddsvärnet och slippa vandra mellan flera olika vårdgivare. 

Träningslägenheter har under året utvecklat ett samarbete med alla enheter inom 

Skyddsvärnets vårdkedja. Tio klienter från olika delar av organisa-tionen har fått stöd 

genom vårdkedjan. 

 

Externa samarbeten 

Enhetens största externa samarbetspartner är Wåhlins fastigheter ab och Stockholms 

stads Bostadsförmedling som bidragit med enhetens lägenheter. 

Verksamheten har varit representerad vid en stor golftävling tillsammans med 

Wåhlins fastigheter ab på Bro Hoof golfbana i Upplands-Bro. 

Ett framtida profilmaterial är planerat där samarbetet framgår på arbets-jackor med 

gemensamma logotyper från Wåhlins och Skyddsvärnet. Tidigare har detta även 

funnits på till exempel golfbollar i samband med vårens golftävling. 

Under våren inledde träningslägenheter ett samarbete med jobbcoach och 

bemanningsföretag. Samarbetet avbröts efter viss tid då det inte fungerade i den 

formen enheten önskade.  Samarbetet genererade två arbeten där ungdomarna 

fortfarande arbetar kvar. 

Medarbetare har delat ut lappar i brevlådorna i fastigheterna Hornsgatan 113, 119 och 

123 och berättat att enheten gärna tar emot överblivna TV-apparater. Enheten har 

fått många telefonsamtal och hämtat cirka åtta fungerande apparater, möbler från ett 

sterbhus och böcker. Viljan att skänka har spridit sig och allmänheten ringer från 

hela Stockholm och vill skänka gåvor.  

 

Kvalitetsarbete   

Personalen har deltagit i Famnas värdecafé  - ett arbete för att höja kvaliteten inom 

hela Skyddsvärnet. Höstens arbete har fokuserat på att utarbeta rutiner för 

rekrytering och introduktion av ny personal. 

Verksamheten har deltagit i Skyddsvärnets interna utbildning för att höja kvaliteten 

och stärka samarbetet mellan de olika enheterna inom Skyddsvärnet.  

Medarbetare har använt avvikelserapportering vid tre tillfällen. Detta har tydliggjort 

enhetens arbete och förbättrat rutinerna i de uppkomna situationerna.  
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Personal 

Enheten startade 1 januari 2010 med 2,5 tjänster. 

Antal och tjänstgöringsgrad 

 1 enhetschef, heltid.  

 2 kontaktpersoner, heltid. 

 3 timanställda efter behov.  
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Skyddsvärnets familjevård  
 
Verksamhetens inriktning 

Familjevården erbjuder konsulentstödda familjehem för vuxna och ungdomar från 13 

år. 

 

Det övergripande målet är att klienten ska få möjlighet att skapa en fungerande 

vardag och i det sammanhanget utveckla sin sociala kompetens, ansvarstagande och 

sin självständighet.  

 

Familjevården har cirka 80 familjehem i sin familjehemsbank. Av dessa  

har cirka 30 familjehem regelbundet placeringar från Skyddsvärnets familjevård.  

 

 

Målgrupp  

Ungdomar och vuxna från 13 år med eller utan kemiskt beroende, sociala problem 

eller psykosociala problem och unga kvinnor med skyddad identitet. 

 

Enheten tar även emot ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

Uppdragsgivare 

Kriminalvården och socialtjänsten. 

 

 

Beläggning  

Under 2010 har familjevården haft en medelbeläggning på cirka 18 placeringar. 

Målet är 30 placeringar.  

 

Familjevården är en av de verksamheter som ingår i Kriminalvårdens nya ramavtal 

för familjevård.  I det nya avtalet har kraven ökat på familjehem, till exempel måste 

det vara två vuxna personer över 25 år i familjehemmet mot tidigare en person. Det 

har förändrat förutsättningarna för familje-vårdens nuvarande familjehemsbank. 

Denna måste nu utökas med familje-hem utifrån de nya kraven från Kriminalvården. 

 

Förfrågningarna angående placeringar av ensamkommande flyktingbarn på 

familjehem har ökat något.  
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Mål och resultat  

Att utöka antalet yngre klienter 

 

De yngre klienter som placerats på enheten har främst varit ensam-kommande 

flyktingbarn som placerats via socialtjänsten. Familjevårdens mål var att ta emot 

barn från åldern tio år och uppåt i syfte att bredda målgruppen.  

Målet är inte uppnått då en sådan förändring i målgruppen kräver förändringar 

såsom att familjehem rekryteras med inriktning på barnplaceringar och att 

personalens kompetens höjs.    

  

Fler utredda familjehem 

 

Målet har delvis uppnåtts genom att enheten har uppdaterat samtliga 

familjehemsregister med utdrag från bland annat polisen, socialtjänsten och 

kronofogden.   

En mer grundläggande utredningsmetod för Skyddsvärnets familjevård håller på att 

utarbetats.  

 

Skapa nätverk mellan familjehemmen i samband med familjehemsträffarna 

 

Enheten har arrangerat fyra familjehemsträffar med olika föreläsare i Skyddsvärnets 

lokaler. Föreläsningarna har bland annat handlat om: 

 Blodsmitta så som HIV  

 Våldsamt beteende   

 Hur man kan bemöta och förebygga våldsamt beteende och hur man 

genomför en urinprovstagning   

 Avläsning av stickorna. 

Familjehemsträffarna syftar till att familjehemmen ska få utökad kunskap för att höja 

kvaliteten på det egna arbetet. Mötena ska även ge möjlighet att  bygga upp nätverk 

för att kunna stötta och ge varandra stöd.  

Sammankomsterna har varit uppskattade. Familjehemmen har uppgett att deras 

kompetens har ökat och att de uppskattar träffarna då de kan träffa andra familjehem 

och utbyta erfarenheter. Cirka 15 deltagare har deltagit per tillfälle från olika 

familjehem.  
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Erbjuda information till uppdragsgivarna och familjehemmen 

Skyddsvärnets familjevård har under 2010 bjudit in socialtjänsten och 

Kriminalvården till konferens med externa föreläsare i syfte att fördjupa relationen 

mellan Skyddsvärnet och familjehemmen. De föreläsare som var inbjudna var Maria 

Bauer som föreläste om Klienter med våldsamt beteende och hur man kan bemöta 

och förebygga detta samt Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie på sektionen mot 

gängkriminalitet, som föreläste om Gängkriminalitet. Konferenserna skedde i 

samarbete med Skyddsvärnets projekt Etniska familjehem, som drivs i samarbete 

med Allmänna Arvsfonden. 

 

Den 12 oktober 2010 anordnades ett seminarium på ABF-huset i samband med att 

projektet utgav en bok - ”Att hitta hem- om familjehem och mångkultur”. På 

seminariet delades boken ut till samtliga åhörare. 

I samband med seminariet förmedlades även information om familjevården och 

Skyddsvärnets verksamheter till uppdragsgivarna samt till personer som uppgav att 

de var intresserade av att bli familjehem. Intresset från publiken var stort och 

seminariet var fullbelagt.  

 

Att öka antalet placeringar i familjehemmen 

Familjevården har under de senaste åren haft fler placeringar från Kriminalvården än 

från socialtjänsten. Det har inneburit att det, då Kriminalvården under året ökat och 

förändrat sina krav på familjehemmen, varit svårt för enheten att finna familjer som 

matchade de nya kraven då förfrågningar från Kriminalvården ställts till enheten.  

För att bemöta de utökade kraven har ett arbete startat med att finna fler familjehem 

i enlighet med Kriminalvårdens krav. Detta arbete pågår ännu. Några av metoderna 

för att finna nya familjehem har varit att annonsera på skyddsvärnets hemsida och i 

två tidningar (Land och Kvällsstunden), att släppa information i allmänhetens 

brevlådor på skilda orter samt, till-sammans med studieförbundet Vuxenskolan, att 

informera och uppvakta pensionärernas riksorganisation (PRO) för att hitta 

familjehem inom deras målgrupp.  

 

En annan försvårande orsak, som dock ligger utanför Skyddsvärnets organisation, är 

att det via media uppdagades skandaler kring placeringar i familjehem av annan 

organisation. Detta har lett till att Kriminalvården iakttar en viss försiktighet vid alla 

placeringar.  

Sammantaget kan sägas att arbetet med att finna nya familjehem fortsätter. 
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Att erhålla fler familjehem i Stockholm och i Stockholmsområdet 

 

Detta är ett mål som familjevården arbetar målmedvetet och strukturerat med, väl 

medvetna om att konkurrensen från andra organisationer är stor.  

Förutom att sprida kännedom om de fördelar som finns med att ingå i Skyddsvärnets 

familjehembank har enheten även metodiskt informerat uppdragsgivare och 

presumtiva familjehem om Skyddsvärnets vårdkedja. Den är en konkurrensfaktor 

med dess fördelar både för uppdragsgivare och klient och i sökandet efter nya 

familjehem. 

På familjehemmens centralorganisations (FACO) hemsida har Skydds-värnets 

familjevård aktivt sökt efter familjehem.  

Familjevården har även bett enhetens befintliga familjehem att ta kontakt om de har 

någon i sin närhet som är intresserad av att bli ett familjehem inom Skyddsvärnets 

organisation.  

Trots dessa insatser har det varit svårt att rekrytera nya familjehem. Det är en hård 

konkurrens om familjehemmen i Stockholm och dess region, vilket föranleder ett 

fortsatt strukturerat arbete för att nå målet. 

 

Fortsätta arbetet med att skapa en stabil och tydlig enhet 

Familjevården har uppnått målet med en tydlig verksamhetsplanering genom att 

skapa klara riktlinjer och arbetsstrukturer på enheten. Detta har underlättat det 

dagliga arbetet på enheten då personalförändringar skett under året och ny personal 

haft tydliga riktlinjer att träda in i.  

 

Att utveckla metoder för utredning av familjehem 

Målsättningen med att utveckla metoder för utredning är igångsatt men inte slutfört. 

Det första steget har varit att skapa en tydlig verksamhetsplanering. Det andra steget 

blir, under 2011, att ägna mer tid åt kvalitetshöjande metoder för utredning. 
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Klientresultat, avbrott och fullföljda placeringar  

Avbrotten av placeringar har ökat något under året - eftersom avbrotten brotten från 

socialtjänsten har ökat något sedan 2009 med cirka sex stycken. Avbrotten av 

Kriminalvårdplaceringarna har varit få.  

Uppdragsgivare Sammanbrott 

Socialtjänsten 11 

Kriminalvårdens vårdvistelse 2 

Kriminalvårdens kontraktsvård 2  

Totalt 15  

 

Samarbete inom Skyddsvärnets vårdkedja 

Skyddsvärnet har en helhetssyn på klienten. Ofta behövs flera olika insatser för att 

en klient ska kunna klara av ett fungerande liv. Organisationen arbetar fortlöpande 

med att utveckla och förbättra vårdkedjan för att klienterna ska kunna få det stöd 

de behöver inom Skyddsvärnet och slippa vandra mellan flera olika vårdgivare. 

 

Skyddsvärnets familjevård har haft ett nära samarbete med Skyddsvärnets 

psykologmottagning eftersom det i Kriminalvårdens ramavtal (nivå 2) ingår  samtal 

med psykolog i priset. Skyddsvärnets familjevård, träningslägen-heter och 

boendestöd har under året samarbetat kring klienter. 

 

Externa samarbeten 

Familjevården har under året startat ett samarbete med Arbetsför-medlingen för att 

få igång individuellt anpassade sysselsättningsåtgärder för klienter, med 

resurspersoner från Fas 3.  

 

Datorer finns uppställda på Hornsgatan 123 och där kan klienter till exempel få stöd 

för att söka arbete eller skriva jobbansökan och CV. 

 

Andra betydelsefulla samarbeten är: 

 Famna, för kvalitet, nätverk och ledarskapsutbildning 

 

 Forum för familjevård (FfF), samarbete med olika organisationer som skall 

försöka påverka och vara opinionsbildande samt remissinstans. 

 

 Riksförbundet för Förstärkt familjevård (RFF ) för att skapa likvärdiga 

riktlinjer inom olika organisationer som arbetar med familjehemsvård både på 

vuxen sidan och barn sidan Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol 

– och Narkotikafrågor (KSAN)och familjevården har startat upp ett samarbete 

i frågor angående behandlingen av kvinnor med missbruks- och 

kriminalitetsproblematik.  
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Kvalitetsarbete 

I samband med avslutad placering skickas en utvärderingsblankett till 

uppdragsgivarna. Utvärderingarna har varit mycket positiva till behandlingsarbete 

och resultat. 

 

Familjevården är för andra gången delaktig i ett kvalitetsutvecklingsarbete 

tillsammans med Famna och Qulturums värdeforum. I detta forum arbetar en 

tvärgrupp från hela Skyddsvärnet med olika teman angående kvalitetsfrågor inom 

Skyddsvärnet.  

 

År 2009 var första gången som Skyddsvärnet ingick i Famnas 

kvalitetssäkerhetsforum. Arbetsgruppen arbetade då med att ta fram riktlinjer 

angående avvikelserapportering inom Skyddsvärnet. Denna gång har arbetsgruppen 

inom kvalitetssäkringsforum arbetat med att fram en handbok för introduktion av ny 

anställda på Skyddsvärnet.    

 

Familjevården ingår även i Skyddsvärnets pågående kvalitetssäkringsarbete. 

 

 

 

Personal  

Antal och tjänstgöringsgrad  

 1 enhetschef, heltid  

 3 familjehemskonsulter, heltid, varav en är föräldraledig . 
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Skyddsvärnets Halvvägshus Björka 
 

Verksamhetens inriktning 

Björka Halvvägshus är en ny utslussningsåtgärd inom Kriminalvården fr.o.m. den 1 

januari 2007. 

 

Det övergripande målet är att minska risken för återfall i brott. Det kan också 

uttryckas som att målet är att öka möjligheterna för klienterna att bli fungerande 

samhällsmedborgare.  

En vistelse i halvvägshus innebär för klienten att han:  

 Ska delta i sysselsättning (arbete, praktik, studier eller behandling). 

 Tar ansvar för sin livssituation och sköter matlagning, städning  

och tvätt. 

 Får vistas i en miljö som är öppnare än på en öppen anstalt, t.ex. genom daglig 

sysselsättning utanför Björka.  

 Fortfarande har kvar ett stöd inför frigivningen i form av personal och 

vårdkedjan. 

Verksamheten har 25 platser. 

 

Målgrupp 

Halvvägshus kan beviljas dömda män som behöver extra stöd eller kontroll och som 

inte har tillgång till egen bostad eller som inte är redo att vistas i den egna bostaden 

under längre perioder. Långtidsdömda prioriteras.  

Halvvägshusplacering kan föregås av vårdvistelse eller frigång. Vistelse i halvvägshus 

får beviljas tidigast när halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. 

Även klienter som genomgått behandling eller genomgår eller där behandlingen kan 

ske i öppenvård, kan komma ifråga.  

 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Kriminalvården. 

Beläggning 

1 januari 2010 31 december 2010 

14 inskrivna 8 inskrivna 
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Den 1 januari var 14 klienter inskrivna och under året har ytterligare 26 personer 

skrivits in. 

Av dessa har 40 personer skrivits ut varav 31 enligt plan och tre på grund av  alkohol 

eller annan drogpåverkan och sex av andra skäl. 56,7 procent av de 25 platserna 

användes det första halvåret. De sista sex månaderna utnyttjades platserna till 48 

procent. 

 

Mål och resultat  

 

Full beläggning på Björka 

 

Målet att ha full beläggning har inte uppnåtts helt. Ändrade kriterier från 

Kriminalvården angående klienternas brottstyp minskade sannolikt antalet 

planerade boenden. Björka har dock full kapacitet att under 2011 ta emot fler 

klienter. 

Under 2010 har Björka haft besök av personal och presumtiva boende från 

anstalterna Kolmården, Asptuna, Svartsjö, Österåker, Täby, Tillberga, Håga och 

Beateberg.  

Enheten har även gjort sju informationsbesök på häktet Huddinge. 

 

Allas delaktighet och engagemang i verksamheten 

Öppenhet och intresse ut mot det svenska samhället, Europa och övriga länder ger 

Björkas medarbetare nya kontakter, nya idéer och en medvetenhet om att Björkas 

verksamhet är en spjutspets i samhället.  

Många intresserade gäster har i år besökt verksamheten. I januari kom tre blivande 

kriminalvårdschefer från Frankrike på besök. Besöket var mycket uppskattat. 

 

I maj hade verksamheten besök av 14 studenter från Lärgården, som vidareutbildade 

sig inom psykiatrin. Samma månad besöktes också Convictus Björka med fem 

tjänstemän från Ukraina som skulle starta ett halvvägshus för kvinnor.  I augusti 

besöktes Björka av en intresserad delegation från polisväsendet i Kina. 

 

 

Att sprida kunskap om samhället för att förstärka de boendes förutsättningar 

att leva ett icke-kriminellt och drogfritt liv 

 

Denna process pågår under hela tiden den boende är på Björka, genom samtal och 

det dagliga umgänget.  
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Verksamheten bjuder även in olika myndigheter och organisationer som kan 

informera om vad de kan hjälpa till med eller erbjuda i form av framtida kontakter. 

Exempel på sådana inbjudna är socialtjänsten, Kronofogde-myndigheten, 

bostadsförmedlingen, Kris, X-con och Fryshuset. 

 

Även kulturupplevelser är viktiga i detta sammanhang och en av många vägar att gå 

för att sprida kunskap om samhället. I april gav Teatergruppen Second Chance 

föreställningen Den nakne mannen och mannen i frack, av Dario Fo. En av 

skådespelarna hade bott på Björka under sin utsluss.  Gäster från Frivården och 

socialtjänsten var inbjudna. Föreställningen var mycket uppskattad. 

 

 

Björka genomgår planerad modernisering 

 

Förra årets ombyggnad på Björka som gav nio nya platser för utsluss, avslutades med 

stor invigning den 1 september, därefter tog arbetet med renovering av andra ytor på 

Björka vid.  Fönster har målats ut- och invändigt, nya kokplattor har införskaffats, en 

genomgång av det elektriska systemet är genomförd och översynen av maskinell 

utrustning avklarad.  
 

 

Tilldelning av lägenheter 

 
Målet är uppnått. Ett samarbete har inletts med Skyddsvärnets tränings-lägenheter 

som startade sin verksamhet i januari 2010. Under året har 3-4 klienter fått bostad 

via dem. 

 

 

Samtliga medarbetare ska ha genomfört Kriminalvårdens grundutbildning 

 

Målet är uppnått.  

 

Klientresultat, avbrott och fullföljda placeringar 

Vid årets början var 14 klienter inskrivna. Under året har 28 personer skrivits in.  

Av de 40 personer som skrivits ut har 31 personer skrivits ut enligt plan och tre 

personer på grund av alkohol eller annan drogpåverkan.  
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Sex klienter har skrivits ut av andra skäl: 

 Två personer skrivits ut p.g.a. arbetslöshet  

 En person för att ha gripits av polis på fritiden  

 En person för att ha misskött fritid  

 En person kom inte åter efter fritid  

 En person tog ”bondpermission”. 

 

Samarbete inom Skyddsvärnets vårdkedja 
Skyddsvärnet har en helhetssyn på klienten. Ofta behövs flera olika insatser för att 
en klient ska kunna klara av ett fungerande liv. Organisationen arbetar fortlöpande 
med att utveckla och förbättra vårdkedjan för att klienterna ska kunna få det stöd 
de behöver inom Skyddsvärnet och slippa vandra mellan flera olika vårdgivare. 
 

Björka samarbetar med psykologmottagningen och enheten för träningslägenheter. 

 

Externa samarbeten 
Det huvudsakliga samarbetet har Björka med Kriminalvården och Frivården, region 
Stockholm.   
 

I frågor som rör de placerades boendesituation efter vistelsen på Björka förekommer 

samarbeten med olika socialkontor, bostadsförmedlingar och enheten för hemlösa i 

Stockholm. Björka har även kontakt med halvvägs-huset i Göteborg för att utbyta 

idéer och erfarenheter. 

 
Under året har Björka fått en förfrågan från Linda Drandsfield i Manchester, England 

som ska ansöka om bidrag från en fond för att studera halvvägshus i Norge och 

Sverige. Som underlag för sin ansökan begärdes fakta om Björkas verksamhet. 

 

Kvalitetsarbete 

Björka deltar i det interna kvalitetssäkringsarbetet och det av Famna initierade 

värdecaféet. 

 

Personal 

Antal och tjänstgöringsgrad 
1 enhetschef 

1 biträdande enhetschef 

6 kontaktpersoner, varav en även ADL-ansvarig. 
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Projekt 
Projekt har kommit att bli en viktig del i Skyddsvärnets arbete 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 finns i de flesta fall ett övergripande syfte att, 

efter projekttidens slut, kunna fortsätta verksamheten som ordinarie verksamhet. Ett 

annat syfte är att ta vara på erfarenheter som kan vara av värde för Skyddsvärnets 

hela verksamhetsområde för att, på sikt, kunna utveckla nya verksamheter.  

Projekten bedrivs huvudsakligen med extern finansiering. 

 

Projektbeskrivning 

 

Familjehem för ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund (2008-

2010) 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Skyddsvärnet och sju etniska riksförbund 

och syftar till att sprida information om familjevården inom medverkande 

riksförbund, påverka attityder inom etniska minoriteter kring till exempel upplevd 

skam och skuld vid familjehemsplaceringar. Projektet ska även söka nya familjehem 

samt erbjuda erfarenhetsutbyte och utbildning.  

 

Projektet ska även verka för att placerade med annan etnisk bakgrund än svensk kan 

utveckla och behålla sitt kulturella arv, få möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter 

samt att de placerade ungdomarna ska kunna se att även om en vuxens beteende har 

varit skadligt, är inte alla vuxnas beteende likadant.  

 

Målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna (upp till 25 år), företrädesvis 

med annan etnisk bakgrund än svensk, som ska placeras i familjehem samt blivande 

familjehem.  
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Projektresultat 

I samband med projektets avslut lanserades en bok Att hitta hem – en bok om och för 

familjehem i det mångkulturella samhället. Boken är ett resultat av samarbetet med 

de sju etniska riksförbund som deltagit i projektet. Familjehem och klienter har 

bidragit med sina erfarenheter så att boken står på säker grund. Handbokens 

målgrupp är bland annat familjehems-konsulenter, familjehem, Kriminalvården, 

politiker och studerande.  

 

Boken finns till försäljning men kan också lånas på landets bibliotek.  

 

Som en följd av projektets resultat kommer Skyddsvärnet under 2011 att starta en ny 

enhet – utbildning. Inledningsvis erbjuds kurser på 1-2 dagar eller föreläsningar i 

teman som MOD (Mångfald och Dialog) samt heders-kultur, integration, etnicitet, 

identitet och religion.   

 

Boken kan också användas i utbildning för familjehem. 

 

 
 

Mötesplats (augusti 2009 - januari 2010) 

Projektbeskrivning 

Projektets syfte är att sammanställa slutdokumentationen för Svensk Flyktinghjälps 

(SWERA) tidigare projekt för ensamkommande flyktingungdomar, ta fram 

informationsmaterial om detta och sprida skriften till alla landets kommuner och 

andra relevanta aktörer runt målgruppen. 

 

Projektresultat 

Projektet avslutades med tre seminarier i Stockholm, Umeå och Malmö. Skriften 

Projekt Mötesplats har skickats till landets alla kommuner i en gemensam strävan att 

på bästa sätt ta emot de ensamkommande. Skriften har varit efterfrågad, bland annat 

har socialsekreterare över hela landet bett att få den. 

 

 
 

Jalla för alla (2010-2012) 

Projektbeskrivning: 

Inom projektet ska det startas upp grupper och kurser för ensamkommande 

flyktingungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd för att komma in i det 

svenska samhället. Tanken är att kurserna ska ge dem en utveckling så att de kan leva 

ett självständigt socialt ansvarstagande liv och lära sig att ta konsekvenserna av sina 

handlingar samt rustas för att klara ett eget boende.  

 

Den primära målgruppen är ensamkommande flyktingungdomar, främst i åldrarna 
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17-25, som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kursmetoden har 

tagits fram tillsammans med flyktingungdomar. 

 

 
 
Jalla för allas första år 

Projektets första år har gått bra, totalt har 13 kurser startat och omgiv-ningens 

intresse är stort. Detta första år avslutades med en kulturkväll på Kulturhuset i 

Stockholm. Kvällen syftade till att ungdomarna som tidigare gått kursen skulle få en 

gemensam avslutning och träffa varandra men även för att andra ensamkommande 

ungdomar skulle ta del av vad detta projekt har att erbjuda. Det var ungdomarna som 

stod i fokus denna kväll, 70 unga kom till Lava. Andra gäster var till exempel 

personer från skolor och socialtjänst, Kommunförbundet  i Stockholms län och övriga 

som kommit i kontakt med målgruppen. 

 

 
 
Förstudie projekt SATSA (augusti 2010-januari 2011) 

Projektbeskrivning förstudien 

Organisationer och myndigheter har samarbetat för att arbeta fram en plan på hur vi 

gemensamt kan starta minst tio nya sociala företag samt stödja individerna till en 

varaktig sysselsättning ska erbjuda individer möjligheten att välja själva vilken typ av 

arbete som passar just dem. Projektet ska erbjuda följande: 

  

 Grundläggande utbildning eller kompetensutveckling i entreprenörskap med 

inriktning socialt företagande.  

 Möjlighet till praktik i befintligt socialt företag. 

 Möjlighet att bidra till utveckling av verksamhet som kan bli ett socialt företag.  

 

Målet för individen ska vara anställning i ett socialt företag alternativt att ha kommit 

närmare arbetsmarknaden genom att arbeta i ett socialt företag. 

 

Resultatet av förstudien är även en ansökan för ett genomförandeprojekt. Ansökan 
lämnas in i februari 2011, beslut tas i juni 2011. 
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Sammanfattning av förstudien 

Förprojektering SATSA avslutas den 16 februari 2011, då ansökan om genomförande 

skickas till ESF-rådet. Tre arbetsgrupper bestående av myndigheter, folkhögskolor, 

föreningar och privata aktörer, har tillsammans med Skyddsvärnet arbetat fram 

material till ansökan. Skyddsvärnet är projektägare och kommer att fortsätta vara 

ägare även under genomförandet, under förutsättning att ansökan blir godkänd.  

Huvudfokus under perioden september 2010-januari 2011 har varit kartläggning, 

spridning och samarbeten, planering och sammanställning av projektplan och 

budget. Projektet beräknas starta 14 juni 2011 och pågå till och med 30 juni 2014. Ett 

projektledarbyte ägde rum i september 2010, då Maja Stoltz Pierro anställdes i rollen 

som projektledare. 

 

 
 

 
I dessa projekt medverkar Skyddsvärnet men äger dem inte 

 Social Innovation@Stockholm (ägare Stockholms universitet) 

 Projekt EU-medborgare (ägare Stadsmissionen)  

 Projekt Ensamkommande barn i Stockholms län (ägare KSL). 

 

 
 

Dessa projekt har Skyddsvärnet fått avslag på 
 Diskriminering – vad är det? (Ungdomsstyrelsen) 

 Lyckliga familjen (Ungdomsstyrelsen) 

 Röster från ensamkommande flyktingbarn (Ungdomsstyrelsen) 

 Kvinnor i fängelse (Ungdomsstyrelsen) 

 TIA (Internetfonden) 

 Kvinnor i fängelse – jämställdshetsprojekt (Ungdomsstyrelsen).  
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Seminarier 

 
Skyddsvärnet har hållit 17 seminarier under året. De har varit välbesökta, 

informationsrika och uppskattade. Medeltalet har varit cirka hundra personer vid 

varje seminarium.  

 

Åhörarna har främst kommit från kommuner, statliga myndigheter och andra ideella 

organisationer.  

 

26/1 Hur tar vi emot ensamkommande flyktingbarn (Sthlm) 

27/1 Hur tar vi emot ensamkommande flyktingbarn (Malmö) 

28/1 Hur tar vi emot ensamkommande flyktingbarn (Umeå) 

9/2 Rätten till egen kultur och identitet 

11/2 Ensamkommande flyktingbarn 

25/3 Hedersrelaterad hot och våld 

15/4 Spelberoende – vad är det och hur kan man hjälpa? 

22/4 Behandling under tvång 

10/5 Hur kan vi bli mer framgångsrika i rehabiliteringsarbetet? 

8/9 Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 

23/9 Khat - drogen 

6/10 Har vi valfrihet vid upphandling? 

7/10 Våld i nära relationer 

12/10   Att hitta hem – om familjehem och mångkultur  

9/11 Finns det kraft i kulturen? 

16/11 Hedersrelaterat hot och våld 

1/12 Metoder att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar 

 



Mässor och konferenser 

Skyddsvärnet har medverkat i åtta mässor och konferenser. 

Det har gett nya kontakter och spridit kunskap om Skyddsvärnets verksamhet. 

 

10-11/2  Psykisk o-hälsa (Stockholm)  

11-13/3 NPF-forum 2010 (Uppsala)  

6-8/5  Psykoterapimässan (Stockholm)   

29/9-1/10 FSS (Luleå)  

6-7/10  Eldsjälsmässan (Stockholm) 

21/10  Temadag om social ungdomsvård (Stockholm) 

27-28/10 Drogfokus 2010 i (Örebro) 

1/12  FasTre mässa (Stockholm) 
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Information, opinionsbildning och marknadsföring

  
Verksamhetens inriktning 

 Kommunikationsverksamhetens uppgift är att föra ut Skyddsvärnets 

värderingar och visa på hur dessa värderingar förverkligas i praktiken. 

Detta kan göras elektroniskt, muntligt och skriftligt. Det ska inte råda någon 

osäkerhet om vad Skyddsvärnet står för och arbetar för.  

 
 Skyddsvärnet ska uppfattas som en organisation som bedriver en 

framgångsrik och resultatrik verksamhet och där medarbetare känner sig 

anlitade och behövda.  
 

 
Extern kommunikation 

Såväl det strategiska som det operativa målet för den externa informationen är 

uppfyllt. Att stärka Skyddsvärnets varumärke och identitet och att visa fram den 

kvalitet i klientarbetet som vårdkedjan står för har varit huvud-uppgiften och det som 

präglat samarbetet mellan kansli och verksamheter.  

I april lanserades den nya hemsidan med utökade faktauppgifter för uppdragsgivare, 

medlemmar, anställda och andra intressenter. Under förberedelsearbetet fanns en 

organisatorisk samverkansgrupp för bästa resultat. 

Den nya hemsidan har fått ett positivt bemötande, internt och externt. Under 2010 

har det varit i medeltal 900 unika besök per månad, 2009 var medeltalet 912 unika 

besök. 

Webbstatistiken har inte varit komplett då det bytts system under året och luckor i 

tiden uppstått. Denna problematik har nu försvunnit och 2011 kommer siffrorna att 

vara exakta. Det har varit mest besök från svenska datorer men även besök från 

andra länder, där Ryssland, Norge, Italien och Norge legat i topp. Det föranleder att 

arbetet med att översätta valda delar av webbsidans texter till engelska bör starta 

under 2011. 

Ett led i Skyddsvärnets opinionsbildning har varit att starta ett förberedande arbete 

med Direktors blogg på hemsidan under december 2010. 

Skyddsvärnets medlemmar är viktiga för organisationen. För att utöka kontaktytorna 

och för att sprida direktinformation om verksamheten har under 2010 ett 

medlemsblad lanserats med utgivning två gånger per år. 

Text- och trycksaksframställningen för olika produkter såsom böcker, skrifter, 

affischer, vykort o.s.v. har varit betydande under året. Bland annat har en bilaga i 

tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SiL) tagits fram och distribuerats. Ett 

nytt utseende för Direktors nyhetsbrev till uppdragsgivare, organisationer m.fl. har 

tagits fram. 
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Kommunikation genom visuellt berättande har legat till grund för fram-ställning av 

fyra affischer, bland annat en minnesaffisch inför föreningens hundraårsfirande men 

även en mer affärsmässig poster som för uppdrags-givare beskriver förtjänsterna 

med vårdkedjans olika delar. Denna har även framställts i mindre format för utskick 

och utdelning samt som penna med s.k. ”rollupfunktion”.  

 

Ett Öppet hus i de nya lokalerna hölls under försommaren. Inbjudna var 

uppdragsgivare och andra intressenter. 

 

 

Intern kommunikation 

Enligt plan har nio interna Nyhetsblad utgivits under 2010. Innehållet har speglat 

beslut, verksamhetsplanering, idéarbete o.s.v. inom organisationen. Ett flertal 

intervjuer har gjorts med medarbetare och styrelse. 

Att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter av klientarbete och uppdrags-givarnas 

önskemål har 2010 varit prioriterat inom kansliet. Direktor har sammankallat till 

utbildningar och andra typer av möten som stärkt organisationens interna 

kommunikation och förtydligat vårdkedjan.  

Medier 
Som utlovats i vp 2010 har under året en mer utarbetad presstrategi färdigställts. 

Skyddsvärnet är nu ansluten till MyNewsDesk, en sajt som är en samlingsplats för 

tusentals journalister, opinionsbildare och bloggare. Det innebär att Skyddsvärnets 

pressmeddelanden sökmotoroptimeras och delas i både redaktionella och sociala 

medier. Det egna rummet på MyNewsDesk medför att journalister kan välja att följa 

Skyddsvärnets arbete och att Skyddsvärnet kan se vilka journalister som följer organ-

isationen och på så sätt utöka sitt nätverk. 

 

De pressmeddelanden som skickats ut från organisationen direkt till redaktionerna, 

främst i samband med seminarier, har resulterat i 22 artiklar i skilda media. En del 

av de nyheter som publicerats har även hämtats från den nya hemsidans 

nyhetsavdelning som sedan april 2010, då Skyddsvärnet lanserade den nya 

hemsidan, har resulterat i ett 60-tal nyheter från organisationens olika 

verksamhetsområden. 

 

Direktor har intervjuats i en utkommen bok från Timbro och i tidningen Socialpolitik 

under året. 
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Ekonomi 

 
Styrelsen för Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm får härmed avge årsredovisning  

för räkenskapsåret 2010. 

  

Förvaltningsberättelse 

  

Information om verksamheten 

Enligt bifogad verksamhetsberättelse. 

   

  

Flerårsöversikt (tkr) 2010 2009 2008 2007 2006 

            

Nettoomsättning 
27 337 30 247 26 224 25 271 26 812 

Resultat efter avskrivningar 
-675 1 366 1 276 -1 865 -1 718 

Resultat efter finansiella 
poster 

-128 5 768 -1 014 -343 1 567 

            

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

balanserad vinst 29 715 307 
årets förlust -128 086 
  
 29 587 221 
  
disponeras så att 
  
i ny räkning överföres 29 587 221 
  

 

Föreningens  resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING NOT 2010-01-01  2009-01-01 

  -2010-12-31  -2009-12-31 

     

     

Nettoomsättning   27 337 115   30 246 711 

Övriga rörelseintäkter 1 3 477 639   1 995 373 

    30 814 754   32 242 084 

          
Rörelsens kostnader         
Klientkostnader & kostnader för familjevärdar   -4 979 876   -5 056 967 

Övriga externa kostnader 2 -6 843 880   -8 732 179 

Personalkostnader 3 -19 200 292   -16 578 571 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -466 160   -508 481 

    -31 490 208   -30 876 198 
 

Rörelseresultat   -675 454   1 365 886 

          
 
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag 5 -56 000   2 150 000 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 6 753 533   2 355 628 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   5 089   1 913 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -155 254   -105 126 

    547 368   4 402 415 

Resultat efter finansiella poster   -128 086   5 768 301 

          
Resultat före skatt   -128 086   5 768 301 

          
Årets resultat   -128 086   5 768 301 
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BALANSRÄKNING Not 2010-12-31  2009-12-31 
     
     
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark 7 5 660 322   5 803 389 

Balanserade kostnader byggnader 8 201 029   293 526 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 41 600   62 400 

Maskiner, inventarier och bilar 10 475 369   625 643 

    6 378 320   6 784 958 

          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 11 100 000   1 550 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 18 031 769   16 198 586 

    18 131 769   17 748 586 

Summa anläggningstillgångar   24 510 089   24 533 544 

          
Omsättningstillgångar         
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   2 449 142   2 280 657 

Övriga fordringar   292 777   290 297 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 175 050   438 720 

    3 916 969   3 009 674 

          
Kassa och bank   4 153 131   5 084 335 
 

Summa omsättningstillgångar   8 070 100   8 094 009 

          
SUMMA TILLGÅNGAR   32 580 189   32 627 553 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital     14         
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat och donationer   29 715 307   23 947 006   
Årets resultat   -128 086   5 768 301   
    29 587 221   29 715 307   
Summa eget kapital   29 587 221   29 715 307   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   731 785   394 229   
Skulder till koncernföretag   88 548   98 742   
Övriga skulder   261 257   239 029   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 911 378   2 180 246   
Summa kortfristiga skulder   2 992 968   2 912 246   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   32 580 189   32 627 553   
            
  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BALANSRÄKNING Not 2010-12-31  2009-12-31 
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Tilläggsupplysningar 

  

Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av 
allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall 
allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från 
dess akutgrupp. 

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. 

 

Noter 

  

Not 1 Medlemsavgifter/bidrag 
Posten består främst av bidrag från Allmänna Arvsfonden om 2 956 833. Medlemsavgifterna uppgår 

till  
11 200 kronor. 
  

  

Not 2 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga 
uppdrag. 

 

 2010 2009 
Revisionsuppdrag 54 203 76 296 
Andra uppdrag 0 40 076 
  54 203 116 372 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 
  2010 2009   

Medelantalet anställda       

Kvinnor 16,0 13,5   

Män 13,0 11,5   

  29,0 25,0   

      
  

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och director 730 872 773 522   

Övriga anställda 12 843 458 10 745 660   

  13 574 330 11 519 182   

      
  

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 126 408 172 000   

Pensionskostnader för övriga anställda 729 236 560 725   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 326 035 3 738 522   

  5 181 679 4 471 247   

      
  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 18 756 009 15 990 429   

      
  

I antalet anställda ingår ej familjevärdar. Löneersättning till familjevärdar ingår i ovanstående 

lönesummor med 2 591 903 kronor (2 881 123). 
  

Upplysning om sjukfrånvaro       

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,4 % 2,9 %   

Andel sjukfrånvaro för kvinnor 1 % 1,16 %   

Andel sjukfrånvaro för män 0,4 % 1,74 %   

Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern 30-49 år 1,07 % 2 %   

      
  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 56 % 56 %   

Andel män i styrelsen 44 % 44 %   

      
  

Not 4 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 %    
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Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag 
  2010 2009   

      
  

Erhållna utdelningar i Skyddbo AB 1 300 000 2 150 000   

Resultat vid avyttring Skyddbo AB -1 306 000 0   
Lämnade villkorade aktieägartillskott/ nedskrivning Notox II 

AB. -50 000 0   

  -56 000 2 150 000   

      
  

Utdelning har skett i Skyddbo AB därefter har 
bolaget sålts till Bolagsstiftarna AB genom snabbavveckling under året. 
  

  

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
        

  2010 2009   

      
  

Erhållna utdelningar 299 895 402 687   

Realisationsresultat vid försäljningar 414 756 -264 484   

Återföring nedskrivning värdepapper 0 2 217 425   

Avkastning Joel och Lisa Mönners fond 38 882 0   

  753 533 2 355 628   

      
  

Not 7 Byggnader och mark 
  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Ingående anskaffningsvärden 7 153 366 4 567 082   

Inköp 0 2 586 284   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 153 366 7 153 366   

      
  

Ingående avskrivningar -1 349 977 -1 206 910   

Årets avskrivningar -143 067 -143 067   

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 493 044 -1 349 977   

      
  

Utgående redovisat värde 5 660 322 5 803 389   

      
  

Avser Pekfingret 1, Bromma, Stockholm 
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Not 8 Balanserade kostnader byggnader 
  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Ingående anskaffningsvärden 835 223 547 140   

Inköp 0 288 083   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 835 223 835 223   

      
  

Ingående avskrivningar -541 697 -449 200   

Årets avskrivningar -92 497 -92 497   

Utgående ackumulerade avskrivningar -634 194 -541 697   

      
  

Utgående redovisat värde 201 029 293 526   

      
  

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Ingående anskaffningsvärden 104 000 104 000   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 000 104 000   

      
  

Ingående avskrivningar -41 600 -20 800   

Årets avskrivningar -20 800 -20 800   

Utgående ackumulerade avskrivningar -62 400 -41 600   

      
  

Utgående redovisat värde 41 600 62 400   
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Not 10 Maskiner, inventarier och bilar 
  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Ingående anskaffningsvärden 3 307 844 2 935 917   

Inköp 59 522 562 527   

Försäljningar/utrangeringar 0 -190 600   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 367 366 3 307 844   

      
  

Ingående avskrivningar -2 682 201 -2 620 684   

Försäljningar/utrangeringar 0 190 600   

Årets avskrivningar -209 796 -252 117   

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 891 997 -2 682 201   

      
  

Utgående redovisat värde 475 369 625 643   

      
  

   

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag 

 

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts- 

andel 
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 95 120 -31 757   

  
Årsbokslut 2010-12-31 för Notox II AB ej ännu reviderat 
  

 

 

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

  
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   

Noterade aktier och andelar, finansiella anläggningstillgångar 18 031 769 21 877 819   

  18 031 769 21 877 819   
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  

  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Förutbetalda kostnader 218 099 83 555   

Förutbetalda hyror 699 979 286 175   

Upplupna intäkter 256 972 68 990   

  1 175 050 438 720   

      
  

  

  

Not 14 Förändring av eget kapital 
  

  Donerade Fondering Balanserat Årets 
  fonder   resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 272 570   23 674 435 5 768 301 
Disposition föregående års 

resultat   383 867 5 384 434 -5 768 301 

Årets resultat       -128 086 
Belopp vid årets utgång 272 570 383 867 29 058 869 -128 086 

        
  

   

  

  

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2010-12-31 2009-12-31   

      
  

Upplupna lönekostnader 444 073 607 106   

Upplupna semesterlöner 520 764 418 634   

Upplupen löneskatt 196 822 171 140   

Övriga upplupna kostnader 308 096 585 773   

Förutbetalda hyresintäkter 104 925 15 922   

Övriga förutbetalda intäkter 0 104 833   

Upplupna arbetsgivaravgifter 336 698 276 839   

  1 911 378 2 180 247   
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