EFFEKTRAPPORT 2019

1. VERKSAMHETSIDÉ OCH AVGRÄNSNINGAR
2.2 SAMHÄLLSPROBLEM

1.1 VERKSAMHETSIDÉ
Linköpings Stadsmission är en ideell förening och
idéburen aktör utan vinstsyfte. Vår drivkraft är att
skapa förändring för enskilda individer, påverka samhällsstrukturer och skapa opinion och påverkan för
att uppnå vår vision: ”Ett mänskligare samhälle”.
Stadsmissionen vill aktivt vara med och bidra till nya
livschanser för människor.
Verksamheter bedrivs inom socialt rättighetsarbete,
boende, skydd och behandling samt arbetsintegration. Dessa är av karaktären förebyggande, akut stöd
och basbehov, samt långsiktiga inkluderande insatser som syftar till att stärka individens egenmakt.
Gemensamt för alla insatser är att skapa en rörelse
för människor från utanförskap till inkludering.
Våra verksamheter styrs övervägande av avtal med
kommuner och arbetsförmedling i Östergötland.
Det innebär att aktiviteterna som utförs av oss ska
bidra till att nå efterfrågade effekter i dessa avtal.

1.2 AVGRÄNSNINGAR
Under 2019 har Linköpings Stadsmission påbörjat
ett stort omställningsarbete kring arbetet med
effektmätningar.
Tidigare har vi arbetat med SROI (social return
of investment) men har i det arbetet inte kunnat
bygga upp effektrapporter som omfattar hela vår
verksamhet, då effekterna inom SROI behöver
kunna härledas till endast våra insatser. Huvudpoängen med SROI är att de kostnader som härrör
till de insatser vi gör, sätts i relation till de tänkta
samhällskostnader som uteblir tack vare att vi har
arbetat förebyggande. Tanken är att visa att om vi
satsar på förebyggande arbete så uppkommer inte
betydligt dyrare kostnader för samhället i form
av vård och behandling med mera. Att dra dessa
slutsatser utifrån våra insatser låter sig inte
göras inom flera av våra verksamheter, då det finns
många andra påverkansfaktorer än våra aktiviteter
som påverkar utfallen hos våra deltagare.
Under året har vi påbörjat ett nytt arbete inom
effektmätningsområdet, ”Theory of change” –
förändringsteorin, riktat mot enskilda samt verksamhetslogik riktat mot vår organisation.
I grunden är det samma sak men orsaken till att
vi väljer att kalla det för olika saker är för att vi vill
skapa förflyttningar hos våra deltagare; skapa en
förändringsresa för dem. Det gör vi genom att
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vi har en verksamhet som skapar möjligheter och
förutsättningar för förändringen, då vi tittar på
logiska sammanhang kring våra prestationer som
möjliggör förflyttningen för deltagarna.
Den verksamhetslogik vi tittar på gäller hela
organisationen, till skillnad från tidigare. Vi har
haft stora inskränkningar i redovisningarna utifrån
vad vi har kunnat mäta.

Det finns flera områden där samhällets strukturer
har brister, men de samhällsproblem som vi inom
Linköpings Stadsmission adresserar är: fattigdom,
arbetslöshet/sysslolöshet, hemlöshet, beroende,
sergeration, våld i nära relationer, ofrivillig ensamhet samt psykisk- och fysisk ohälsa.

Våra målgrupper är alla människor som faller inom
ramen för våra problemområden, där vi ofta
upplever att det finns en kombinerad problematik.

1.3 REDOGÖR FÖR TIDSPERIODEN SOM
RAPPORTERINGEN GÄLLER
Rapporteringen gäller för 2019

2. LINKÖPINGS STADSMISSIONS
VERKSAMHETSLOGIK
2.1 KORT OM VERKSAMHETSLOGIKEN
Verksamhetslogiken fokuserar särskilt på de tänkta
effekterna av verksamhetens prestationer. Det vill
säga det yttre resultatet av våra aktiviteter och
processer; beslut, leveranser med mera. Dock är
det sällan som endast en enda effekt blir resultatet
av verksamheten. Ofta kan en rad effekter, på kort
och medellång tid, inträffa innan den effekt som
ska inträffa enligt slutmålet uppnås.
Den första och mest kortsiktiga effekten/prestationen är en förutsättning för att en andra effekt/
utfall på medellång tid ska inträffa. Som i sin tur
kan vara en förutsättning för att effekten enligt
slutmålet ska kunna påverkas. Antalet effektsteg
kan dock vara fler eller färre. Dessutom kan de förgrena sig på olika sätt. Hur det blir kan bero på vad
verksamhetslogiken ska användas till samt inom
vilket område den ska tillämpas.
Skapade förutsättningar är tyvärr inte samma sak
som att vi vet att önskade effekter uppnås, då det
finns många andra faktorer som påverkar.
Det gäller för all typ av socialt arbete och är viktigt
att ha det med sig när slutsatser ska dras kring
vilka effekter som uppnås.
Att utarbeta en verksamhetslogik handlar till stor
del om att tänka ut hur effekter generas fram till
slutmålet. Slutmålet är också ofta den enda givna
hållpunkten bland de tänkta effekterna.

2.3 EFFEKTMÅL

2.4 RESURSANVÄNDNING

Kopplat till verksamhetslogiken är vad vi gör inom
våra verksamhetsområden det som genererar våra
prestationer. Det är en förutsättning för att vi ska
kunna arbeta mot medellånga eller långsiktiga
effekter i form av att bidra till lösningarna på samhällsproblemen, som i sig är förutsättningar för våra
huvudsakliga effektmål.

Vi har resurser inom ekonomi, marknadsföring,
insamling, HR, kvalitet och administration som stöttar
verksamheterna i sitt arbete. Vi har också volontärer
som gör insatser som bidrar till verksamheten; både
som långvariga åtaganden, men även som punktinsatser.

De huvudsakliga effektmålen, i alla tidsperspektiv, är:

Vi äger fastigheter där vi bedriver stor del av vår
verksamhet för att säkra långsiktigheten i vårt arbete.

- Ökat välmående
- Ökad egenmakt
- Ökad livskvalitet
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4. PRESTATIONER UNDER 2019

2.5 VÅRA AKTIVITETER OCH SOCIALA ARBETE
2.5.1 FÖREBYGGANDE ARBETET

2.5.3 INKLUDERANDE VERKSAMHETER

4.1 FÖREBYGGANDE ARBETE

4.3 INKLUDERANDE VERKSAMHETER

Vi bedriver familjerådgivning och anhörigstöd för barn
för att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer samt ger personliga samtalsstöd. Samtalet är en
möjlighet att förstå sin situation bättre, få strategier för
att lösa konflikter eller finna en framtid att sträva efter.

Vi bedriver arbetsintegration inom tre affärsområden,
butik, restaurang och café.

FAMILJERÅDGIVNING (208 kvinnor, 185 män,
de flesta kom som par)

För de som är drogfria har vi en öppen verksamhet för
dagen. Syftet är att ge en meningsfull fritid, social
gemenskap och samtal. Vi uppmuntrar till aktiviteter
som bidrar till att deltagarna stärker tron på sin egen
förmåga.

ANHÖRIGSTÖD BARN (37 barn i åldrarna 4-20 år,
20 pojkar och 17 flickor)

ARBETSINTEGRATION hade 111 deltagare i
arbetsträning samt att tre anställdes med
utbildningstjänster

Vår verksamhet Unga Forum arbetar aktivt med
förebyggande arbete riktat mot ungdomar i åldrarna
16 - 25, med anpassade aktiviteter utifrån målgruppen.
Vi bedriver ett aktivt opinionsarbete inom våra
identifierade samhällsproblem både som enskild
Stadsmission och inom ramen för Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.

2.5.2 AKUT STÖD OCH BASBEHOV
Vårt Kontaktcentrum finns för människor som lever i
utsatta livssituationer, ofta med beroendeproblematik. Här stöttar vi med meningsfull fritid och grundläggande behov såsom mat, kläder, tvätt och duschmöjligheter. Vi hjälper även till med kontakter mot de
sociala myndigheterna.
Människor med långvarig beroendeproblematik samt
våldsutsatta kvinnor med aktiv beroendeproblematik
kan erbjudas boende hos oss. Här arbetar vi också med
motivationshöjande insatser för att minska alkoholoch drogkonsumtion.
Vi har boende för våldsutsatta kvinnor med barn,
med hemlig adress samt ett behandlingshem för
våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik.
På behandlingshemmet erbjuder vi kombinationsbehandlingar i de fall då beroendet och våldsutsattheten måste behandlas samtidigt.
Boendestöd är en viktig del av vårt arbete, på uppdrag
från socialtjänsten, som syftar till att hjälpa deltagare
till en bättre vardag.
Vi bedriver ett stöd mot EU-migranter som omfattar
akut stöd, rådgivning och hälsovård.

Vi har livsberättargrupper och behandlingsprogram i
grupp för människor som vill se över sina alkohol- och
drogvanor.
Med fokus på att bygga upp en nykter- och drogfri
vardag efter avslutad behandling erbjuder vi även
träningsboende.

3. RAPPORTERA RESURSER
3.1 TOTALA KOSTNADER FÖR 2019
Verksamhetens ändamålskostnader uppgick till
69,4 MSEK, vilket motsvarar 83,4 % av totala
kostnaderna. Kostnaderna för vårt insamlingsarbete
uppgick till 1,1 miljoner kronor och för vår administration uppgick kostnaderna till 12,7 miljoner. Vi hade
under året 107 årsarbetare i verksamheten.
Utöver verksamhetens egna resurser har våra
volontärer bidragit med 3.500 timmar till verksamheten, fördelat på 160 volontärer.

UNGA FORUM för unga mellan 16-25 år
(1.171 strukturerade samtal, 24 temalektioner,
400 besökare Pluggstugan, 252 timmars individuellt
stöd med läxläsning, 222 deltagare under lovaktiviteter)
OPINIONSARBETE har under året bedrivits genom
fyra större debattartiklar, tre publikationer, 15 nyhetsartiklar och deltagande vid 15 mässor/event. Även
möten med rikspolitiker samt påverkansarbete i våra
ordinarie kanaler med politikersamtal, sociala medier
och möten med människor i olika situationer.

4.2 AKUT STÖD OCH BASBEHOV
KONTAKTCENTRUM, öppet alla dagar med ca 90
besökare/dag och ca 1.400 stödtimmar till deltagare,
9.500 luncher serverades
STÖDBOENDE i 47 lägenheter i två städer, varav åtta
akutplatser. Alla platser användes under året
SKALSKYDDAT BOENDE FÖR KVINNOR 10 platser +
4 boendestödsplatser, utanför boendet. Alla platser
användes under året
SKYDDAT BOENDE plats för sex kvinnor och tolv
barn som under året bistod med 900 vårddygn till
elva kvinnor och 390 vårddygn till elva barn
BEHANDLINGSHEMET har 17 vårdplatser och slutförde under året sex COPE-behandlingar, åtta utskrivningar med fullföljd behandling, tio avbrott av olika
anledningar, en vårdöverflytt och 19 nyinskrivna.
BOENDESTÖD levererade totalt 11.150 timmar enligt
uppdrag

ÖPPEN VERKSAMHET hade i snitt 25-30 unika
besökare i månaden där många deltog regelbundet
varje vecka i verksamheten
LIVSBERÄTTARGRUPPER OCH BEHANDLINGSPROGRAM hade 20 deltagare
TRÄNINGSBOENDET består av sex lägenheter och
användes till delar av de som avslutade sina
behandlingar inom vårt HVB.

5. UTVÄRDERING OCH FRAMTIDA ARBETE
Linköpings Stadsmission har inte haft ett strukturerat
utvärderingsarbete där det går att dra generella slutsatser. De generella slutsatserna är de slutsatser vi, på
organisationsnivå, drar utifrån att vi får in ett samlat
utvärderingsunderlag från verksamheterna kopplat
till det arbete som görs mot våra effektmål, oavsett
om det är utfall på samhällsnivå eller effekter för
enskilda individer. De generella slutsatserna ska bidra
till ledningen för Linköpings Stadsmissions beslut om
framtida verksamheters utformning, om något ska
läggas till, utvecklas eller tas bort. Då vårt statistikmaterial, så som det är insamlat under 2019, inte
ger oss den typen av material kan vi inte göra dessa
behövliga slutsatser.
Arbetet utvärderas löpande inom varje enhet och
ligger till grund för den vardagliga planeringen, men
vi kan inte säga hur analyser görs och vilka slutsatser
som dras. Här arbetar vi under 2020 med att ta fram
gemensamma strukturer och ett beslutsstöd för att
göra dessa analyser och utvärderingar.
Vi har i vår årsredovisning enskilda nedslag som
beskriver och reflekterar över vissa delar av
verksamheten.

UTSATTA EU-MIGRANTER 1.000 rådgivningsmöten
och 4.300 luncher till målgruppen samt haft fördjupad kontakt med 70 individer.
STADSMISSIONHÄLSAN (164 patientbesök,
genomförs under en eftermiddag i veckan)
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6. BESKRIV HUR NI MÄTER
Våra prestationer bokförs på enheterna i Excel eller
på papper, för att sedan månadsvis skickas in till vår
ekonomienhet som skickar ut rapporter till våra olika
intressenter som har deltagare i verksamheterna.
Detta sammanställs inför årsredovisningen.
Vissa verksamheter mäter individers utveckling mot
effektmålen, men det är inte något vi under året har
sammanställt. Exempel på mätmetoder är FREDA,
ASI, grundläggande anställningsbarhet med mera.
Vi arbetar under 2020 med att skapa bättre och
tydligare processer kring hur vår resultatrapportering
går till och hur vi ska kunna analysera dessa resultat.
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