
Verksamhetsberättelse och  
ekonomisk redovisning

2012

www.skyddsvarnet.se 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Foto: Matton



Förord .......................................................... 3
Direktor Nilla Helgesson har ordet .............. 3

Ideell organisation ..................................... 4
Ideell organisation ........................................ 4

Vision, verksamhetsidé och mål ................. 5

Året som gick 2012 ........................................ 6

Ledning 2012 .................................................. 8

Medarbetare................................................. 9

Medlemmar .................................................10

Styrelse ..........................................................11

Vårdkedjan  .............................................. 12
Familjevård ...................................................13

Boendestöd Björka ......................................14 

Björka boende med arbetsträning ............15

Boendestöd Råcksta ...................................16 

Råcksta boende m. behandl.insatser .......17

Träningslägenheter .....................................18

InnehållsFörtecknIng

Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012
Redovisningen kan beställas utan kostnad via internservice@skyddsvarnet.se
Den kan även laddas ner via www.skyddsvarnet.se
Produktion: Eva Bernerskog, kommunikationsansvarig
Formgivning: Ann Ahlbom Sundqvist /www.ann.se och Jeanette Sténson Hallgren
Illustration: Ann Ahlbom Sundqvist, Vårdkedjan och organisationsskiss
Foton: Denny Lorentzen, Anna Pallin, Matton, Eva Bernerskog samt övriga medarbetare inom Skyddsvärnet.

Tryckeri: Katarinatryck, Stockholm 2013

Psykologmottagning ...................................19

Öppenvård .................................................. 20

LifeRing ..........................................................21

Beviljat från Mönners fond ..........................21

Arbetsträning via sociala företag ............. 22

Uppdragsgivare .......................................... 24

Opinionsarbete ........................................ 25
Projekt  .......................................................... 26

ekonomisk redovisning ............................ 27
Förvaltningsberättelse ............................... 27

Resultaträkning ........................................... 28

Balansräkning.............................................. 29

Tilläggsupplysningar................................... 30

Redovisnings- och värderingsprinciper ... 30

Noter ............................................................. 30

Revisionsberättelse ..................................... 34



 3 

Förord

Direktor 
Nilla Helgesson har ordet

År 2012 har varit ännu ett händelserikt år i Skyddsvärnets 
historia. Samhällets utveckling och klienters och upp-
dragsgivares behov gör att vi fortsätter att röra oss framåt. 
Vi är oavbrutet verksamma med förbättringar för att ut-
veckla det sociala arbetet. 

Skyddsvärnet har med engagemang arbetat vidare för 
att möta det intresse och stöd som omvärlden visat oss i 
vårt opinionsarbete för allas lika värde. Vi har förmedlat 
och tagit emot kompetens och kunskap för att möjlig-
göra ett samhälle där alla ges lika möjligheter. Lärdomar 
och kloka råd från engagerade föreläsare och deltagare på 

Skyddsvärnets seminarier i aktuella socialpolitiska ämnen 
har spridits vidare in i myndigheter, organisationer och 
samhället. Tillsammans blir vi medskapande för en bättre 
värld.

Vårdkedjan är det verktyg vi har för att möjliggöra för 
Skyddsvärnets klienter att leva ett fungerande liv genom 

Vårt motto Hjälp till självhjälp 
genomsyrar all vår verksamhet.  

Foto: Denny Lorentzen

Hjälp till självhjälp.  I det förändringsarbete vi bedriver 
möter vi hos våra klienter både rädslor och framtidstro. 
För det behöver vi dels en grundförståelse av hur det är att 
leva i utanförskap, dels användbara redskap för att bryta 
isoleringen. 

Under året har en verksamhetschef anställts för att för-
stärka, samordna och leda arbetet med innehållet och ut-
vecklingen av Vårdkedjan. Vi har utökat Vårdkedjan med 
flera enheter för att säkerställa behoven och efterfrågan 
hos våra uppdragsgivare. Det innebär att våra medarbe-
tare arbetar på nya sätt så att vi, i ett fortsatt gemensamt 
arbete, har samsyn på våra klienter. Vi har Skyddsvärnet 
som gemensam plattform för detta arbete. Ömsesidiga 
utbildningar är ett av många verktyg. Detta har bland 
annat inneburit en utbildningssatsning på det salutogena 
arbetssättet för alla medarbetare. 

Ett annat exempel på utvecklingsarbete är att Skydds-
värnet tagit fram landets första certifierade ledarskaps-
utbildning för dem som arbetar med ensamkommande 
flyktingbarn. Den första certifierade ledaren blev klar i 
december. Vidare har organisationen under det gångna 
året genomfört samhällsorientering på somaliska och  
tigrinja för nyanlända. 

Skyddsvärnet vill kunna svara upp med kunskap och 
engagemang på de förväntningar som ställs på oss från 
landets kommuner, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och andra uppdragsgivare. Låt 2013 bli ett år då vi med 
öppna famnar och fulla av energi tillsammans fortsätter 
att utveckla det sociala arbetet i Sverige. I det finns en stor 
kraft.

Välkommen att besöka Nillas blogg på www.skyddsvarnet.se
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Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organi-
sation som bildades 1910. Uppgiften är att bedriva verk-
samhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. 
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 pri-
mära målgrupperna är personer från socialtjänsten och Kri-
minalvården. Även personer från angränsande områden väl-
komnas, bland annat från landstinget och privata sektorn.

Genom Skyddsvärnets ideella inriktning kan vi även  
erbjuda kostnadsfria hjälp- och stödinsatser. Vi investerar 
vårt överskott i vår ordinarie klientverksamhet och i vår  
avgiftsfria verksamhet.

skyddsvärnets kvalitetsarbete 2012
Vi har arbetat med vårt kvalitetsledningssystem för att 
säkerställa kvaliteten i de insatser vi erbjuder. Det har 
gett kunskap och förändrat vårt arbetssätt men även 
gett oss insikt om att organisationens ISO-certifiering 
blir klar först 2013. Skyddsvärnet prioriterar ett stabilt  

Ideell organisation

Föreningen skyddsvärnet i stockholm  
– en ideell organisation
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Utbildningar 
& Föreläsningar

Verksamheter 
i Skyddsvärnets

vårdkedja

Verksamhetsstöd för 
utveckling av Skyddsvärnets 

vårdkedja

Boendestöd
Björka • Råcksta

Familjevård

Tränings-
lägenheter

Opinionsbildning, 
Seminarier, 

Information &
Marknadsföring

Psykologmottagning

Arbetsträning
via sociala företag

LifeRing

Projekt

Råcksta  
boende med behandlingsinsatser

Öppenvård

Styrelse

Direktor
Ledningsgrupp • Kansli • Ekonomi

December 2011

Björka  
boende med arbetsträning

Kontaktperson

Styrelseordförande Gunnar Engström i samtal med direktor Nilla 
Helgesson och verksamhetschef Fredrik Gunnarsson.

ledningssystem med hög kvalitet.
Vi deltar i Socialstyrelsens seminarieserie om evidens-

baserad praktik. Förbättringsrapporter används kontinuer-
ligt i verksamheterna. 
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Vision, verksamhetsidé  
och mål

Vår vision
Vi förebygger brott 

och social utslagning 
i samhället samt är 

opinionsbildande och 
utvecklar socialt 

arbete.

Verksamhetsidé
Skyddsvärnet har till uppgift att 

bedriva verksamhet som syftar till 
social rehabilitering och habilitering. 

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

individuella stödinsatser. 

Vårt motto är Hjälp till självhjälp.

Mål
Varje klient som berörs  

av Skyddsvärnets verksam-
het ska bli en fungerande  

samhällsmedborgare.

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

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

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

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

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

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



Januari
• Sveriges första förening för ensam-

kommande (SEF) bildas på 
Skyddsvärnet.

• Öppenvården erbjuder kurs för 
ungdomar som ska söka jobb.

• Seminarium om Psykiatriskt tvångsvårdad - på eget 
ansvar.

• Start av KASAM-utbildning för alla medarbetare.

Februari
• Kulturkväll för projekten på Kulturhuset i Stockholm.

• Skyddsvärnet deltar på Sociala Företagarmässan i 
Kulturhuset.

 
Mars
• Skyddsvärnet startar två nya projekt, Hemvårdsblommor 

och Sociala företag AB.

• Skyddsvärnets styrelse antar ny placeringspolicy för 
organisationen.

• Projekten deltar på eldfest i Umeå.

• Seminarium om Utvisad - i lagens namn med bland annat 
Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket. 

• Björka håller frukostseminarium om Ensamkommande 
flyktingbarn och deras problematik. 

• Utökning av antalet träningslägenheter.

• Start av Socialt företag Grönt Hantverk. 

April
• Skyddsvärnet sluter avtal med Fagersta kommun gällande 

samhällsorientering för nyanlända flyktingar.

• Seminarium om Våld i nära relationer med bland annat 
Erik Scheller, sakkunnig hos jämställdhetsminister Nyamko 
Sabuni.

• Årsmöte med föreläsning av kammaråklagare Anne-
Marie Bergström Om övergrepp på barn - i alla dess 
former och Brott - utförda av ungdomar. 

Året som gick 2012
Maj
• Ny metod för etablering på arbetsmarknaden presenteras 

av Öppenvården.

• Seminarium om De ensamkommandes fritid och vardag.

• Wikimedia växer och hyr fler rum av Kontorshotellet.

Juni
• Skyddsvärnet deltar på Social Work and Social 

development på Stockholmsmässan.

• Frukostseminarium vid Råcksta om Prostitution.

Juli
• Sommaraktiviteter för ensamkommande, bland annat 

besök på Gröna Lund, Cosmonova och biokväll.

• Projekt Jalla för alla anordnar för andra året 
fotbollsturnering för ensamkommande.

• Isabella Canow, projektledare för Prata med oss, inte om 
oss tar med projektets ungdomar till Skansen.

• Direktor Nilla Helgesson reser till Gotland under 
Almedalsveckan. 

Augusti
• Seminarium om Människors rätt att vara behövda med 

bland annat visning av dokumentärfilmen En plats i solen 
av Leif Stenberg och Håkan Pienowski.

• Skyddsvärnet tar fram utbildningspaket som utbildar och  
certifierar yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande 
ungdomar.

• Öppet Hus och invigning av Skyddsvärnets Sociala 
företag Grönt Hantverk i Solna.
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I augusti var det Öppet Hus och invigning av Sociala företags 
Grönt Hantverk i Väntorp, Solna.

Tre ledamöter från SEF:s styrelse. Fr v; Rahmatullah Rahmani, Amir 
Mehrzad och Mosa Nazari.



september
• Fredrik Gunnarsson tillträder som verksamhetschef.

• Projekt Jalla för alla får besök av Piteå kommun för 
erfarenhetsutbyte.

• Skyddsvärnet deltar på Socialchefsdagarna.

• Tecknande av ramavtal med Skåne, Kronoberg och 
Halland, totalt 46 kommuner.

• LifeRing USA besöker LifeRing Sverige.

• Skyddsvärnet undertecknar överenskommelsen mellan  
Stockholms stad och ideella organisationer vid signerings-
ceremoni i Stadshuset. 

Oktober
• Seminarium om Trygghet och brottslighet i storstäder 

med bland annat justitieminister Beatrice Ask och Gunnar 
Appelgren, Polisen.

• Familjevården och Öppenvården flyttar till Stadshagen.

• Träningslägenheter flyttar till Hornsgatan 123 för att stärka 
samarbetet inom Vårdkedjan.

December
• Roger Torlamb, Mora kommun, blir den första som 

certifieras i Jalla för alla-utbildningarna.

• Seminarium om Våldsutsatta barn med bland annat Åsa 
Landborg, Rädda barnen.

• Medarbetare inom Sociala företag realiserar idén 
om att erbjuda snöskottning för boende och företag i 
Bergshamraområdet.

• Julmarknad i Väntorp för första gången.

• Skyddsvärnet tecknar nya avtal med 14 kommuner i 
Stockholmsregionen. 

november
• Skyddsvärnet skickar yttrande till Justitiedepartementet om 

Påföljdsutredningen.

• Migrationsverket besöker Skyddsvärnet. 

• Skyddsvärnets Familjevård och Råcksta boende 
med behandlingsinsatser tecknar ramavtal gällande 
stödboende med kommunerna i Södertälje, Nykvarn, 
Salem och Huddinge. Avtalet omfattar även psykolog-
samtal, Öppenvård och Träningslägenheter.

• Familjevården anordnar familjehemsträff för att visa nya 
lokaler i Stadshagen.

• Skyddsvärnet deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i 
Göteborg.

• Albaniens frivård besöker Skyddsvärnet.

• Informationskväll för nya volontärer.

• Seminarium om Prostitution, självskadebeteende och nätet 
med bland annat Caroline Engvall.  
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Följ oss på Facebook

Arbetsledare Mikael Risberg och Eva Bernerskog, kommunikations-
ansvarig, på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg.

Direktor Kathleen Gargan, LifeRing USA, besöker Skyddsvärnet.

Oktober 2012 - Gunnar Engström tackar Sveriges justitieminister 
Beatrice Ask för hennes deltagande på seminariet ”Trygghet och 
Brottslighet i storstäder”. Foto: Anna Pallin
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Ledning 2012

År 2012 är Skyddsvärnet en välfungerande organisation  
inom vårdsektorn och en professionell aktör på markna-
den.  Skyddsvärnet ska alltid vara ett alternativ till den  
sociala verksamhet som bedrivs inom stat och kommun. 
Organisationen präglas fortfarande av sin historia  
som en icke vinstutdelande organisation och vi planerar 
att förstärka den ideella verksamheten. På Hornsgatan 
123 i Stockholm återfinns Kansliet vars uppgift är att  
svara för en strategisk verksamhetsutveckling och en  

organisatorisk helhetssyn vad gäller inriktning, ekonomi, 
arbetsmiljö med mera. 

Kansliet, som leds av Nilla Helgesson, ska även verka 
för kontroll och uppföljning av enheternas verksamheter 
samt genomföra styrelsens beslut. Här ligger även ansvaret 
för en strategisk kommunikationsplanering för att upp-
fylla uppdragsgivares och klienters behov av information. 
Nedan presenteras Skyddsvärnets ledningsgrupp.

Den idéburna sektorn

Direktor 

Nilla Helgesson 
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Björka boende med 
arbetsträning 
Boendestöd Björka 
  
Enhetschef 
Kaj Karlsson 
kaj.karlsson@skyddsvarnet.se

Har gått vidare till annat arbete 
inom organisationen.

Marknad,  
kommunikation  
och media  

Kommunikations- 
ansvarig 
Eva Bernerskog 
eva.bernerskog@skyddsvarnet.se

Familjevård, 
öppenvård  
och Psykolog- 
mottagning
  
Enhetschef 
Susanne Rosén 
susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Verksamhetschef 

Fredrik Gunnarsson 
fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se 

träningslägenheter  

Enhetschef 
Susanne Elg 
susanne.elg@skyddsvarnet.se

Arbetsträning via  
sociala företag 

Enhetschef 
Lena Ludwigs 
lena.ludwigs@skyddsvarnet.se

råcksta boende med  
behandlingsinsatser  
Boendestöd råcksta 

Enhetschef 
Marina Grebovic 

Har gått vidare till annat arbete.
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Medarbetare
Skyddsvärnet ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
erbjuda utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling och en god arbetsmiljö.

Medarbetarna är i hög grad med och påverkar utveck-
lingen av de olika verksamheterna (medeltalet anställda var 
under 2012 cirka 40 personer.) Årligen gör Betania (som 
har hand om Skyddsvärnets företagshälsovård) en enkät 
till alla medarbetare om arbetsmiljön. Mätningen började 
2011 och under 2012 (index 10,11) blev värdet ytterligare 
något bättre än 2011 (index 9,96). Genom samverkan, 
som infördes 2011, är det säkerställt att förändringar vid 

verksamheterna alltid diskuteras vid arbetsplatsen innan 
chefer tar beslut. 

Strategisk kompetensutveckling säkrar kvalitet och 
framtida tillväxt i organisationen.

Gemensamma utbildningar för alla ger medarbetarna 
ökad kunskap och bidrar till en sammanhållen kunskaps-
kultur oavsett verksamhet.  Vi träffas också, allihopa, två 
gånger om året för att äta sommar- och jullunch, det är 
uppskattade träffar då även verksamhetsmålen vi satt för 
året gås igenom.

kompetens- 
utveckling  
för medarbetare  
under 2012:
(generella eller för individer)

• Brandskyddsutbildning
• Baspsykiatri 
• KASAM (salutogent arbetssätt)
• Ledarskapsutbildning genom  

Famna (EU-projekt)
• MI (motiverande samtal)
• Studiebesök på ett stort antal sociala företag  

i Sverige
• Upphandlingsutbildning 
• Utbildning i IPS Supported & Employment

• Utbildning i självskydd har  
erbjudits alla medarbetare 

• Hot och våld utbildning 
• Värdeforum (lednings- 

system för systematiskt  
kvalitetsarbete)

• ÅP (återfallsprevention)

Sommarfika på Kansliet

Brandskyddsutbildning
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Vid utgången av 2012 har Skyddsvärnet 140 medlemmar 
som stödjer verksamheten. Medlem kan var och en bli 
som är beredd att stödja och verka för föreningens mål 
och verksamhetsinriktning. Vid föreningsmöte har varje 
medlem en röst.

Medlemmar i Skyddsvärnet har stora möjligheter att 
medverka i försöksprojekt och ta nya initiativ för att ut-
veckla socialt arbete. 

De inbjuds till föreningens seminarier  som tar upp in-
tressanta ämnen och områden inom social-  och kriminal-
vårdspolitiken.

Medlemskapet innebär regelbundna nyheter,  två ny-
hetsbrev per år skickas ut, speciellt riktade till målgruppen. 
Medlemmarna får även erbjudande om att prenumerera 
på organisationens pressmeddelanden via MyNewsDesk.

Medlemmar

Thomas Ekbom, Karin Selldin och Håkan Lingblom, tre av Skyddsvärnets medlemmar, kom för att lyssna vid ett av  
seminarierna på ABF-huset i Stockholm. Foto: Eva Bernerskog

Skyddsvärnet tackar sina medlemmar för det gångna året

www.skyddsvarnet.se 

1

Medlemsbladet 1 • 2012

För medlemmar i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Kära medlemmar
Jag hoppas att ni alla fått Verksamhetsberättelsen för 2011 som visar på ett framgångs-

rikt 2011 med verksamhetsutveckling på flera plan. Nu går vi vidare under  2012 med 

nya idéer och utvecklingsvägar inom organisationen. 

Det första halvåret har kännetecknats av en förstärkning av vårdkedjan. Skyddsvärnets 

verksamhet i Väntorp i Solna (inom ramen för sociala företag) är i full gång med att 

bygga ut sin verksamhet. Det blir två verksamhetsgrenar på en och samma plats - träd-

gårdsskötsel och möbelrenovering. 
Andra nyheter är att Fredrik Gunnarsson, nuvarande chef för 

Psykologmottagningen, tillträder tjänsten som verksamhetschef 

för vårdkedjan efter sommaren. Han ska, tillsammans med 

enhetscheferna, leda och utveckla Skyddsvärnets kärnverksam-

het (10 enheter). Att stödja utvecklingsarbetet är en viktig del i 

uppdraget som verksamhetschef.Välkomna till höstens seminarierFörsta seminariet för i höst på ABF-huset  i Stockholm äger 

rum den 30 augusti och har titeln Hur samarbete möjliggör att 

människor i utanförskap blir behövda. Seminariet inleds med 

Leif Stenbergs och Håkan Pieniowskis film om Solkraft som 

bedriver arbetsrehabiliterande verksamhet för 700 människor 

inom en rad områden. I det efterföljande samtalet medverkar, 

förutom moderator Leif Stenberg, Johan Cullberg, professor i 

psykiatri, Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare med 

flera. 

Andra seminariet äger rum den  9 oktober 2012 och har rubri-

ken Brottslighet och trygghet i  storstäderna som ämne. Vi får 

lyssna till bland annat Annika Eriksson, enhetschef och Daniel 

Shannnong, utredare och enhetsråd, båda från Brottsförebyg-

gande  rådet (Bra) och Gunnar Apelgren, sektionschef för roteln 

för organiserad brottslighet hos polisen.

Den 6 november är det dags för ett annat ämne som berör  - Prostitution, självskadebe-

teende och nätet. Vi möter Caroline Engvall, journalist och författare till böckerna ”14 

år och till salu” (2008) och ”Skamfläck” (2011).  Hon föreläser på temat Inte till salu - 

om sex som självskadebeteende bland unga. 

Aktiviteter 2012



 

Styrelse

styrelseordförande har ordet
Styrelsen riktar ett tack till sina uppdragsgivare för 
visat förtroende under 2012. Vi ska under 2013 
fortsätta att svara upp på era förväntningar.

Skyddsvärnets medarbetare har med ospard 
möda utfört ett professionellt och engagerat  
arbete under 2012. De har visat att Skyddsvärnet 
har en viktig roll inom vårdsektorn. Stort tack till 
alla medarbetare för att ni utvecklat Vårdkedjan till 
det den är idag – en professionell rehabilitering där 
klienten vågar återta ansvaret för sin egen framtid.

Gunnar Engström

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

revisorer 
Revisorerna, valda för ett år, har bestått av: 
Lars-Olof Eklund, auktoriserad revisor (Crescendo). 
Eva Thim Karlsson, förtroenderevisor. Ersättare för 
revisorerna är 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.

Ordförande gunnar engström 
E-post: gunnar.engstroem@comhem.se  
Fil.kand. och socionom, f.d. kriminalvårdsdirektör i Umeå och 
Stockholm 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. riksdagsledamot, ordf i kulturutskottet (1998-2002), civil- 
minister(1991-1994), vice ordf. i justitieutskottet (2006–2010) samt 
är nu ordförande för Svenska Unescorådet.

Direktor nilla helgesson

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

Ledamot kjell Jönsson 
E-post: kjell.jonsson@slhf.nu 
F. d. allmänpraktiserande advokat 1978–2006, därefter chefsjurist 
vid Stockholms livsmedelshandlareförening, SLHF. Har 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 Stockholms stift.

Ledamot Orsolya hoffman 
E-post: orsolya.hoffmann@dll.se  
Medicine doktor och psykiater. Lång erfarenhet av kriminalvårds-
medicin och beroendemedicin. 

1

2

3

4

5

9

10

8

6

7

Ledamot solveig riberdahl 
E-post: solveig.riberdahl@telia.com 
F.d. bitr. riksåklagare.

Ledamot elisebeht Markström 
avgick hösten 2012.
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Vårdkedjan 

tränings- 
lägenheter

Familjevård

Arbets- 
träning

via sociala företag

Björka  
boende med 
arbetsträning

lifering

Psykolog- 
mottagning

råcksta 
boende med 

behandlingsinsatser

kontakt- 
person

öppen- 
vård

Boendestöd

Södermalm, 
Stockholm

Södermalm, 
Stockholm

Råcksta, 
Stockholm

Bromma,
Stockholm

Bromma och Råcksta,
Stockholm 

Bergshamra, Solna 
och Södermalm, 
Stockholm

Stadshagen, 
Stockholm

Stadshagen, 
Stockholm

Södermalm, 
Stockholm

Stadshagen, 
Stockholm

året som gått
Skyddsvärnets erfarenhet är att 
samhällets insatser många gånger 
ges av olika huvudmän som 
agerar helt oberoende av varan-
dra,  vilket försvårar klientens  
möjlighet till återanpassning. 
Detta är bakgrunden till att 
Skyddsvärnet under senare år 

gjort en medveten satsning att utveckla organisationens 
Vårdkedja från fem verksamheter 2010 till dagens tio 
verksamheter. Samverkan mellan enheterna möjliggör en 
gemensam behandlingsmodell som vi inom Skyddsvärnet 
är stolta över att gemensamt ha utformat.

Vi blir dagligen påminda om att varje människa är 
unik.  De vi möter är mångbottnade individer, med va-
rierande resurser att handskas med livets olika delar. Kli-
enter som kommer till oss kan vara i behov av behand-
ling och stöttning, av boende och av sysselsättning. 
Genom den utökade Vårdkedjan kan Skyddsvärnet  
bemöta denna problemsamling på ett bättre sätt. Lång-
siktighet, både i insatser och relationer, står för trygghet 

och hjälper klienten att våga satsa. 
En hög grad av samverkan gör att stödet anpassas efter 

var i den egna förändringsprocessen klienten befinner sig. 
Det handlar om att steg för steg återta ansvaret för den 
egna tillvaron och det egna livet. Och om att ”bli mött där 
man är”.  

Tilltro till människors förmåga att själva ta ansvar för 
sina liv med hjälp av  individuellt anpassade stödinsatser 
är centralt i det arbete vi utför. Arbetet ger resultat. Många 
av de klienter som kommer till oss blir med tiden fung-
erande samhällsmedborgare. I år har vi haft några besök 
av före detta klienter som kommit för att berätta om sina 
nya liv.  Det har glatt oss. Erfarenheten har visat oss  att 
en helhetssyn på klienten ökar dennes möjlighet att slippa 
social utslagning. 

Fredrik Gunnarsson
Verksamhetschef

Välkommen att besöka Fredriks blogg  
på www.skyddsvarnet.se
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Familje- 
vård

året som gått
Familjevården har under 2012 mött och tillgodosett en 
ökad efterfrågan från kommuner på familjehem för en-
samkommande flyktingbarn som varken har förälder eller 
vårdnadshavare med sig. De ensamkommande är i en ut-
satt situation och nationellt är de en växande grupp - un-
der 2012 ökade de med 35 procent. Barn från Afghanistan 
och Somalia är de största grupperna.

Medarbetarna och familjehemmen har tillsammans 
lyckats väl med målet att skapa trygghet och utvecklings-
möjligheter för ensamkommande och en annan ökande 
grupp - unga vuxna.  Miljön som detta möjliggörs i bygger 
på social gemenskap, känslomässig närhet och meningsfull 
sysselsättning i form av arbete, studier eller annan syssel-
sättning/aktivitet. 

I oktober 2012 skapades en naturlig brygga för samar-
bete kring klienterna och deras möjligheter att få del av 
Skyddsvärnets Vårdkedja. Familjevården och Öppenvår-
den flyttade samman i gemensamma lokaler i Stadshagen.  
Genom samverkan inom Vårdkedjan har många av de  

ensamkommande barnen exempelvis gått vidare till eget 
boende i träningslägenheter. 

Familjehemmen visar ett allt större intresse för gemen-
samma utbildningsträffar, bland annat hölls i september 
en uppskattad höstträff med visning av nya lokaler i Stads-
hagen och en föreläsning om ”Att leva med ADHD”. 

I augusti 2012 slöt Familjevården avtal med 46 nya 
kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg. Även Statens 
institutionsstyrelse (SiS) som arbetar med individuellt an-
passad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård, har 
visat ett tilltagande intresse för Familjevårdens verksamhet 
och kompetens genom ett ökande antal placeringar.

Kompetensutveckling av medarbetare inom Skyddsvär-
net är en prioriterad del både i omfattning och ekonomi. 
För Familjevårdens medarbetare har år 2012 omfattat  
såväl deltagande i EU:s kvalitetsutvecklingsprojekt som 
studier i baspsykiatri/psykiatri samt KASAM.

Under 2012 har Familjevården haft en medelbelägg-
ning på cirka 19 placeringar. 

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

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

Verksamhet  
Familjevården tar emot boende från hela Sverige, verk-
samheten har cirka 80-90 familjehem. Familjehemmen 
finns dels i Storstockholm och dels cirka en och en halv 
timmes resväg från Stockholm.  

Uppdragsgivare
Verksamheten har ramavtal med Kriminalvården i stora 
delar av landet och socialtjänster i hela Sverige. 

 Familjekonsulent Christine Naess Dahl (t. h.) besöker ett av Skyddsvärnets familjehem.

Familjevård
Familjehem för ungdomar och vuxna
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Boende- 
stöd

Eget boende i korridor med personalstöd

På Björka finns allmänna samlingsutrymmen för måltider och 
gemenskap.

Boendestöd Björka

nY teXt

året som gått
Sedan 1918 har Skyddsvärnet bedrivit olika verksamhe-
ter på Björka, utifrån uppdragsgivarnas behov. Björka har 
under sin tid haft stor betydelse för många ungdomars 
möjlighet till ett vuxenliv utan kriminalitet eller missbruk.

År 2012 har varit det första verksamhetsåret för Björ-
ka boendestöd. Bakgrunden till den nya verksamheten 
är det förlorade avtalet av Björka Halvvägshus oktober 
2011. Verksamheten omstrukturerades och öppnades på 
nytt som ett boendestöd i januari 2012. Inom området 
finns även en annan verksamhet – Björka boendestöd med  
arbetsträning.

De ungdomar som kommer till Björka har inte tillgång 
till bostad, eller är av olika anledningar inte redo att vis-
tas i sin bostad utan stöd. Därför verkar medarbetarna för 
att stärka den unges möjligheter till eget boende. Det sker 
inom fem områden: sysselsättning, boende, fritid, nätverk 
och att kunna leva ett liv utan droger och kriminalitet.  

De boende har egen lägenhet på området med individu-
ellt ansvar, så kallad självförvaltning. Personerna ansvarar  
själv för inköp, matlagning, tvätt och städning. I huset  
finns allmänna samlingsutrymmen för måltider och  
gemenskap 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 samhälls-
kunskap med mera. Klienter med behov av ADL-träning 
har möjlighet till exempelvis gemensamma matlagnings-
kvällar.

Boendestödet har under 2012 haft ett samarbete med 
enheter inom Skyddsvärnets Vårdkedja för att kunna ge 
klienterna tillgång till en större bredd av stöd och insatser. 
Uppdragsgivare och andra samarbetspartners har bjudits 
in till fyra frukostseminarier med presentation av verksam-
heten och föreläsningar kring bland annat Spelmissbruk 
och Hur man bemöter aggressivitet i tjänsten.

Målgrupp
Det är ungdomar mellan 18 och 25 år med psykosocial 
problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och 
kriminalitet som kommer till Björka. Verksamheten tar 
även emot klienter med pågående substitutionsbehand-
ling eller annan medicinsk behandling. 

Mål 
Ungdomarna ska, efter sin tid på Björka, kunna gå  
vidare till boende i träningslägenhet alternativt få ett  
eget boende med kontaktmannaskap för att på sikt kla-
ra ett självständigt boende. 

Verksamhet  
Nio ungdomar kan tas emot. Det finns dygnetrunt- 
personal. 

Uppdragsgivare
Björka tar emot ungdomar från alla kommuner i Sverige. 
Verksamheten har ramavtal med kommuneras social-
tjänst.

Kompetensutveckling av medarbetare inom Skydds-
värnet är en prioriterad del både i omfattning och eko-
nomi. Under 2012 har Björkas medarbetare bland  
annat deltagit i utbildningar kring KASAM, brandskydd 
samt förebyggande av hot och våld. 

Boendestödet har haft full beläggning under året. Fler-
talet personer placerades genom Stockholms stads ram-
avtal som slöts 1 januari 2012. 
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året som gått
Det är viktigt att kunna erbjuda arbetsträning som en 
del av Vårdkedjans innehåll. I den andra delen av Björkas 
verksamhet, Björka boende med arbetsträning, ingår ar-
betsträning som en del av verksamheten. År 2012 har varit 
ett uppstartsår för den nya inriktningen. 

Verksamheten kombinerar arbetsträning med kvalifi-
cerat stöd av enhetens personal. Arbetsträningen omfattar 
cirka 20 timmar i veckan inom olika områden såsom fastig- 
hets-, och trädgårdsskötsel samt bygg- och rivningsarbeten. 
Träningen syftar till att de boende kommer igång med 
normala rutiner, får arbetslivserfarenhet och arbetsreferen-
ser för vidare anställning eller praktik.

En del av de klienter som vistats på Björka under detta  
första år har gått vidare i Vårdkedjan till eget boende genom 
Skyddsvärnets träningslägenheter. 

Uppdragsgivare och andra samarbetspartners har bju-
dits in till fyra frukostseminarier med presentation av 
verksamheten och föreläsningar kring bland annat Spel-
missbruk och Hur man bemöter aggressivitet i tjänsten.

Under 2012 har Björkas medarbetare bland annat del-
tagit i utbildningar kring KASAM, brandskydd samt före-
byggande av hot och våld. 

Efter ett år som ny verksamhet i Skyddsvärnets Vård-
kedja har Björka boende med arbetsträning haft en varie-
rande beläggning. De kommuner som Björka slutit avtal 
med under detta första år är bland annat Sigtuna, Upp-
lands Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Järfälla, Upp-
lands Bro, Täby, Danderyd, Vallentuna, Norrtälje, Österåker, 
Vaxholm och Lidingö.

Målgrupp
Vuxna kvinnor och män från 18 och uppåt med erfaren-
het av missbruk och kriminalitet. Verksamheten välkom-
nar även emot klienter med pågående substitutions- 
behandling eller annan medicinsk behandling.  

Målsättning 
Björka är ett förberedande boende. Målsättningen är att 
de boende ska slussas vidare till en träningslägenhet eller 
ett eget boende med kontaktmanaskap. Detta för att på 
sikt klara ett självständigt boende samt ett arbete.  

Verksamhet 
Verksamheten består av 16 platser med dygnetrunt-
personal. 
 
Uppdragsgivare 
Björka har ramavtal med många kommuner och tar 
emot placeringar från hela Sverige.

Björka boende
med arbetsträning 
Eget boende i korridor med personalstöd

Björka  
boende med 
arbetsträning

Arbetsträning är en viktig del av Björkas verksamhet.
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Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Boende- 
stöd

Målgrupp
Råcksta boendestöd välkomnar män och kvinnor som vid 
inskrivningen är från 18 till och med 25 år. De unga har 
behov av stödjande pedagogiska insatser för att på sikt 
klara ett självständigt boende.

Mål 
Den enskilde ska öka sin förmåga att leva ett självständigt 
socialt ansvarstagande liv för att på så vis kunna bli mer 
delaktig i samhället. 

Verksamhet  
Boendestödet har nio platser och är bemannad dygnet 
runt.

Uppdragsgivare
Råcksta har ramavtal med ett antal olika kommuner.  
Placeringar tas även emot från Kriminalvården.

Boendestöd Råcksta
Eget boende i korridor med personalstöd

året som gått
Den 1 april 2012 hade cirka 18 000 personer i Sverige bevil-
jats boendestöd enligt socialtjänstlagen. Det är en ökning 
med 1 700 personer sedan 2011 (källa: socialstyrelsen.se).  
Råcksta boendestöd är en av Vårdkedjans nyaste verksam-
heter som utvecklats utifrån uppdragsgivares och samhällets 
behov.  

Ungdomar som bor på Råcksta boendestöd har alla 
olika bakgrunder. Det kan vara unga som av olika skäl 
inte kan bo hemma, det kan vara ungdomar som saknar 
familj och anhöriga (till exempel ensamkommande flyk-
tingungdomar) eller det kan vara ungdomar som är ut-
slussade från behandlingshem och tar nästa steg till ett 
självständigt liv.

Medarbetarna har under året deltagit i Famnas1 värde-
forum kring förbättringsarbete inom vård och omsorg. 
Det är av största vikt att medarbetarnas förhållningssätt 
präglas av god etik och Skyddsvärnets etiska riktlinjer ska 
bidra till samhörighet och en anda som alla i organisatio-
nen kan ställa sig bakom. Att uppmärksamma klienters 
rättigheter och behov är av särskilt värde.  Arbetet under 
2012 fokuserades kring att stärka de boendes engagemang 
i de aktiviteter som erbjuds. Det resulterade bland annat i 
ökat deltagande vid de gemensamma boendemötena. 

Uppdragsgivare och andra intresserade har bjudits in 
till frukostmöten med externa föreläsare för att utveckla 
samverkan och erbjudas kompetensutveckling i speciella 
frågor såsom exempelvis Spelberoende.

1) Famnas medlemsorganisationer finns i hela landet och bedriver 
vård och social omsorg inom ramen för Socialtjänstlagarna (SoL) 
och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och som idéburna företagare 
med olika slags företagsformer men med det gemensamt att vinsten 
återinvesteras i verksamheten.
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råcksta 
boende med 

behandlingsinsatser
Råcksta boende 
med behandlingsinsatser
Boende i korridor med personalstöd dygnet runt

året som gått
Skyddsvärnet har under 2012 fortsatt att kvalitetssäkra 
verksamheten för att kunna erbjuda uppdragsgivare en in-
riktning på substitutionsbehandling.  

År 2012 mer än fördubblades beslaget av nätdroger i 
Sverige då allt fler unga  personer köper narkotika via nätet. 
Medarbetarna på Råcksta har känt av detta växande sam-
hällsproblem i sin egen verksamhet. Efter ett antal utskriv-
ningar och inrättande av nya rutiner i början av året har 
problemet avtagit.

För att öka patientsäkerheten har enheten förstärkts 
med sjuksköterskekompetens. Dennes uppgift har varit att 
ansvara för medicinhantering samt för samarbetet med 
beroendeenheterna och Kriminalvården. En mobil psyko-

logmottagning har införts en dag i veckan för att genom-
föra screeningar samt psykologsamtal med de boende.

2012 har också inneburit en satsning på kompetensut-
veckling. För att utveckla stödet för de boende har perso-
nalen under hösten genomgått  KASAM-utbildning och 
en uppskattad MI-utbildning (motiverande samtal), så att 
medarbetarna har en gemensam plattform att utgå ifrån i 
det fortsatta arbetet.

Enheten har arrangerat tre frukostseminarier som  
varit välbesökta och uppskattade av uppdragsgivarna, 
bland annat Behandling av opiatberoende - föreskriver vi 
medicin eller knark  med. dr. överläkare Orsolya Hoffmann,  
Beroendecentrum Eskilstuna, tillika ledamot i Skydds-
värnets styrelse.

Målgrupp
Målgruppen är män och kvinnor från 18 år med primära 
svårigheter kring missbruk. Klienter med pågående substi-
tutionsbehandling tas också emot.

Målsättning
Råcksta boende med behandlingsinsatser erbjuder boen-
de och omfattande kvalificerat stöd (socionomer) i syfte 
att hjälpa klienten till ett nyktert, drogfritt och ansvarsta-
gande liv.   

Verksamhet 
Verksamheten har 19 platser. Personal finns dygnet runt.

Uppdragsgivare
Råcksta har ramavtal med ett antal olika kommuner.  
Placeringar tas även emot från Kriminalvården.

Verksamheterna ligger vid Råcksta, nära Vällingby centrum.
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Träningslägenheter
Självständigt boende med individuellt stöd av kvalificerad  kontaktperson

tränings- 
lägenheter

Julförberedelser med julklappar till de boende. 

året som gått
Träningslägenheter har haft en god utveckling under året. 
Fler vårdtagare än tidigare år har lämnat enheten som fung-
erande samhällsmedborgare. Uppdragen har varit av olika 
karaktär, allt från kriminalitet och missbruk, personer ut-
satta för hedersrelaterat våld/förtryck och våld i nära rela-
tion till ensamkommande ungdomar.

Det är kontaktpersonernas förmåga till mångsidighet 
i behandlingsarbetet som bidragit till det goda resultatet. 
Utan deras kompetens och förmåga att skapa en god och 
vardaglig relation till enhetens klienter skulle målet inte 
uppnåtts. 

Eget boende kan ibland innebära stora krav för den bo-
ende. För att motverka misslyckande för klienten har en-
hetens medarbetare vid några tillfällen samarbetat med  
andra verksamheter i Vårdkedjan. Klienten har på så sätt  
givits möjlighet att delta i en utökad och gemensam behand-
lingsplanering. 

Några boende har deltagit i Öppenvårdens kurser för 
att öka möjligheterna att få extra arbete under sommaren.  
Andra har fått välbehövligt stöd från Psykologmottagningen. 
Sammantaget har insatserna ökat möjligheterna för boende 
att klara sin vardag i eget framtida boende eller annan bo-
endeform.

Samarbetet med uppdragsgivarna har utvecklats. Bland 
annat har ett bostadskollektiv (Trillingbo) startats tillsam-
mans med Järfälla kommun. Där ges möjlighet för tre  
ensamkommande ungdomar att dela en större lägenhet. 

Enheten hade vid årets slut tillgång till cirka 50 lägen-
heter, tilldelade från Stockholms Stads Bostadsförmedling 
och privata värdar. Samarbetet med Wåhlins fastigheter AB 
och andra fastighetsvärdar har fungerat mycket bra.

Kompetensutveckling av medarbetare inom Skyddsvär-
net är en prioriterad del både i omfattning och ekonomi. 
Under 2012 har medarbetare inom Träningslägenheter 
bland annat deltagit i utbildningar kring KASAM (saluto-
gent arbetssätt), MI (motiverande samtal) och baspsykiatri.

De boende har haft en genomsnittlig ålder på 29 år. 
Medelbeläggningen har under året ökat från 32 i snitt till 
43 boende.

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

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

Enhetschef Susanne Elg tackar 
Wåhlins AB för att de, genom sitt 
sociala engagemang, lämnat 
många lägenheter. 

Skyddsvärnets medarbetare 
Hawo besöker bostads-
kollektivet

Verksamhet
Verksamheten har tillgång till cirka 50 lägenheter. 
Hälften kommer från Stockholms Stads Bostadsförmed-
ling AB och hälften från privatvärdar, främst Wåhlins 
fastigheter AB.

Uppdragsgivare
Kommunernas socialtjänst och Kriminalvården.
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Psykolog- 
mottagning Psykologmottagning

Leg. psykologer för utredningar, terapi och handledning

året som gått
Skyddsvärnets Psykologmottagning har under 2012 ut-
vecklat sin verksamhet i ytterligare en riktning – att även 
utgöra ett psykologiskt kompetenscentra kring stöd och 
behandling av personer inom det sociala fältet. Enhetens 
utbildnings- och handledningsinsatser har mottagits väl av 
olika aktörer i samhället. Medarbetarna har genomfört flera 
externa utbildningsuppdrag, såsom Hot och Våld, Spelbero-
ende och Existentiellt arbete inom ramen för psykoterapi. 

Handledningsuppdragen har varit inom socialtjänst och 
ideell sektor. En föreläsning skedde även vid årets Psyko-
terapimässa i Stockholm. Enheten har även haft interna 
utbildningsuppdrag. 

Psykologmottagningens behandlingsdel visar goda  
resultat. Klienterna som främst kommer från socialtjänsten  
och Kriminalvården är överlag nöjda med de insatser som 
givits. De behandlingsutvärderingar som gjorts under året 
har också varit positiva. Samarbetet inom Vårdkedjan har 
utvecklats. Psykologmottagningen har bland annat haft 
personal på plats ute i övriga enheter och arbetat med  
screening av klienter i samband med inskrivning.   

Mottagningen har under året gått över till att använda 
datajournaler. Systemet började användas under hösten 
2012 och har bidragit till ökad patientsäkerhet.

Målgrupper 
Personer i behov av individuellt anpassade stöd- eller 
behandlingsinsatser. 
 
Mål 
Klienter ska få ökade möjligheter att själva kunna  
påverka sina liv. 

Leg. psykologerna David Tham (t. v.) och Lars Bergström (t. h.) har under året handlett och utbildat olika aktörer.

Verksamhet
Svårigheterna kan röra sig om psykisk ohälsa, samlev-
nadsproblem, missbruk eller kriminalitet. Mottagningen 
tar emot vuxna och unga klienter samt familjer och par. 
Enheten erbjuder även handledning till personal verk-
samma inom vård- och omsorgssektorn.

Uppdragsgivare
Enheten har ramavtal med ett antal kommuner och tar 
även emot klienter från Kriminalvården.
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Öppenvård 
Strukturerat stöd för ett självständigt liv

året som gått
Socialtjänsten har efterfrågat Öppenvård i kombination 
med olika typer av stödboende både utanför och inom 
Skyddsvärnets Vårdkedja. Januari 2012 startade Öppen-
vården en egen enhet.  

Genom programmet får deltagarna bättre självkänne-
dom och praktisk kunskap såsom att: betala räkningar, 
kommunikation, hitta eget boende, datakunskap, stress-
hantering eller att ta sig in på arbetsmarknaden. De pe-
dagogiska inslagen varvas med motiverande och återfalls-
preventiva samtal. 

I oktober flyttade Öppenvården och Familjevården 
samman i gemensamma lokaler i Stadshagen. De gemen-
samma lokalerna utgör en naturlig plattform för ett utökat 
samarbete och Vårdkedjan kvalitetssäkras ytterligare.

Under 2012 har samverkan kring kulturupplevelser för 
klienter inletts med Folkoperan, Stadsteatern och Dramaten. 

Kompetensutveckling av medarbetare inom Skyddsvär-
net är en prioriterad del både i omfattning och ekonomi. 
Öppenvårdens medarbetare har bland annat deltagit i ut-
bildningar i Kognus baskurs i psykiatri, Famnas utbildning 
i socialt ledarskap i samarbete med högskolan i Jönköping, 
kvalitetsutvecklingsprojektet för ledarskap och kvalitet 
inom Famnas värdeforum. Andra utbildningar har varit 
KASAM (salutogen förhållningssätt), motiverade samtal 
(MI), brandskydd, återfallsprevension samt förebyggande 
av hot och våld. 

Under det gångna året har Öppenvården skrivit ram-
avtal med följande kommuner: Södertälje, Salem, Hud-
dinge, Nykvarn och Stockholms stad. 

Målgrupp
Kvinnor och män från 16 år och uppåt som behöver 
hjälp med att, på ett strukturerat sätt, utforma ett me-
ningsfullt och balanserat liv utan kriminalitet och droger. 
Öppenvården tar även emot klienter med pågående 
substitutionsbehandling eller annan medicinsk behand-
ling.
 
Mål 
Deltagarna ska ges bättre förutsättningar att göra väl-
grundade och ansvarstagande val i framtiden. De ska 
erhålla kunskap och stärkas till att bättre kunna påverka 
sina egna liv. 

Verksamhet 
Öppenvårdsprogrammet bygger på sju livsområden: 
hälsa, ekonomi, boende, familj och nätverk, fritid, 
utbildning och arbete. Stödet som erbjuds syftar till att 
motivera deltagarna till en livsstilsförändring.
 
Uppdragsgivare 
Öppenvården arbetar på uppdrag av kommunernas 
socialtjänst och tar emot klienter från hela landet.

öppen- 
vård

Öppenvårdsprogrammet ger deltagarna bättre självkännedom och praktisk kunskap.



LifeRing
Kostnadsfri sekulär självhjälpsgrupp för att 
förhindra återfall

året som gått
För närvarande har LifeRing cirka fem regelbundna deltagare som deltagit i gruppen  
från några månader upp till två år. Gruppen har haft 40 möten under 2012.  
Deltagarnas ålder varierar mellan 20-70 år, både män och kvinnor. Flera deltagare 
har tidigare varit i Skyddsvärnets behandlingsinsatser. För en del av dessa har gruppen 
då fungerat som en eftervårdsinsats. 

LifeRing har, med hjälp av en deltagare, utvecklat en hemsida. Verksamheten 
har även haft samarbete med omkring ett LifeRingmöte hos RFHL i Malmö och 
fungerat som ett bollplank med en nystartad grupp i Köpenhamn. Kontakter har 
också tagits med Rainbow Sweden. Flera personer från bland annat Göteborg, 
Sundsvall och Umeå har visat intresse att starta LifeRinggrupper i framtiden. Life-
Ring i Stockholm har haft en traineeinsats under hösten för att utbilda fler mötes-
ledare.

lifering

Målgrupp
Personer som vill leva nyktert och 
drogfritt.

Verksamhet
Verksamheten är en öppen själv-
hjälpsgrupp för nykterhet och drog-
frihet. LifeRing fungerar som ett seku-
lärt alternativ till 12-stegs-baserade 
självhjälpsgrupper (AA, NA, DAA). 

Uppdragsgivare
Gruppen leds av leg. psykolog Lars 
Bergström, Skyddsvärnets psykolog-
mottagning.

Beviljat från 
Mönners fond
Skyddsvärnet får varje år en utdel-
ning från Mönners fond. Dessa 
medel används för specialinsatser för  
våra klienter. I år berättar Assoumpta  
Gakuru om sin resa till Afrika där  
hon besökte sin familj.

Hej på er!
Jag är tillbaka från Uganda. Jag 
vill tacka er jättemycket för att ni 
hjälpte mig att åka. Jag har träffat 
mina systrar som jag har trott varit 
döda i tre år och det var som ett 
mirakel till mig. Vi har fått tid till-
sammans att krama, känna, prata, 
gråta, berätta och skratta igen. 
De mår fortfarande inte bra, men 
de mår bättre än vad de gjorde 
när vi var i Kongo och innan de vis-
ste att jag levde. De studerar inte, 
de jobbar inte och de har svårt att 
få ihop nog med pengar till mat. 

Jag vill också tacka er igen för att 
ni bidrog till att Deborah kunde 
åka med mig till Uganda. Hon har 
hjälpt mig mycket där och också  
efteråt eftersom det var svårt för 
mig att komma tillbaka till Sverige. 
Nu är jag som en ny person, när 
jag äntligen vet att mina systrar 
lever. Nu har jag också en familj 
igen. Tusen tack igen, vad ni har 
gjort betyder mycket! 

Med vänlig hälsning 
Assoumpta Gakuru

En av våra boende fick i slutet av förra året ett eget kontrakt i en ungdoms-
lägenhet via bostadsförmedlingen. Josef hade då bott hos oss i drygt två år. 
Innan dess bodde han på Skyddsvärnets dåvarande Nybohovs boendestöd. 
Josef är ett bevis på att Skyddsvärnets Vårdkedja bidrar till att våra boende 
kommer framåt i livet.

Josef kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 2009. Han kämpade 
för att snabbt lära sig svenska och för att komma vidare i skolan. Hösten 2011 
påbörjades studier i samhällsekonomiska programmet på gymnasiet. Josef kom 
in på ett nationellt gymnasieprogram trots att han inte varit i Sverige mer än 
två år. Det första året på gymnasiet klarade Josef alla sina betyg med bravur. 
Bland annat fick han  
A i matematik. 

Då sommaren närmade sig letade Josef förgäves efter sommarjobb. Han 
fick möjlighet att gå på Skyddsvärnets söka-jobb-kurs via Öppenvården. Det 
resulterade i att han fick ett sommarjobb, som även öppnade möjligheter för 
extrajobb under skol-terminen och under loven. 

Under hela tiden Josef  bodde i en träningslägenhet var han aktivt bostads-
sökande. I höstas kom erbjudandet han hade väntat på, en ungdomslägenhet 
med bra hyra. Tack vare att Josef hade jobbat under sommaren och därför 
hade fått en inkomst samt att han fick goda referenser från oss, blev Josef god-
känd som hyresgäst i ett kommunalt bostadsbolag. Han är nu självförsörjande 
genom studielån och extrajobb. Josef har kämpat hårt för att uppnå sina mål 
och han har haft förmågan att be om och ta emot hjälp när det har behövts.

träningslägenheter berättar om en boendeklient
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Arbets- 
träning Arbetsträning

via sociala företag

året som gått
Skyddsvärnets sociala företag expanderade under år 2012. 
Antalet arbetstränings-/sysselsättningsplatser har utökats  till 
60 stycken. Personalstyrkan har utvidgats till fyra arbetsle-
dare.  Vi har utvecklat fler tjänster där  de sociala företagen 
är med och konkurrerar på den öppna marknaden. I mars 
startade ett nytt socialt företag, Grönt Hantverk i Solna.

Arbetet bygger på tilltro till människors egen förmåga 
och vilja att ta ansvar, som är den bärande principen i 
Skyddsvärnets Hjälp till självhjälp. Verksamheterna utvecklas 
och bedrivs utifrån varje individs behov. 

De sociala företagen har under året hjälpt flera deltagare 
att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden.

Det är viktigt att se möjligheterna i att utveckla individer 
genom att ha bra kvalitet i tjänster och produkter som säljs.  
För att kunna överträffa den kvalitet som kunden efterfrågar 
krävs stor flexibilitet, krav på kompetens och organisering 
i varje uppdrag. 

Eventuella vinster återinvesteras i verksamheten.

Målgrupper
Personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Mål 
Att skapa arbete för personer som står utanför arbets-
marknaden genom sysselsättning och arbetsträning i 
sociala företag. 

Verksamhet
De sociala företagen tillvaratar och utvecklar männis-
kors förmåga för att nå en ökad samhällsvinst.  

Det innebär bland annat att medarbetarna är delak-
tiga i verksamhetens utveckling och att det finns stöd 
för de personer som arbetar i verksamheten. Med ny-
tänkande utvecklas nya verksamheter utifrån individen 
och samhällets behov av tjänster och produkter.  

Uppdragsgivare 
Arbetsförmedlingen och kommuner.

Arbetsledare Alexandra Wendt på Grönt Hantverk ställer i ordning produkter.

Arbetstränings-  
& sysselsättnings-

platser

Eventuell vinst 
återinvesteras i 
verksamheten

Produkter 
& tjänster

Sociala företag
Kontorshotell 
Konferens
Hantverk
Trädgård
Bygg & Riv

Utifrån var och 
ens förmåga

Inte på låtsas
Ger bekräftelse
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  kontorshotell & konferens  
Hornsgatan 113, centralt på Södermalm.

För deltagare som sökt arbetsträning/sysselsättning inom 
serviceyrken, kontorsservice och reception, men också  
administration, bokning och ekonomi.

För att möta efterfrågan på arbetsträning/sysselsättnings-
platser har Kontorshotellet dubblerat antalet uthyrningsbara 
kontorsrum från och med oktober 2012, där verksamheten 
också erbjudit ökade öppettider för sina kontorskunder.

Konferensverksamheten har mer än dubblerat antalet 
konferenser under året. Vi är speciellt stolta över uppdraget 
som konferensvärdar vid Handisams konferens på Clarion 
hotell.

Många tjänster utvecklas internt innan de erbjuds till ex-
terna kunder. För arbetssökande innebär det möjlighet till 
kundkontakter och utökat nätverk. 

Deltagare har skapat och förberett kommande verksam-
heter inom dagligvaruhantering. Sysselsättningen är under 
utveckling och vänder sig till deltagare med intresse för logis-
tik och samordning, samt enklare cateringuppdrag.

Kontorshotellet har under året startat volontärarbete 
som ska ingå i ett sammanhang med de deltagare som 
arbetar med dagligvaruhantering.

   grönt hantverk i Väntorp
Lokalerna hyrs av Solna kommun.

För deltagare som vill arbeta såväl fysiskt som med  
design och former. 

Skyddsvärnet har år 2012 nyinvesterat i utvecklingen av 
Grönt Hantverk, ett nytt socialt företag som står för kre-
ativitet och utveckling  inom hantverks- och trädgårds- 
arbeten. Branschkunniga arbetsledare har väglett kring 
möbelrenovering, trädgårdsarbeten/tjänster och bloms-
tervård. Under året har verksamheten startat samarbeten  
och kundrelationer för odling och trädgårdstjänster.  
Bland uppdragsgivare kan nämnas Kungliga Djurgårds- 
förvaltningen där Grönt Hantverk är hovleverantör. 

På hantverkssidan har det renoverats lokal och iord-
ningställts en hantverksbod där försäljning skett vid flera 
tillfällen. Deltagare och arbetsledare har tillsammans  
utvecklat och organiserat verksamheten i ett antal  
områden såsom: (forts nästa spalt)

Renovering av gamla fönster

Väntorp

En av Väntorps välsmakande produkter  - rabarberchutney.

  trädgård
• Hemvårdsblommor med balkongtjänster och blomster- 

tjänster (projektmedel från Tillväxtverket).
• Trädgårdsuppdrag i form av skötseluppdrag och  

odling på Överjärva Gård. 
• Grönsaksodling, grönsaker som producerats har sålts 

på marknader och till närliggande café. 

  hantverk
•  ReDo som tar in möbler, gör om dem och säljer dem. 
• Möbelrenovering som tar uppdrag åt kund där  

deltagarna lagar, slipar, målar eller på annat sätt  
återställer möbler. 

• Inredning där deltagare gör inredningsuppdrag åt 
kunder. 
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Uppdragsgivare

övriga vi har  
avtal med: 
• Arbetsförmedlingen

• Försvarsmakten

• Kriminalvården

• Migrationsverket

• Göteborgs stad

• Krokum kommun

• Malmö stad

• Åre kommun

• Östersunds kommun

kommunala 
uppdragsgivare 
utan avtal:

• Botkyrka

• Danderyd

• Ekerö

• Fagersta

• Haninge

• Huddinge

• Järfälla

• Lidingö

• Nacka

• Norrtälje

• Nykvarn

• Salem

• Sigtuna

• Sollentuna

• Solna

• Stockholms stad

• Sundbyberg

• Södertälje

• Täby

• Tyresö

• Upplands Bro

• Upplands Väsby

• Vallentuna

• Vaxholm

• Värmdö

• Österåker

kommuner vi har  
avtal med:

•  samt 46 kommuner i Kronoberg,  
     Halland och Skåne.
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Opinionsarbete

seminarier
Skyddsvärnet har genomfört elva seminarier under 2012. 
De har varit välbesökta, informationsrika och uppskatta-
de. Åhörarna har främst kommit från kommuner, statliga 
myndigheter och ideella organisationer. Bland föreläsarna 
kan nämnas Åsa Landborg, Rädda barnen, Mikael Rib-
benvik, Migrationsverket och författare Caroline Engvall. 

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

remisser
Två yttranden har skrivits under 2012, ”Nya påföljder” 
(SOU 2012:34) samt ”Psykiatrin och lagen - tvångsvård, 
straffansvar och samhällsskydd”(SOU 2012:17). I ”Tid-
skrift för Kriminalvård”, grundad 1946 av Svenska Fång-
vårdssällskapet, publicerades det ena yttrandet (påföljds-
utredningen) oavkortat.

– för allas lika värde
Skyddsvärnets opinionsarbete pågår ständigt. Vi utforskar 
samhällsproblem och ger röst åt människor. Övertygelsen  
om allas lika värde är grundstenen i arbetet.

Vi arbetar 
för allas 

lika värde

samhälls- 
orientering

Föreläsningar  
&

Utbildningar

sociala 
medier

externa 
samarbeten

Projekt

Forskning

hand- 
ledning

seminarier

MÄssOr 2012
Unga Vuxna-dagarna, Stockholm
Psykisk O-hälsa, Stockholm
Sociala företagsmässan 
NPF-forum, (Attention, Uppsala)
Joint World Conference Social Work 
Social  Development, Stockholm
Eldsjälsmässan (Fryshuset, Stockholm)
FSS, Stockholm
Mångfald och företagande 
Fokus för framtiden 
Drogfokus, Norrköping
MR-mässan, Göteborg
Almedalen, Visby

seMInArIer 2012
31/1 Psykiatrisk tvångsvårdad 
6/3 Utvisad - i lagens namn
10/4 Våld i nära relationer 
8/5 Tonårsföräldrar
22/5 Ensamkommandes fritid och vardag (Stockholm)
30/8 Har vi rätt att vara behövda?
9/10 Brottslighet och trygghet i storstäder
23/10 Om ensamkommande flyktingbarn (Malmö)
6/11 Prostitution, självskadebeteende och nätet
4/12 Våldsutsatta barn
10/12 Om ensamkommande flyktingbarn (Umeå)

Roger Torlamb, föreståndare vid 
Integrationsenheten i Mora kommun 
blev den förste som utbildats i Jalla 
för alla-utbildningarna.

Skyddsvärnet utbildar och certifierar 
yrkesgrupper som arbetar med 
ensamkommande ungdomar.

Författare Caroline Engvall 
föreläste vid seminariet 
om Prostitution, sex och 
självskadebeteende.  
Foto: Johan Almblad.

Brottsförebyggande rådet deltog vid ett av seminarierna 2012.



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 vär-
defulla 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. Projekten bedrivs huvudsakligen med 
extern finansiering.

Projekt Jalla för Jalla (2010–2013)
Det övergripande målet är att ensamkommande flyktingungdo-
mar som kommer till Sverige ska få ett så snabbt och bra stöd 
som möjligt för att komma in i det svenska samhälle. Att dessa 
ungdomar ska få ökad kunskap om samhället och även ett ut-
byggt socialt nätverk. De ska öka sin förmåga att leva ett själv-
ständigt socialt ansvarstagande liv och lära sig ta konsekvenserna 
av sina handlingar samt rustas för att klara ett eget boende.

I projektet har det startas upp grupper/kurser för ensamkom-
mande flyktingungdomar, främst i åldrarna 17-25 år, så att de 
får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det 
svenska samhället. 

Tanken är att kurserna, som tas fram i samarbete med ung- 
domarna, ska ge dem en utveckling så att de kan leva ett själv-
ständigt socialt ansvarstagande liv och lära sig att ta konsekven-
serna av sina handlingar samt rustas för att klara ett eget boende. 

Projektledaren för Jalla för alla sitter även med i olika externa 
referensgrupper; Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, KSL och Röda 
Korset där en ny arena öppnas upp för kontakter, samarbeten 
och informationsspridning. Projektet finansieras av Allmänna 
Arvsfonden. 

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

Om Sveriges Ensamkommandes Förening
Den 13 januari 2012 bildades Sveriges första förening av och för 
ensamkommande på Skyddsvärnet. Föreningens namn är Sveri-
ges Ensamkommandes Förening (SEF). Syftet är att organisera 
ensamkommande under ett och samma tak och vara en instans 
i samhället i frågor som berör ensamkommande, till exempel 
lagstiftning, bemötande vid ankomst och att förebygga kultur-
krockar och missförstånd.  

En annan viktig uppgift är att anordna aktiviteter för att un-
derlätta ingången i samhället och att förmedla kontakt mellan 
ungdomar i hela landet. Föreningen är startad inom ramen för 
Skyddsvärnets projekt  ”Prata med oss, inte om oss”. 
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Följ projekten på Facebook!

Jalla för alla 
Forum för behov, åsikter och livskunskap 

för ensamkommande ungdomar

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

www.skyddsvarnet.se

Projektledare Jalla för alla 
Oumie Ella Njai 
oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

Projektledare Prata med oss,  
och inte om oss  
Isabella Canow 
isabella.canow@skyddsvarnet.se

Persiska
Ryska

В проекте две основных цели:
Оказание молодежи помощи и участие в их работе, направленной на 
создание вышеуказанной категорией молодых людей собственного 
общешведского объединения. Это должна быть организация, 
управляемая самой молодежью из числа тех из них, кто уже устроился 
в Швеции. Целью проекта является разнообразная помощь всем 
прибывшим без родных. Имеется в виду предложить молодежи 
всевозможные виды  наставничества, различные формы мероприятий, 
контакты с институтами общества, такими как органы власти, 
различные организации и т. д.
Во второй части проекта Исабелла Канов планирует напсать еще 
одну книгу о том, как приехавшие без сопровождающих ребята 
устраиваются в Швеции. Книга будет содержать тексты, основанные 
на ответах молодых людей на вопросы о том, как бы они хотели, чтобы 
их встретили в Швеции и какой помощи они ожидают. Кроме этого, 
молодые люди будут сами участвовать в создании книги текстами, 
рисунками, фотографиями или стихами. 

Somaliska
Mashruuca ujeedadiisa ugu wayni waa laba:
Ka qayb qaadashada caawimada dhalinyada wadanka ku timid iyagoon 
waalidkood la socon inay ku dhistaan urur iyaga matala oo dalka oo dhana. 
Ururkani waa urur ay maamulkiisa ay umadax bannan yihiin dhalinyada 
wadanka ku timid iyagoon waalidkood la socon, kuwaasoo wadankan hore ula 

qabsaday oo dhexgalay.Ujeedada uruku wuxuu noqonayaa mid taaageera  kuligood dhalinyada 
wadanka ku timid iyagoon waalidkood la socon , una taageera siyaabo kala 
duwan. Caawimadaas waxaa ka mid ah in dhalinyarada laga caawiyo 
waxyaabahan sida, qof kalkaaliya,hawlo kala duwan, la xidhiidhida hayadaha 
dawlada iyo ururrada iyo waxyaabo kale.

Turkiska
Projenin iki temel amaci vardir :
Yanliz gelen kimsesiz genclerin,  kendi ulusal ve ulke capindaki organizasyon-
larini    kurmalarina yardimci olabilmek. Bu halihazirda Isvece yerlesmis 
yanliz gelen genclerin yonettigi  bagimsiz bir organizasyon olacaktir. 
Organizasyonun gayesi, tum yanliz gelen genclere cesitli bicimlerde destek 
vermektir.Bu degisik sekillerde faaliyet, toplumla ve devlet daireleriyle ve 
cesitli organizasyonlarla irtibata gecme  v.s danismanligi olabilir.

Projenin ikinci bölumunde, Isabella Canow kimsesiz genclerin durumlari 
hakkinda bir kitap yazacak. Kitap genclerin Isvecte nasil karsilanmalarini 
istedikleri ve ne gibi desteklere ihtiyaclari oldugunu anlatan, genclerle 
yapilmis mulakatlara dayanan metinler icerecek. Bunun disinda genclerde 
kitabin yazilimina kendi metinleri, fotogra�lari, siirleriyle katilabilecekler.

www.skyddsvarnet.se

Projektet startade den 1 juli 2011 och ska pågå t.o.m december 2014. 
Projektets målgrupp är uteslutande ensamkommande ungdomar 
oavsett beviljad PUT eller inte. Målet är att bilda en riksorganisation 
av och för ensamkommande ungdomar.

Vill du veta mer eller känner någon som 
skulle vilja veta mer?

Låter det intressant?

Projektet � nansieras av Arvsfonden

www.skyddsvarnet.se

Umeå
Aida Mehrani
070-556 42 27
varesh58@hotmail.comSIOS i Malmö

Nina Nazanin Karlsson073-738 41 32
nazanin@isfmalmo.se

SIOS i Göteborg
Dragan Dobromirovic070-848 33 82
dragan.dobromirovic@abf.se

Kontakter i Sverige:

Grafisk design: Mam Foon Addicted to Base, 0739381756

Madjide Akay
Mobil: 070-747 01 08Email: madjide.akay@huddinge.se

Lioudmila SiegelMobil: 073-726 63 90Email: lioudmila.siegel@gmail.com
Abdikarim Ali
Mobil: 076-249 91 98Email: somaliswedish@hotmail.com

Taghi NikmanshMobil: 076-281 4007Email: tage27@hotmail.com

Nina Nazanin KarlssonMobil: 073-738 41 32Email: nazanin@isfmalmo.se

Projektledare: Isabella CanowMobil: 076-764 14 12E-post: isabella.canow@skyddsvarnet.seAdress: Föreningen SkyddsvärnetHornsgatan 123, nb, 117 28 Stockholm

Projektledare är Isabella Canow, som förutom sitt projektledarskap även är Skyddsvärnets utbildningsansvarig.

Mongoliska
Төслийн хоёр гол зорилго нь:
Асран хамгаалагчгүйгээр Швед улсад хүрэлцэн ирсэн хүүхэд залуучуудад 
өөрсдийн үндэсний болон улс даяар хамаарагдсан холбоог байгуулахад нь 
тусалж тэдний үйл ажиллагаанд нь хувь нэмрээ оруулах болно. Холбоо нь 
ганцаараа ирээд Швед улсад байр сууриа олж чадсан хүүхэд залуучуудаар 
удирдагдсан бие даасан сайн дурийн байгууллага байх болно. Энэ 
байгууллагын үүрэг нь ганц биеээрээ ирсэн хүүхэд залуучуудад төрөл 
бүрийн байдлаар тусална. Мөн түүнчлэн заавар зөвлөгөө өгөн янз бүрийн 
үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан төрийн ба төрийн бус 
байгуулагуудтай холбогдоход нь туслах болно. Төслийн дараачийн гол хэсэг нь ганцаараа бие дааж ирсэн хүүхэд 

залуучуудын байдлыг харуулсан Изабелла Кановын бичих номноос бүрдэнэ. 
Хүүхэд залуучууд өөрсдөө Швед улс тэднийг хэрхэн хүлээж авахыг хүсэж 
байгаа, ямар дэмжлэг тэдэнд хэрэгтэй байгааг асуусан ярилцлага дээр 
үндэслэн энэ ном бичигдэнэ. Тэрнээс гадна номонд хүүхэд залуучууд 
өөрсдийн бичсэн шүлэг, зохиол, зурсан зургуудаараа хувь нэмрээ оруулах 
юм.

Sara Batbayar
Mobil: 076-288 63 69Email: sara_batbayar@hotmail.com

Migrationsverkets Catharina Hast Markkula (t. v.) besöker 
Skyddsvärnet och SEF (Sveriges ensamkommandes förening).
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Ekonomisk redovisning
Styrelsen för Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2012.
 

Förvaltningsberättelse
 
 Information om verksamheten
Enligt bifogad verksamhetsberättelse.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 30 897 32 201 27 337 30 247 26 224
Resultat efter avskrivningar -3 621 -459 -675 1 366 1 276
Resultat efter finansiella poster -2 654 2 810 -128 5 768 -1 014
Soliditet (%) 87 88 91 91 91
Kassalikviditet (%) 161 202 270 278 332

 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst    32 397 108
årets förlust     -2 653 665
     29 743 443
disponeras så att
i ny räkning överföres   29 743 443
 
Föreningens  resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med  
tilläggsupplysningar.

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Org. nr 802003-0832
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Resultaträkning
 

nOt 2012-01-01 – 2012-12-31 2011-01-01 – 2011-12-31

Nettoomsättning  30 897 119 32 201 247
Övriga rörelseintäkter 1 4 138 744 2 634 796

 35 035 863 34 836 043

rörelsens kostnader    
Klientkostnader & kostnader för familjevärdar  -6 576 246 -6 387 795
Övriga externa kostnader  -7 178 934 -7 005 576
Personalkostnader 2 -24 325 102 -21 369 467
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -576 338 -532 662
  -38 656 620 -35 295 500
rörelseresultat  -3 620 757 -459 457

Resultat från finansiella poster    
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 4 956 465 3 308 820
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  41 110 40 135
Räntekostnader och liknande resultatposter  -30 483 -79 611
  967 092 3 269 344
Resultat efter finansiella poster  -2 653 665 2 809 887

resultat före skatt  -2 653 665 2 809 887

årets resultat  -2 653 665 2 809 887
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Balansräkning
tIllgångAr nOt 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 5 5 632 836 5 781 289
Balanserade kostnader byggnader 6 103 515 139 334
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 27 094 56 925
Maskiner, inventarier och bilar 8 730 529 622 429
  6 493 974 6 599 977

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 9 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 20 370 378 21 134 596
  20 470 378 21 234 596
summa anläggningstillgångar  26 964 352 27 834 573
    

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  3 592 028 2 874 282
Aktuella skattefordringar  152 000 198 935
Övriga fordringar  251 718 117 638
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 738 203 1 192 097
   5 733 949 4 382  952

Kassa och bank  1 566 577 4 642 268
summa omsättningstillgångar  7 300 526 9 025 220

sUMMA tIllgångAr  34 264 878 36 859 793

eget kAPItAl Och skUlDer nOt 2012-12-31 2011-12-31

eget kapital 12   
Fritt eget kapital
Balanserat resultat och donationer  32 397 108 29 587 221
Årets resultat  -2 653 665 2 809 887
  29 743 443 32 397 108
summa eget kapital  29 743 443 32 397 108

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  834 982 796 960
Skulder till koncernföretag  60 670 71 492
Övriga skulder  381 784 346 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 243 999 3 247 648
summa kortfristiga skulder  4 521 435 4 462 685

   
sUMMA eget kAPItAl Och skUlDer  34 264 878 36 859 793

ställda säkerheter

Övriga ställda panter och säkerheter   
Bankgaranti/bankräkning 358 925 354 462
 358 925 354 462
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 500 000 0

500 000 0
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
 � Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 � Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 � Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 � Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 � Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
 � Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen  

7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

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

Noter
nOt 1 MeDleMsAVgIFter/BIDrAg
Posten består främst av bidrag från Allmänna Arvsfonden om 2 543 618 kronor (1 954 593 kronor),  
1 479 911 kronor  (675 503 kronor) avser erhållna anordnarbidrag samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen.  
Medlemsavgifterna uppgår till 5 600 kronor (4 700 kronor).
 
nOt 2 AnstÄllDA Och PersOnAlkOstnADer 2012 2011

Medelantalet anställda   
Kvinnor 25 20
Män 13 15

38 35
löner och andra ersättningar samt sociala  
kostnader inklusive pensionskostnader   
Löner och andra ersättningar 17 317 919 15 418 034
Sociala kostnader 5 395 137 4 776 309
Pensionskostnader 913 539 878 833

23 626 595 21 073 176
totala löner, andra ersättningar,  
sociala kostnader och pensionskostnader 23 626 595 21 073 176

Upplysning om sjukfrånvaro   
Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,8 % 1,7 %
Andel sjukfrånvaro för kvinnor 2,3 % 2,1 %
Andel sjukfrånvaro för män 0,8 % 1,2 %

könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 63 % 67 %
Andel män i styrelsen 37 % 33 %
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 2 687 522 kronor (2 271 187 kronor).
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nOt 3 AVskrIVnIngAr Och neDskrIVnIngAr 2012 2011

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 öVrIgA VÄrDePAPPer Och 
FOrDrIngAr sOM Är AnlÄggnIngstIllgångAr 2012 2011
   
Utdelningar på andelar i andra företag 585 447 330 817
Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga  
fordringar hos andra företag 281 868 2 657 668
Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i 
andra företag 45 773 221 056
Avkastning Joel & Lisa Mönners fond 43 377 99 279
 956 465 3 308 820

   
nOt 5 BYggnADer Och MArk 2012-12-31 2011-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 7 422 788 7 153 366
Inköp  269 422
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 422 788 7 422 788
   
Ingående avskrivningar -1 641 499 -1 493 044
Årets avskrivningar -148 453 -148 455
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 789 952 -1 641 499
   
Utgående redovisat värde 5 632 836 5 781 289
   
Avser Pekfingret 1, Bromma, Stockholm

 
nOt 6 BAlAnserADe kOstnADer BYggnADer 2012-12-31 2011-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 865 351 835 223
Inköp 34 780 30 128
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 900 131 865 351
   
Ingående avskrivningar -726 017 -634 194
Årets avskrivningar -70 599 -91 823
Utgående ackumulerade avskrivningar -796 616 -726 017
   
Utgående redovisat värde 103 515 139 334
   
nOt 7 FörBÄttrIngsUtgIFter På AnnAns FAstIghet 2012-12-31 2011-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 149 156 104 000
Inköp  45 156
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 149 156 149 156
   
Ingående avskrivningar -92 231 -62 400
Årets avskrivningar -29 831 -29 831
Utgående ackumulerade avskrivningar -122 062 -92 231
   
Utgående redovisat värde 27 094 56 925
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nOt 13 UPPlUPnA kOstnADer Och FörUtBetAlDA IntÄkter 2012-12-31 2011-12-31
   
Upplupna löner 582 165 588 396
Upplupna semesterlöner 833 294 764 517
Upplupna sociala avgifter 466 302 383 755
Upplupen särskild löneskatt 206 119 199 389
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 024 653 1 184 911
Förutbetalda hyresintäkter 131 466 126 680
 3 243 999 3 247 648

nOt 12 FörÄnDrIng AV eget kAPItAl

 
 

Donerade
fonder

Fondering
 

Balanserat
resultat

årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 272 570 383 867 28 930 783 2 809 887
Disposition föregående års resultat   2 809 887 -2 809 887
Årets resultat    2 653 665
Belopp vid årets utgång 272 570 383 867 31 740 670 2 653 665

nOt 10 AnDrA långFrIstIgA VÄrDePAPPersInnehAV

namn Bokfört värde Marknadsvärde
Noterade aktier och andelar, finansiella anläggningstillgångar 18 443 590 18 735 666
Andelar i Bostadsrättsföreningar 1 926 788 —
 20 370 378 18 735 666
   

nOt 11 FörUtBetAlDA kOstnADer Och UPPlUPnA IntÄkter 2012-12-31 2011-12-31
   
Förutbetalda kostnader 191 112 160 441
Förutbetalda hyror 1 224 548 962 722
Upplupna intäkter 322 543 68 934
 1 738 203 1 192 097

nOt 9 sPecIFIkAtIOn AnDelAr I kOncernFöretAg
 
namn kapital andel rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Skyddsvärnets Sociala Företag AB 100% 100% 1 000 100 000

   100 000

 Org.nr säte eget kapital resultat
Skyddsvärnets Sociala Företag AB 556543-2944 Stockholm -65 486 -12 344

 

nOt 8 MAskIner, InVentArIer Och BIlAr 2012-12-31 2011-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 3 776 979 3 367 366
Inköp 435 555 409 613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 212 534 3 776 979
   
Ingående avskrivningar -3 154 550 -2 891 997
Årets avskrivningar -327 455 -262 553
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 482 005 -3 154 550
   
Utgående redovisat värde 730 529 622 429



 33 

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM   ORG. NR 802003-0832

Gunnar Engström
Styrelseordförande
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Ledamot
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Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2013
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 
Org.nr 802003-0832

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för För-
eningen Skyddsvärnet i Stockholm för räkenskapsåret 
2012.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär 
detta att han utfört revisionen enligt  International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yr-
kesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma risker-
na för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprät-
tar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den över- 
gripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens  
finansiella ställning per den 2012-12-31 och av dess  
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.
 

rapport om andra krav  
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut-
fört en revision av styrelsens förvaltning av Föreningen 
Skyddsvärnet i Stockholm för räkenskapsåret 2012.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret  för förvaltningen.
 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört re-
visionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat vä-
sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt-
ningsskyldig mot föreningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens  
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 mars 2013

Lars-Olof Eklund Eva Thim Karlsson
Auktoriserad revisor Revisor



Fredrik Gunnarsson, Lena Ludwigs och Susanne Elg i glatt samspråk på Kansliet.

DIrektOr
Nilla Helgesson
Mobil: 070-586 13 61
E-post: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

kOMMUnIkAtIOnsAnsVArIg
Eva Bernerskog
Mobil: 076-776 65 10
E-post: eva.bernerskog@skyddsvarnet.se

VårDkeDJAn
Verksamhetschef Fredrik Gunnarsson
tfn 08-729 17 39, 070-586 13 16
e-post fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se

FAMIlJeVårD
PsYkOlOgMOttAgnIng 
öPPenVårD
enhetschef Susanne Rosén
tel 08-729 17 34, 070-520 99 22
e-post susanne.rosen@skyddsvarnet.se
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BJörkA BOenDe MeD ArBetstrÄnIng
BOenDestöD BJörkA
enhetschef Susanne Rosén
tel 08-729 17 34, 070-520 99 22
e-post susanne.rosen@skyddsvarnet.se

trÄnIngslÄgenheter
kOntAktPersOn
enhetschef Susanne Elg
tel 08-729 17 37, 070-278 93 00
e-post susanne.elg@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
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