ÅRSREDOVISNING

2018
EN ANNAN VERKLIGHET

Psykisk ohälsa syns sällan utåt. Istället är väldigt många "duktiga på" att må bra. Att någon i din närhet
är drabbad är högst sannolikt. På Linköpings Stadsmission har vi i alla våra verksamheter alltid värnat om
möjligheten till det existentiella samtalet. Här vågar vi prata om tankar kring att inte vilja leva, om ångest och
oro. Det finns hjälp att få.
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ÅRSREDOVISNING
LINKÖPINGS STADSMISSION MEDLEMMAR 2018
BAPTISTKYRKAN LINKÖPING ● BERGA FÖRSAMLING ● CITYKYRKAN ● EFS MISSIONSFÖRENING I LINKÖPING ● FÖRSAMLINGEN TREKLANGEN NYKIL
GOTTFRIDSBERGS FÖRSAMLING ● JOHANNELUNDS FÖRSAMLING ● 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

52

EKONOMI

58

REVISIONSBERÄTTELSE

68
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ÖVERBLICK

FRÅN UTANFÖRSKAP

TILL DELAKTIGHET
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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/eller samhälle.

Med 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
Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att
människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt
kränka. Den hållningen ska vi både försvara och överträffa.
genom social omsorg och arbetsintegrerande sociala företag.
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 2018 bedrev Linköpings
Stadsmission totalt 21 olika verksamheter.

STYRELSELEDAMÖTER: PETHER NORDIN (ORDF.), GUNILLA SANDH (V. ORDF.),
STEFAN NELLMARK, THERÉSE EKLÖF, AXEL LAGERFELT, ERIK STYRENIUS, ASTRID BRISSMAN,
ANDREAS HELLGREN, ANNA RAMÉN, LARS VINGE, MALIN FORSGREN

2018 I KORTHET
TOTALA INTÄKTER

ÅRETS RESULTAT

KASSAFLÖDE

79,6 MILJONER

0,7 MILJONER

3,5

LEDNINGSGRUPP: SANNA DETLEFSEN (DIREKTOR), THERESE LINERHAV, KERSTIN ELLIS,
LINDA CLAESSON, JENNY AHLÈN

VERKSAMHETSIDÉ:
Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda
människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt
genom social omsorg och arbetsintegrerande sociala företag. 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.

ANTAL VOLONTÄRTIMMAR
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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.

VÅR VISION:

ETT MÄNSKLIGARE
SAMHÄLLE
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Bid

2018

260
172
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INSAMLING
MEDARBETARE
VOLONTÄRER

”

I VÅR RELATION TILL SAMHÄLLET VILL
VI UTMANA OCH KOMPLETTERA
Pether Nordin, ordförande Linköpings Stadsmission
s. 12-13

Gåvor från FÖRETAG/FÖRENINGAR uppgick i
direkta penninggåvor till 0,3 MILJONER
Insamling från PRIVATPERSONER uppgick till
3,6 MILJONER

MILJONER

5 070

2%

25%

73%

DELTAGARE I ARBETSINTEGRATION

94

Bidragen från STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER uppgick till 10,5 MILJONER

RÅDGIVNINGSMÖTEN CROSSROADS

TOTALT: 14,4 MILJONER

932

LUNCHER KONTAKTCENTRUM

8 000
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JANUARI
Tack vare lokalt engagemang kan vi varje
dag skära upp gott bröd åt våra deltagare

NÅGRA AV ÅRETS

APRIL
Fullsatt café under frukostseminariumet
"De osynliggjorda kvinnorna"

FEBRUARI
Louise Hoffsten besöker Kontaktcentrum

		

MAJ

Sveriges nio stadsmissioner skrev under
avtalet om känneteckensrätt

		 MARS
Stadsmissionens Café fyller 10 år

		 JUNI
Vi fick beslut om ett förnyat och förlängt
IOP för verksamheten Crossroads

HÖJDPUNKTER
JULI
Stadsmissionens Café renoverar för
fullt med att ljuddämpa lokalen
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AUGUSTI

SEPTEMBER

Stads(missions)festen går i samband
med Linköpings Stadsfest

Linköpings Stadsmission går
i Linköpings Regnbågsparad

OKTOBER

NOVEMBER

Stadsmissionens Second Hand firar
två år i Tornby

Mänskliga Rättighetsdagarna går av
stapeln och vi är på plats och föreläser

DECEMBER
Stadsmissionens kör framträder
på ett fullsatt café
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ÖVERBLICK VERKSAMHETER
Inom parentes uppges siffror för 2018

BOENDE & BOENDESTÖD
Alla människor har rätt till ett eget boende. Linköpings
Stadsmission driver olika former av boenden för vuxna.
Eget boende i gemensam fastighet med personal och tillgång
till gemensamma utrymmen alternativt externa lägenheter med
boendestöd i hemmet. En del boenden har akutplatser/jourlägenheter att erbjuda.
Beoendestöd vänder sig till vuxna personer med varierat stödbehov. Verksamheten erbjuder även intensiva tidsbegränsade
boendestödsinsatser i tvångsvårdsförebyggande syfte.

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.

• FAMILJERÅDGIVNING (438 individer. 240 kvinnor, 198 män,
de flesta kom som par)

>> 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 varav 4 akutplatser
• MOTALA BOENDESTÖD 10 lgh gemensam fastighet varav
2 utredningslähenheter + 10 lgh externa + 4 akutplatser

• ANHÖRIGSTÖD BARN OCH UNGDOMAR (60 barn i åldrarna 4-20 år,
47% pojkar och 53% flickor)

• VITA (13 gruppdeltagare)
• LIVSBERÄTTARGRUPP (20 gruppdeltagare)

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.

• KONTAKTCENTRUM för vuxna med svåra livsproblem, ofta
med beroendeproblematik.
(80-90 besökare/dag, 1400 stödtimmar)

• ÖPPEN VERKSAMHET för våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik. (761 besök, i genomsnitt 10 unika
besökare/månad)

• VILLA ÅDALA ÖPPEN VERKSAMHET för vuxna utan aktuell
beroendeproblematik, med fokus på arbetsintegration.
(70-90 besökare/månad)

• UNGA FORUM (fd Sputnik) för unga mellan 16-25 år
(39 skolbesök, 850 elever, 100 enskilda personer i samtal)

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.
Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov av enklare
lunch, dusch och kläder samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter. (932 rådgivningsmöten, 4 529 serverade luncher)

• 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. De vanligaste hälsoproblemen som Stadsmissionshälsan möter är huvudvärk,
magvärk, ryggvärk eller annan smärta, urinvägsinfektion,
klåda, preventivmedel och oönskade graviditeter. Öppen för
målgruppen en kväll i veckan. (IOP Region Östergötland).
(212 patientbesök)

>> För vuxna med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska

diagnoser och beroendeproblematik Stödet erbjuds i klienternas egna hem och stödet fokuserar på klienterna egenmakt och
självständighet.

• BOENDESTÖD (130 enskilda ärenden)
>> 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:

• SKALSKYDDAT BOENDE 7 lgh som utgör 6 platser varav

BEHANDLING
• OASEN HVB är vårt behandlingshem exklusivt för kvinnor.
Unik kombinationsbehandling för våldsutsatthet,
samsjuklighet vid psykisk ohälsa och substansberoende
(alkohol, droger, läkemedel).
(11 vårddygnsplatser + 2 utslussplatser)

2 akutplatser, samt 4 boendestödplatser

>> För våldsutsatta kvinnor med barn i behov av tillfälligt
skydd på hemlig adress:

• SKYDDAT BOENDE plats för 3 vuxna, 4 barn

1
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• TRÄNINGSBOENDE med 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.
(5 lgh i gemensam fastighet + 1 extern lgh)

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.
(94 deltagare i arbetsträning, 3 utbildningstjänster)

• STADSMISSIONENS CAFÉ
• RESTAURANG VON DUFVA
• STADSMISSIONENS SECOND HAND

2
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ORDFÖRANDE PETHER NORDIN HAR ORDET

Ännu ett år har jag haft förmånen att följa Linköpings
Stadsmissions arbete i min roll som ordförande. Organisationen
tillhör civilsamhället och är en aktör i den idéburna välfärden.
Vi vill utföra ett professionellt socialt och diakonalt arbete i
Linköping och Östergötland och i samverkan med andra; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter,
volontärers engagemang och våra gåvogivares stöd strävar vi
efter ett mänskligare samhälle.

”I VÅR RELATION TILL SAMHÄLLET VILL
VI UTMANA OCH KOMPLETTERA

Vårt uppdrag, som vi tolkar ordet ”mission” i dess ordagranna
betydelse, är att vara i ständig rörelse. På väg, för att möta
medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt
forma en väg till förändring. Det diakonala uppdraget innebär
för oss att i konkret handling möta människor, som lever i olika
utsatta livssituationer, med tro, hopp och kärlek. Med grunden
i en individuell människosyn ser vi varje människas unika och
okränkbara värde. Genom opinionsbildning visar vi på samhällets brister när enskilda individer eller grupper hamnar
mellan stolarna eller osynliggörs. Vår värdegrund är vår unika
plattform, vi har kompetens om människors andliga och
existentiella behov och erbjuder även det lågmälda samtalet
om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

”VÅRT UPPDRAG ÄR ATT VARA I STÄNDIG
RÖRELSE. PÅ VÄG, FÖR ATT MÖTA
MEDMÄNNISKAN UTIFRÅN HENNES
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GEMENSAMT
FORMA EN VÄG FÖR FÖRÄNDRINGAR

Vårt stora spektra av verksamheter där komplexa sociala utmaningar kräver bred kompetens och en rad olika insatser och
arbetsmetoder är samverkan mellan våra olika verksamheter
och yrkesprofessioner en framgångsfaktor. Tillsammans spänner
de sig över hela det sociala arbetets bredd - från förebyggande
insatser till akut hjälp i nödsituationer. Vi är engagerade i ett
strukturerat förändringsarbete för både individ och samhälle
inom vård och omsorg, arbetsintegration och utbildning.
I vår relation till människan vill vi se, lindra, förebygga och
förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte
att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom
åstadkomma varaktig förändring.
I vår relation till samhället vill vi utmana och komplettera.
Stadsmissionen bidrar till mångfald i rollen som utförare eftersom vi utformar verksamheter som möter människors behov.
Detta är vår ambition och det vi strävar efter - och detta har vi
också kunnat göra under 2018 tack vare våra kompetenta och
engagerade volontärer, medarbetare och ledning. Vi vet att vår
närvaro och vår verksamhet gör Linköping och Östergötland till
lite bättre platser att leva på. Något vi är stolta över och det är
vår ambition och drivkraft också inför 2019 där vi vill göra mer
för fler!
Pether Nordin, ordförande Linköpings Stadsmission
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Foto: Elin Svensson
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DIREKTOR SANNA DETLEFSEN HAR ORDET

”

TILLSAMMANS SIDA VID SIDA. MEDARBETARE, VOLONTÄRER,
PRIVATA GÅVOGIVARE, PARTNERS OCH VÄNFÖRETAG SER VI
TILL ATT LINKÖPING ÄR EN BÄTTRE STAD ATT LEVA I FÖR ALLA

Linköpings Stadsmission summerar nu det 46:e
året som en viktig aktör och utförare av det
sociala arbetet i Linköping och Motala. Stadsmissionen är en del av den idéburna sektorn där
vi i alla lägen anstränger oss för att se människan
bakom utsattheten och vår värdegrund uppmanar
oss ständigt till självreflektion. Samhället polariseras och klyftorna ökar. Rapporter visar att de
som har får mer och de som inte har får mindre.
Det är ett läge i samhället vi känner igen och
bekräftar på Stadsmissionen. Vi konstaterar även
att människor som faller mellan stolarna i en
alltmer stelbent byråkratisk struktur i välfärden får
svårare och svårare att återhämta sig. Fattigdomen är tydlig och stor tid och energi för medarbetare på Stadsmissionen går åt till att säkerställa grundläggande mänskliga behov som tak
över huvudet, mat för dagen, kläder på kroppen
och en gnutta hopp om framtiden. Alla som ser
läget i staden förstår att något måste göras.

"JAG VILL BERÄTTA FÖR DIG..."
Berättelser som bekräftar vikten av medmänsklighet återkommer till mig. En dag besökte jag
Oasen HVB, Linköpings Stadsmissions behandlingshem för kvinnor. Dit kommer personer som
har beroendeproblematik och varit våldsutsatta i
den grad att det krävs behandling för både beroende och trauma samtidigt.

Vi kan aldrig tappa bort vår själ, vår syn på människan och den värdegrund som gör oss unika och
ger oss kraft. Vi behöver kombinera vår värdegrund
med en stark gemensam kärna tillsammans med
alla stadsmissioner i Sverige.

ÅRET 2018
Under året som gått har vi därför utvecklat organisationens kompetens kring olika sätt att agera
mer affärsmässigt. Målet är att vi ska finnas till för
fler med hög kvalitet med kunden och deltagaren
i fokus. Vi har även investerat i utveckling genom
projekt, främst inom området våld i nära relationer
där Linköpings Stadsmission har en ambition om
att bli en nationell ledande part. Utveckling har
även skett inom hemlöshet och beroende med
uppstart av nya verksamheter och nya sätt att
jobba mer enhetligt och tillsammans.

En kvinna där sa: ”Jag vill berätta för dig hur det
blev för mig efter en tid här på Oasen. Jag blir inte
längre bemött som jag brukar bli. Jag trodde jag
var en missbrukare som inte är värd någonting.
Men nu när jag varit på Stadsmissionen har jag
vant mig att bli bemött som en värdefull
människa.”

Ungdomsarbetet och då främst Unga Forum har
fortsatt att spela roll för ungdomar som upplever
stress och psykisk ohälsa och våra största insamlingskampanjer riktar sig hit. Inom arbetsintegration har vi implementerat en ny IOP med fokus på
personer i utsatta områden som har utomeuropeisk
bakgrund. Och Stadsmissionen är stolt över att ett
förnyat och utvecklat IOP gått igång med fokus på
utsatta EU-migranter. Allt detta arbete spelar stor
roll för många människor. Tillsammans sida vid
sida, medarbetare, volontärer, privata gåvogivare,
partners och vänföretag ser vi till att Linköping är
en bättre stad att leva i för alla. Engagemang skapar
kraft, hopp och mod att förändra.

VÅR VÄRDEGRUND BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN

FOKUS FRAMÅT

Orden grep tag i mig, för det är något oerhört i
det hon berättade - att vänja sig vid att bli bemött
som en värdefull människa. Det säger mig att
Stadsmissionens värdegrund behövs mer än
någonsin. Samtidigt befinner vi oss på en marknad som inte ger oss något gratis och konkurrensen om marknadsutrymme ökar ständigt.
Det gör att även Stadsmissionen, som bedriver
idéburen vård och omsorg, måste omdefiniera
det sätt vi skapar tillväxt och finansiering för
verksamheten. Om vi vill vara med krävs det att vi
blir duktiga på att vara affärsmässiga i relation till
betalande kunder och säkerställa att vi har överskott som vi återinvesterar i verksamheter. Det är
en omställning som ibland kan göra ont och en
farhåga kan vara att vi tappar vår unikitet.
14

Det vi har på Stadsmissionen, det som gör att en
stad som har en Stadsmissionen är en lite bättre
stad att leva i för alla är värt att kämpa för!

Samhället står inför enorma välfärdsutmaningar och vi behöver alla hjälpas åt. Det kräver att
politiker förstår Stadsmissionens mervärde, ser
vår professionalitet och med beslutsamhet skapar
förutsättningar för idéburen sektor att växa så
att fler människor får erfara hur det känns att ha
ett värde. Kombinationen är nödvändig. Genom
politisk mod och givandets kraft fokuserar
Stadsmissionen vidare på samhällsutmaningar och
den utsatthet som finns runt oss.
Som en klok person sa: "Människovärdet kan aldrig
marknadsanpassas, marknaden däremot både kan
och bör människoanpassas."
Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

Foto: Elin Svensson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÖPPNA SOCIALA VERKSAMHETER

ÖPPNA SOCIALA VERKSAMHETER
Mitt i Linköpings city ligger Kontaktcentrum,
huset som i snart 50 år har varit platsen där
människor som befinner sig utanför samhällets
synfält alltid blir sedda.

HUR ALLT BÖRJADE
Året är 1970 och den unga socionomen Margareta Lysén
har tröttnat på att hjälpen för utslagna människor i
Linköping inte räcker till. Ett engagemang som vaknade
redan under Margaretas studieår i Göteborg. Insikten att
något måste göras avtog inte utan fortsatte växa, så pass
att hon var tvungen att agera. Tillsammans med andra
stiftsmedarbetare kom hon på en idé: vi ska bilda en
Stadsmission i Linköping. Förslaget mötte stort gehör
och den 15 augusti 1972 öppnade Stadsmissionen sina
dörrar för första gången.

EN TRYGG PLATS
Sedan dess har huset som idag är Kontaktcentrum fortsatt vara deltagarnas trygga plats. Med ett centralt läge
är det en tillgänglig plats för besökarna alla dagar under
året. Här får de inte bara tak över huvudet, mat i magen
och kläder som värmer, utan även gemenskap, ett sunt
tidsfördriv samt en engagerad personal som ser alla sina
besökare.
besökare.

ÅRET SOM GICK - MINNEN FÖR LIVET
Med tiden och engagemanget från människor, företag
och organisationer som vill hjälpa till har Kontaktcentrum kunnat bidra med stöd, sammanhang och fina
minnen åt våra besökare. Julafton innebär inte längre
ensamhet och mörker utan är nu en dag som innehåller
allt som hör ett julfirande till.

I juli fylldes en buss med förväntasfulla deltagare från
våra öppna verksamheter. Destinationen var Stockholm
och Gröna Lund. Flera som följde med hade aldrig tidigare åkt berg-och-dalbana eller varit utanför Linköping.
Nu fick de för första gången göra båda delarna. Dagen
blev enormt uppskattad och det pratas fortfarande om
utflykten.

”

NI VAR EN LIVBOJ. NÄR ALLT VAR KAOS FANNS EN PLATS
SOM JAG KUNDE KLAMRA MIG FAST VID, SOM GJORDE ATT
JAG ORKADE FORTSÄTTA SIMMA MOT LAND
- Tidigare besökare som idag är drogfri.

”

JAG SOM HAR LEVT SOM MISSBRUKARE I
40 ÅR. EN SÅN HÄR DAG KÄNNER JAG MIG
SÅ LUGN OCH LYCKLIG
Det finns många saker som de flesta av oss tar för givet
men som inte är en självklarhet för de människor vi
möter varje dag. Utflykter är en del men även något så
enkelt som att få tvätta och klippa sig. I december kunde
vi, i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium,
erbjuda våra deltagare klippning, styling, makeup och
manikyr. Ett lyckat samarbete som deltagaren Peter
bekräftar: "Jag har levt som missbrukare i 40 år. En sån
här
här dag
dag känner
känner jag
jag mig
mig så
så lugn
lugn och
och lycklig"
lycklig"

ETT SAMMANHANG
Tack vare Kontaktcentrum och våra andra verksamheter
möts idag hundratals utsatta människor i Linköping av
dörrar
dörrar som
som alltid
alltid är
är öppna.
öppna. Dörrar
Dörrar in
in till
till ett
ett sammanhang
sammanhang
och en trygghet som många annars saknar.

Sedan 2017 har även en Nobelmiddag tagit plats som
tradition. En trerätters lunch med festlig inramning som
ger en guldkant på tillvaron som annars är tung.
Våren 2018 startades en kör i ledning av Lana Brunell.
Med en tydlighet att alla är välkomna och alla kan sjunga
blev Stadsmissionens kör allt mer populär. Både hos våra
besökare men även hos allmänheten.

ca

8 000

SERVERADE LUNCHER
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ÖPPNA SOCIALA VERKSAMHETER

GEMENSKAP GENOM

MUSIK
Efter sitt musikframträdande för besökarna under Kontaktcentrums
julfirande 2017 ställde sångerskan Lana Brunell en fråga: "Vad sägs
som att starta en kör ihop?" Frågan besvarades med ett rungande ja.
Tidigt under våren hade Stadsmissionens kör sin första repetition i
ledning av Lana och Peter Magnusson, behandlingsassistent på
Stadsmissionen. Ingen visste då att den skulle komma bli en ny
milstolpe för Linköpings Stadsmission.
Under de första repetitionerna var det inte så många som dök upp. Nervositet och
tankar som att man inte kan sjunga var största anledningen. "Struntprat", svarade
alltid Lana. "Alla kan sjunga."
Med tiden växte självförtroendet hos kördeltagarna och fler bestämde sig för att
vara med.

"NU FINNS JAG..."
Redan efter några månader hade kören sitt första framträdande för personalen på
Stadsmissionen - och i augusti ställde de sig för första gången på en stor scen under
Linköpings Stadsfest. Ett framträdande som blev ett bevis för varje kördeltagare att
de får ta plats och att människor vill lyssna på dem.
Kören började under hösten få mer uppmärksamhet och flera medier skrev reportage om dem. Under en repetition tar en av deltagarna fram en tidning hen har med
sig. Visar stolt upp artikeln för de andra deltagarna och säger tyst: "Nu finns jag..."

JULKONSERT
Efter det lyckade scenframträdandet under Stadsfesten började tankar och planer
på en julkonsert ta form hos Lana och Peter. Fortfarande smått nervösa men också
förväntansfulla gick kören med på det och ett nytt mål sattes.
Julsånger började repeteras tidigt i november och den 12:e december var det dags
igen. För andra gången framträder kören för allmänheten. Denna gång i ett fullsatt
café.
Framträdandet blev lyckat och lovorden haglade ner över den stolta kören. Ingen
av deltagarna hade kunnat tro att deras sånger skulle mötas av publikens jubel. Att
deltagare som tidigare stått utanför samhället nu tog plats och blev lyssnade på.
Men det är det som är Stadsmissionens kör. Här får inte bara alla får sjunga. Det är
framförallt en kör där alla får höras.
20

Foto: Elin Ekman
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”KÖREN HAR BLIVIT EN DEL AV

GEORGE

MITT LIV. DEN BETYDER ENORMT
MYCKET FÖR MIG

George är en reslig man med en unik basstämma som inte
går att missa när han tar ton. Han var varit med i Stadsmissionens kör sedan starten - men sång är ingenting som
är nytt för honom.
”Så länge jag kan minnas har jag sjungit. Jag har alltid tyckt
om att lyssna på melodin till olika låtar och sedan sjunga
efter. Min röst är naturlig och skolad i de djupa skogarna
ute på landet.”
Redan under körens första gemensamma repetition var
han engagerad och har sedan dess kommit med flera
låtförslag.
”Jag gillar att sjunga och lyssna på harmonisk musik. Som
John Denver och ABBA. Men just nu repar vi en annan låt
som var mitt förslag”, säger han och sträcker lite på sig.

EN RÖST SOM FÅR VÄGGAR ATT SKAKA
Ibland händer det att George repeterar på egen hand utan
kören. Då går han oftast till Centralstationen i Linköping
och letar upp ett isolerat utrymme med bra akustik.
”Där testar jag min röst. Jag behöver ju ingen förstärkare
när jag sjunger, utan jag hörs ändå”, säger han och skrattar.
”Jag gillar verkligen att ta i så väggarna nästan skakar."
Han tänker efter en stund och lägger sedan till: "Men mest

Foto: Estrid Bomgren, Corren

av allt gillar jag att sjunga med andra. Med kören kommer
jag in i ett sammanhang som jag annars aldrig upplever."

DRÖMMEN OM DEN PERFEKTA AKUSTIKEN
George berättar att han gärna skulle vilja sjunga mer i
kyrkor. ”Drömmen vore att ställa sig i Domkyrkan och
utnyttja akustiken som finns där. Vem vet, någon dag
kanske jag får det.”
Vid frågan om vad som är det bästa med att sjunga svarar
han: ”Jag gillar att man kan förmedla en känslostämning
när man sjunger. Att de som lyssnar verkligen känner det
jag känner. Det är häftigt. Sedan är musik något som man
kan försvinna bort i och som inte har några biverkningar.”
Tack vare George starka röst har han fått sjunga flera solon
– och det är då alla tvivel försvinner. Han trivs på scen. Att
så många vill lyssna när kören sjunger får bara George att
engagera sig ännu mer. ”Det är verkligen roligt att allmänheten vill komma och lyssna på oss. Då vill jag lyfta oss till
en nivå som människor vill fortsätta ta del av. Får vi bara till
det kan vi nog komma hur långt som helst.”

Foto: Per Söderholm

PETER
Peter har varit med i kören sedan starten och nästan aldrig
missat en repetition. ”Jag har alltid gillat att sjunga men
aldrig känt att jag kan det. Jag gick med för att lära mig
sjunga bättre.”

Det visade sig att Peters oro varit obefogad. Allt fler människor hade anslutit sig till publiken när körens sånger spritt
sig över gatorna – och det man kunde se i allas ansikten
var glädje.

Under repetitionerna är han lätt att känna igen då han
oftast sitter ned och sjunger.
”Normalt tränar jag och lyfter en massa skrot. Det är därför
jag har ont i ryggen och föredrar att sitta ned. Även om
ryggont inte har något med min röst att göra”, säger Peter
och skrattar till.

Peter minns tillbaka på dagen och ler. ”Jag hade svårt att
förstå att så många dök upp och som applåderade åt oss.
Efteråt mådde jag väldigt, väldigt bra.”

ORON INFÖR DEN STORA SCENEN
Stadsmissionens kör har under 2018 hunnit genomföra
flera offentliga framträdande. Det största framträdandet
gjorde kören under Linköpings Stadsfest i augusti. Något
Peter var väldigt nervös inför. ”Jag var otroligt orolig innan.
Knappt att jag kunde sova. Jag var rädd för att ingen skulle
vilja lyssna på oss och enbart tänka att vi är ett gäng missbrukare. Men jag är ingen missbrukare”, poängterar han.
”Många har sådana fördomar om oss som går till Stadsmissionen. Jag kan inte förstå det.”
22

”MED KÖREN KOMMER JAG IN I
ETT SAMMANHANG SOM JAG
ANNARS ALDRIG UPPLEVER

EN GEMENSKAP SOM SKAPAR GLÄDJE
Vid frågan om vad som är det bästa med att sjunga i
kören svarar han: "Det bästa med att vara med i kören är
glädjekickarna jag får. När jag går härifrån mår jag jättebra.
Relationerna mellan oss fungerar jättebra och det är kul
att se hur mycket vi utvecklats under alla dessa månader.
Kören har blivit en del av mitt liv. Den betyder enormt
mycket för mig.”

Foto: Elin Ekman
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CROSSROADS
& STADSMISSIONHÄLSAN

EN ANNAN

CROSSROADS

VERKLIGHET

MÖTESPLATSEN FÖR MÄNNISKOR
SOM LEVER I UTSATTHET
Sedan 2014 har Crossroads funnits i form av IOP
(Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med
Linköpings kommun som ett råd- och stödcenter
för utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom
och hemlöshet i Linköping. Här erbjuder Stadsmissionen besökarna basbehovsstöd genom matservering och rådgivning.

”Nu kommer vi kunna arbeta för att nå ännu fler av de
osynliga, mest utsatta människorna i vår stad. Det är
oerhört spännande att påbörja ett samarbete med andra
organisationer. Med våra samlade kompetenser, erfarenheter och kunskaper har vi en fantastisk möjlighet att
göra något riktigt bra”, kommenterade Elin Sjögedahl och
Kristin Ljungemyr på Crossroads om beslutet.

EN TRYGG PLATS

ÅRET SOM GICK I KORTHET

Stämningen i Johanneskyrkans lokaler är glad. Här får våra
besökare en paus från en annars slitsam vardag. Några har
slagit sig ner i soffan och låter maten smälta innan de ger
sig ut igen, medan andra precis kommit och slevar upp en
skål med soppa. För de som vill finns möjlighet till dusch –
något som uppskattas mycket.

Tack vare de öppna verksamheterna, matservering på
vardagar och rådgivning en kväll i veckan, har Crossroads
fortsatt möta utsatta EU-medborgare och börjar även få
fler besökare från andra utsatta målgrupper.

Varje torsdag erbjuds Crossroads deltagare rådgivning
på Kontaktcentrum. Stadsmissionen hanterar ärenden
såsom information om skyldigheter och rättigheter,
samordningsnummer, folkbokföring, arbetssökande, SFI,
förmedling och tolkning mellan arbetsgivare och myndighetskontakter, med mera. Besökarna kan även få nya
kläder om det behövs, samt kvällsmat och möjlighet att
träffa läkare eller sjuksköterska.

HÖGTIDER
Oavsett var man kommer ifrån firas högtider och andra
speciella dagar. På alla hjärtans dag bjöd Crossroads 38
besökare på hjärtformade och nygräddade pannkakor.
Några veckor senare, under den internationella kvinnodagen, pratade 20 kvinnor om systerskap och varför just
de är stolta över att vara kvinna. Kring påsk dukades det
upp med en buffé av både rumänsk och svensk påskmat.
Även julafton firades som det ska – med julbord och
julklappar.

FÖRNYAT IOP
I juli 2018 fick Stadsmissionen beslut om förnyat och
förlängt IOP mellan Linköpings kommun och Linköpings
Stadsmission, Svenska kyrkan och Hjärta till Hjärta. Syftet
är att skapa en plattform för samverkan mellan kommun
och idéburna aktörer som möter utsatta människor.
Målsättningen är att nå en ökad kunskap om människor
som lever utanför samhället för att kunna ge en sann bild
av hur det ”parallella” Linköping ser ut och identifiera vilka
behov som finns, samt att kunna erbjuda fortsatta forum
för basbehovsstöd och rådgivning.

4 529

SERVERADE LUNCHER
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Foto: Per Söderholm

932

ENSKILDA RÅDGIVNINGSMÖTEN

Genom uppsökande arbete har Crossroads mött fler
människor som befinner sig i en extrem utsatthet och
riskerar att bli, eller redan är, offer för människohandel
i Linköping. Svenska kyrkan har juridisk rådgivning två
gånger i veckan, språkcaféer och utdelning av presentkort
på mat. Här möter man främst människor som befinner sig
i asylprocess, papperslösa och ensamkommande unga
vuxna. Hjärta till Hjärta möter ensamkommande unga
vuxna i deras öppna verksamhet.
Fokuset under hösten 2018 har legat på kompetenshöjning inom människohandel och prostitution - att hitta
fungerande metoder för samverkan samt verksamhetsutveckling. En samverkansgrupp bildades mellan polismyndigheten i Östergötland, socialtjänsten i Linköping,
Länsstyrelsens Regionala koordinator mot människohandel och prostitution, Missionskyrkan, Svenska kyrkan,
Hjärta till Hjärta och Linköpings Stadsmission. Samverkansgruppen första möte i oktober avsåg kartläggning
av vad Stadsmissionen ser i respektive verksamheter och
på vilka sätt man arbetar gällande målgrupperna.
Efter det mötet skapades en lokal handlingsplan kring
människohandel som Crossroads tänker fortsätta jobba
med under 2019.
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ETT SKYDD
FRÅN VÅLD

GENOMTÄNKT NORMKREATIVITET I FILM

BEHANDLING
BEHANDLING & VÅRD

COPE - METODEN SOM HINDRAR ÅTERFALL

”OFTA ÄR DET VÅLD OCH PTSD SOM GÖR ATT

KVINNOR ÅTERFALLER I ETT BEROENDE EFTERSOM
DET LINDRAR TRAUMAN OCH VÅLDSUPPLEVELSER

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är mycket vanligt vid
beroende. Tidigare forskning visar att 50% av de som söker
HVB-vård lider av PTSD. Under 2018 genomförde Oasen HVB
en undersökning som visade att så många som 80% av
kvinnorna hade diagnosen. En försiktig slutsats vi kan dra
från detta är att andelen med PTSD kan vara mycket högre
bland kvinnor än bland män.
Samtliga kvinnor som fick diagnosen bedömdes ha en
betydande funktionsnedsättning och ett påtagligt lidande av
sin PTSD.
"Ofta är det våld och PTSD som gör att kvinnor återfaller i ett
beroende eftersom det lindrar trauman och våldsupplevelser. Det är lätt att hamna i en ond cirkel där
livssituationen blir allt svårare. Medicinering räcker inte i
dessa fall, det krävs en kombinationsbehandling för att öka
sannolikheten för kvinnorna att återgå till ett fungerande liv
menar", Caroline Karlsson, enhetschef på Oasen HVB.
Oasen HVB erbjuder här rätt typ av vård med en holistisk syn
där alla bitar behöver falla på plats som traumabehandling, beroendevård, sysselsättning, boende och
fungerande nätverk. Behandlingen måste få ta tid för att ge
hållbara resultat.

Under 2018 arbetade Linköpings Stadsmission och Amphi
Produktion vidare i en nationell utbildningssatsning för att
uppmärksamma och förbättra livsvillkoren för våldsutsatta
personer som lever med beroendeproblematik. Under året
startades produktionen av fem verklighetsbaserade filmer med
tillhörande pedagogiskt arbetsmaterial.
"Till grund för produktionen är kvinnors egna berättelser om sin
våldsutsatthet. Andra viktiga framgångsfaktorer har varit våra
samarbetspartners värdefulla erfarenheter i kombination med
vår egen unika kompetens från att ha arbetat med målgruppen i
över 20 år", säger Shora Zamani, projektledare.
Den råversion av filmerna som samarbetspartners tagit del av
fick ett mycket fint mottagande.
Projektet som finansieras av Allmänna Arvsfonden riktar sig
främst till yrkesverksamma och beslutsfattare som kommer i
kontakt med personer utsatta för våld i nära relation i kombination med beroendeproblematik.
"Vi ser ett stort behov av den kunskap som behövs för att förstå
den komplexa och svåra situation som dessa personer befinner
sig i. Men också vikten av rätt behandling där våld, trauma och
beroende bearbetas parallellt för att nå hållbara resultat", menar
Shora Zamani.
Satsningen är därför en viktig del för att tillgodose detta
kunskapsgap.
Utbildningsdagar planeras under hösten 2019 och våren 2020
till Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Projektet
kommer att delta i Almedalen under 2019.

Under 2018 har vi påbörjat behandlingsmetoden COPE, en
integrerad behandlingsmetod vid PTSD och beroende som
Oasen HVB är först med i Sverige att använda. Metoden har
god evidens i öppenvård och testas nu för första gången på
HVB i nära samarbete med psykologen Anna Persson och
psykiatrikern Åsa Magnusson, Karolinska Institutet.
Samtliga kvinnor som genomgått behandlingsmetoden är
idag symptomfria från PTSD, och har tagit ett viktigt steg
vidare i sina liv.

Foto: Per Ringqvist

”TILL GRUND FÖR PRODUKTIONEN ÄR
KVINNORS EGNA BERÄTTELSER OM
SIN VÅLDSUTSATTHET

Shora Zamani, projektledare

"Samhällsekonomiskt är givetvis behandlingen en långsiktig
investering. För den enskilda individen besparar det inte bara
mänskligt lidande. Allt för många kvinnor lever med uppfattningen om att hon inte är något värd, att hon får skylla
sig själv och att det är därför hon inte får någon hjälp", säger
Caroline Karlsson.
Caroline Karlsson, enhetschef Oasen HVB

SUBSTANSBRUKSSYNDROM?

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).

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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COPE?

En integrerad psykologisk kombinations-behandling 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

Foto: Per Ringqvist
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BOENDE & BOENDESTÖD

NYTT SAMARBETE

FÖR VÅLDSUTSATTA

BARN

FRANGÅNGSRIKT FÖRSTA VERKSAMHETSÅR FÖR
SKYDDAT BOENDE

Under 2018 har åtta kvinnor och sex barn bott på
Skyddat boende under olika lång tid. Av dessa har
ingen återvänt till sin förövare eller sin våldsutsatthet utan till andra former av boenden eller en
egen lägenhet.

ÄSTIPS!

"Skyddat boende har haft större efterfrågan än vi
kunnat ta emot, vilket är spännande ur ett verksamhetsperspektiv men sorgligt ur ett samhälls- och
jämställdhetsperspektiv", säger Caroline Stridh,
projektledare. Linköpings Stadsmission satsar nu
därför på att utöka antalet platser

är mitt - berättelser
dsutsatta kvinnor i
missbruk”

ngstadsmission.se/
publikationer

2018 var första hela verksamhetsåret för Skyddat
boende för kvinnor och barn, ett skyddat boende
som tar emot med kort varsel och månar om både
kvinnans och barnens trygghet. Utveckling har varit
ett stort fokusområde under året för att arbeta mer
strukturerat men fortfarande individanpassat utifrån
varje unik livssituation.
"Att synliggöra barnens situation och deras behov
har varit extra viktigt då inget av de placerade barnen
haft eget biståndsbeslut från socialtjänsten. Istället
har barnets behov ansetts som tillgodosett enbart
genom att ha följt med mamman till det skyddade
boendet", berättar verksamhetsledaren Caroline
Stridh.
Under 2018 har Skyddat boende kunnat erbjuda
plats för tre kvinnor och upp till fyra barn. Detta
har under perioder varit långt ifrån tillräckligt och
Linköpings Stadsmission satsar nu på att utöka
antalet platser.

ETT NYTT SAMARBETE MED BARNEN I FOKUS

SKYDDAT BOENDE

MED BARNRÄTTSPERSPEKTIV
PLATS FÖR 3 VUXNA
+ 4 BARN
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Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har tillsammans med Bris fått projektmedel från PostkodLotteriet i syfte att ta fram ett koncept för att starta
och driva Skyddat boende med barnrättsperspektiv.

VÅLD I NÄRA RELATION Att lämna en våldsam relation är 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 juni 2018 lanserades projektet med Linköping som
ansvarig Stadsmission. Under den treåriga
projekttiden ska bland annat ett skyddat boende
med barnrättsperspektiv startas i Linköping och ett
under Göteborgs Stadsmission.
Skyddat boende och barn med våldserfarenhet är
ämnen som är högaktuella i samhällsdebatten just
nu och ett område där det händer väldigt mycket på
många olika nivåer.
"Projektet ger möjlighet att följa med i utvecklingen
och också att ta arbetet med att synliggöra barnets
situation ett steg längre genom att fråga barnen
själva, något som gjorts i ”Ett fönster av möjligheter,
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:112)”. Tyvärr är det alltför sällan som barnet
själv får komma till tals om sin egen situation menar
Caroline Stridh. "Det är viktigt att barnet ses som en
kompetens aktör med egna erfarenheter om våld.
Risken är annars att barnet uppvisar konsekvenser av
våldet längre fram och utvecklar egen psykisk ohälsa."
Bris metod ”Expertgrupp Barn” syftar till att göra barn
med erfarenhet av skyddsplacering till kompetenta
aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av
skyddade boenden, i stort sett allt ska bollas med
expertgruppen för att få barnets perspektiv på
vuxnas planer, istället för tvärtom. Här ges varje barn
en möjlighet att på riktigt vara med och utforma en
verksamhet som möter deras behov och stöd.

"Stödet är en hälsofrämjande insats som både hjälper

barnet att bearbeta trauman och bidrar till att förebygga psykisk ohälsa på sikt", säger Sofia Grönkvist,
chef för Bris gruppstödsenhet.

För att stötta kvinnan i sin utsatta situation kommer boendena ha stöd i form av samtal och myndighetskontakter men också kring frågor om jobb,
utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor
och egen bostad.
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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”
JAG KÄNNER MIG

ALLTID ENSAM

UNGA FORUM

STÖD & SAMTAL

ARBETSINTEGRATION

EN PLATS ATT PRATA OM
SVÅRA ÄMNEN, TILLSAMMANS

Ett växande problem idag är att många unga
är “duktiga på” att dölja sitt mående för sina
anhöriga. Det kan ta flera år innan de till slut
söker hjälp. Under det senaste decenniet har
den psykiska ohälsan bland unga ökat med
över 100%. Så varför är det så vanligt att unga
och unga vuxna går och mår dåligt under en
längre tid innan de ber om stöd?
Jakob och Rebecca som arbetar som behandlare på
Linköpings Stadsmissions verksamhet Unga Forum
tror båda att ökad stress och höga krav från skolan och
sociala medier är en stor del av orsaken till den ökade
psykiska ohälsan.
”Många unga jämför sig med andra och eftersom det
oftast är en positiv fasad som visas utåt på sociala
medier blir insikten över att ens eget liv inte överensstämmer en oro i sig”, säger Jakob Hedvall, behandlare.

EN TRYGG PLATS
Varje dag möter Unga Forum ungdomar och unga
vuxna i olika livssituationer och genom motiverande
och stödjande samtal försöker de hjälpa dem att förstå
sig själva. Unga Forum är en trygg plats som många
unga saknar idag. Här vågar deltagarna prata om tankar
att inte vilja leva, om ångest och oro.
”Många unga känner också att ingen riktigt lyssnar på
dem”, säger Rebecca Byléhn, behandlare. ”Vi vill att
alla ska känna sig trygga i att prata om det som tynger
dem. Det finns inget rätt eller fel när det kommer till ens
mående.”

”Det är inte så ovanligt att unga pratar om tankar som
att inte vilja leva mer, utan att ha nått den punkten där
de faktiskt överväger att ta sitt eget liv. Vi vill fånga upp
dem innan de hamnar där och genom stöd och samtal
hjälpa dem att se alla möjligheter som ligger framför
dem”, fyller Jakob i. ”Livet har bara börjat och det finns
så många vägar de kan välja.”
Vid frågan om vad det är som får ungdomarna att söka
hjälp berättar Rebecca om en av deltagarna hon har
haft. ”Hon kom till mig för hon hade tröttnat på sin
livssituation och sa att hon önskar att hon kunde få
njuta av livet. Jag tror många når en punkt där de inser
att tankarna blir för tunga att bära själv, och då finns vi
alltid där.”

VILKA MÖTER UNGA FORUM?
Varje dag möter Jakob, Maria och Rebecca ungdomar
och unga vuxna mellan 16-25 år som befinner sig i olika
livssituationer. De möter unga med högsta betyg och
närvarande föräldrar men som ändå inte mår bra, unga
som tappat hoppet och ifrågasätter meningen med
livet, unga som inte trivs med sin kropp, unga som har
svårt med svenska, unga som upplevt mobbning eller
mobbat själva, unga som har svårt i skolan, unga med
självskadebeteenden, unga som känner sig ensamma.
Unga som inte mår bra. Hos Unga Forum får de
möjlighet att prata om svåra ämnen tillsammans.
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DELTAGARE HOS PLUGGSTUGAN
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ENSKILDA PERSONER I SAMTAL

39

BESÖK PÅ SKOLOR
Från vänster, Maria Hägglund, Rebecca Byléhn och
Jakob Hedvall, behandlare på Unga Forum
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UNGA FORUM PÅ SOCIALA MEDIER 2018
Sportlov! I Sunne befinner sig 6 ungdomar och tar sig
an backarna medan de känner hur magen pirrar när
det går lite för fort.
Resan görs med Unga Forum, en öppen verksamhet för
unga människor. Reseledarna Rebecca och
Jakob varvar skidåkningen med att grilla hamburgare
åt kämparna.

”HEMMA HAR JAG INGA PLANER OCH INGA KOMPISAR.
JAG VILL HELLRE STANNA HÄR EN VECKA TILL.”
Så sa en av deltagarna från sommarens Gotlandsresa vid
frågan om hen ser fram emot resten av sommarlovet.
Många unga känner sig utanför och upplever sommarlovet som långt och ensamt. Vi vill fortsätta hjälpa
dessa ungdomar genom samtal men även aktiviteter som
skapar fina minnen. Ingen ska behöva känna sig ensam!
DEN 26 JUNI 2018

UARI 2018
DEN 21 FEBR

”JAG HAR ALDRIG VARIT MED OM ATT
DET KITTLAS SÅ MYCKET I MAGEN.”

Flera av ungdomarna som tillsammans med Unga Forum
besökte Liseberg fick för första gången uppleva känslan
av att åka berg-och dalbana.
En dag fylld med skratt, utmaningar, gemenskap och
härliga minnen för alla som deltog.
Resan gjordes som avslutning för alla som deltagit i
Pluggstugan (en öppen verksamhet där ungdomar erbjuds
läxhjälp) under våren.

Sommaraktiviteter. För alla är det inte en självklar del
av sommaren. Under sommaren 2018 fick 19 ungdomar
njuta av det härliga vädret i Varamon. En minnesvärd dag
fylld med sol, bad, spel i sanden, volleyboll och gemenskap.

DEN 4 JULI 2018
DEN 13

Spelkvällar, grillkvällar, drejning, volleyboll på Tofta
strand, skratt, havsbad, gemenskap och trygghet. För
de ungdomar som tillsammans med Unga Forum besökte
Gotland betydde den här resan en efterlängtad paus.
Från utsatthet, från mobbning, från oro, från ensamhet,
från psykisk ohälsa. Från vardagen.

DEN

36

20 JU

NI 20

18

Ett stort tack till #pnmmusic som under sina
konserter samlat ihop pengar och bidragit till denna
resa <3

18

JULI 20

Linköpings största pizzabeställning?
Pluggstuga hos Unga Forum. Huset var fullt av ungdomar,
volontärer och pizzor. Rebecca ringde in en beställning
på 29 pizzor strax efter lunch, och dom var klara fyra
timmar senare. Det blev en mycket fin kväll!

DEN 1 NOVEMBER

2018
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ARBETSINTEGRATION

ARBETSINTEGRATION – EN VÄG TILL ARBETE

DANIEL, ARBETSTRÄNAT PÅ STADSMISSIONENS SECOND HAND SEDAN APRIL 2018

På Stadsmissionen möter vi människor som inte har makten över sitt eget liv, som inte har ett bärande nätverk när de
möter svårigheter och som saknar materiella tillgångar. Våra arbetsintegrerande sociala företag hjälper den enskilde att
uppnå egenmakt, bärande nätverk och möjlighet att själv klara sig ekonomiskt. Målet är att den enskilda människan ska
bli integrerad i samhället och återupprättad som individ.

Hur hamnar man på arbetsträning hos oss? För Daniel var det en arbetsplatsolycka som resulterade i
bestående skador i arm och hand. Efter två operationer och en längre sjukskrivning växte sig viljan att komma
tillbaka till arbetsmarknaden allt starkare. Daniel fick genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stadsmissionen en plats på Stadsmissionens Second Hand. Arbetsträningens syfte var att utreda
hans arbetsförmåga - låta honom jobba på sina premisser och se vad han orkar rent fysiskt.

VILKA VÄNDER VI OSS TILL?

”Nu efter 9 månader så vet jag vad jag klarar att utföra rent fysiskt och när jag behöver hejda mig.
Genom att jobba på Stadsmissionens Second Hand har jag även plockat på mig nya erfarenheter och fått med
mig kunskap om vad som krävs i det här yrket där egna beslut är en stor del av vardagen. Detta har gjort att jag
även växt som person och fått en bättre självsäkerhet och tar fler initiativ än innan.”

Har man varit arbetslös länge är det lätt att fastna i utanförskap och isolering. Det kan upplevas omöjligt att ta de steg som
behövs för att må bättre och hitta en ingång för etablering på arbetsmarknaden.
Med goda resultat har vi genom åren erbjudit arbetsintegrerade insatser för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Orsakerna kan vara psykisk ohälsa, fysisk funktionsnedsättning, långtidsarbetslöshet, sjukskrivningar och/eller språksvaghet.
I en del fall finns kombinationer av neuropsykiatriska, sociala och/eller ekonomiska komponenter med som en del av situationen. Alla människor har rätt att växa till sin fulla potential och uppleva egenmakt. Därför ger vi aldrig upp!

Daniel ser positivt på livet efter arbetsträningens slut. Målet är att hitta en fast anställning anpassat efter hans
nya situation. ” Jag har jobbat i butik tidigare i livet och inser nu efter min arbetsträning på Stadsmissionen att
jag gärna vill tillbaka till yrkeskategorin då det är socialt och inte måste vara lika fysiskt påfrestande som många
andra jobb.”

FARID, ARBETSTRÄNAT PÅ RESTAURANG VON DUFVA SEDAN OKTOBER 2018
Farid kom till restaurang von Dufva efter en rekommendation från
Arbetsförmedlingen.
Farid har varit på von Dufva i över ett halvår och har sedan dess lärt sig
laga mat från grunden. En kunskap han är tacksam över att bära med sig
framöver.
"Jag trivs verkligen på von Dufva och Stadsmissionen. Jag får bra stöd
och har kollegor jag trivs med. Vi skrattar mycket ihop. Tidigare så har jag
inte lagat så mycket mat men nu börjar jag känna mig som en riktig kock",
säger Farid och skrattar.
När Farids arbetsträning tar slut hoppas han på ett fast arbete.
"Förhoppningsvis kommer min tid här hjälpa mig att nå min dröm."

VISSTE DU ATT?

HUR MÄTER VI ANSTÄLLNINGSBARHET?

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. 2018 arbetstränade
totalt 94 personer på något av våra sociala företag. Varje
år erbjuder Linköpings Stadsmissions sociala företag tre
utbildningstjänster för de som arbetstränat i någon av våra
verksamheter. Anställningen är på 12 månader, med subvention
från Arbetsförmedlingen, och syftar till att stärka individens
möjligheter till anställning utanför Stadsmissionen. 2018 var tre
personer anställda via denna form.

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 irelation till arbetsmarknaden och 4) få referenser &
nätverk.
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ENGAGERADE VOLONTÄRER
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Foto: Elin Svensson
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DELTAGARE I ARBETSTRÄNING
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DELTAGARE FICK ANSTÄLLNING
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Namn: Yan Gong
Ålder: 31 år
Engagerad i: Unga Forums Pluggstuga

VOLONTÄRER

HEJ(A) VOLONTÄRER!
"Våra volontärer är till stor hjälp i arbetet för ett mänskligare samhälle. Varje volontär bidrar efter
sina förutsättningar med kunskap, engagemang och tid för att göra livet bättre för människor
i utsatta livssituationer. Genom att på nära håll få bevittna den utsatthet som målgrupperna
befinner sig i, blir volontärerna en viktig röst i arbetet för att öka människors förståelse och
kunskap kring denna viktiga samhällsfråga. Volontärerna har på så sätt en viktig roll i arbetet för
att förbättra den enskildes livssituation samtidigt som de är en viktig del i vår opinionsbildning."
Annie Myrlander, volontärsamordnare på Linköpings Stadsmission

VOLONTÄRER ARBETADE TOTALT
5 070 TIMMAR UNDER 2018

Yan Gongs syn på Stadsmissionens vision: för ett mänskligare samhälle har hon kunnat se i sitt arbete med ungdomarna.
”Att arbeta som volontär på Linköpings Stadsmission innebär att
man bidrar med goda gärningar och ställer upp för människor som
behöver stöd. Jag hoppas att när ungdomarna som jag hjälper
växt upp kommer de komma ihåg hur de fick hjälp, och därigenom
också själva försöka hjälpa andra. Som en kedja av goda gärningar.
Som ringar på vattnet."

Namn: David Jacobsson
Ålder: 36 år
Engagerad i: Crossroads

VI ÄR ALLA MÄNNISKOR.
IBLAND KÄNNER JAG MIG
STIRRIG OCH OSOCIAL,
MEN JAG ACCEPTERAS
ALLTID EFTERSOM DET ÄR
MÄNSKLIGT. PRECIS SOM
ALLA BESÖKARE PÅ
CROSSROADS ACCEPTERAS
SOM DE ÄR

172

ENSKILDA VOLOTÄRER
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1 437

TIMMAR PÅ SECOND HAND

Vid frågan om vad som är det bästa med att volontär svarar Yan
Gong utan tvekan "Att hjälpa andra. Det är häftigt att jag genom
att hjälpa ungdomar med läxorna från skolan kan vara med och
bidra till att både det svenska samhället men också livet för individen blir bättre. Jag kan själv förändra världen till det bättre, genom
att hjälpa någon annans och därigenom stärka en annan människas möjligheter att komma in i samhället, skaffa jobb och knyta
kontakter."
Drivkraften att fortsätta som volontär är ungdomarna hon träffar.
Att de vill lära sig, utvecklas och umgås. "Vi har roligt ihop. Jag lär
dem och de lär mig. Ibland har jag problem med att uttala saker
och då rättar de mig. Det är ett fint utbyte av kunskap."

ANTALET VOLONTÄRSTIMMAR 2018
MOTSVARAR CA 3,6 ÅRSARBETARE

”

För sex månader sedan kom Yan Gong till Sverige från Kina.
Eftersom hon jobbat mycket som volontär i Kina ville Yan Gong
även fortsätta med det i Sverige. Ett telefonsamtal med kommunen och tips om oss hamnade hon till slut som volontär hos
Unga Forums Pluggstuga,

Namn: Rose-Marie Andersson
Ålder: 78 år

Innan David började som volontär hos Crossroads hjälpte han till
på härbärget. Efter det lades ner 2017 fick han efter en tid frågan
om han ville fortsätta engagera sig, men i Crossroads.
"Jag tänkte att det kunde bli trevligt och roligt att vara i ett sammanhang där jag fick fortsätta träffa samma människor som jag
tidigare hade träffat på härbärget. Något som blir mer naturligt
än att träffa dem när de sitter och tigger. Jag hade trevligt på
härbärget och tänkte väl då att det skulle vara lika trevligt att
vara volontär hos Crossroads."

Engagerad i: Stadsmissionens Café

Efter två år som pensionär fick Rose-Marie numret till Linköpings
Stadsmission av hennes dotter. "Du kan inte bara sitta hemma",
sa hon. Efter flera påminnelser från dottern lyfte till slut RoseMarie på telefonen och ringde Stadsmissionen. En månad senare
hade hon en plats som volontär på Stadsmissionens Café. Det
var 2011 och sedan dess har hon regelbundet ställt upp med sin
tid och sitt engagemang.

Vid frågan om vad som är det bästa med att vara volontär hos
Linköpings Stadsmission svarar David: "Att få jobba med något
man själv har valt för att man vill det. Att få vara människa med
andra människor och samtidigt vara någonstans för att man
väljer det och inte för att någon betalar den. Det är det bästa."

Det bästa med att vara volontär tycker hon är gemenskapen och
stämningen. Hon förklarar: "Jag har så roligt när jag jobbar. Vi kan
skoja så mycket med varandra. Att kunna prata och umgås, samtidigt som jag känner att jag gör nytta. Min insats kommer till
glädje för andra. Det är väldigt roligt att hjälpa till och vara med
i gänget."

Linköpings Stadsmissions vision: för ett mänskligare samhälle
märks tydligt hos Crossroads.
"Vi är alla människor. Ibland känner jag mig stirrig och osocial,
men jag accepteras alltid eftersom det är mänskligt. Precis som
alla besökare på Crossroads accepteras som de är.

1 366

ENSKILDA ARBETSINSATSER

1 329

TIMMAR PÅ STADSMISSIONENS CAFÉ

”

JAG HOPPAS ATT NÄR UNGDOMARNA SOM
JAG HJÄLPER VÄXT UPP SÅ KAN DE KOMMA
IHÅG HUR DE FICK HJÄLP OCH DÄRIGENOM
OCKSÅ SJÄLVA FÖRSÖKA HJÄLPA ANDRA

”

JAG HAR ALLTID SETT ATT ALLA MÄNNISKOR
HAR ETT LIKA VÄRDE. JAG HAR ALDRIG BRYTT
MIG OM TITLAR, KLÄDER ELLER NÅGOT ANNAT.
ALLA BEHÖVS OCH ÄR LIKA VIKTIGA FÖR MIG

Drivkraften att fortsätta som volontär hittar hon i den fysiska och
psykiska stimulansen. "Det känns bra att känna sig behövd och
eftertraktad. Får jag inte komma och göra mina pass så blir det
svårt att få någon rutin på dagen. Det kan nog lätt bli så att jag
sätter mig still i soffan hemma annars. Nu har jag en bra anledning att gå ut, träffa människor och trots min ålder på 78 år bidra
med något som jag älskar att göra."
Rose-Maries syn på människor som lever i utsatthet har förstärkts
under de åren hon engagerat sig som volontär och hjälpt dem
som arbetstränar på caféet. "Jag har alltid sett att alla människor
har ett lika värde. Jag har aldrig brytt mig om titlar, kläder eller
något annat. Alla behövs och är lika viktiga för mig."
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VI BEHÖVER PRATA OM

LIVET
MED FLER ÄN NÅGONSIN

VÄNNER

INSAMLING

GÅVOR SOM GÖR SKILLNAD

ATT INVESTERA I EN STADSMISSION

"När det gäller mitt engagemang för Stadsmissionen så handlar det om att jag vill stötta en
verksamhet som gör så mycket för utsatta människor i vår egen stad, i vår egen närhet. De som
allt för ofta glöms bort i det stora globala eländet. Det känns som att Stadsmissionen är de som
gör allra mest för människor här i Linköping, och hjärtat finns alltid med. ALLA människor har
ett värde och det är Stadsmissionen tydliga med. Precis så tycker jag också, ingen är mer eller
mindre värd än någon annan. Om jag kan bidra med något som till exempel sång och musik, så
är det verkligen det minsta jag kan göra, och det gör jag med stor glädje."

ÄR ATT INVESTERA I ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE

Tack för ert engagemang under 2018! Varje dag möter vi människor i utsatta livssituationer och varje gåva ger möjlighet till
förändring för de människor vi möter. Det engagemang som privatpersoner, företag, organisationer, församlingar, stiftelser, fonder
och föreningar visar genom gåvor, bidrag eller volontärskap gör skillnad. Genom insamlade medel och insatser från volontärer
möjliggörs verksamheter där samhällets resurser inte räcker till. Engagemanget hos våra volontärer är också av stor betydelse för
verksamheter.

Lana Brunell, körledare Stadsmissionens kör

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla er som engagerat er i Linköpings Stadsmission 2018
"Jag stöttar Stadsmissionen för det är en viktig och seriös organisation. Jag gillar tanken på att
Stadsmissionen verkligen stöttar de mest utsatta i en stad jag lever och bor i och att de dessutom
jobbar normkritiskt. För mig är det viktigt att respektera alla människors olika sexuella identitet,
Stadsmissionen tar verkligen mänskliga rättigheter på allvar."

FÖRMÅNSTAGARE TILL POSTKODLOTTERIET
Svenska Postkodlotteriet skänker sitt överskott till
organisationer som är förmånstagare till lotteriet. Linköpings
Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner en
förmånstagare. Postkodlotteriets medel fördelas mellan de
nio stadsmissionerna, för att komma så många människor i
utsatthet som möjligt till nytta. Postkodlotteriet och andra
föreningar, stiftelser och fonders bidrag gör stor nytta i våra
verksamheter.

LOKALT ENGAGEMANG MED LOKALA MÅL
Det finns många skäl att engagera sig i en Stadsmission. För oss
är människans okränkbara värde, i enlighet med FN:s globala
hållbarhetsmål, en självklar utgångspunkt i varje enskilt möte
med människor. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd
och sammanhang till varje individ som behöver och söker
vår hjälp. Alla våra givare tar samhällsansvar och bidrar till ett
starkare Linköping som i sin tur bidrar i det större perspektivet
och de aktuella globala hållbarhetsmålen.

ATT BIDRA ÄR ENKELT
Under 2018 har vi förstärkt våra plattformar för att underlätta
givande, såväl för privatpersoner som för företagsengagemang.
Vår nya hemsida tillgängliggör möjligheter som att direktregistrera sig som månadsgivare eller att köpa konkreta
ändamålsstyrda gåvobevis. Genom sociala medier
uppmärksammar vi aktuella behov och uppmanar till spontana
gåvor. Vänföretag erbjuds ett konstruktivt samarbete i syfte
att vara med och ta socialt samhällsansvar samtidigt som
företagets varumärke genom handlingen stärks.
2019 hoppas vi att våra viktiga volontärer, vänföretag och givare
blir ännu fler. Lokalt engagemang är en förutsättning för att
kunna se till de lokala och aktuella behoven.
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Nilla Fischer, fotbollsspelare

”LOKALT

"För oss på Sky är det viktigt att känna sig som hemma och vi vill möjliggöra den känslan även
till de mest utsatta i vårt samhälle. Därför samarbetar vi med Stadsmissionen i de städer vi
verkar, Linköping och Stockholm. Vi skänker möbler och leksaker som bland annat används i
skyddade boenden och bidrar även till att hemlösa ska kunna komma in till en varm plats för en
bit mat. Vi är glada och tacksamma över det fina arbete som Stadsmissionen gör dagligen för att
hjälpa de som allra mest har ett behov."

ENGAGEMANG ÄR EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR
ATT KUNNA SE TILL
DE LOKALA OCH
AKTUELLA BEHOVEN

Mia Langborg Ziherl, vice VD och ägare, Sky Hotel Apartments

ETT STORT TACK FÖR ENGAGEMANGET UNDER 2018
VÄNFÖRETAG
Carbex, Fergas, Ica Maxi, PNM Music, Sankt Kors Fastigheter, Securitas Direct, Sky Hotel Apartments, Tekniska Verken, Verisure

TACK OCKSÅ TILL...

Advokatfirman Glimstedt, Agama Technologies, Aklero Ekonomi, Allmänna Arvsfonden, Apotek Hjärtat Repslagaregatan, Blomsterlandet,
Botrygg, Byn Kommunikation, CGI AB, Coop, Corren, DoSpace, Elite Hotel, Erikshjälpen, Esq, Fastighets AB LE Lundberg, Ida Infront, Inter
Agentur, IOH, Johnells, Kindgren och Partner, Lanemo Konditori, LBB Holding, Lejonfastigheter, Lilla Brödboden, Linds Konditori, Linköpings
Domkyrka, Linköping Konsert och Kongress, Linas Matkasse, Malmestens Stiftelse, Martin och Servera, Monkanmakes, Park & Resorts, P-G
Lots, Postkodlotteriet, Ronaldos, Skebostiftelsen, Sodexo, Spiromec, Stångåstaden, Stångs PM och Co, Tannefors Hembageri, Visma, Åhléns,
Östgöta Trädgårdshall, Östgöta Provinsialloge med flera.
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STYRELSEN

Pether Nordin, ordförande
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
9 av 9 möten.

Gunilla Sandh, vice ordförande
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 7 av 9 möten.

Therése Eklöf

Andreas Hellgren

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 3 av 9 möten.

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 6 av 9 möten

STYRELSENS ARBETE UNDER 2018
Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som
består av 11 ledamöter. Förslaget till styrelseledamöter
bereds av en valberedning och Linköpings Stadsmissions
medlemmar väljer styrelse vid årsmötet som vanligtvis
hålls i april. Från och med 2018 väljs enbart ordinarie
ledamöter till styrelsen och således inga suppleanter.
Arbetet i styrelsen bedrivs utifrån FRII:s kvalitetskod och
Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer
som innehar 90-konto.

Stefan Nellmark
Har arbetat som bankjurist. Är advokat
sedan 1979 och har verkat som advokat
och delägare i Kihlstedts Advokatbyrå.
Har under året deltagit i 7 av 9 möten.

Anna Ramén
Teolog med intresse för socialt arbete.
Har bl a arbetat som volontär på olika
Moder Teresa hem i Indien. Är idag chef
för Diakonicentrum som främst arbetar
med diakonalt utvecklingsarbete, asyloch migrationsfrågor och mänskliga
rättighetsfrågor. Har under året deltagit
i 4 av 9 möten (ej ännu invald årets tre
första möten).
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Lars Vikinge
Företagare, ledamot Linköpings kommunfullmäktige, Ordförande Centerpartiet
i Linköping, Ordförande Folkhögskolan
MoGård, Teol Dr, Fil Kand. Har under året
deltagit i 5 av 6 möten (ej ännu invald
årets tre första möten).

Axel Lagerfelt
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
6 av 9 möten.

Erik Styrenius

Malin Forsgren

Fastighetschef på Lejonfastigheter AB.
Byggnadsingenjör med ett förflutet inom
entreprenad- och projektutvecklingsbranschen. Har under året deltagit i 2 av
9 möten..

Har en bakgrund från försäljning,
marknadsföring, produktledning och
affärsutveckling i telekomvärlden. Byggde
upp Operation Smile in Sweden som 2012
valdes till Årets Insamlingsorganisation.
Sedan 2015 senior konsult på 2050 med
ansvar att driva Cleantech Östergötland,
ett nätverk för att skapa nya affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i regionen.
Har under året deltagit i 5 av 6 möten (ej
ännu invald årets tre första möten) .

Under 2018 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen.
Styrelsen fastställer Linköpings Stadsmissions strategi
och arbetar under hösten med årliga verksamhetsplaner
och budget för att säkerställa att strategin förverkligas.
Under våren följs verksamhet och ekonomi upp. Vid två
tillfällen under året tas även prognoser för året upp för
behandling. Under 2018 har även frågor relaterade till
Linköpings Stadsmissions medlemskap i riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner behandlats bland annat stadgar
och värdegrund.

Astrid Brissman
Arbetar med styrelseuppdrag, styrelseimplementering i entreprenörsdrivna
SME-företag samt med utveckling
av organisationer och personer,
genom coaching, mentorskap och
konsultuppdrag. Har under året deltagit i
7 av 9 möten.
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ÅRSREDOVISNING
Foto: Linus Forsberg

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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.

BEROENDEPROBLEMATIK

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
den ekonomiska hållbarhet som krävs för att vidareutveckla det sociala
arbetet över tid. Stadsmissionen ska även verka för samhällsförbättring
genom driva opinion och visa på brister i samhället.

HEMLÖSHET

•

Öppen verksamhet med stöd och sociala aktiviteter för
människor i aktiv beroendeproblematik.

•
•

Stödboende med förstärkt boendestöd
Stöd och hjälp till utsatta EU-migranter

PSYKISK OHÄLSA
Som medlem i FRII lämnar Linköpings Stadsmission vid sidan av denna årsredovisning en Effektrapport där resultat och effekter av det sociala arbetet presenteras. Denna publiceras i sin helhet på hemsidan
linkopingsstadsmission.se.

•
•
•

Öppen verksamhet med sociala aktiviteter för vuxna
Samtalsstöd vid psykisk ohälsa
Stöd till barn och unga i utsatta livssituationer

SAMMANHANG OCH SAMARBETEN

ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1–31.12.2018

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.

VÅLDSUTSATTHET

Linköpings Stadsmission är medlem i
• Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• FAMNA - Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
• FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd

FINANSIERING

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor, KSEK.
Siffror inom parentes avser föregående år.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Linköpings Stadsmission driver verksamhet inom följande områden:
•
•
•
•
•

Arbetsintegration
Beroendeproblematik
Hemlöshet
Psykisk ohälsa
Våldsutsatthet

ARBETSINTEGRATION
Arbetsintegrationen drivs inom ramen för tre sociala företag, samtliga
med arbetsställe i Linköping
•
•
•
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Restaurang von Dufva
Stadsmissionens Second Hand
Stadsmissionens Café

Inom verksamhetsområdet för våldsutsatthet finns följande finns
följande verksamheter
•
•

HVB med behandling för våldsutsatta kvinnor
med substansberoende
Skyddade boenden

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 nya arbetssätt inom det sociala arbetet samt även sprida
kunskap om utsatta grupper i samhället. I samverkan med Sveriges
Stadsmissioner och andra lokala Stadsmissioner drivs flera projekt
finansierade genom Svenska Postkodlotteriet.

INSAMLING
Linköpings Stadsmission har 90-konto och är godkänd av Svensk
Insamlingskontroll. Insamlingsarbetet riktar sig främst mot allmänheten, med en ambition och målsättning att öka insamlade medel från
företag och andra organisationer.
Insamlingsaktiviteterna till privata gåvogivare har under 2018 byggt
på tidigare koncept med två riktade brevkampanjer, inför sommar
respektive jul. Dessa har kompletterats med ett aktivt flöde på de
egna digitala kanalerna samt webb och sociala medier. Under hösten
presenterades en ny hemsida där det nu ges möjlighet att direkt via
hemsidan ge en gåva, köpa gåvobevis eller anmäla sig som månadsgivare.
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LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

FÖRVALTNING

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN
NYA AVTAL

Ombudsförsamlingen är Linköpings Stadsmissions högsta beslutande
organ, och fastställer ändamål och stadgar för verksamheten. Ombudsförsamlingen godkänner och fastställer även årsredovisningen,
tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen samt väljer styrelseledamöter och revisor. Ombudsförsamlingen 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 tio ordinarie ledamöter.
Till styrelsen finns ett arbetsutskott för förberedande arbete inför
styrelsens möten. Arbetsutskottet består av ordförande, vice
ordförande, en styrelsemedlem samt direktor.
Valberedningen består av tre ledamöter.
Extern revision utförs av PwC, Linköping, med Rickard Anund, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor.
Direktorn har till sitt stöd en ledningsgrupp i vilken utöver direktor
ingår områdeschefer, administrativ chef samt marknadschef.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
GENERÖSA GÅVOR
Linköpings Stadsmission har under 2018 fått många gåvor och styrelse
och ledning är mycket tacksamma eftersom de ger oss möjlighet att
fortsätta stödja utsatta människor och arbeta mot vår vision om ett
mänskligare samhälle. Styrelse och ledning vill rikta ett särskilt tack för
de arv vi mottagit under året, där arvslotterna vid arvsskiftet bestod av
tillgångar till ett sammanlagt värde på ca 1,9 MSEK.

STYRNING, LEDNING OCH FRAMTIDA MÅL
Det strategiska arbetet i styrelsens bygger på treårsplaner med övergripande mål och strategier, vilka är styrande för planering och beslut. Den
strategiska plan som nu ligger fastställdes av styrelsen 2017 och löper
under perioden fram till 2020.
Innevarande strategiska plan innehåller övergripande mål och strategier inom följande målområden:
•
•
•
•

Verksamhet
Kvalité
Medarbetare
Ekonomi

De övergripande målen bryts sedan ner i verksamheten till konkreta
mål, där man sedan också arbetar fram de aktiviteter vilka ska leda fram
till att övergripande mål uppfylls. All styrning och ledning sker utifrån
Linköpings Stadsmissions ändamål och syfte samt vision om ett mänskligare samhälle.
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Under året har fyra nya avtal tillkommit, de avser familjerådgivning, anhörigstöd, öppen verksamhet samt boendestöd. Den öppna verksamheten för personer utan aktivt beroendeproblematik har flyttat in i hyrda lokaler där Stadsmissionen sedan tidigare driver Samtalsmottagning
med familjerådgivning samt även individuella stödsamtal och gruppaktiviteter inom ramen för avtalet gällande anhörigstöd till barn och unga.
Boendestöd har samordnas och uppdragen fördelas från den öppna
verksamheten ut på medarbetare inom Stadsmissionens olika verksamheter. Syftet är att på ett bättre sätt kunna matcha klienternas olika
behov med rätt resurser och kompetens i verksamheten, men också att
öka samverkan och samarbete mellan Stadsmissionens olika enheter.

AVSLUT AVTAL
Efter en gemensam överenskommelse tog Linköpings kommun i februari 2018 över driften av det LSS-boende som startades i december
2016. Verksamheten hade då under 2017 drivits med ekonomiskt underskott. Den främsta bakgrunden för beslutet att lämna över verksamheten var att man under året uppmärksammat att det inte fanns rätt
förutsättningar att driva denna typ av verksamhet utifrån Stadsmissionens grundläggande värderingar och högt ställda kvalitetskrav.

i februari 2018 fick 9,7 miljoner kronor för att under en treårsperiod
utveckla och ta fram metoder samt starta upp skyddade boenden där
barnrättsperspektivet lyfts fram och beaktas. Projektet genomförs i
samarbete med Göteborgs Stadsmission och BRIS.
För att möta en ökad efterfrågan och för att på ett bättre sätt kunna
anpassa både metoder och insatser för att på ett bättre sätt ta tillvara
på barnens specifika behov kommer verksamheten flytta till nya lokaler under våren 2019.

EFFEKTMÄTNING
Linköpings Stadsmission lämnade i september 2018 en första Effektrapport enligt FRIIs riktlinjer med mätdata inom området för arbetsintegration och psykisk ohälsa. Arbetet med att ta fram och utveckla
verktyg och metoder för att mäta resultat och effekter, dvs det värde
Linköpings Stadsmission skapar både för individ och för samhälle
fortsätter. Effektrapporten finns att läsa på hemsidan.
Under 2018 har inom Sveriges Stadsmissioner startats upp ett projekt
och ett samarbete kring att utveckla gemensamma verktyg och
metoder för effektmätning där Linköpings Stadsmission medverkar.

RESULTAT & STÄLLNING

IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP
Genom ett IOP, Idéburet Offentligt partnerskap som tecknats
med Linköpings Kommun har Stadsmissionens Sociala företag
fått en stabilare finansiering. Vanligtvis grundas intäkterna för
arbetsintegrationen på individuella avtal där ersättningen grundas på
varje enskild deltagares närvarodagar. Linköpings Stadsmissions del i
överenskommelsen är att erbjuda arbetsintegrationen specifikt inriktat
mot nyanlända och andra utsatta, vilka står långt ifrån den ordinarie
arbetsmarknaden. Överenskommelsen löper under två år med start
januari 2018 och kan förlängas med två år i taget.

ARBETE GENTEMOT VÅLDSUTSATTA KVINNOR
Intresset för stöd och behandling riktat till våldsutsatta kvinnor med
substansbrukssyndrom (beroende av alkohol, droger, läkemedel) har
under året ökat, mycket beroende på riktade aktiviteter för att öka
kunskapen om verksamheten och målgruppen hos handläggare och
beställare hos kommunerna. Från en låg beläggning under våren
ökade både efterfrågan och antalet placeringar under hösten. Det
projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden har också under
hösten gått in i en ny fas då det utbildningsmaterial och de filmer som
tas fram inom ramen för projektet nu börjar ta form. Inom ramen för
projektet genomfördes en paneldebatt under MR-dagarna i Stockholm
i november. I paneldebatten deltog både representanter från
Socialstyrelsen, Karolinska institutet samt Uppsala kommun. Intresset
var stort och det finns därför en förväntan att projektet ska bidra till
fler placeringar vilket stärker en fortsatt finansiering av Oasen HVB och
därmed Stadsmissionens arbete gentemot våldsutsatta kvinnor.

SKYDDADE BOENDE
Efterfrågan på platser i det skyddade boende som startade upp i
liten skala under hösten 2017 har varit stort. Med bakgrund av att
Linköpings Stadsmission via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

HÅLLBARHETSUPPLYSNING
MEDARBETARE

Resultatet för året uppgick till 0,7 (9,6) MSEK. Under året fick Linköpings
Stadsmission ta emot två stycken arv vilka påverkat resultatet med
+1,9 MSEK.
Under året har påbörjats en genomgång av underhållsbehovet inom
Stadsmissionens fastigheter, i resultatet ingår kostnader kopplade till
de egna fastigheterna på ca 3MSEK mot föregående års ca 2,5 MSEK.
Även om ett nytt IOP med Linköpings kommun gett stabilare intäkter
inom våra Sociala företag är fortfarande finansieringen av arbetsintegrationen ett problem. Ersättningar från samhället i form av avtalsintäkter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är låga och grundas på
varje unik deltagares närvarodagar. Ersättningar för arbetsintegration
samt aktivitet och sysselsättning svarade under året för 16,2 (11,7) % av
totala intäkter, resterande 83,8 (88,3) % hänförs till försäljning av varor
och tjänster.
Årets intäkter uppgick till 79,6 (87,9) MSEK, i vilket ingår två arv om tillsammans 1,9 MSEK.
Verksamhetens ändamålskostnader uppgick till 66,8 (66,3) MSEK, vilket
motsvarar 84,7 (84,5) % av totala kostnader. Kostnader kopplade till
insamling uppgick till 1,1 (0,8) MSEK. De administrativa kostnaderna
uppgick till 10,9 (11,4) 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 liksom föregående år positivt resultat. Den operativa verksamheten når ännu inte upp till det mål styrelsen satt upp om ett ekonomiskt överskott om 3% per år över tid. Det pågår fortfarande arbete
med att se över interna processer och anpassa dem för framtidens krav
vad gäller kvalité och effektivitet, vilket innebär flera planerade aktiviteter för utveckling inom både verksamhet, medarbetare, IT system
och teknik. Denna utveckling ska finansieras genom egna medel, men
innebär att det övergripande ekonomiska målet om 3% överskott inte
kommer uppnås inom planeringsperioden.

Vid räkenskapsårets utgång fanns inom Linköpings Stadsmission
260 (244) anställda i vilket ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda
och behovsanställda. Medelantalet anställda under året uppgick till
totalt 104 (108) årsanställda, varav 78 (77) kvinnor och 26 (31) män. De
anställdas medelålder är 40 (39) år.
Linköpings Stadsmission är medlem i SOBONA och har tecknat kollektivavtal med Kommunalarbetar-förbundet, Ledarna, Vision och Akademikerförbundet SSR.
I oktober tecknades ett lokalt samverkansavtal med Vision. Syfte och
mål med samverkansavtalet är att skapa nya strukturer och nya forum
för ökad samverkan och dialog med medarbetare.
Genom en ökad samverkan och dialog med medarbetare ska medarbetarnas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens villkor tas tillvara i det fortsatta arbetat att utveckla verksamheterna. Motiverade och
engagerade medarbetare är en framgångsfaktor och en förutsättning i
vårt arbete för ett mänskligare samhälle.

VOLONTÄRER
Antalet volontärer som på olika sätt varit engagerade i Linköpings
Stadsmissions verksamheter under 2018 var ca 172 (150), tillsammans utförde de ca 5 070 (5 339) timmar, fördelade på ca 1 366 (1
568) arbetstillfällen. Antalet volontärstimmar motsvarade ca 3,6 (3,8)
årsarbetare.
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FRAMTIDA UTVECKLING
STYRNING OCH LEDNING
Den strategiska plan som fastställdes av styrelsen under 2017 för perioden 2017-2019. Under 2019 kommer arbetet påbörjas med att ta fram
mål och strategier för perioden 2020-2023.
Förändringstakten i samhället ökar och Stadsmissionen har under senare år märkt av stora samhällsförändringar där våra välfärdsystem ställts
inför stora prövningar. Inom Stadsmissionen har uppmärksammats att
allt fler människor lever i olika typer av utsatthet. Vår Branschorganisation FAMNA har i sin strategiska plan lagt en målsättning om att
den Idéburna sektorns andel av vård och omsorg ska öka fram till år
2030. Linköpings Stadsmission har en ambition om att ta sin del av den
ökningen varför styrelse och ledning kommer ha ett fortsatt stort fokus
på Linköpings Stadsmissions framtida utveckling.
Linköpings Stadsmission är en ideell förening och därmed en del av den
Idéburna sektorn där alla överskott går tillbaka in i verksamheten för att
ligga till grund för utveckling och förbättring.

Den operativa verksamheten har under senare år inte nått upp till
styrelsens ekonomiska mål om ett överskott på 3% över tid utan
överskotten 2017 och 2018 grundas på de generösa gåvor vi fått under
dessa år. I arbetet att utveckla interna styr- och ledningsprocesser
ligger ett fokus på affärsmässighet och ekonomistyrning för att den
operativa verksamheten på sikt ska generera de överskott som krävs
för ekonomiska hållbarhet över tid.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att redovisa efter räkenskapsårets utgång.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Linköpings Stadsmission har en stabil ekonomisk ställning. Resultatet
under 2018 och 2017 är positivt bland annat till följd av generösa
gåvor. Soliditeten i föreningen ligger på ca 75%. Kassamedel uppgick
under 2018 till ca 10 MSEK och vid utgången av 2017 till ca 7 MSEK.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2018

2017

2016

2015

2014

79 591

87 936

83 329

69 159

72 333

697

9 626

- 3 072

- 4 798

1 160

Resultat i % av verksamhetens intäkter

0,88%

10,95%

- 3,69%

- 6,94%

1,60%

Balansomslutning

54 181

51 372

49 002

47 875

53 462

75,89%

78,82%

61,77%

70,54%

71,32%

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster

Soliditet i %

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

BALANSERAT KAPITAL

TOTALT EGET KAPITAL

INGÅENDE BALANS

3 505

36 988

40 493

Erhållna bidrag under året

5 080

-

5 080

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-5 154

-

-5 154

-

697

697

3 431

37 685

41 116

Årets resultat

UTGÅENDE BALANS
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BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

TILLGÅNGAR
NOT

Verksamhetsintäkter

2018

2017

NOT

2018-12-31

2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

3

Nettoomsättning

61 533

64 121

Materiella anläggningstillgångar

Gåvor

3 940

14 197

Byggnader och mark

5

33 692

33 999

Bidrag

10 448

6 263

Inventarier

5

760

658

Övriga intäker

2 894

2 583

34 452

34 657

776

772

79 591

87 936

34 452

34 657

170

168

170

168

Kundfordringar

7 755

7 595

Övriga fordringar

1 330

1 353

44

1 240

9 129

10 188

580

-

580

-

9 850

6 539

SUMMA OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

19 729

16 715

SUMMA TILLGÅNGAR

54 181

51 372

Medlemsavgifter

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
4, 7

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESUTLAT

4

-66 821

-66 285

-1 115

-782

-10 940

-11 352

-78 876

-78 419

716

Varulager
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

9 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäker

6

Resultat från finansiella poster
-

263

Kortfristiga placeringar

-19

-154

Aktiefonder

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

-19

109

ÅRETS RESULTAT

697

9 626

Realisationsvinster
Räntekostnader

Kassa och bank

58

33

11

59
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KASSAFLÖDESANALYS

EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT

2018-12-31

2017-12-31

NOT

EGET KAPITAL

2018-12-31

2017-12-31

716

9 517

1 173

1 104

1 890

1 459

3 779

12 080

-

263

-19

-154

3 760

12 189

-3

1

Förändring av kundfordringar

-160

80

Förändring av kortfristiga fordringar

1 219

-677

Förändring av leverantörsskulder

616

-103

Förändring av kortfristiga skulder

-394

-2 650

5 038

8 840

-967

-247

-967

-247

-580

-

-

-5 960

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-580

-5 960

ÅRETS KASSAFLÖDE

3 491

2 633

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

6 359

3 726

9 850

6 359

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Ändamålsbestämda medel

3 431

3 499

697

9 626

Balanserat resultat

39 988

27 368

SUMMA EGET KAPITAL

41 116

40 493

Årets resultat

Verksamhetsresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

5

Förändring ändamålsbestämda medel

PÅGÅENDE PROJEKT
Pågående projekt

7

SUMMA PÅGÅENDE PROJEKT

2 827

862

2 827

862

Realisationsvinst vid försäljning av värdepapper
Erlagd ränta

Kortfristiga skulder

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Leverantörsskulder

1 991

1 375

Övriga skulder

1 729

1 407

Kassaflöde från förändringar av verksamhetskapital

6 518

7 235

Förändring av varulager

10 238

10 017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

54 181

51 372

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

5

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Finansieringsverksamheten

5

Förändring kostfristiga placeringar
Amortering skuld

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

60

36

11

61
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
ANTALET ANSTÄLLDA
Antalet anställda vid årets utgång
MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Anställdas ordinarie arbetstid inklusive betald ledighet genom normal
arbetstid 2040 timmar.
ÅRSARBETARE
Anställdas ordinarie arbetstid med ett schablonmässigt avdrag för
frånvaro och indirekt tid.
SOLIDITET %
Eget kapital Inklusive ändamålsbestämda medel genom totalt kapital.

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
Som gåvor och bidrag redovisas de transaktion där organisationen tar
emot en tillgång eller en tjänst med ett ekonomiskt värde där utan att
ge något tillbaka till ett motsvarande värde. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor samt om organisationen har en skyldighet att göra en
återbetalning till motparten om villkoren inte uppfylls redovisas anses
transaktionen vara ett 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 intäkt vid försäljningen. Gåvor
i form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att
skänka vidare redovisas inte som intäkt.

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.
De gåvor som redovisas som en del av det egna kapitalet under rubriken ändamålsbestämda medel är gåvor där givaren utryck ett specifikt
ändamål och syfte med gåvan. Gåvor där givaren inte utryck ett
specifikt ändamål och syfte redovisas som intäkt direkt mot resultatet.

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.

VOLONTÄRER
Antalet volontärer som på olika sätt varit engagerade i Linköpings
Stadsmissions verksamheter under 2018 var ca 172 (150), tillsammans
utförde de ca 5 070 (5 339) timmar, fördelade på ca 1 366 (1 568) arbetstillfällen. Antalet volontärstimmar motsvarade ca 3,6 (3,8) årsarbetare.

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 ändamål och
syfte. Hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som i
vilket ingår kostnader för lokaler, personal och övriga driftskostnader.

INSAMLINGSKOSTNADER
Med insamlingskostnader menas kostnader med direkt koppling till
insamlingsarbete riktat mot givare för att generera gåvor, testamenten
och donationer. I dessa kostnader ingår kostnader avseende marknadsaktiviteter, insamlingskampanjer och de personalkostnader som är
kopplade till insamlingsarbetet.

Gåvorna värderas som huvudregel till verkligt värde.
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ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrationskostnader avser kostnader kopplade till de kanslifunktionerna organisationens styrning och ledning samt administration, i
vilket ingår marknad, kvalité, ekonomi, HR, lokaler och IT.
I kostnaderna ingår kostnader för lokaler, administrativa system och
personal kopplade till de administrativa funktionerna. I beloppet ingår
också övergripande overheadkostnader exv. försäkringar som inte är
direkt kopplad till specifik verksamhet.

NOT 3 | VERKSAMHETENS INTÄKER

NOT 4 | FORTSÄTTNING
2018

2017

Nettoomsättning

LEASING

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

Försäljning av varor och tjänster

12 886

14 437

Avtalsintäkter

48 647

49 684

61 533

64 121

SUMMA NETTOOMSÄTTNING

Direktor och ledningsgrupp

5

5

Varav män

-

-

Varav kvinnor

5

5

808

790

39 466

41 343

40 274

42 133

15 441

15 470

2 449

2 270

55 715

57 603

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och ersättningar

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.

Bidrag

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.

FÖLJANDE KOMPONENTER OCH AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS:
ANTAL ÅR

1 893

2 093

Postkodlotteriets Specialprojekt

3 030

-

255

724

Statliga och kommunala bidrag

1 616

1 754

Sociala kostnader

Fonder och stiftelser

3 654

1 692

Varav pensionskostnader exkl. löneskatt

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

SUMMA BIDRAG

10 448

6 263

Gåvor

ANTAL ANSTÄLLDA
Antalet anställda vid årets utgång.

MEDELTAL ANSTÄLLDA

Byggnad (stomme och grund)

100

ÅRSARBETE

Byggnad (stomkomp, innerväggar, VS, fasad)

50

Byggnad (el och yttertak)

40

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

Byggnad (ventilation)

25

Byggnad (inre ytskikt och vitvaror)

15

Restpost (entrédörrer mm.)

50

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Allmänheten

13 500

Företag

337

570

SOLIDITET %

Kollekter

108

127

Eget kapital inkl ändamålsbestämda
medel genom totalt kapital.

SUMMA GÅVOR

3 940

14 197

776

772

Övriga intäkter

2 894

2 583

Summa Verksamhetsintäkter

79 591

87 936

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.

NOT 2 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.

OSÄKERHET OCH RISK
Linköpings Stadsmission är beroende av ett fortsatt gott rykte samt att
omvärlden har ett fortsatt högt förtroende för civilsamhället och den
idéburna sektorn. Det är också viktigt att allmänheten och inte minst
våra givare och betalande kunder har ett förtroende för Stadsmissionen
och fortsätter ge gåvor och efterfrågar våra tjänster. Politiska beslut gällande beskattning av vinster i välfärden kan vara en risk men också en
möjlighet för den idéburna sektorn, där alla ekonomiska överskott går
tillbaka in i verksamheten.
Risken inom de avtalsfinansierade verksamheterna bedöms vara låg
med bakgrund av att intäkterna är fasta under avtalstiden, som vanligtvis löper under 3-4 år ofta med option om förlängning. Riskerna inom
de egenfinansierade verksamheterna vilka finansieras via ramavtal och
försäljning bedöms vara något högre och hanteras genom löpande
uppföljning gentemot budget och prognos. Inom de gåvofinansierade
verksamheterna hanteras riskerna genom principen att verksamheten
planeras efter föregående års insamlade medel.

Övriga antsällda

SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTANDER
Inga arvoden har utbetalts till styrelselens ledamöter.

3 495

Medlemsavgifter
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.

Direktor

Postkodlotteriet

BEGREPPSFÖRKLARING

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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Direktor har en uppsägningstid om 6 månader. Inga avgångsvederlag eller
pensionsförmåner, i övrigt lika villkor som övriga anställda inom Linköpings
Stadsmission.

NOT 4 | MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, ARVODEN TILL STYRELSEN
2018

2017

104

108

Varav män

26 (25%)

31 (29%)

Varav kvinnor

78 (75%)

77 (71%)

Styrelse

11

8

Varav män

6

3

Varav kvinnor

5

5

Medelantal anställda

KÖNSFÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGAR
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NOT 5 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 7 | FORTSÄTTNING

2018

2017

48 114

48 114

556

-

48 670

48 114

-8 315

-7 464

-863

-851

-9 178

-8 315

BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Projektet finansierat av Allmänna Arvsfonden är ett projekt som syftar till att
ta fram ett utbildningsmaterial för att sprida kunskap om arbete och metoder till stöd för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Projektet
löper under tre år och avslutas under 2020.

UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

LINKÖPING DEN 25 MARS 2019

Projektet finansierat av Postkodlotteriet genomförs på uppdrag av Sveriges
Stadsmissioner med syfte att starta upp och arbeta fram modeller att jobba
med Skyddat boende där barnrättsperspektiv särskilt beaktas. Projektet
genomförs i samarbete med BRIS och löper under tre år med avslut 2021.

2018

2017

17 534

7 889

862

-

6 583

1 589

- 4 618

-727

2 827

862

252

862

Postkodlotteriet via Sveriges Stadsmissioner

2 575

-

SUMMA UTGÅENDE BALANS

2 827

862

Beviljade bidrag

INGÅENDE BALANS
Erhållet under året
Ianspråktaget under året

Ingående nedskrivningar

UNDERSKRIFTER

SUMMA UTGÅENDE BALANS

PETHER NORDIN

GUNILLA SANDH

ASTRID BRISSMAN

LARS VIKINGE

ANDREAS HELLGREN

MALIN FORSGREN

ANNA RAMÉN

STEFAN NELLMARK

AXEL LAGERFELT

THERÉSE EKLÖF

ERIK STYRENIUS

SANNA DETLEFSEN

Ordförande

Vice ordförande

SPECIFIKATION UTGÅENDE BALANS
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

33 692

33 999

INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificering

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificering

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

5 576

4 620

320

247

-

709

5 896

5 576

-4 918

-3 953

-218

-253

--

-712

-5 136

-4 918

760

658

NOT 6 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Allmänna Arvsfonden

NOT 8 | CHECKRÄKNINGSKREDIT
Avtalad checkräkningskredit uppgår till 3 000 (3 000) KSEK.

NOT 9 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2018

2017

Upplupna löner

443

525

Semesterlöner

1 167

1 205

506

1 574

2 207

2 346

-

315

2 195

1 270

6 518

7 235

Upplupna sociala kostnader
Upplupna pensionskostnader inkl. löneskatt
Reserverade omstruktureringskostnader
Övriga upplupna kostnader

SUMMA

NOT 10 | STÄLLDA SÄKERHETER
Finns inga lån kopplade till föreningens fastigheter, varför uttagna fastighetsinteckningar vid årets utgång inte ställts som säkerhet för skuld.

2018

2017

Upplupna intäkter

15
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NOT 11 | LIKVIDA MEDEL

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 25/3 2019

Förutbetalda kostnader

29

871

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

SUMMA

44

1 240

NOT 7 | ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
I posten ingår projekt som löper under flera år och där slutredovisning inte
ska göras inom kommande år.

Banktillgodohavanden

SUMMA

2018

2017

9 850

6 359

9 850

6 359

NOT 12 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Direktor

RICKARD ANUND

Auktoriserad revisor

Finns inga väsentliga händelser att redovisa efter räkenskapsårets utgång.
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ÅRSREDOVISNING 2018

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Linköpings Stadsmission
för år 2018. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 52–67 i detta
dokument.

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

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 2018 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

•

LEASING

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.

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
LEASING
på misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
•

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH DIREKTORNS 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 misstag.
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 och direktorn 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 misstag, 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 misstag 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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•

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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
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.

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 25 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och direktorns förvaltning för Linköpings Stadsmission för
år 2018.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och direktorns
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
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.

RICKARD ANUND
Auktoriserad revisor

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.
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GÖR EN NOTERING

PLATS FÖR REFLEKTIONER
"Titta inte ner i marken - lyft blicken. Det är där allt
det vackra händer."
- Kvinna från ett av Stadsmissionens boendestöd

Swish Linköpings Stadsmission 900 87 80

ågatan 3, 582 22 linköping tfn 013-26 38 50
swish 900-8780 gåvoplusgiro 900-8780

• linkopingsstadsmission.se • vondufva.se
• oasen.linkopingsstadsmission.se • stadsmissionenscafe.se

#förettmänskligaresamhälle

