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LINKÖPINGS STADSMISSION MEDLEMMAR 2017:
BAPTISTKYRKAN LINKÖPING ● BERGA FÖRSAMLING ● CITYKYRKAN ● EFS MISSIONSFÖRENING I LINKÖPING ● FÖRSAMLINGEN TREKLANGEN NYKIL
GOTTFRIDSBERGS FÖRSAMLING ● JOHANNELUNDS FÖRSAMLING ● JOHANNESKYRKAN I ÅTVIDABERG ● KÄRNA FÖRSAMLING ● LANDERYDS FÖRSAMLING
LINGHEMSKYRKAN ● LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING ● LINKÖPINGS MISSIONSFÖRSAMLING ● NYKIL-GAMMALKIL FÖRSAMLING ● RYDS FÖRSAMLING
RYTTARGÅRDSKYRKAN ● S:T LARS FÖRSAMLING ● S:T NIKOLAI KATOLSKA FÖRSAMLING ● SKEDA FÖRSAMLING ● SKEDA MISSIONSFÖRSAMLING
SKÄGGETORPS FÖRSAMLING ● SLAKA FÖRSAMLING ● ULRIKA FÖRSAMLING ● VIKINGSTAD MISSIONSFÖRSAMLING ● VIKINGSTADS FÖRSAMLING
VIST FÖRSAMLING ● VRETA KLOSTER FÖRSAMLING ● VÅRDNÄS FÖRSAMLING ● ÅKERBO FÖRSAMLING

Medlemsförsamlingarna är hemmahörande i följande kyrkosamfund: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan,
Evangeliska Frikyrkan (EFK), Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) samt Katolska kyrkan.

FRÅN UTANFÖRSKAP
TILL DELAKTIGHET
Vårt arbete riktar sig till människor i utsatta livssituationer och
utgår ifrån de behov som finns. Verksamheternas utformning
spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp
till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle.

professionalism, tillgänglighet och samverkan är vårt uppdrag
att ge behövande människor redskap på vägen. Både för att
kunna förstärka sina egna resurser och för att bli en del av
samhället.

Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda
människan, förbättra hela livssituationen och stötta till
egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Med

Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att
kränka. Och den hållningen ska vi både försvara och överträffa.
Varje dag. Varje möte. För ett mänskligare samhälle!
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LINKÖPINGS STADSMISSION
Linköpings Stadsmission bildades 15 november 1971. Organisationsformen var från början stiftelse men sedan 1984 är vi en ideell
förening. 15 augusti 1972 startade den första verksamheten på
Nygatan 5 i Linköping, där p-huset Druvan finns idag. Gensvaret blev
stort. På två år fick 575 unika personer hjälp med mat, kläder och
skor. Den verksamheten heter idag Kontaktcentrum och finns
på Isidor Kjellbergs gränd, bakom p-huset Detektiven i centrala
Linköping. Under 2017 bedrev Linköpings Stadsmission totalt 19 olika
verksamheter.

STYRELSELEDAMÖTER: PETHER NORDIN (ORDF.), GUNILLA SANDH (V. ORDF.),
LINNÉA ROSENBAUM, STEFAN NELLMARK, KATRIN ENGLUND, THERÉSE EKLÖF, CATHARINA
HELMERSSON, JONAS RIDDERSTRÖM (JAN-AUG), AXEL LAGERFELT (FR. SEPT, TIDIGARE ERS.),
ERIK STYRENIUS (ERS.), ASTRID BRISSMAN (ERS.), ANDREAS HELLGREN (ERS.)
LEDNINGSGRUPP: SANNA DETLEFSEN (DIREKTOR), THERESE LINERHAV, JENNY AHLÉN
(FÖRÄLDRALEDIG FR MAJ) AZADEH PENDARI (VIK), KERSTIN ELLIS, LINDA CLAESSON

VÅR VISION:

ETT MÄNSKLIGARE
SAMHÄLLE
En av nio medlemmar i Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.
Linköpings Stadsmission är en idéburen,
icke-vinstdrivande organisation, som
varken tillhör offentlig eller privat sektor.
Vi tillhör civilsamhället och vårt uppdrag
är att bedriva professionellt socialt arbete
i Linköping samt kringliggande kommuner.

VERKSAMHETSIDÉ:
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MEDARBETARE
VOLONTÄRER

Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan,
förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social
omsorg och socialt företagande. Vi ska utmana samhället genom att
bedriva och utforma social verksamhet utifrån den enskilda individens
behov. Vi ska även som opinionsbildare visa på brister i samhället och
därigenom verka för samhällsförbättring.
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INSAMLING
Gåvor från FÖRETAG/FÖRENINGAR uppgick i
direkta penninggåvor till 570 000 kr
Bidragen från STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER uppgick till 6,3 MSEK

3%

ANTAL VOLONTÄRTIMMAR

5 339

31%

Insamling från PRIVATPERSONER uppgick till
13,6 MSEK (påverkat av extraordinärt arv på 11,2 MSEK)

DELTAGARE I ARBETSINTEGRATION

66%

96

TOTALT: 20,5 MSEK
RÅDGIVNINGSMÖTEN CROSSROADS

”

VI VILL I NÄRA DIALOG MED VÅRA SAMVERKANSPARTER
OCH MEDLEMMAR UTFORMA VERKSAMHETEN FÖR ATT
PÅ BÄSTA SÄTT MÖTA DE BEHOV SOM MÄNNISKOR I
UTSATTA LIVSSITUATIONER KAN HA.
Pether Nordin, ordförande Linköpings Stadsmission
s. 6-7

891

LUNCHER KONTAKTCENTRUM

8 000
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ÖVERBLICK VERKSAMHETER
Inom parentes uppges siffror för 2017

BOENDE & BOENDESTÖD
Alla människor har rätt till ett eget boende. Linköpings
Stadsmission driver olika former av boenden för vuxna.
Deltagare kan bo i egna lägenheter i gemensam fastighet
med tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet
runt. Vi har också externa lägenheter där boendestöd erbjuds
i hemmet. En del boenden har akutplatser/jourlägenheter att
erbjuda.

STÖD & SAMTAL
Att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer och få
personligt samtalstöd är ibland det som hjälper en människa
vidare i det svåra. Samtalet är en möjlighet att förstå sin
situation bättre, hitta strategier för att lösa konflikter eller att
hitta en framtid att sträva efter.
På Linköpings Stadsmissions samtalsmottagning i Villa Ådala
på Hamngatan i Linköping finns möjlighet att få medmänskligt
och professionellt samtalsstöd.

>> För vuxna med långvarig beroendeproblematik.
Stöd och tillsyn dygnet runt. Motivationsstödjande insatser för
att minska alkohol- och drogkonsumtion:

•
•
•

STÖDBOENDE GÖTGATAN 13 lgh
STÖDBOENDE VALHALLAGATAN 14 lgh
MOTALA BOENDESTÖD 10 lgh gemensam fastighet
+ 10 lgh externa + 4 akutplatser

• FAMILJERÅDGIVNING (66 par)
• ENSKILDA SAMTAL RÅD & STÖD (300 individer, 1 950 samtal)
• ANHÖRIGSTÖD (12 gruppdeltagare,
22 individer enskilda samtal)

• VITA (22 gruppdeltagare)
>> För våldsutsatta kvinnor med aktiv
beroendeproblematik i behov av skydd. Skalskyddad
trappuppgång med hög säkerhet för säkerställning att
obehöriga ej kommer in. Motivationsstödjande insatser för att
minska alkohol- och drogkonsumtion:

•

• VENT (560 enskilda samtal, 30 gruppdeltagare)
• UNGA FÖRÄLDRAR (28 familjer)
• LIVSBERÄTTARGRUPP (8 gruppdeltagare)

ÖDEGÅRDSGATAN SKALSKYDDAT BOENDE 6 lgh + 4 akutplatser
+ 4 boendestödsplatser

>> För våldsutsatta kvinnor med barn i behov av
tillfälligt skydd på hemlig adress (startades oktober 2017):

•

SKYDDAT BOENDE plats för 3 vuxna och 4 barn
(5 kvinnor, 5 barn)

>> HVB ensamkommande flyktingbarn
(stängdes mars 2017):

•

BOENDE TORNBY 10 platser

ARBETSINTEGRATION
Genom arbetsträning hos oss får människor som står långt
från arbetsmarknaden möjlighet att hitta sin väg till delaktighet
i samhälle och arbetsliv.
Vi driver tre väletablerade sociala företag i Linköping.
(96 deltagare i arbetsträning, 3 utbildningstjänster)

• STADSMISSIONENS CAFÉ
>> Boende LSS:

•
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LÖVSÅNGAREVÄGEN LINGHEM 6 platser

• RESTAURANG VON DUFVA
• STADSMISSIONENS SECOND HAND

ÖPPNA SOCIALA VERKSAMHETER
Olika sammanhang som förmedlar hopp i vardagen. Behoven
kan skifta. En del människor har det tillfälligt tufft, andra har
levt i långvarig social utsatthet. Det kan handla om stöd till en
meningsfull fritid, kontakt med olika samhällsinstanser, social
gemenskap eller någon som lyssnar. Det kan också handla
om grundläggande behov som mat, kläder och tillhörighet. Vi
finns till för den som behöver.

CROSSROADS & STADSMISSIONSHÄLSAN
Verksamheter för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land
och som lever i fattigdom och hemlöshet i Linköping.

•

CROSSROADS är ett råd- och stödcenter för utsatta
EU-medborgare (IOP Linköpings kommun) som lever i
fattigdom och hemlöshet i Linköping. Målet med verksamheten är att motverka socialt utanförskap, stärka
varje människa och fungera som länk till myndigheter.

• KONTAKTCENTRUM för vuxna med svåra livsproblem,
ofta med beroendeproblematik.
(63 besökare/dag, 1 400 stödtimmar)

Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov av
enklare lunch, dusch och tvättmöjligheter samt erbjuder
rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter. (891 rådgivningsmöten, 4 511 serverade luncher,
1 619 övernattningar härbärget jan-mars)

• UNGA FORUM (fd Sputnik) för unga mellan 16-25 år
(850 personer, 130 enskilda samtal, 28 temalektioner)

• ÖDEGÅRDSGATAN ÖPPEN VERKSAMHET för våldsutsatta
kvinnor med beroendeproblematik. (839 besök)

• AKTIVITETER & SYSSELSÄTTNING för vuxna med
beroendeproblematik. Målsättningen är att skapa
förutsättningar för goda rutiner och förlänga deltagarnas
nyktra perioder.
(12 deltagare studier, 113 deltagare aktiviteter/praktik)

•

STADSMISSIONSHÄLSAN Hälsovård med målet att ge
vård i tidigt skede och höja målgruppens hälsostatus.
Uppdraget är att arbeta hälsofrämjande genom
information och utbildning om bl.a. hälsa, kost- och
näringslära. Öppen för målgruppen en kväll i veckan.
(IOP Region Östergötland). (245 patientbesök)

BEHANDLING & VÅRD
• OASEN HVB (17 vårdplatser) är vårt behandlingshem
exklusivt för kvinnor. Unik kombinationsbehandling för
våldsutsatthet och substansberoende (alkohol, droger,
läkemedel). (31 deltagare)

• TRÄNINGSBOENDE (5 lgh i gemensam fastighet +
1 extern lgh): fokus på att bygga upp en nykter
och drogfri vardag i eget boende efter avslutad
behandling. Stöd med arbetsförberedelser samt
motivationsstödjande insatser för bibehållet
engagemang i planering och beslut.
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“NÄR DET OFFENTLIGA VÄLFÄRDSSYSTEMET SÄTTS UNDER PRESS FÅR
DEN IDÉBURNA SEKTORN EN STÖRRE BETYDELSE”

ORDFÖRANDE PETHER NORDIN HAR ORDET

OERHÖRT TACKSAM FÖR
DET FÖRTROENDE SOM
VISAS OSS
Jag har haft förmånen att återigen följa ett år i min roll
som ordförande. Det är tydligt att den idéburna sektorn
får en allt större betydelse när det offentliga välfärdssytemet sätts under press. Linköpings Stadsmission får
i ett sådant perspektiv, som självständig och oberoende
aktör, en viktig roll i utveckling av demokrati och
samhälle.
Vinster i välfärden har under året varit en aktuell fråga
för FAMNA - branschorganisationen inom idéburen vård
och omsorg. I det förslag som riksdagen lagt fram är idéburen sektor undantagen från begränsning. Detta tolkar
jag som en tydlig signal på att det arbete Linköpings
Stadsmission och andra aktörer inom civilsamhället
gör varje dag och varje natt spelar roll för ett samhälle som har fokus på fattigdomsbekämpning och
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upprätthållandet av mänskliga rättigheter.
Människans värde ska inte värderas utifrån
prestationsförmåga. Inte heller utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Med den kristna människosynen som plattform står Linköpings Stadsmission
för en individuell syn på varje människas unika och
okränkbara värde. Det kommer vi hålla fast vid,
närhelst enskilda individer eller grupper hamnar
mellan stolarna eller osynliggörs.
År 2017 blev ett år med starkt fokus på ekonomin. Vi
konkurrerar med såväl stora privata bolag som mindre
enskilda aktörer kring utförandet av sociala tjänster.
Konkurrensen är hård. En organisation präglad av

Pop Up Second Hand.
Engagemang kan ha
olika ansikten. Under
2017 handlade 37 484
kunder i vår Second
Hand i Tornby. Bild från
Instagramtävlingen i
samband med butikens
1-årsjubileum.

Foto: Elin Svensson

Övre bilden t.höger: Julkampanj 2017. Stort tack för gåvor,
engagemang och samarbete. Ni gav hopp!
Nedre bilden t hö. Gott för en god sak. På Stadsmissionens
café har 35 volontärer engagerat sig under 2017.

affärsmässighet, professionalitet och ansvar krävs för en
hållbar ekonomi. För att definiera riktningen framåt  har
styrelsen och ledningsgruppen tillsammans tagit fram en
ny strategisk plattform.
Insamlingen från privata gåvogivare i Sverige ökar
och den utvecklingen vill vi hänga med i. Grunden till
finansieringen bygger på avtal med kommun och stat,
gåvor och bidrag, samt intäkter från egen försäljning.  

och företag för stor generositet i givande och tilltro.
Tack också till Linköpings kommun, Motala kommun,
Linköpings domkyrkopastorat, övriga församlingar och
många andra kommuner samt till Arbetsförmedlingen
och andra samarbetsparter för visat förtroende och
goda affärskontakter. Vi vill också framföra vårt tack till
direktor, ledningsgrupp, alla medarbetare och volontärer
för ett mycket gott arbete under året.

Det förtroende och det engagemang som
visas Linköpings Stadsmission - inte minst det
extraordinära arvet vi fick under året - ger oss
nödvändigt stöd för att ta arbetet för ett mänskligare
samhälle till nya nivåer.

Det är viktigt för Linköpings Stadsmission att fortsätta
utvecklas för att möta framtiden. I nära dialog med
våra samverkansparter och medlemmar vill vi utforma
verksamheten för att på bästa sätt möta de behov som
människor i utsatta livssituationer kan ha.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till enskilda
personer, församlingar, organisationer, föreningar

Med den här årsredovisningen lägger vi 2017 och
Linköpings Stadsmissions 45:e verksamhetsår till
handlingarna. Välkommen 2018!
Pether Nordin, ordförande Linköpings Stadsmission
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“DET SKA MÄRKAS NÄR EN STADSMISSION FINNS I
STADEN DÄR MAN LEVER OCH VERKAR.”

DIREKTOR SANNA DETLEFSEN HAR ORDET

PROFESSIONELL HJÄLP
UTAN ATT TUMMA PÅ
MEDMÄNSKLIGHET
En del ord är så stora att de bara får plats i välskrivna dokument och avtal. På Linköpings Stadsmission
nöjer vi oss aldrig med det! Ända sedan starten 1972
har vårt viktigaste uppdrag varit att bryta ner vackra
ord som mångfald, inkludering, egenmakt och
välfärd till relevanta insatser som gör skillnad för
den enskilda människan. Jag skulle vilja påstå att vår
absolut viktigaste roll är att stå upp för människors rätt att
känna makt över sitt eget liv. Vi kallar det för egenmakt.
Det ska märkas när en stadsmission finns i staden
där man lever och verkar. När trygghet, ekonomi, boende
och hälsa raseras och utsatthet tar över finns vi där för
att lindra, stötta och ge hjälp på vägen. Ibland är det
akut och andra gånger är insatserna mer av långsiktig
karaktär.
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Jag är en stor vän av den självvalda familjen. Människor som blir nära i samband med avgörande händelser i
livet. Samhörighet och gemenskap som känns på djupet.
Efter mitt första helår som direktor är jag otroligt stolt
över att Linköpings Stadsmission får ha just den funktionen för många människor i Linköping och närliggande
kommuner. Att kontakten och tiden med oss får en
avgörande betydelse i livet. Att få känna tillräckligt
med trygghet för att våga ta några steg bort från
hjälplöshetens snaror och förändra sitt liv.
Många människor i vår tid behöver förhålla sig till ett
svårbegripligt samhällssystem. Medarbetare hos oss
vittnar inte sällan om att mycket tid ägnas åt att förklara
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Okunskap leder
ofta till en ökad känsla av utanförskap, att hjälplöshet

Foto: Linus Forsberg

Oasen HVB. Här inne
pågår viktig forskningsstudie för att på bästa sätt
hjälpa våldsutsatta kvinnor
som vill leva ett liv fritt från
alkohol och droger.
Foto: Zandra Erikshed

Övre bilden t.höger: Årets
Hagdahlskock 2017. För
att vi utvecklar maten och
människorna i Linköping.
Nedre bilden t hö. Personaldag 2017 Medevi Brunn.
Medkänsla och kompetens
samlad i ett vackert rum.

permanentas. Därför är det livsviktigt att få kunskap om
hur man kan planera sitt liv och ta ansvar för sin egen
framtid. I vårt dagliga arbete möter vi så många människor som av olika anledningar ”fastnat” i vanmakt och
lidande. Att förflytta horisonter, ge nya perpektiv och
möjliggöra nya strategier är ett hårt och mödosamt
arbete för den som är på den resan. Men vi är envist
övertygade: med rätt förutsättningar och mycket
medmänsklig förståelse kan fler få makt över sina liv.
Vi vill fortsätta att verka för ett mänskligare
samhälle där det finns hopp om livet. Vi vill bidra till
ett samhälle som ger gensvar på de behov människor
har och erbjuder professionell hjälp utan att tumma
på medmänsklighet och genuina möten. Vi ska
fortsätta vara en röst för utsatta grupper och genom

Foto: Sussi Yildiz Dag

opinionsbildning försöka förändra det i samhället som
skapar och förstärker utsatthet.
Med 2017 har vi lagt det 45:e verksamhetsåret
bakom oss. Jag är otroligt stolt över alla medarbetare
som utfört ett engagerat och professionellt arbete i mötet
med de människor vi kommer i kontakt med. Jag riktar
också mitt varmaste tack till alla volontärer, tack för all
praktisk hjälp, visat intresse och mycket gott samarbete!
Och alla andra vänner- både privatpersoner, företag,
kyrkor och organisationer - alla era gillanden/delningar
på Instagram och Facebook, frivilliga gåvor som swishats
eller kommit via gåvogiro och sms, ägodelar som skänkts
till Second Hand – utan all tilltro och support skulle detta
arbete vara omöjligt. TACK!
Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission
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ARBETSINTEGRATION

ÅRETS HAGDAHLSKOCK PELLE BRING

ETT UTMÄRKELSENS ÅR
MED GOD EFTERSMAK
- Att vi fick uppmärksamhet och pris för att vi både utvecklar mat och
människor gör mig väldigt glad och stolt, säger Pelle Bring och syftar
såklart på utmärkelsen ”Årets Hagdahlskock” som satte agendan hela 2017
fram till finalen med de fullbokade julborden.
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Full koncentration på
Linköpings slott. Här
förbereder Pelle Bring
med teamet från von
Dufva delar av den
7-rättersmenyn som
särskilt inbjudna gäster
fick avnjuta samma kväll
som Hagdahlspriset
delades ut.
Foto: Linus Forsberg

“DET HÄFTIGA PÅ VON DUFVA ÄR JU HUR VI KOMBINERAR
KREATIVA MATUPPLEVELSER MED SOCIALT ARBETE”

43 401

RESTAURANGGÄSTER

29

DELTAGARE I ARBETSTRÄNING

2 355

JULBORDSGÄSTER

24 769

LUNCHGÄSTER

2017 blev minst sagt ett händelserikt år för både personalen och gästerna på restaurang von Dufva. Knappt
hade året börjat när restaurangchefen Pelle Bring fick ta
emot den glädjande nyheten: ”Årets Hagdahlskock” med
motiveringen ”För utveckling av den östgötska matkulturen, i kombination med socialt ansvarstagande.”
- Jag blev verkligen glad. Det häftiga på von Dufva är
ju hur vi kombinerar kreativa matupplevelser med socialt
arbete. Varje dag står våra medarbetare sida vid sida
med arbetstränande och investerar kunskap och tid för
att ge fler möjlighet att tro på sig själva och ta några steg
närmare möjligheterna att få ett jobb, berättar Pelle.
Priset togs emot inför allmänheten måndagen den
6 februari 2017. Samma dag serverade Pelle Bring och
teamet från Restaurang von Dufva en kreativt komponerad 7-rätters middag på Linköpings Slott, en hyllning
till Östergötland i både smak och ingredienser. Närvarande i slottssalen var Hagdahlsakademien, som står för
utnämningen, samt särskilt inbjudna gäster.

En väg till arbete
För Pelle Bring, som tidigare varit kock på restauranger
som Göta hotell, Väderstad centralkrog och Restaurang
Collegium, var priset hedrande.
- Jag har ju varit i miljöer och haft turen att få arbeta
tillsammans med flera tidigare Hagdahlspristagare, vilket
ju är en inspiration i sig, berättar han.
Men Pelle Bring hade inte tidigare arbetat med den
dubbla affärsidé som ligger till grund för Linköpings

Stadsmissions tre sociala företag där Von Dufva ingår.    
- För mig var det helt nytt att utveckla människor
på det sättet som vi gör här på restaurangen. Det är
magiskt och tufft på samma gång. Men att få ge vidare
av sin passion till andra på det här meningsfulla sättet är
faktiskt svårslaget, menar han.

Dubbel godhet
Under sina år som restaurangchef har Pelle med team
hunnit utvecklat olika helgkoncept där ordet buffé fått en
ny mening. Seafood på fredagar lanserades våren 2016
och under Hagdahlsåret var det dags att sätta BBQ på
Linköpings matkarta.
- Jag har länge velat ge Linköping en kväll i köttets
tecken. Målbilden för von Dufvas BBQ buffé är ett stökigt
grillhus någonstans mellan Texas och Louisiana, där
grillen slänger ur sig hela skinkor eller briskets som rökts
hela nätter.
Ett redan innehållsrikt 2017 avslutades med en
julbordssuccé som gav mersmak.
- Vi hade nog inte förstått hur populärt det skulle bli
att välja oss till julbordet. Många lockades nog av den
dubbla godheten till jul: det är ju få restauranger där
man får äta gott och göra gott på samma gång. Så 2018
behöver vi definitivt erbjuda fler sittningar med målet att
inte behöva säga nej till någon, varken privatpersoner
eller företag lovar Pelle. •
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ÅRET PÅ STADSMISSIONENS CAFÉ

FRÅN ARBETSTRÄNING
TILL ANSTÄLLNING
Alla människor bär på en historia. Vissa tyngre än
andras. Malin Thilenius Forss kom till Stadsmissionens
Café 2014 för att arbetsträna. Och här blev hon kvar.

- Linköpings Stadsmission har den förståelsen som
krävdes för att jag skulle kunna växa och till slut dela
med mig till andra. Jag hade inte varit den jag är idag
om jag inte hade börjat på Stadsmissionens Café, säger
Malin Thilenius Forss och låter blicken svepa över
caféet. I bakgrunden hörs musik från caféets högtalare
och skratt från gästerna.
På Stadsmissionens Café möts man av arbetstränande och personal. Malin har varit på båda sidorna.
Under flera år led hon av generaliserat ångestsyndrom
med symtom som social fobi, agorafobi och rädsla för
offentliga panikångestattacker. Något som resulterade i
att hon isolerade sig hemma.

Totalt in i väggen
Innan allt detta började hade Malin haft många
bollar i luften. Tillsammans med sin exmake drev hon
under flera år Trädgårdshotellet i Åtvidaberg, som
de senare blev tvungna att avveckla. Malin fick jobb
som anläggningsansvarig på Landeryds Golfklubb,
men blev efter en tid uppsagd på grund av arbetsbrist.
Detta blev startskottet för en tung period. Med många
övertidstimmar bakom sig, en uppsägning och till slut en
skilsmässa började Malins kropp säga ifrån.
- Jag gick totalt in i väggen, säger hon om perioden.
Det var under den här tiden hon drabbades av
generaliserat ångestsyndrom och började isolera sig allt
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VOLONTÄRER
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3 224

GÄSTER AFTERNOON TEA

mer. Malin förstod inte varför kroppen reagerade som
den gjorde. Att hon hade drabbats av psykisk ohälsa slog
henne aldrig.
- Det är något som andra lider av. Jag som har ägt
hotell och suttit i styrelser. Inte kan väl jag drabbas av
psykisk sjukdom tänkte jag.
Det var inte förrän Malin gick till en läkare och fick
diagnosen som hon förstod att hon hade utvecklat
psykisk ohälsa som tagit över hennes liv.
I samförstånd med läkaren skrevs Malin in på Arbetsförmedlingens program ”förstärkta samhället”. Där blev
hon erbjuden arbetsträning på Stadsmissionens Café.
- Målet var att få mig utanför dörren. Att jag skulle
förstå att jag klarar av att vistas bland människor.

Vändningen
Långsamt började Malin utmana sig själv. Hon började
arbetsträna tio timmar i veckan, där den största
utmaningen blev bussresan från och till Åtvidaberg.
- Den resan var mest krävande för mig, men fick mig
också att inse att jag klarar det här.
Succesivt under ett års tid ökades timmarna på
caféet. Malin trivdes väldigt bra och förklarar att det
berodde på att hon aldrig blev ifrågasatt om varför hon
var där.
- Jag visste knappt själv varför jag behövde
arbetsträning, men jag kände mig trygg och accepterad.
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DELTAGARE I ARBETSTRÄNING

16 489
LUNCHER

En vändpunkt.

”STADSMISSIONEN HAR DEN FÖRSTÅELSEN SOM
KRÄVDES FÖR ATT JAG SKULLE KUNNA VÄXA OCH
TILL SLUT DELA MED MIG TILL ANDRA”
Hösten 2015 bedömde Arbetsförmedlingen att
Malin var redo att börja arbeta. Hennes arbetsträning
övergick till timanställning. I maj 2017 sökte hon den
utbildningstjänst (se faktarutan) hon har idag. Nu får
Malin ett stort stöd för andra som arbetstränar.
- Jag känner så mycket förståelse för deltagarna. För
mig är det självklart att dela med mig av det jag lärt mig,
säger hon och ler. Varje dag hjälper jag någon genom att
bara finnas där.
Självklart finns fortfarande dagar då Malin inte mår
helt bra. Tacksamheten hon får tillbaka från deltagarna
ger henne energi att varje dag fortsätta.
- Jag vet att jag mår bra när jag kommer hit, att jag
hittat rätt. Oavsett vart min framtid tar mig vill jag arbeta
med att hjälpa andra, avslutar Malin. •

Malin Thilenius Forss
delar med sig om den
mödosamma resan och
hur arbetsträningen
hjälpte henne tillbaka
igen. Tillbaka till sig själv
och till ett arbete.
Foto: Elin Ekman

VISSTE DU ATT?
Linköpings Stadsmission driver tre sociala företag:
Stadsmissionens Second Hand, Restaurang von Dufva
och Stadsmissionens Café. Vi erbjuder arbetsträning
för människor som står långt från arbetsmarknaden.
2017 arbetstränade totalt 96 personer på något av våra
sociala företag. För den som arbetstränat minst sex
månader finns möjlighet att inom ett år efter avslutat
program söka ettårig utbildningsanställning, med
subvention från Arbetsförmedlingen. 2017 var tre
personer anställda via denna form.

HUR MÄTER VI ANSTÄLLNINGSBARHET?
Grundläggande anställningsbarhet (GA) är en psykosocial modell med fokus på styrkor och färdigheter. Målbilden
är ökad anställningsbarhet och livskvalitet för deltagaren. Våra handledare och yrkescoacher är utbildade inom
både GA och MI (Motiverande Samtal) och ger individuell handledning samt stöd och motiverande insatser under
hela placeringstiden. Vi vill att deltagaren ska 1) öka sin anställningsbarhet 2) nå personliga mål 3) bli mer proaktiv i
relation till arbetsmarknaden 4) få referenser & nätverk
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CROSSROADS
& STADSMISSIONHÄLSAN

STADSMISSIONSHÄLSAN

SAMARBETE GER UTSATTA
EU-MEDBORGARE RÄTT
(TILL) VÅRD

Låg hälsostatus.
Läkaren Jens lyssnar
uppmärksamt innan ett
recept kan skrivas ut till
patienten som besöker
Stadsmissionshälsans
väldigt enkla mottagning.
Tolken Dimana hjälper till
på bulgariska.
Foto: Sussi Yildiz Dag

– Nu kan vi äntligen bygga upp en hälsolots där ett professionellt vårdteam
några timmar i veckan är redo att möta den här målgruppen. Vi har länge
sett att gruppens hälsostatus är låg, berättar Elin Sjögedahl. Hon är
projektledare på Crossroads och möter dagligen EU-medborgare som
försörjer sig genom tiggeri i Linköping.

4 511

SERVERADE LUNCHER

891

ENSKILDA
RÅDGIVNINGSMÖTEN

245

BESÖK
STADSMISSIONSHÄLSAN
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Då den här målgruppen ofta även har en komplex social
situation står det socialmedicinska perspektivet i fokus.
Vid behov finns stora möjligheter att samverka med
andra stödfunktioner inom Linköpings Stadsmission.

arbetar han på en vårdcentral i Linköping.
- De söker för stora och små krämpor. Vanligast är
ont i rörelseapparaten, preventivmedel, halsbränna och
medicinbehov för hypertoni och diabetes, berättar han.

En av dem som arbetar i vårdteamet är Kerstin, hon
är 28 år och arbetar till vardags som sjuksköterska på
akutmottagningen på US i Linköping.

Viktig kunskapsallians

- Jag har alltid velat vara där jag kan göra mest nytta.
Man tänker lätt att de största behoven finns i U-länder,
men även här i Sverige har vi människor i stor nöd runt
husknuten och man kan göra stor skillnad för dem, säger
hon och fortsätter:

- Jag får del av deras liv på ett sätt man inte får när
man ser dem i staden, förklarar han.

- Att vi finns sänder ut signalen att vi ser dem och att
vi bryr oss. Deras situation har inte förändrats någonting
från när de var nya här, men vårt förhållningssätt har det.
Vi har blivit vana, deras livssituation påverkar oss inte i
samma utsträckning. Det tycker jag är skrämmande och
oroväckande.
Kerstin får medhåll av läkaren Jens som varit en
del av Stadsmissionshälsan sedan starten. Till vardags

Jens tycker det är roligt att möta och hjälpa
människorna på Stadsmissionshälsans mottagning.

Samarbetet med Region Östergötland möjliggör
att målgruppen i en sedan tidigare trygg miljö, genom
Crossroads, också får enklare vård.
- Vi kan lotsa vidare till lämplig instans där det
bedöms vara nödvändigt. De erfarenheter vi bygger
upp under de här två åren är självklart värdefulla och vi
känner ett stort ansvar inför den här kunskapsalliansen med Region Östergötland, avslutar Kristin
Ljungemyr, enhetschef för både Crossroads och
Linköpings Stadsmissions Samtalsmottagning. •

IOP-AVTAL, VAD ÄR DET?
I april 2017 ingick Linköpings Stadsmission ett IOPavtal (idéburet offentligt partnerskap) med Region
Östergötland gällande preventiv hälsovård för utsatta
EU-medborgare och papperslösa. Avtalet ska möjliggöra
för målgruppen att i tidigt skede få vård och därigenom
höja deras hälsostatus.
Stadsmissionshälsan har öppet två timmar varje
torsdagskväll i Kontaktcentrums lokaler, samtidigt som
Crossroads tar emot enskilda för stöd, rådgivning och
klädutdelning. Utsatta EU-medborgare och papperslösa
får möjlighet att på plats träffa läkare och/eller
sjuksköterska men även annan personal inom vården.
Vid behov får patienten hjälp att komma vidare till den
allmänna sjukvården. I Stadsmissionshälsans uppdrag
ingår också att arbeta hälsofrämjande genom rutinmässiga informationer och utbildningar om bl.a. hälsa,
kost- och näringslära. Volontärer och tolkar (rumänska
och bulgariska) finns på plats varje vecka.
Samarbetet med Region Östergötland löper ut mars
2019, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år. IOP
ger förutsättningar till bättre möjligheter att nå resultat.
Linköpings Stadsmission är arbetsgivare för verksamheten och står för nödvändiga försäkringar. Två gånger
per år rapporterar parterna till varandra. •

VILKA ÄR DE SOM KOMMER HIT?
VARFÖR JOBBAR DE INTE?
KAN VI HJÄLPA?
Det är vanliga frågor som allmänheten ställer gällande
de människor som försörjer sig genom tiggeri.
Tiggeridebatten i Sverige handlar oftast om att utsatta
EU-medborgare ska få hjälp direkt i hemlandet. Man
talar om långsiktiga och strukturella lösningar, i stället
för att stötta dem här. Men långsiktiga förändringar tar
tid. Dessa människor står långt ifrån egenmakt och
innanförskap. Därför behöver de också få insatser för
den utsatta vardag som är deras. Här och nu.
Crossroads är ett råd- och stödcenter med matservering för EU-medborgare som lever i fattigdom
och hemlöshet i Linköping. Kostnadsfri lunch serveras
vardagar kl. 10.30–12.30 i Johanneskyrkans lokaler.
Möjlighet till dusch finns. Rådgivning erbjuds en kväll
i veckan.

”VI KAN FINNAS MED OCH STÖTTA UPP, MEN VI KAN INTE AXLA
OCH TA ÖVER DET PERSONLIGA ANSVARET FRÅN INDIVIDEN.”
s. 94 i metodhandboken utgiven av Sveriges Stadsmissioner/projektet EU-migranter som resurs
- om olika sätt att hjälpa utsatta EU-medborgare i kampen för innanförskap och egenmakt.

LÄSTIPS!
“Att vända muggen” metod- och inspirationsbok.
linkopingstadsmission.se/
crossroads

Med hjälp av tolk. Elin
Sjögedahl på Crossroads
matservering är med
och lyssnar när en av
besökarna, med hjälp av
tolken Ana och fotografier,
berättar om sina barn som
är kvar i Rumänien.
Foto: Ulrik Svedin
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GRUNDKURS I MOTIVERANDE SAMTAL (MI)

ARBETSINTEGRATION

EXTERN EFTERLYSNING:
FLER EMPATISKA EXPERTER
Att förhålla sig till människors förändringsprocesser har varit en
naturlig del av Linköpings Stadsmission arbete i 45 år. Oavsett
det handlar om beroendeproblematik, ensamhet, destruktiva relationer
eller våldsutsatthet så behöver vi möta varje enskild person och dennes
bild av verkligheten med respekt och tillit.

Varje år får ny personal på Linköpings Stadsmission
möjlighet att gå grundkursen i metoden Motiverande
samtal (MI). När idén att öppna upp kursen för externa
anmälningar kom 2016 kändes det självklart att dela med
sig kunskapen till fler människor i samhället.
- Det har blivit väldigt uppskattat! Kursen vänder
sig främst till dem som i sitt yrke behöver se och stötta
människor i förändringsprocesser, men givetvis är den
öppen för privatpersoner, som exempelvis föräldrar,
som vill möta sina barn på ett annat sätt, säger Therese
Linerhav, affärsområdeschef för Stöd & behandling.

► Teoretiska avsnitt varvas med träning och
demonstrationer, erfarna handledare coachar och
ger feedback
► Du hjälper individen att utforska sin egen
inställning till det som skapar problem och/eller
behöver förändras

Upplägget är enkelt. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen består av tre heldagar. Antalet kursplatser är
begränsat då tanken är att jobba med mindre grupper.

► Du tränar på att utveckla samtal som främjar
motivation och viljestyrka hos den du talar med

- Jag är förvånad över att så många fortfarande ser
på förändringar som något enkelt och linjärt, att det bara
handlar om att ”köra på” när beslutet väl är fattat. Men
riktigt så är det inte, säger Therese och fortsätter:

► Fokus på förändringsprocessens mekanismer,
inte det beteende eller den situation som ska
förändras

– På MI lär du dig att bli en samtalspartner som på
ett empatiskt sätt leder individen i förhandlingen med sig
själv. Ser jag problemet? Vill jag förändra situationen?
Har jag självförtroende att genomföra det som krävs? I
det spänningsfältet flyttar sig processen fram och tillbaka
hos individen, förklarar Therese Linerhav som har jobbat
med terapi i olika former under hela sitt yrkesliv. •
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MER OM MI

► Passar lärare, poliser, vårdpersonal med flera

2017: 3 KURSER, 37 DELTAGARE

”

Jag är övertygad om att samhället skulle bli en
mänskligare plats om fler t. ex lärare, vårdpersonal
och poliser blev säkrare i att möta människor som
behöver göra förändringar i sina liv. Jag vill ha fler i
vårt samhälle med verktyg och kompetens att empatiskt
leda och styra förändringsprocesser på individnivå. Och
färre som ”vet” vad som är bra och dikterar lösningar.
För varje arbetsgivare som hanterar människomöten
är det här en otroligt viktig men billig investering. Den
här metodiken känns självklar när man pratar om den,
men behöver verkligen landa i praktisk handling genom
övning och insikter. Fler behöver verkligen förstå att
varaktig förändring kommer inifrån individen och att
förändringsprocesser stannar av emellanåt. Vi behöver
därför bli fler experter som förstår ”change talk” i
praktiken.
Therese Linerhav
Affärsområdeschef Stöd & behandling
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BEHANDLING & VÅRD

Förväntansfull.
Caroline Karlsson är
föreståndare på Oasen
HVB i Linköping. Hon är
glad över att samhället nu
börjar få upp ögonen för den
kombinationsbehandling
som är möjlig att få för
våldsutssatta kvinnor med
aktiv beroendeproblematik.
Foto: Zandra Erikshed

OASEN HVB I FRAMKANT

FLER SER NU VÅRDSAMBANDET
MELLAN TRAUMA OCH
BEROENDEPROBLEMATIK
Substansberoende kvinnor som utsätts för våld har svårare beroendeproblematik och
högre frekvens psykiatriska problem som exempelvis Posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). I snart 20 år har Oasen HVB erbjudit behandling och arbetat med att
uppmärksamma detta samband.

Under 2017 kom äntligen gensvaret från flera håll.
Studiebesök från flera intresserade kommuner, viktiga
forskningssamarbeten och tilldelade medel från Allmänna
Arvsfonden för att ta fram nytt utbildningsmaterial.

belöningssystem, utan till hjärnans stress- och

- Vi vill driva frågan om bättre metoder,
bättre bemötande och sluta moralisera kring
beroendeproblematik och våldsutsatthet. Vi måste
vässa metoderna tillsammans med forskning, praktik
och socialtjänst, säger direktor Sanna Detlefsen som
i början på 2000-talet började sin tid på Linköpings
Stadsmission som föreståndare på just Oasen.

Vid diagnosticerad PTSD erbjuds kvinnorna på
Oasen en utökad utredning med deltagande i en
forskarledd COPE-studie i samarbete med Markus
Heilig och psykiatriker Andrea Johansson Capusan på
Linköpings universitet samt psykologen Anna Persson
och psykiatriker Åsa Magnusson på Karolinska
Institutet. Under 2018 är målet att uppnå 10 fullgjorda
COPE-behandlingar á 12 sessioner. Syftet med
studien är att se om metoden, som gett goda resultat i
öppenvården, är tillämpbar på HVB.

Kombinationsbehandlingarna på Oasen får stöd av
den världsledande beroendeforskaren och psykiatriker
Markus Heilig. Han är överläkare vid Psykiatriska
Kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, och
professor vid Linköpings universitet.
- Trots större kunskap om alkohol- och drogmissbruk som beroendesjukdom är det fortfarande sällsynt
med en modern behandling med metoder för samsjuklighet. Risken för återfall är inte kopplad till hjärnans
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orossystem. Oasens bemötande och behandling är än
så länge unik och min förhoppning är att fler tar efter
deras metodik, säger Markus Heilig.

- Vi är förväntansfulla inför resultatet. Behandlingen
kräver ordnade livsförhållanden för att kunna följa upp
sina möten regelbundet. Många av dessa kvinnor är i
en för svår situation för det, men på Oasen kan vi hjälpa
dem med den struktur de behöver, avslutar Caroline
Karlsson, föreståndare på Oasen HVB. •

LÄS ANNAS HISTORIA!
Anna har bott på vårt behandlingshem Oasen, ett
unikt HVB som tar emot kvinnor från hela landet. De
som kommer till oss har ett beroende av alkohol,
narkotika och/eller läkemedel. Nästan alla bär också
med sig fruktansvärda berättelser om våld. Våld
som de blivit utsatta för i en nära relation. Vi träffar
dagligen dessa kvinnor vars historier ingen vill höra,
vars hemska öden är svåra att ta in. Osynliggjorda
kvinnor som “får skit” vart de än vänder sig, de får ”skylla
sig själva” om de “väljer ett liv i missbruk”. Anna hade
många behandlingsförsök bakom sig, ingen insats hade
gett några varaktiga resultat.
- Här kunde jag för första gången fritt prata om mina
fruktansvärda våldsupplevelser, här bodde jag inte med
förövaren, berättar Anna om sin tid på Oasen.
Anna sa ofta att hon tyckte mycket illa om sig själv.
Det kom tidigt fram att flera av hennes erfarenheter av
våld var väldokumenterade. Sjukvården, socialtjänsten
och polisen hade alla noterat utan att erbjuda rätt stöd.
- Jag tog ett återfall, men för första gången utan att
bli straffad för det. Istället blev jag mött med omsorg. Det
hade jag aldrig fått uppleva av andra yrkesverksamma.
Personalen här hjälpte mig att bryta och våga komma
tillbaka. Tillsammans kunde vi reflektera över vad som
hände, berättar Anna vidare.

”FÖR ATT FLY FRÅN MIG
SJÄLV OCH ALLA JOBBIGA
KÄNSLOR OCH SLIPPA MIN
SNEDVRIDNA NEGATIVA
SJÄLVUPPFATTNING HAR JAG
ALLTID GÅTT TILLBAKA TILL MITT
BEROENDE”

LÄSTIPS!
“Ordet är mitt - berättelser
av våldsutsatta kvinnor i
missbruk”

Foto: Zandra Erikshed

7.9 MILJONER TILL
UTBILDNINGSPROJEKT
I april 2017 fick Linköpings Stadsmission drygt 7,9 miljoner av Allmänna
Arvsfonden för att utveckla och sprida utbildningsmaterial om våldsutsatta
personer med substansbrukssyndrom. I nära samarbete med Amphi
Produktion samt flera myndigheter och organisationer beräknas lanseringen
av utbildningsmaterialet påbörjas hösten 2019.
– Vår unika kompetens kring detta i kombination med kvinnornas egna
berättelser om våldsutsattheten är en mycket viktig del av utbildningsmaterialet, säger projektledaren Shora Zamani.

Att bygga tillit tar tid. Att våga se sin smärta är
outhärdligt. Men så en dag var Anna redo: hon ville på
djupet prata om våldet och det hon blivit utsatt för. Hon
tackar ja till behandlingsformen COPE. Fruktansvärda
bilder kommer upp.
- Det var nästa outhärdligt. Men jag kände mig trygg.
I behandlingen får jag en klinisk diagnos: Posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD). Det blir väldigt tydligt varför jag
gång på gång återgår till ett aktivt beroende. Jag har
aldrig fått behandling för det enorma obehag som våldet
skapat i min kropp.
Anna hade aldrig fått kunskap om hur våldsutsattheten förstärkte beroendeproblematiken. Det var
våldets konsekvenser som höll henne kvar i beroendet.
- Jag utgick ifrån att det var mig det var fel på. Men
personalen på Oasen fick mig hela tiden att känna
hopp. Här kunde jag för första gången känna en ökad
självkänsla och förståelse för min situation. •

linkopingstadsmission.se/
publikationer

Dokumentärfilm och pedagogiskt material utvecklas tillsammans med
målgruppen som intervjuas. Projektet påbörjades hösten 2017. Syftet är att
synliggöra målgruppen samt öka kompetensen hos både beslutsfattare och
yrkesverksamma.
– Äntligen lyfts denna viktiga fråga. Vi ser fram emot att få bidra med
vår kompetens i detta angelägna projekt, säger Per Ringqvist på Amphi
Produktion.

SUBSTANSBRUKSSYNDROM?

COPE?

I DSM-5 (psykiatrisk handbok 2013) slogs
diagnoskriterierna för beroende (hjärnans
påverkan och förändring) och missbruk (sociala
konsekvenser) samman till 11 kriterier under
begreppet Substansbrukssyndrom (eng.
substance use disorder).

En integrerad psykologisk kombinationsbehandling av PTSD och substansbrukssyndrom
• Engelska: Concurrent Treatment of PTSD
and Substance Use Disorders Using Prolonged
Exposure • Bygger på metoderna Förlängd
exponering och Återfallsprevention • Terapin
går ut på att patienten ska sluta undvika tankar,
känslor, platser och situationer som kopplas ihop
med trauma. Undvikandet leder till att problemen
kvarstår - därmed upprepade återfall
• 12 sessioner á 90 minuter

PTSD?

Posttraumatiskt stresssyndrom. En fördröjd/
långvarig reaktion på en traumatisk händelse
(våldtäkt, sexuella övergrepp, misshandel).
Vid PTSD finns hög grad av samsjuklighet som
depression, ångestsyndrom, substansberoende.
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BOENDE & BOENDESTÖD

”

Att bo på ett skyddat boende är alltid speciellt, både för
vuxna och barn. Det är en situation där du är begränsad
i din rörelsefrihet, du kan inte berätta för nära och kära
vart du är, du är uppryckt ur ditt sammanhang och kanske
bor du med personer du aldrig skulle umgås med annars.
Allt detta ställs på sin spets under julen, en högtid där
ensamheten, frustationen och känslan av maktlöshet blir
extra kännbar. För mig är det viktigt att kunna erbjuda
de boende - kvinnor som barn - en trygg, lugn, varm och
omtänksam jul fri från höjda röster, hot, slag, otrygghet
och rädsla. Idag har vi klätt granen tillsammans, druckit
glögg, ätit pepparkakor och lyssnat på julmusik på alla
möjliga språk. Barnen har dansat, sjungit och bidragit med
små pärlfigurer till julgranspyntet. Det blev en väldigt bra
start på vad som förhoppningsvis kommer bli en bra jul
för de kvinnor och barn jag träffar, trots deras annars
tuffa situation.
Caroline Persson

Verksamhetsledare Skyddat boende, om första julen på det nyöppnade boendet.

20

Foto: Linus Forsberg

SKYDDAT BOENDE MED BARNENS PERSPEKTIV
I oktober 2017 slog vi upp portarna till vårt första
skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Ett
skyddat boende som tar emot med kort varsel och månar
om kvinnans och barnens trygghet.
- Många kvinnor som lever med våldet i sin vardag
har barn som behöver få adekvat bemötande och stöd
i sina upplevelser. Hos oss är barnens perspektiv med
hela vägen: från genomförandeplan till kontaktperson och
aktiviteter, säger Caroline Persson, verksamhetsledare
på det nya skyddade boendet.
Insatser anpassas efter varje specifik situation med
fokus på hjälp att hitta nya livsvägar. Kartläggning och
insatser görs enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
Linköpings Stadsmission är sedan länge i framkant
vad gäller att synliggöra och behandla våldsutsatta
kvinnor med beroendeproblematik.
- Att nu även kunna erbjuda våldsutsatta kvinnor och
barn, utan koppling till beroende, ett boende med stöd
och skydd är ett viktigt steg i arbetet för ett liv fritt från
våld, säger Caroline Persson.
Det nystartade boendet har en självklar tillgång till
den omfattande kompetens som redan byggts upp kring
arbetet med våld i nära relationer, kompetensutbyte finns
både med kollegorna på Ödegårdsgatans skyddade
boende och HVB Oasen.
Tack vare ett nära samarbete med Linköpings
Stadsmissions samtalsmottagning kan dessutom olika
samtalsformer erbjudas både kvinnorna och barnen. •

PLATS FÖR 3 VUXNA
+ 4 BARN

Foto: Linus Forsberg

VÅLD I NÄRA RELATION Att lämna en våldsam relation är oftast inte enkelt. Våldet har blivit normaliserat och
kvinnan övertar ofta mannens bild av situationen och klandrar sig själv för det inträffade. När insikten att
relationen är en fara för hälsa och liv kommer finns flera kvarhållande faktorer. Kvinnans livsutrymme har
under tiden våldet pågått förminskats och tron till den egna förmåga är ofta nedbrutet. I samband med
separation trappas våldet upp och situationen bli än mer riskfylld.

PSYKOEDUKATION Vi vill hjälpa kvinnor och barn att förstå sin situation och sätta ord på sina erfarenheter. Vi

vill hjälpa dem att se våldets mekanismer och mönster, få dem att sluta skuldbelägga sig själva och förpassa skulden dit den hör hemma – till våldsutövaren.
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ÖPPNA SOCIALA VERKSAMHETER

KONTAKTCENTRUMS BESÖKARE BLEV SERVERADE

OVÄNTAD GEST MED
ALTERNATIV NOBELFEST
Besökarna på Kontaktcentrum är sedan tidigare inställda på högtidligt
luciafirande, julafton och nyårsbuffé. Fredag den 8 december 2017
var det dags att utöka repertoaren för festligheter med något nytt: en
alternativ Nobelfest med trerätters middag. Vilken fest det blev!

8 000

SERVERADE LUNCHER

18

JULVOLONTÄRER

130

BESÖKARE JULAFTON

- I samband med Sveriges finaste tillställning vill vi
passa på att visa våra besökare lite extra omvårdnad
med pompa och ståt och väldigt fin mat, säger Henrik
Hullfors, verksamhetsledare på Kontaktcentrum.
Det blev minst sagt en annorlunda upplevelse för
besökarna som till vardags brukar komma in för att få i sig
näringsrik frukost för 20 kr och en bit varm mat för 40 kr.
Den här dagen blir de bjudna till findukat bord med bordsservering. Personalen dukade upp för 60 personer, men
fick snabbt duka upp till ytterligare 20. Det är personalgänget som bestämt och provlagat fram nobelmenyn med
inspiration från 1991 års ”riktiga” nobelmiddag.
- Det här är tamigtusan det godaste jag ätit. Någonsin!
utbrast en nobelgäst till Correns journalist Carina
Glenning som var på plats. Catrine Rapp, kock och

behandlingspedagog på Kontaktcentrum, fick ta emot
härliga beröm från början till slut. Det var svårt att planera
när hon inte visste hur många som skulle dyka upp. Men
bra blev det!

Välbesökt Bullkyrka
- På mer ”vanliga” dagar gör jag veckomatsedlar
och lagar dagens lunch som serveras vardagar mellan
klockan 11-13:30. Då är det husmanskost som gäller,
berättar Catrine.
-Våra besökare är vana att leva sina liv utanför
det ordinarie samhället. Därför blir en sådan här grej
verkligen något stort för dem. Det här ska bli en tradition
och ett startskott för vårt årliga julfirande, berättar Henrik
och får nobelgästernas jubel.
Kontaktcentrum är en öppen verksamhet för
människor i social utsatthet och har funnits sedan starten
1972. Hit kommer människor med svåra livsproblem, där
ofta beroendeproblematik ingår, för mat, gemenskap och
kläder. Sedan i början på 80-talet drivs Kontaktcentrum i
lokaler centralt i Linköping på Isidor Kjellbergs gränd 3.
Varje söndag är “Bullkyrka” med grötfrukost och andakt välbesökt med ca 35 besökare. Varje måndag bjuds
besökarna dessutom in på husmöte där brukardemokrati
tillämpas. Som belöning blir det bingo där man kan vinna
matkuponger.
- En vanlig vardag har vi alltså både servering av
frukost och lunch till självkostnadspris. Hit kan de komma
och värma sig och känna att det finns människor som
verkligen bryr sig på riktigt, avslutar Henrik Hullfors. •

KONTAKTCENTRUMS NOBELMENY 2017

Uppläggning. Henrik Hullfors och Catrine Rapp hade fullt
upp på Kontaktcentrums första nobelmiddag.
Foto: Joakim Blomqvist
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Förrätt: Räkbakelse
Varmrätt: Ankbröst med apelsinmarinerad
rotsakskompott och havtornssås
Efterrätt: Vaniljparfait med krossad
saffransmaräng på hallonspegel

HIT KOMMER VARJE DAG MELLAN 30-70 PERSONER.
FÖR DE ALLRA FLESTA DEN ENDA PLATS DIT DE KÄNNER SIG VÄLKOMMA.
ATT FÅ ÄTA FRUKOST. KÄNNA SIG SEDD. FÅ VÄRMANDE KLÄDER. LÄSA
TIDNINGEN. KÄNNA GEMENSKAP. HJÄLP MED MYNDIGHETSKONTAKTER.
FÖR DEN SOM STÅR UTANFÖR KAN DET BETYDA ALLT.

Ny tradition är född. Vilken överraskning
det blev för besökarna på Kontaktcentrum
när personalen ställde till med en
tillställning i Nobels anda.
Foto: Joakim Blomqvist
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VOLONTÄRER

HEJ(A) VOLONTÄRER!

”Volontärer är en viktig del i vår opinionsbildning. Genom
engagemanget för människor i utsatta livssituationer, ökar
deras förståelse och kunskap om orättvisor och maktordningar.
Volontärer blir en röst i samhället när de på nära håll ser och
påtalar den utsatthet målgrupperna vi möter befinner sig i. En
stor hjälp i arbetet för ett mänskligare samhälle.”
Caroline Lemnell, volontärsamordnare på Linköpings Stadsmission

Namn: Kerstin
Familj: Ensamstående
Ålder: 70 år
Sysselsättning: Pensionär och volontär på
SECOND HAND

För fem år sedan gick Kerstin i pension, men kände
ganska snart att hon började bli uttråkad. Att bli volontär
blev en väg ut ur den känslan.
”Det bästa med att vara volontär är att man träffar
mycket folk både på kundsidan men också de som
arbetar i butiken som praktikanter eller arbetstränande,
människor i alla åldrar och med olika förutsättningar”
tycker Kerstin. ”En del håller på att lär sig svenska, andra
har svårt att göra vissa saker och måste gå iväg och vara
för sig själva en stund.” Detta har gett Kerstin en inblick
i andra människors liv, en större förståelse för andra
människors skiftande livssituationer.
Hennes drivkraft? ”Just att det är skojigt att gå dit. Att
man känner att man gör en god gärning.” Att valet som
volontär föll på Linköpings Stadsmission var för att hon
ville ta hand om människor i sin närhet; att få jobba med
samhällsförbättring lokalt.
Även hennes syn på människor som lever i utsatthet
har förändrats sedan hon blev volontär. Hon har på
nära håll förstått hur Linköpings Stadsmissions olika
verksamheter har stor betydelse för utsatta människor.
För många av dem som lever i utanförskap har inget
annat hjälpt. Men hon förstår också sin egen och andras

150

ENSKILDA
VOLOTÄRER
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3

UTBILDNINGSSEMINARIER
OCH INFO FÖR VOLONTÄRER

Kerstin syr tygpåsar. Skänkta tyger blir miljövänliga påsar
som säljs för 29 kr/st i Second Hand butiken i Tornby.

betydelse som volontär; utan frivilliginsatser skulle dessa
verksamheter få det svårare att gå runt, framför allt skulle
det medmänskliga perspektivet gå förlorat. Kerstin och
alla andra volontärer gör så mycket mer än att driva verksamheten framåt; de blir en trygghet i en människas liv.
De blir någon en ensam människa kan komma och prata
med. De hjälper andra människor att känna sig sedda. •

1 568
ENSKILDA
ARBETSINSATSER

1 487
TIMMAR PÅ
SECOND HAND

Namn: Michael
Familj: Gift, två barn
Ålder: 48 år
Sysselsättning: Konsultchef inom affärssystemsbranchen och volontär på KONTAKTCENTRUM

Michael är oftast med på Bullkyrka med frukost varje
söndag förmiddag. Han hjälper till med frukost, plocka
undan, diska, men främst genom att finnas där för den
som behöver någon att prata med. Ofta sker viktiga
möten i samband med kortspel eller Yatzy.
Varför valde han att engagera sig som volontär
för just Linköpings Stadsmission? ”Jag tycker om att
Stadsmissionen inte är vinstdrivande. Att man inser
att det krävs praktiskt agerande samt har den positiva
synen: även de djupaste såren kan läkas med värme,
kunskap och omtanke.”
Men han har även fått uppleva hur utsatthet och
utanförskap gör livet tufft för många människor. Ett möte
som berörde Michael djupt var dagen innan julafton på
Kontaktcentrum. Han såg att en kvinna som såg mycket

ledsen ut och gick fram för att prata med henne. Hon
hade precis blivit vräkt från sin husvagn och hade ingenstans att sova. ”Att detta sker i Sverige idag tror jag inte
alla tänker på. Julen ska även vara en glädjens tid så det
blev extra tydligt för mig att många runt om oss har det
tufft och jobbigt varje dag” säger han.
Det som får Michael att fortsätta med sitt uppdrag
som volontär är alla personliga möten. De ger honom
mycket energi och ytterligare en dimension på livet. Insikten att han själv är mycket lyckligt lottad som är frisk,
har jobb, familj, vänner och ett hem som ger trygghet gör
att det för Michael är en självklarhet att ge något tillbaka.
Han vill ge en del av sin fritid, mer krävs inte för att ge en
annan människa hopp. Det finns medmänniskor som är
där för mig utan att förvänta sig något tillbaka. •

Namn: Britt-Marie
Familj: Man, barn och barnbarn
Ålder: 70 år
Sysselsättning: Pensionär och volontär på STADSMISSIONENS CAFÉ & CROSSROADS

För Britt-Marie är det en självklarhet att hjälpa utsatta
människor. Linköpings Stadsmissions vision ”ett

Britt-Maries drivkraft?

mänskligare samhälle” är något hon tycker alla måste

”ATT KUNNA GÖRA NÅGOT AV
MIN EGEN KRAFT UTAN ATT FÅ
ERSÄTTNING OCH ATT FÅ GÖRA
NÅGOT FÖR ANDRA KÄNNS MENINGSFULLT. SEN ÄR DET STIMULERANDE
ATT KOMMA UT OCH TRÄFFA ANDRA
ÄN DET VANLIGA UMGÄNGET OCH FÅ
INSYN I NYA VERKSAMHETER. DET
ÄR ALLTID NYA PERSONER MAN FÅR
TRÄFFA, SÄRSKILT PÅ CAFÉET.”

jobba för. För gästerna på Stadsmissionens café
är Britt-Marie ett välbekant ansikte. Men också på
Crossroads där hon hjälper till en gång i veckan med
matserveringen i Johanneskyrkan. Där har hon blivit
ett stöd för besökarna som kommer dit.
Ett projekt på Crossroads som Britt-Marie minns
väl är ”Att vända muggen” som Sveriges Stadsmissioner drev med stöd av Postkodslotteriet.
Projektet gick ut på att se EU-migranter
som en resurs, med fokus på utbildning och
arbetsintegrerade insatser för att föra människor
närmare försörjning och egenmakt.
“Jag fick användning av mina pedagogiska
kunskaper och anpassa mina egna förväntningar på
hur man gör och vad man faktiskt kan göra. Jag fick
helt enkelt ställa om, både det praktiska och mina
värderingar. Crossroads och människorna där har lärt
mig jättemycket” säger Britt-Marie. •

VOLONTÄRER ARBETADE TOTALT
5 339 TIMMAR UNDER 2017

ANTALET VOLONTÄRSTIMMAR 2017
MOTSVARAR CA 3,8 ÅRSARBETARE
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INSAMLING

ALLA GÅVOR RÄKNAS

BIDRAG MÖJLIGGÖR
RIKTADE INSATSER
Utdelning av matkassar, sommarläger för barn och
unga eller festligare aktiviteter för dem som besöker
Kontaktcentrum kring jul och nyår. Flera riktade insatser för
människor i utsatta livssituationer möjliggörs genom gåvor
från privatpersoner, vänföretag, församlingar, föreningar,
organisationer, stiftelser och fonder. ETT STORT TACK!
Det finns olika vägar till insamling. Kollekten runt om i stadens olika kyrkor eller valet att bli
månadsgivare. Konserter med böss- och swishinsamling eller föreningar som på olika sätt
samlar in pengar till förmån för Linköpings Stadsmission. Entréintäkterna från den välbesökta
levande julkrubban på julafton skänktes återigen till Linköpings Stadsmission. Varje gåva,
oavsett storlek, förmedlar hopp och ger möjlighet till förändring för de människor vi möter.
Linköpings Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner förmånstagare till Svenska
Postkodlotteriet. Även återkommande och större bidrag från vänföretag som bland andra
Tekniska Verken, Verisure, och PNM Music har genom åren bidragit till att möjliggöra
ovärderliga insatser genom särskilt riktade projekt. •

MIN FRÅGA TILL ER: VAD BEHÖVER NI?
Läs historien om hur Sky Hotel Apartments i Linköping “råkade” läsa nyheten
om vår satsning på skyddade boenden och vad som hände sen.
- När vi pratade om våra kärnvärden
bestämde vi helt enkelt att vi också vill
stötta individer som behöver ett andra hem
av en annan anledning än att man reser
i tjänsten, skrev Clara Callmeryd, Sälj- &
Marknadsansvarig på Sky Hotel Apartments
i sitt första mail till Linköpings Stadsmission.

verksamhetsledare för Linköpings Stadsmissions boende för våldsutsatta kvinnor
och barn som öppnade hösten 2017.

Företaget beslutade att en del av
kampanjbudgeten skulle bidra till att hjälpa
dem som mest behöver tak över huvudet i
vår stad,

Och dagarna innan boendet öppnade
kunde Caroline Persson ta emot ett stort
härligt bord med tillhörande stolar till den
gemensamma matplatsen.

- Så min fråga till er är: vad behöver ni?
Ny säng eller soffa? Vad tror ni, är detta
något som kan hjälpa er?

- Det är gärningar som dessa som gör
det möjligt att kämpa för ett mänskligare
samhälle, säger hon.

- Matbord & stolar skulle göra störst
nytta. Det kan bli en samlingsplats för
kvinnorna i boendet, en plats att mötas på,
äta tillsammans och ha intressanta samtal

Initiativet togs emot med stor entusiasm
och tacksamhet av Caroline Persson,

>> LÄS MER PÅ S 20-21 OM NYSATSNINGEN MED SKYDDAT BOENDE FÖR KVINNOR
OCH BARN SOM BEHÖVER TILLFÄLLIGT SKYDD UNDAN VÅLD I NÄRA RELATION.
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ETT STORT TACK
TILL FÖRETAG &
ORGANISATIONER SOM
STÖTTAT VÅRT ARBETE
UNDER 2017:
Advania
Agama Technologies
Aklero
Aurora
BK Derby supporterklubb
Blomsterlandet
Body Shop
Bonava
Botrygg
Botrygg Bygg AB
Carbex AB
Caritas Linköping
Corren
Cupolen
Curovis AB
Ekumeniska Kommuniteten
Erasmus
ESQ
Fergas AB
Filippa K
Galaxen föräldrakooperativ
Handelsbanken Linköping City
Hemma hos Emma
Hjobb AB
Ica Maxi Linköping
Ida Infront
Identx AB
Inner Wheel Club
Inredningshuset Ossmin AB
ITA Utveckling AB
Kihlstedts
LBB Holding AB
Leijonfastigheter
Linköping Hockey Club
Linköpings Yogacenter
Logen Thesevs FGDO
LTO Resurs AB
Länsförsäkringar Östgöta
Odd Fellow
ON Q AB
PNM Music
PwC
RK Västanstång
Roxina
Sankt Kors Fastighets AB
Sky Hotel Apartments
Spiromec
Stångåstaden AB
Tekniska Verken
Tornroth Consulting
TR Damklubb
Vadstorp Bygg
Verisure Sverige AB
Visma
Wondercom
Vreta Kloster GK
Östgöta Provinsialloge

STYRELSENS ARBETE UNDER 2017
Linköpings Stadsmissions verksamhet leds av en styrelse
som består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare
(fr sept 2017 tillfälligt tre ersättare). Styrelsen utses av
årsmötet. Hälften av ledamöterna representerar Svenska
kyrkan och hälften övriga medlemskyrkors samfund.
Ledamöterna får inget arvode.

att arbetsutskottets ledamöter utökas med ytterligare en
ledamot från styrelsen.

Styrelsen har under 2017 haft nio protokollförda
sammanträden och deltagit vid två ombudsmöten.

Styrelsen har varit delaktig i arbetet gällande
policy, riktlinjer och avtal för en framtida överlämning
av varumärkesrättigheter till riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner. Inom Sveriges Stadsmissioner förbereds
nu ett beslutsunderlag vilket styrelsen förväntas fatta
beslut om under 2018.

Styrelsens arbetsutskott har under året haft elva
sammanträden. Under året har styrelsens arbete fokuserats på genomlysning och kartläggning för att arbeta
fram mål och strategier för Linköpings Stadsmissions
framtida utveckling och för att skapa rätt förutsättningar
för en ekonomisk hållbarhet över tid. Styrelsen beslutade

Arbetet i styrelsen drivs i allt väsentligt enligt FRII:s
kvalitetskod (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).
Linköpings Stadsmission följer, utöver de legala kraven
på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som FRII
utarbetat samt Svensk Insamlingskontrolls regelverk för
organisationer som innehar s.k. 90-konto.

Pether Nordin, ordförande

Gunilla Sandh, vice ordförande

Linnéa Rosenbaum

Stefan Nellmark

Stiftsdirektor i Svenska kyrkan, Linköpings
stift. Civilekonom som varit verksam inom
olika företag och myndigheter i Östergötland
(bl a Östgötabanken, Ericsson, Kreatel
Communications. Correnkoncernen och
Transportstyrelsen). Styrelseordförande för
biståndsorganisationen Diakonia. Har under
året deltagit i 8 av 9 möten.

Har varit anställd i Linköpings kommun inom
skola/förskola sedan 1974. Arbetar sedan 1992
som rektor och förskolechef i grundskola och
förskoleverksamhet. Har under året deltagit i
8 av 9 möten.

Teknisk doktor (Ph D) i Elektroniksystem.
Disputerade 2007 och har jobbat med
teknikutveckling i Mjärdevi sedan dess.
Startade ett nätverk för kvinnliga doktorander
under sin doktorandtid. Har varit scoutledare,
söndagsskolefröken och gudstjänstvärd. Aktiv
medlem av Pilgrimskommuniteten. Har under
året deltagit i 9 av 9 möten.

Har arbetat som bankjurist. Är advokat sedan
1979 och har verkat som advokat och delägare
i Kihlstedts Advokatbyrå. Har under året
deltagit i 9 av 9 möten.

Katrin Englund

Therése Eklöf

Catharina Helmersson

Axel Lagerfelt

Kommunikationsstrateg vid Linköpings
kommun. Har tidigare arbetat i Stockholm
inom bl a Postgirot Bank med marknadsföring
och PR-aktiviteter, som informationschef för
Karlskrona kommun, PR-konsult vid Erichs
Communications och som kommunikationsansvarig för Mjärdevi Science Park och
Marknadsbolaget Framtid Linköping. Har under
året deltagit i 4 av 9 möten.

Brand & External Relations Manager på
Lärande Förvaltning AB. Fil. kand i turism,
marknadsföring och kulturgeografi vid Kalmar
högskola och Augsburg universitet. Har
tidigare varit verksam som centrumchef inom
detaljhandel, marknads- och informationsansvarig inom musei- och hotellnäringen samt
som VD för Science centerverksamheten vid
Visualiseringscenter C i Norrköping. Har under
året deltagit i 6 av 9 möten.

Komminister i Domkyrkoförsamlingen i
Linköping och kontraktsprost i Domprosteriet.
Har kyrkokantorsexamen. Har tidigare varit
stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering av
präster, studentpräst vid Linköpings universitet
samt kyrkoherde i Linköpings Ryds församling.
Har under året deltagit i 4 av 9 möten.

(ersätter Jonas Ridderström fr sept 2017).
Äger och driver Tolefors Gård tillsammans med
hustrun Susann. Tolefors producerar spannmål, ägg samt biodiesel gjord på begagnad
matolja. Är engagerad i ett projekt som stödjer
ett barnhem och en skola i Sydafrika. Har
under året deltagit i 7 av 9 möten.

Erik Styrenius, ersättare

Astrid Brissman, ersättare

Andreas Hellgren, ersättare

Fastighetschef på Lejonfastigheter AB.
Byggnadsingenjör med ett förflutet inom
entreprenad- och projektutvecklingsbranschen.
Har under året deltagit i 3 av 9 möten.

Arbetar med styrelseuppdrag, styrelseimplementering i entreprenörsdrivna SMEföretag samt med utveckling av organisationer
och personer, genom coaching, mentorskap
och konsultuppdrag. Har under året deltagit i

(fr april) Fastighetsekonom med erfarenhet
från privat och offentlig verksamhet. Egen
företagare inom fastighetsförvaltning
i Norrköping. Engagerad i orientering
som utövare och ledare i Valdemarsvik.
Fritidsbonde med betoning på skog. Har under
året deltagit i 5 av 6 möten (ej ännu invald

5 av 9 möten.

årets tre första möten).
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ÅRSREDOVISNING 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission (822001-0022) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1–31.12.2017
Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor, KSEK.
Siffror inom parentes avser föregående år.

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Arbetsintegration
Arbetsintegrationen drivs inom ramen för tre sociala företag, samtliga
med arbetsställe i Linköping.
• Restaurang von Dufva

Syfte och ändamål
Linköpings Stadsmission har sedan starten 1972 till ändamål att utifrån
en ekumenisk och diakonal grund professionellt hjälpa och stödja
behövande människor. Verksamheter drivs i Linköping och närliggande
kommuner.
Linköpings Stadsmission är en del av civilsamhället och drivs i form
av en allmännyttig ideell förening helt utan vinstsyfte. Alla ekonomiska
överskott går tillbaka till verksamheten för att där ligga till grund för en
ekonomisk hållbarhet som säkerställer en fortsatt utveckling av det sociala arbetet över tid. Vi ska även som opinionsbildare visa på brister i
samhället och därigenom verka för samhällsförbättring.
Under 2017 har vi sammanställt en separat effektrapport där vi presenterar resultat på uppnådda effekter av vårt arbete. Denna publiceras
i sin helhet på hemsidan linkopingsstadsmission.se

Sammanhang och samarbeten
Linköpings Stadsmission ingår i ett sammanhang med ca 500
Stadsmissioner över hela världen. I Sverige finns nio Stadsmissioner
vilka samlats under en Riksförening: Sveriges Stadsmissioner. En
stadsmissions arbete präglas av respekt för alla människors lika
värde i vilket ingår alla människors rätt och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Linköpings Stadsmission är medlem i
• Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• FAMNA - Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
• FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Verksamhetsområden
Vi bedriver verksamhet inom följande områden:
• Stöd och behandling
• Arbetsintegration

Stöd och behandling

Inom verksamhetsområdet stöd och behandling drivs arbete inom
såväl social omsorg som behandling. Inom området finns följande
verksamheter:

• Stadsmissionens Second Hand
• Stadsmissionens Café
Verksamhetsidén bygger på att erbjuda de människor som står långt
ifrån den ordinarie arbetsmarknaden en arbetsplats genom vilken vi
erbjuder möjligheter och stöd att hitta sin väg till delaktighet i både samhälle och arbetsliv.
Vi har arbetat fram ett strukturerat program för att kunna mäta
arbetsintegrativa insatser med målsättningen att varje deltagare
efter avslutat program ska vara anställningsbar på den ordinarie
arbetsmarknaden. För den som arbetstränat hos oss finns möjlighet att
inom ett år efter avslutat program söka ettårig utbildningsanställning på
något av våra sociala företag.
Under verksamhetsåret 2017 stod försäljningen av varor och tjänster för 88,3 (89,6) % av de sociala företagens intäkter. Resterande
andel av intäkterna 11,7 (10,4) % avser ersättningar från samhället för
avtalsintäkter gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt aktivitet
och sysselsättning.

Finansiering och insamling
Grunden till finansieringen bygger på upphandlade avtal, försäljning av
varor och tjänster samt insamlade medel i form av bidrag och gåvor.
Genom insamlade medel ges möjlighet att driva ett socialt arbete för de
utsatta människor inom de områden där samhällets resurser inte når
fram. Genom sökta bidrag ges också möjlighet att självständigt eller i
samverkan med andra arbeta projektinriktat för att utveckla nya metoder och arbetssätt inom det sociala arbetet samt sprida kunskap om utsatta grupper i samhället. I samverkan med Sveriges Stadsmissioner
pågår projekt finansierade genom Svenska Postkodlotteriet.
I den ökande konkurrensen om gåvogivare riktas insamlingsverksamheten mot allmänheten, dvs privatpersoner men även till företag,
föreningar, organisationer och fonder. Linköpings Stadsmission har
90-konto och är godkänd av Svensk Insamlingskontroll.
År 2017 har insamlingsaktiviteterna till privata gåvogivare byggt på
tidigare utvecklat koncept med två brevkampanjer, inför sommar respektive jul. Kampanjerna har även synliggjorts i de egna digitala kanalerna som webb och sociala medier. En konverteringsaktivitet för att
värva nya autogivare av de som skänkt en sommar- eller julgåva har
genomförts.

• HVB med behandling för våldsutsatta kvinnor med
substansberoende
• Flera stödboenden med förstärkt boendestöd
• Skyddade boenden

FÖRVALTNING

• Öppen verksamhet med sociala aktiviteter för vuxna
• Familjerådgivning
• Samtalsstöd vid psykisk ohälsa
• Stöd till barn och unga i utsatta situationer
• Stöd och hjälp till utsatta EU-migranter

Ombudsförsamlingen är Linköpings Stadsmissions högsta organ, och
fastställer ändamål och stadgar för verksamheten. Ombudsförsamlingen godkänner och fastställer även årsredovisningen, ger ansvarsfrihet
för styrelsen samt väljer styrelseledamöter och revisor. Ombudsförsam-
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lingen består av representanter för medlemmarna, vilka består av kristna församlingar i Linköping och Åtvidaberg.
Styrelsen är ansvarig för verksamheten och utser direktor, vilken
på styrelsens uppdrag styr och leder den operativa verksamheten.
Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
Till styrelsen finns ett arbetsutskott för förberedande arbete inför
styrelsens möten. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande
och direktor.
Valberedningen består av tre ledamöter.
Extern revision utförs av PwC, Linköping, med Dick Svensson, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor.
Direktorn har till sitt stöd en ledningsgrupp i vilken utöver direktor
ingår affärsområdeschefer, administrativ chef samt marknadschef.

tor att inleda en dialog med uppdragsgivaren Linköpings Kommun för
ett avslut av avtalet. Parterna träffade sedan en överenskommelse att
Linköpings Stadsmission lämnar driften av verksamheten från februari
2018. I samband med detta har Linköpings Stadsmission erlagt ett vite
på 210 508 kronor.

Satsningar skyddat boende
Efterfrågan på skyddade boenden har ökat och det boende som startades upp under hösten 2017 har varit fullt sedan det öppnade. En översyn pågår av lokaler för att kunna erbjuda fler platser med inriktning mot
kvinnor med barn. Verksamhetens innehåll kommer också kompletteras
med riktade insatser för att tillvarata barnens specifika behov.

Utbildningsprojekt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Extraordinär och generös gåva
Linköpings Stadsmission fick under 2017 en mycket generös gåva
i form av ett arv vilket bestod av en aktieportfölj, vars värde vid
arvsskiftet uppgick till 10,9 miljoner kronor. När sedan aktierna såldes
under hösten blev den sammanlagda resultat- och likvidpåverkan 11,2
miljoner kronor. Styrelse och ledning är mycket tacksamma för denna
extraordinära gåva som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet
att stödja och hjälpa utsatta människor.

Styrning och ledning
Under året har direktor på uppdrag av styrelsen och med stöd av ledningsgrupp gjort en genomlysning och kartläggning av befintlig verksamhet för att lägga grunden för Linköpings Stadsmissions framtida
utveckling.

Förändringar i verksamheten
Boende ensamkommande
Under slutet av 2016 sade Linköpings kommun upp avtalet för ensamkommande flyktingbarn och i mars 2017 stängdes boendet som öppnades under början av 2016.

Metodutveckling
Arbetet med metodutveckling för vård och behandling av våldsutsatta
kvinnor med substansberoende har fortsatt under året vilket gett både
en ökad kompetens i personalgruppen och en bättre kvalité i verksamheten. Målsättning är nu att öka beläggning och få en bättre kostnadstäckning för att nå en bättre ekonomisk hållbarhet i denna verksamhet.

Avslut avtal LSS
I december 2016 startade ett LSS-boende där verksamheten präglats
av olika problem som medfört att Linköpings Stadsmission inte kunnat
bedriva verksamheten enligt våra gällande värderingar och kvalitetskrav. Under hösten 2017 beslutade därför styrelsen att uppdra åt direk-
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Allmänna Arvsfonden tilldelade Linköpings Stadsmission drygt 7,9
miljoner kronor för ett treårigt projekt i syfte att utveckla metoder och öka
kunskapen kring psykisk ohälsa och samsjuklighetens omfattning bland
våldsutsatta kvinnor med substansbrukssyndrom, dvs ett beroende
av alkohol, droger och/eller läkemedel. I projektet som påbörjades
hösten 2017 ingår att ta fram och sprida utbildningsmaterial för att öka
kunskapen om och synliggöra målgruppens utsatthet. Projektet drivs i
samarbete med produktions- och utbildningsbolaget Amphi Produktion.
Lanseringen av utbildningsmaterialet är planerad till hösten 2019.

Effektmätningar
Arbetet med att ta fram och utveckla verktyg och metoder för att mäta
resultat och effekter, dvs det värde Linköpings Stadsmission skapar
både för den enskilde människan och för samhället, har fortsatt under
året. Under 2017 har effektmätningar påbörjats både inom arbetsintegration och inom området för psykisk ohälsa. Effekterna redovisas
i Effektrapport för 2017 som tas fram enligt FRIIs modell och riktlinjer.
I de samhällsekonomiska beräkningar som presenteras i rapporten
framgår bland annat att varje satsad krona som samhället investerar
i arbetsintegration ger 1,70 kr tillbaka i form av ökad produktivitet och
lägre samhällskostnader. Vad gäller insatser för att motverka psykisk
ohälsa ger varje satsad krona från samhällets sida 3,00 kr tillbaka i form
av ökat produktionsvärde och lägre samhällskostnader.

Förstärkning marknad & insamling
Marknads- och insamlingsteamet har förstärkts med nya funktioner.
Avdelningens arbete har intensifierats i uppdraget att öka insamlingen
samt stärka vårt varumärke i regionen genom strategisk och
kommunikativ storytelling i alla våra kanaler.

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

RESULTAT & STÄLLNING
Resultatet för året uppgick till 9,6 (-3,1) MSEK. Under året fick
Linköpings Stadsmission en generös gåva i samband med ett arv vilket
påverkat resultatet med + 11,2 MSEK. Exkluderat den generösa gåvan
var resultatet från verksamheten -1,6 MSEK, vilket kan jämföras med
föregående års resultat på –2,9 MSEK.
Mot bakgrund av de ekonomiska underskott verksamheten visat
under senare år är styrelsen och ledningen mycket tacksamma för den
generösa gåvan.
De låga ersättningarna gällande arbetsintegrationen är fortfarande
ett problem för våra sociala företag. Ersättningar från samhället i form
av avtalsintäkter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ersättningar för aktivitet och sysselsättning svarade under året för 11,7 (10,4) %
av totala intäkter, resterande 88,3 (89,6) % hänförs till försäljning av
varor och tjänster.
Årets intäkter uppgick till 87,9 (83,3) MSEK. I årets intäkter ingår
då ett arv i form av värdepapper som påverkat 2017 års resultat med
11,2 MSEK.
Verksamhetens ändamålskostnader uppgick till 66,3 (70,6) MSEK,
vilket motsvarar 84,5 (81,8)% av totala kostnader. Kostnader kopplade
till insamling uppgick till 0,8 (0,5) MSEK. De administrativa kostnaderna
uppgick till 11,4 (15,1) MSEK.
En förutsättning för långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten är förmågan att generera ett ekonomiskt överskott över tid.
Linköpings Stadsmission har inga ägare som kan tillföra kapital, utan
all utveckling måste finansieras genom de ekonomiska överskott verksamheten ger.
Efter flera år av ekonomiska underskott uppvisar Linköpings Stadsmission i år ett positivt resultat, vilket helt grundas på den nämnda
generösa gåvan. Efter de förändringar som under senare år gjorts ute i
verksamheten och de mål och strategier som arbetats fram under året
är det styrelsens bedömning att det nu skapats förutsättningar för att
uppfylla styrelsens riktlinjer för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Enligt den ekonomiska planen för kommande år ska Linköpings Stadsmission visa ett positivt ekonomiskt resultat under 2018. Värt att notera i
sammanhanget är att soliditeten uppgår till 80,5 %, vilket visar att det
finns en stark finansiell ställning i organisationen.

HÅLLBARHETSUPPLYSNING
Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång fanns inom Linköpings Stadsmission 244
(266) anställda i vilket ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och
behovsanställda. Medelantalet anställda under året uppgick till totalt
108 (115) årsanställda, varav 77 (75) kvinnor och 31 (40) män. De anställdas medelålder är 39 (37) år.

Linköpings Stadsmission är medlem i PACTA och har tecknat kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet, Ledarna, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Volontärer
Antalet volontärer som på olika sätt varit engagerade i Linköpings Stadsmissions verksamheter under 2017 var ca 150 (190), tillsammans utförde de ca 5 339 (7 130) timmar, fördelade på ca 1 568 (1 985) arbetstillfällen. Antalet volontärstimmar motsvarade ca 3,8 (5) årsarbetare.
Under året har tre info- och utbildningsseminarier erbjudits våra
volontärer.

FRAMTIDA UTVECKLING
Styrning och ledning
Som ett led i den genomlysning och kartläggning som gjorts under året
har styrelsen fattat beslut om mål och strategier för perioden fram till
2020.
För att säkerställa verksamhetens fortsatta ändamål och utveckling kommer styrelsens strategiska treårsplan med tydliga mål vara
styrande i planering och beslut.
I den strategiska planen har mål och strategier fastställts inom följande målområden
• Verksamhet
• Medarbetare
• Organisation och administration
• Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet
Även efter senaste årens ekonomiska underskott har Linköpings Stadsmission en mycket stabil ekonomisk ställning, vilken ytterligare stärktes genom den generösa gåva vi fick motta under året. Under året har
vi märkt av att samhällsbehoven och även efterfrågan på våra tjänster
ökat inom flera områden. Vi ser att behoven av skyddat boende ökar,
framförallt boenden med inriktning på att tillvarata barnens specifika behov. Även efterfrågan på arbetsintegration ökar, främst med inriktning
på nyanlända och andra grupper som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Under 2017 har ett antal förändringar och förbättringsarbeten genomförts i de administrativa stödfunktionerna, vilka förväntas ge både en ökad effektivitet och kvalitet ute i verksamheten. Det
pågående kvalitetsarbetet är en grundbult för att säkerställa de ekonomiska överskott som krävs för en fortsatt utveckling av verksamheten.

Avtal
Linköpings Stadsmission vann i en offentlig upphandling fyra nya avtal
inom områden för familjerådgivning, anhörigstöd barn 4-20 år, öppen
verksamhet för vuxna samt boendestöd. Avtalen passar väl in i befintlig
verksamhet varför det finns möjligheter till både kompetensutveckling
och ökad effektivitet i verksamheten genom dessa avtal.
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Idéburet Offentligt partnerskap
Genom Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) med Linköpings kommun
kommer arbetsintegrationen ges betydligt bättre förutsättningar under
2018. I den överenskommelse som träffats kommer Linköpings kommun finansiera delar av arbetsintegrationen. I utbyte ska Linköpings
Stadsmission erbjuda kommunen platser för arbetsintegration specifikt
inriktat mot nyanlända och andra utsatta som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Egenfinansierad verksamhet
Det finns ett stort behov av stöd och behandling riktad mot målgruppen
våldsutsatta kvinnor med substansbrukssyndrom (beroende av alkohol,
droger, läkemedel). Under 2018 planeras riktade aktiviteter för att öka
kunskapen om verksamheten, målgruppen och de behov som beställare/handläggare på kommunerna har vid beslut av placeringar. Det
projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden förväntas också bidra
med att öka kunskapen om verksamheten genom aktiviteter, material,
kompetens och de resurser som finns inom projektet. Målsättningen är
att dessa aktiviteter ska bidra till fler placeringar och stärkt finansiering
för Oasen HVB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I februari 2018 tilldelades Linköpings Stadsmission 9,6 miljoner kronor
från Svenska Postkodlotteriet för uppstart av fler skyddade boenden
där barnens skydds- och stödbehov beaktas. Projektet löper på tre
år och kommer genomföras i samarbete med BRIS och Göteborgs
Stadsmission. Stadsmissionerna kommer i samarbetet bidra med
kunskaper och erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris bidrar
med kunskaper och erfarenhet av barns traumabearbetning.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2017

2016

2015

2014

2013

87 936

83 329

69 159

72 333

64 007

9 626

- 3 072

-4 798

1 160

3 493

Resultat i % av verksamhetens intäkter

10,95%

- 3,69%

- 6,94%

1,60%

6,18%

Balansomslutning

51 372

49 002

47 875

53 462

49 037

80,50%

61,77%

70,54%

71,32%

74,73%

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster

Soliditet i %

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

BALANSERAT KAPITAL

TOTALT EGET KAPITAL

INGÅENDE BALANS

2 908

27 362

30 270

Erhållna bidrag under året

7 601

-

7 601

-6 142

-

-6 142

-

9 626

9 626

4 367

36 988

41 355

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Årets resultat

UTGÅENDE BALANS
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RESULTATRÄKNING
NOT

2017

2016

Nettoomsättning

63 041

72 709

Gåvor

14 197

2 463

Bidrag

7 343

5 303

Övriga intäker

2 583

2 078

772

776

87 936

83 329

-66 285

-70 569

-782

-546

-11 352

-15 105

-78 419

-86 220

9 517

-2 891

Realisationsvinster

263

-

Räntekostnader

-154

-181

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

109

-181

9 626

-3 072

Verksamhetsintäkter

1

Medlemsavgifter

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

2, 3

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESUTLAT

2

Resultat från finansiella poster

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
NOT

2017-12-31

2016-12-31

Byggnader och mark

4

33 999

34 850

Inventarier

4

658

667

34 657

35 517

34 657

35 517

168

169

168

169

Kundfordringar

7 595

7 675

Övriga fordringar

1 353

741

1 240

1 174

10 188

9 590

6 359

3 726

SUMMA OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

16 715

13 485

SUMMA TILLGÅNGAR

51 372

49 002

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäker

Kassa och bank

34

5

10
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT

2017-12-31

2016-12-31

4 367

2 908

36 988

27 362

41 355

30 270

0

5 960

0

5 960

0

850

Leverantörsskulder

1 375

1 479

Övriga skulder

1 407

1 062

7 235

9 381

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

10 017

12 772

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 372

49 002

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

SUMMA EGET KAPITAL

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till Kreditinstitut

6

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder
Skulder till Kreditinstitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6

8
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KASSAFLÖDESANALYS
NOT

2017-12-31

2016-12-31

9 517

-2 891

1 104

1 040

-

3 791

1 459

-430

12 080

1 510

Realisationsvinst vid försäljning av värdepapper

263

-

Erlagd ränta

-154

-181

12 189

1 329

1

-12

80

1 375

Förändring av kortfristiga fordringar

-677

-115

Förändring av leverantörsskulder

-103

-1 048

-2 650

1 625

8 840

3 154

-247

-3 072

-247

-3 072

-

2 400

-5 960

-700

-5 960

1 700

ÅRETS KASSAFLÖDE

2 633

1 782

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

3 726

1 944

6 359

3 726

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetsresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

4

Reservering för omstruktureringskostnader
Förändring ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändringar av verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga skulder

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

4

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Finansieringsverksamheten

6

Upptagna lån
Amortering av skuld

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR:2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning samt följer FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Verksamhetsintäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst
som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en
gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och
om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen.
Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt.
Gåvorna värderas som huvudregel till verkligt värde.
Från och med räkenskapsåret 2010 redovisas ändamålsbestämda
gåvor enligt Svenska kyrkans Redovisningskommittés (KRED) rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR
2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade
trossamfund, ska ej förbrukade ändamålsbestämda gåvor ingå i årets
resultat och eget kapital.

Bidrag
Bidrag redovisas som en intäkt när villkoren för att erhålla bidraget
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader, redovisas samma intäktsår som kostnaden redovisas. Bidrag
som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet som organisationen fått
eller kommer att få.

Nettoomsättning
Består av försäljning, vårdavgifter samt övriga intäkter. Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället och intäkter vid
försäljning av tjänster intäktsförs när tjänsten levererats. Vårdavgifterna
intäktsredovisas i den period när tjänsten utförts.

Övriga intäkter
Består främst av hyresintäkter, vilka intäktsförs i den period som hyran
avser.

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har
direkt samband med att uppfylla Linköpings Stadsmissions syfte och
stadgar. Hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som
hyra, personal och drift.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare för att generera gåvor, testamenten och donationer. Hit räknas kostnader för annonsering, insamlingskampanjer och
personal som arbetar med insamling.

Administrationskostnader
Administrationskostnader avser kostnader kopplade till de funktioner
som ansvarar för organisationens administration. I kostnaderna ingår
hyra, kostnader för administrativa system, revision samt personalkostnader.

Leasing
Alla Linköpings Stadsmissions leasingavtal redovisas som operationella, vilket innebär att leasingavgiften inklusive ev. förhöjd första hyra
redovisas linjärt under perioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas kostnader det år som pensionen tjänats in.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig verksamhetsintäkt respektive övrig verksamhetskostnad. Utgifter
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Följande komponenter och avskrivningstider
tillämpas:
ANTAL ÅR
Byggnad (stomme och grund)

100

Byggnad (stomkomp, innerväggar, VS, fasad)

50

Byggnad (el och yttertak)

40

Byggnad (ventilation)

25

Byggnad (inre ytskikt och vitvaror)

15

Restpost (entrédörrer mm.)

50

Varulager
Inköpta varor till försäljning där det finns ett anskaffningsvärde värderas
enligt lägsta värdets princip till anskaffningsvärde. Inom dessa varulager
görs sedan ett generellt inkuransavdrag motsvarande 3 % av lagrets
inventerade värde. Skänkta varor till försäljning, (Second Hand) har
värderats enligt lägsta värdets princip till 0 kr, vilket är en avvikelse mot
FRII:s riktlinjer. Motivet för denna värdering är att den bedöms ge en
mer rättvisande bild av resultatet som då bara påverkas av försäljning
och inte av volymbaserade lagerförändringar.

Uppskattningar och bedömningar
Linköpings Stadsmission gör uppskattningar och bedömningar om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder beskrivs nedan i de fall det är tillämpligt. Vår bedömning är att
det inte föreligger någon väsentlig risk för justeringar under kommande
år som beror på uppskattningar och bedömning.

BEGREPPSFÖRKLARING
Antalet anställda
Antalet anställda vid årets utgång

Medelantal anställda
Anställdas ordinarie arbetstid inkl.
betald ledighet genom normal
årsarbetstid 2040 timmar.

Årsarbetare
Anställdas ordinarie arbetstid
med ett schablonmässigt avdrag
för frånvaro och indirekt tid.

Soliditet %
Eget kapital inkl. ändamålsbestämda medel genom totalt
kapital.
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NOTER TILL ENSKILDA POSTER
NOT 1 | VERKSAMHETENS INTÄKER

NOT 2 | FORTSÄTTNING
2017

2016

Nettoomsättning
Försäljning av varor och tjänster

14 437

14 599

Avtalsintäkter

49 684

58 110

64 121

72 709

SUMMA NETTOOMSÄTTNING

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

Direktor och ledningsgrupp

5

5

Varav män

-

2

Varav kvinnor

5

3

790

744

41 343

43 427

42 133

44 171

15 470

16 082

2 270

2 379

57 603

60 253

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och ersättningar

Bidrag
Postkodlotteriet

Direktor
2 093

917

724

2 134

Statliga och kommunala bidrag

1 754

478

Fonder och stiftelser

1 692

1 774

SUMMA BIDRAG

6 263

5 303

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

13 500

1 460

Företag

570

740

Kollekter

127

263

14 197

2 463

772

776

2 583

2 078

SUMMA GÅVOR

Medlemsavgifter
Övriga intäkter

SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader exkl. löneskatt

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTANDER

Gåvor
Allmänheten

Övriga antsällda

Inga arvoden har utbetalts till styrelselens ledamöter.
Direktor har en uppsägningstid om 6 månader. Inga avgångsvederlag
eller pensionsförmåner, i övrigt lika villkor som övriga anställda inom
Linköpings Stadsmission.
Antalet volontärer som på olika sätt varit engagerade i Linköpings
Stadsmissions verksamhet under 2017 var ca 150 (190) stycken,
tillsammans utförde de ca 5 325 (7 130) timmar, fördelade på ca 1 568
(1 985) arbetstillfällen. Antalet volontärstimmar motsvarade ca 3,8 (5,0)
årsarbetare.

NOT 3 | LEASINGKOSTNADER
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

87 936

83 329

NOT 2 | MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, ARVODEN TILL STYRELSEN

Linköpings Stadsmission leasar person- och lätta lastbilar för verksamhetens olika transportbehov. Kostnadsbokförda leasingavgifter uppgick
under verksamhetsåret till 265 KSEK att jämföra med föregående år
341 KSEK. Flertalet kontrakt löper på 12 månader.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

2017

2016

108

115

Varav män

31 (29%)

40 (35%)

Inom 1 år

148

Varav kvinnor

77 (71%)

75 (65%)

Inom 2-3 år

34

Medelantal anställda

(Belopp anges i KSEK)

Senare än 3 år

Summa framtida leasingavgifter

KÖNSFÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGAR
Styrelse

8

8

Varav män

3

3

Varav kvinnor

5

5

2017

-

182
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NOT 4 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 6 | LÅNGFRISTIGA SKULDER
2017

2016

Delar av den generösa gåva som mottogs under året användes för att slutamortera de lån som var kopplade till föreningens fastigheter.

48 114

45 106

NOT 7 | CHECKRÄKNINGSKREDIT

-

3 008

48 114

48 114

-7 464

-6 667

-851

-797

-8 315

-7 464

BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Ingående nedskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

Avtalad checkräkningskredit uppgår till 3 000 (3 000) KSEK.

NOT 8 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2017

2016

-

160

Upplupna löner

525

528

Semesterlöner

1 205

1 248

Upplupna sociala kostnader

1 574

1 709

Upplupna pensionskostnader inkl. löneskatt

2 346

2 456

-

2 355

1 585

925

7 235

9 381

2017

2016

Fastighetsinteckningar

-

13 843

SUMMA

-

13 843

Förutbetalda intäkter

Reserverade omstruktureringskostnader

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

33 999

34 850

Övriga upplupna kostnader

SUMMA
INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde

4 620

4 555

Inköp

247

65

Omklassificering

709

-

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

5 576

4 620

Ingående avskrivningar

-3 953

-3 709

Årets avskrivningar

-253

-244

Omklassificering

-712

-

-4 918

-3 953

658

667

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader

SUMMA
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De lån som vid årets ingång fanns på föreningens fastigheter har under året
slutamorterats, varför uttagna fastighetsinteckningar vid årets utgång inte
ställts som säkerhet för skuld.

NOT 10 | LIKVIDA MEDEL
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden

NOT 5 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter

NOT 9 | STÄLLDA SÄKERHETER

SUMMA

2017

2016

369

241

-

89

871

844

1 240

1 174

2017

2016

6 359

3 726

6 359

3 726

NOT 11 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I februari 2018 fick Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 24 miljoner
kronor från Svenska Postkodlotteriet. Av dessa tilldelades Linköpings Stadsmission 9,6 miljoner till ett nytt projekt med syfte att starta upp skyddade
boenden där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. Projektet löper på tre år och kommer genomföras i samarbete med BRIS och Göteborgs
Stadsmission. Stadsmissionerna kommer i samarbetet bidra med kunskaper
och erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris bidrar med kunskaper
och erfarenhet om barn, trauma och återhämtning.

UNDERSKRIFTER
LINKÖPING DEN 27 MARS 2018

PETHER NORDIN

GUNILLA SANDH

AXEL LAGERFELT

THERÉSE EKLÖF

KATRIN ENGLUND

CATHARINA HELMERSSON

STEFAN NELLMARK

LINNÉA ROSENBAUM

Ordförande

Vice ordförande

SANNA DETLEFSEN
Direktor

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 27/3 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

DICK SVENSSON
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING 2017

REVISIONSBERÄTTELSE
Till ombudsförsamlingens årsmöte i Linköpings Stadsmission, org.nr 822001-0022

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Linköpings Stadsmission
för år 2017. Revisionsberättelsen avser sidorna 28-41 i denna tryckta
årsredovisning.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och direktorn ansvarar även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
direktorn för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och direktorns uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktorn använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Linköpings Stadsmission för år 2017.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
direktorn ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och direktorns ansvar
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
direktorn i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Linköping den 27 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

DICK SVENSSON
Auktoriserad revisor
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GÖR EN NOTERING

PLATS FÖR REFLEKTIONER
”Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det;
tills jag insåg att jag var någon.” - Lily Tomlin
Swish Linköpings Stadsmission 900 87 80
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