
1

ÅRSREDOVISNING 2012
Organisationsnummer 802003-1954



2



3

Innehållsförteckning
Verksamhetsöversikt 2

Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3

2012 i korthet 4-5

Direktor har ordet 6-7

Social verksamhet; familj, barn och unga 8-15

Social verksamhet; vuxna och äldre 16-23 

Utbildning 24-29

Sociala företag 30-35

Hållbar utveckling 36-37

Organisation 38-40

Stockholms Stadsmission som helhet 41

Insamling 42-43

Förvaltningsberättelse 44-45

Ekonomi 46-56

Stödjande organisationer och stiftelser 57

Stödjande företag 58-61



4

VERKSAMHETER 2012

Klaragården

Nattjouren

Crossroads

Vinternatt

Personligt ombud för hemlösa

Bostället

Bällsta Boende

Norrtulls planeringshem

Råcksta stöd- och referensboende

SOCIAL
VERKSAMHET

Vuxna och äldre

SOCIAL
VERKSAMHET

Hemlöshet

Kanalenskolan

Komvux

Yrkeshögskola

Folkhögskola

Gymnasiesärskola

Gymnasieskola

Ins
am

lin
g o

ch
 pr

od
uk

tio
n

Upp
lan

ds
 Vä

sb
y

Su
nd

by
be

rg

Lil
jeh

olm
en

Han
tve

rka
rga

ta
n

Hag
ag

at
an

Sk
ån

eg
at

an

Hor
ns

ga
ta

n

Gam
la 

St
an

Äl
dr

ev
er

ks
am

he
te

n

Bu
llk

yr
ka

n
Kä

lla
n

Halv
 7

Ku
ltu

rca
fée

t

UTBILDNING

UTBILDNING
VOLONTÄRDRIVEN 

VERKSAMHET

SOCIALA
FÖRETAG

SOCIALA
FÖRETAG

Second hand

SOCIALA
FÖRETAG

Grillska Huset

SOCIAL
VERKSAMHET

Barn och unga

Tr
än

in
gs

bo
en

de
 f
ör

 u
ng

a

Ö
pp

en
vå

rd
 f
ör

 u
ng

a

Te
ra

pi
ce

nt
er

 f
ör

 u
ng

a

U
ng

a 
St

at
io

n

U
ng

do
m

sm
ot

ta
gn

in
ge

n

Arbete &
Sysselsättning

Bes
ök

stj
än

ste
n

Fä
rin

gs
öa

ns
ta

lte
n

So
lro

se
n

Stockholms 
Stadsmissions skola

Stadsmissionens 
Center

M
ot

ta
gn

in
ge

n 
fö

r
un

ga
 m

än

REM
AK

E

Blix
tjo

bb

Doll
y

Pla
tta

n

Hök
ar

än
ge

n



5

VISION
Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla. En stad 
där alla har makt att forma sina egna liv. Har tillgång till 
god hälsovård, bostad, utbildning och arbete. Får känna 
kärlek och värme. När �er upplever egenmakt att kunna 
påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet 
i samhället – då blir livet i staden mänskligare för alla.

ÄNDAMÅLSPARAGRAF
Att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksam-
het bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka 
samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och 
fostran.

VERKSAMHETSIDÉ
Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör som 
utifrån en kristen människosyn frigör människokraft 
genom att utmana och komplettera samhällets insatser 
inom utbildning, socialt företagande och social omsorg.

VÄRDEGRUND
Stockholms Stadsmission verkar utifrån en uthållig och 
handlingskraftig kärlek till människan. Arbetet drivs av
hopp och tro på varje människas höga och lika värde, 
hennes inneboende kraft och förmåga att �nna ett rikt
liv. Stockholms Stadsmission arbetar för varje människas 

rätt till lika möjligheter, rätt till kärlek och värme, nya livs-
chanser, förmåga till egenmakt och ansvar och strävan 
efter mening. Det främsta redskapet är det personliga 
mötet, där relationer byggs mellan människor i ömsesidig 
respekt för varandras egenart och integritet. 

Stockholms Stadsmissions värdegrund har sitt ursprung 
i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för att 
medarbetare och deltagare har olika livsåskådning. Det 
är människosynen som förenar i förhållningssätt och 
handling.

UPPDRAG
• Uppdraget i relation till individen är att se, lindra och   
  förändra. 

• Uppdraget i relation till samhället är att utmana,   
   komplettera och engagera.

Stockholms Stadsmissions 
uppdrag och roll i samhället
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad 
för alla. Detta sker genom social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration. Stockholms Stadsmission 
bedriver många olika verksamheter för alla åldrar. Komplexa sociala utmaningar kräver en rad olika kompe-
tenser, insatser och arbetsmetoder. Samverkan mellan verksamheterna är en viktig framgångsfaktor.

Som en idéburen, självständig aktör utan vinstsyfte tillhör Stockholms Stadsmission den idéburna sektorn. 
Den är ett oumbärligt inslag i ett starkt och levande samhälle. Stockholms Stadsmission erbjuder alternativ 
inom offentlig �nansierad social omsorg och utbildning utifrån organisationens värdegrund. Tack vare gåvo-
medel träder Stockholms Stadsmission in där det offentliga samhällets insatser inte räcker till och 
utformar verksamheten utifrån de behov som �nns i Stockholm – både akuta och långsiktiga.

Genom de gåvo�nansierade verksamheterna når Stockholms Stadsmission människor som inte har kontakt 
med det offentliga och kan motverka nöd och ensamhet på ett sätt som det offentliga inte alltid kan. Genom 
att även engagera volontärer och frivilliga medarbetare frigörs medmänskligt engagemang och tillsammans 
byggs ett varmare och mänskligare samhälle.

UPPDRAG OCH ROLL
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EAUM/SEP
Stockholms Stadsmission stod värd för 
EAUM, The European City Mission Con-
ference, med temat ”One Mission - Many 
Missions”. 150 deltagare, varav 100 
från andra städer och länder, möttes i 
Stockholm under tre dagar för att utbyta 
kunskap, erfarenheter och idéer.

ÄLDRECENTER/OKT 
Äldrecenter öppnar i nya lokaler. Det är 
öppet alla vardagar mellan klockan 11-15, 
samt kvällstid en dag i veckan. En för-
dubbling av de tidigare ca 130 gästerna 
per vecka förväntas. Utöver gemensamma 
aktiviteter för att etablera sociala kontak-
ter �nns tillgång till ombud som kan hjälpa 
till vid t ex myndighetskontakter

HEMLÖSHETSRAPPORTEN/NOV
HEMLÖS 2012, tredje årgången av 
Stockholms Stadsmissions årliga hemlös-
hetsrapport hade tema; EU-medborgare 
som lever i hemlöshet i Sverige. Stort 
genomslag vid lanseringen i Sveriges 
Riksdag som resulterat i politisk påverkan 
på EU-medborgares livssituation i Sverige.

PROJEKT VINTERNATT/NOV
Projekt Vinternatt drar igång för att lösa 
den tuffa boendesituationen för stadens 
EU-medborgare. Fram till slutet av april 
2013 drivs två akutcenter med totalt 44 
sängplatser i Stockholm. Frälsningsarmén 
är projektägare och Stockholms 
Stadsmission står för projektledning och 
operativ drift av det ena akutboendet. 

DIAPRAXIS/APR
Ett metodutvecklingsprojekt inom ramen 
för Råd- och stödcentret Källan i Fisksätra. 
Diapraxis har skapat förutsättningar för 
socialt förändringsarbete, med utgångs-
punkt i interkulturell och interreligiös dialog. 
Ett modellskapande projekt som utarbetat 
en metodbok och rapporterar goda resultat 
i integrationsarbetet. Finasierat via Integra-
tionsfonden.

STILLA DAGAR/APR
Äldreverksamhet arrangerar ”Stilla dagar” 
på Stenfasta för anhörigvårdare som saknar 
möjlighet och stöd att komma hemifrån och 
få ett stärkande miljöombyte. Liknande 
helger kommer att anordnas en till två 
gånger om året.

VÅRKAMPANJ/MAJ
Vårinsamling till förmån för barn- 
och ungaverksamheten avslutas med 
Caroline af Ugglas tioårsjubilerande Kör för 
alla-konsert på Hovet.

ÖPPENVÅRD FÖR UNGA/AUG
Den nya verksamheten ”Öppenvård för 
unga” riktar sig till unga mellan 14-23 år 
som saknar en studieplats och behöver 
vuxenstöd och daglig sysselsättning. De 
unga erbjuds individuell coachning, an-
passad utbildning och praktik samt nät-
verksarbete med familj och socialtjänst.

STOCKHOLMS STADSMISSIONS SKOLA/AUG
Skolans tuffa ekonomiska läge från före-
gående år vänds och resultatet förbättras 
med 4 miljoner kronor. Förändrad organisa-
tion, samarbete kring resurser och ökad 
efterfrågan ger resultat. I augusti började 
532 studerande. 

2012 I KORTHET
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MATBODEN/NOV
Grillska Husets utbud kompletteras med 
matbod för take away, ost/chark och cate-
ring. Överskottet från försäljningen går till 
de sociala verksamheterna samt genererar 
arbets- och praktiktillfällen inom syssel-
sättningsprojekten.

MUM/DEC 
Under året slutrapporterades metodutveck-
lingsprojektet MUM, Terapimottagning för 
unga män. MUM övergår i löpande verk-
samhet 2013.

MISSION BUSINESS/DEC
Affärsmagasinet Mission Business lanseras 
med målet att inspirera företag till goda 
samarbeten och för näringslivet att engagera 
sig i ett socialt ansvarstagande tillsammans 
med Stockholms Stadsmissions verksam-
heter. Framtagen inom ramen för Bonnier 
tidskrifters volontärår.

JULKAMPANJ/DEC
Julkampanjen ”Till förmån för Stockholms jul-
lösa” blev den mest framgångsrika någonsin 
med 15,8 (11) miljoner kronor insamlade. 
Bra samarbeten och synergier mellan kana-
ler och aktiviteter gjorde att synligheten blev 
mycket stor. 

HÖKARÄNGEN REMAKE/DEC
Öppet hus i samband med Hökarängens 
julmarknad inför att ny verksamhet och butik 
under konceptet Remake öppnar i 
Hökarängens centrum januari 2013. Kläder, 
hemtextil och möbler får ny form och stil 
samt ger arbetsträning för människor som 
står långt från arbetsmarknaden.

KANALENSKOLAN ÖVERLÅTS/DEC
Skolans efterfrågade pedagogiska modell är 
inte förenlig med den nya skollagens krav på 
myndighetsutövning och ansvar och överlåts 
därför fr o m 1 januari 2013 till Magelungen 
Utveckling AB. 

PRISBELÖNADE/DEC
Stockholms Stadsmissions kampanjer har 
under året bland annat belönats med 
100-wattaren, Guldägget och Silvernyckeln, 
samt ett hedersomnämnande för 
Årets redovisning 2011 av PwC. 

OPINIONSBILDNING UNDER ÅRET
Unga Station fortsätter att arbeta intensivt med på- 
verkansarbete för att ge unga föräldrar bättre möjlighet 
att slutföra sina studier i grund- och gymnasieskolan. 
Det har bl a resulterat i att en riksdagsledamot har 
ställt en skriftlig fråga till Maria Larsson (Barn- och 
äldreminister Socialdepartementet). Unga Stations 
medarbetare har också medverkat som sakkunniga i 
2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02)

Rapporten Hemlös 2012 med fokus på EU medborgare 
lanserades i Sveriges riksdag med stort genomslag 
i media. Politiskt resulterar rapporten i ett utökat 
samarbete med Stockholms stad för att stödja EU-
medborgares utsatthet i staden, samt att frågan om 
EU-medborgares utsatthet har synliggjorts upprepade 
gånger i media. För första gången genomför Social-
styrelsen också en räkning av antal EU-medborgare 
som lever i hemlöshet i Sverige, ett av de krav som 
Stockholms Stadsmission har framfört upprepade 
gånger. 

Medarbetare inom hemlöshetsområdet har medverkat 
som sakkunniga i ett antal utredningar/referensgrupper 
under Socialstyrelsens ledning, bl a utvärdering av 
förändring av vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen. 

Direktor har deltagit i möten och panelsamtal med 
regeringen/ministrar i frågor som Idéburen sektors roll 
i samhället, den europeiska fria rörlighetens sociala 
konsekvenser och regeringens framtidsutredning. 
Remissyttranden har inlämnats i den för deltagarna så 
viktiga missbruksutredningen. 

EGENMAKT
Året fokuseras på deltagares egenmakt, dels genom 
nya verksamheter såsom Blixtjobb, dels genom föränd-
rade arbetsmetoder i �era verksamheter. Deltagarunder-
sökningen visar att målen rörande egenmakt uppnås.

2012 I KORTHET
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DIREKTOR HAR ORDET

Direktor har ordet 
På tröskeln till år 2012 valdes fyra fokus för organsationens utveckling. Att stärka deltagarnas in�ytande och 
nöjdhet i de sociala verksamheterna, att arbeta med metodutveckling och ökad systematik, förbättrad intern-
kommunikation i en växande organisation och ekonomi i balans i den offentlig�nansierade verksamheten. Vid 
årets slut kan Stockholms Stadsmission konstatera att resultat är nått inom alla områden, även om vissa 
ekonomiska utmaningar fortfarande återstår i några av de offentlig�nansierade verksamheterna. 

Året visade att Stockholms Stadsmission är en organisation som utvecklar nya metoder och arbetssätt, allt 
oftare i samarbete med staden och kommunen. Vinternatt, en nattverksamhet som erbjuder EU-medborgare 
nattlogi och mat, är ett exempel. Tillkomsten av Vinternatt är dessutom en opinionsbildande seger. Den är ett 
bevis på att det går att påverka det offentliga att satsa resurser på en grupp som egentligen står utanför sam-
hällsskyddet, för att rädda liv. Antalet EU-medborgare har ökat i Stockholm till följd av den ekonomiska krisen i 
Europa. Temat i hemlöshetsrapporten 2012 var därför mycket relevant; EU-medborgare som lever i hemlöshet 
i Sverige. Rapporten visar på en stor okunskap om gruppen bland politiker och myndigheter. Utifrån rapporten 
föreslår Stockholms Stadsmission bland annat att EU-medborgare ska få ta del av tak-över-huvudet-garantin. 
För så länge en människa inte har någonstans att sova �nns ytterst lite ork att ta itu med sin livssituation.
Först med tillgodosedda basbehov �nns kraft att se framåt och ta första steget mot ett bättre liv.

Under året slutrapporterades flera metodutvecklingsprojekt, som MUM – Terapi för unga män och Diapraxis 
– interkulturell och interreligiös dialog i socialt arbete i Fisksätra. Båda projekten övergår 2013 i löpande verk-
samhet. I Fisksätra bor 57 nationaliteter som talar närmare 65 språk. Syftet har varit att förankra och skapa 
förutsättningar för dialog med utgångspunkt i socialt förändringsarbete. Bakom arbetet står Stockholms 
Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms Katolska 
Stift i Saltsjöbaden. Utvärderingen visar att aktiviteterna inom Diapraxis har stärkt deltagarnas självförtroende, 
förbättrat kunskapen om egna och andras rättigheter i Sverige samt gett ett ökat förtroendet för myndigheter. 
Erfarenheterna har samlats i en metodhandbok.

Ett viktigt erfarenhetsutbyte ägde rum när Stockholms Stadsmission stod värd för EAUM 2012, The European 
City Mission Conference, med temat ”One Mission – Many Missions”. 150 deltagare, varav 100 från andra stä-
der och länder, möttes i Stockholm under tre dagar i september för att utbyta kunskap, erfarenheter och idéer.

Insamlingsmålen för 2012 var högt satta. Vid årets slut kunde vi över all förväntan konstatera att vi totalt samlat 
in 97,3 miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet på 160 år! Likaså att antalet privatgivare fördubblades 
under året, från 25 000 till 50 000. Jag känner stor och ödmjuk glädje för resultatet. Det har varit möjligt tack 
vare uthålligt och metodiskt arbete, i verksamheten men också opinionsmässigt. Det �nns ett stort förtroende 
för vårt arbete, vi syns och hörs och viktigast av allt – Stockholms Stadsmission gör skillnad för människor 
som vill förändra sin livssituation. Att åstadkomma effektiv skillnad för deltagarna är det viktigaste uppdrag vi 
har. Blickar vi inåt organisationen får vi det betyg som betyder mest av allt; att deltagarna har höga tankar om 
verksamheten; 86 procent har stort förtroende för Stockholms Stadsmission och 79 procent anser att de får 
stöd att förändra sin livssituation till det bättre. Ett stort tack till alla som varje dag gör detta möjligt; gåvogivare, 
medarbetare och volontärer. 

Marika Markovits
Direktor, Stockholms Stadsmission
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Social verksamhet; familj, barn och unga
Barnens bästa är alltid i fokus

Ämnet barnfattigdom har debatterats och väckt frågor under 2012. Med barnfattigdom menar Stockholms 
Stadsmission den fattigdom som riskerar att ett barn hamnar i ett socialt utanförskap. Den fattigdom som 
gör att barnets sociala liv begränsas för att de har fullt upp med att oroa sig för familjen. Familje-, barn- och 
ungdomsverksamheten är lyhörda för signaler på detta. Ibland märks de tydligt. Som när råd- och stödverk-
samheten på Unga Station under året mött barnfamiljer som sökt hjälp så att de kan betala hyran eller köpa 
mat. Utsattheten gör sig märkbar genom att en del barn på Stockholms Stadsmissions sommarkollo endast 
har med sig ett ombyte kläder för en eller två veckors kollovistelse. 

Allt �er gömda, barn och föräldrar med �yktingbakgrund, kommer till Stockholms Stadsmission. De söker hjälp 
för akuta behov, hjälp med myndighets- och vårdkontakter samt möjligheten att lära sig svenska. Att leva ett 
liv utan rättigheter sätter sina spår. Det gör det också svårare att arbeta långsiktigt för att åstadkomma en 
bestående förändring i tillvaron.

Oavsett vem Stockholms Stadsmission möter ser vi alltid till helheten och individens eller individernas behov. 
Familje-, barn- och ungdomsverksamheten erbjuder bland annat samtal, terapi, nätverksarbete, rådgivning och 
hjälp med olika kontakter. Stödet anpassas efter situationen här och nu, även om hänsyn självklart tas till 
framtiden och den förändring som krävs för att en familj, ett barn, eller en ungdom, ska ha förmåga, ork och 
styrka att nå dit de vill i livet. 

Utsatthet leder ofta till fysisk och psykisk ohälsa senare i livet, därför är det viktigt att tidigt sätta barnens 
tankar och behov i fokus. Det är orsaken till att Unga Station i september 2012 startade barnsamtal för barn 
3-15 år som har svårigheter i vardagen. Till exempel att någon nära är sjuk, att man känner sig ensam, eller 
att föräldrarna har slutat höra av sig. Samtalsstöd har även visat sig ge stor effekt för unga män. Det är tre 
år sedan Stockholms Stadsmission öppnade MUM, Mottagningen för unga män, som erbjuder terapi till unga 
män 16-25 år. En utvärdering av MUM visar på ökat självförtroende, bättre självkänsla och återupprättade 
relationer.

Under året togs ett beslut om att Terapicenter för unga, Ungdomsmottagningen, Träningsboende för unga 
samt Öppenvård för unga flyttar in på en gemensam adress våren 2013. Satsningen är ett led i ett hälso- 
främjande arbete för att möta de hälsoklyftor som Stockholms Stadsmission ser i omvärlden. Flytten möjliggör 
ett fördjupat samarbete mellan de fyra sociala verksamheterna för att bättre möta individens behov. Beslutet 
är i linje med Stockholms Stadsmissions genomgående fokus; att se hela människan. För varje familj, barn 
eller ungdom, som åstadkommer en positiv förändring i livet, liten som stor, vet vi att stödinsatser, akuta och 
långsiktiga, gör skillnad.

FAMILJ, BARN OCH UNGA

Familj, barn och unga i siffror 
Unga Station 
34 tjejer och killar per månad i samtalsmottagningen
463 ansökningar om ekonomiskt stöd
169 barn och 47 vuxna på kollo
822 besökare i öppen förskola
1 424 besök i öppna tjejverksamheten
1 247 besök av barn och familjer i aktiviteter, ut�ykter 
och gemensamma middagar

Terapicenter för unga
3 900 terapitimmar

Mottagningen för unga män
4 422 terapitimmar

Träningsboende för unga
22 boende

Ungdomsmottagningen
2 753 besök 

Blå Huset 
15 019 besök

Bromstens fritidsgård 
4 462 besök

Radiusgården 
1 534 besök
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FAMILJ, BARN OCH UNGA

TERAPICENTER FÖR UNGA, Fleminggatan 113, Kungsholmen

Terapicenter för unga är Stockholms största öppna 
samtalsmottagning för unga och unga vuxna 16-25 år, 
och arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Terapi-
center för unga ser att det �nns ett stort glapp mellan 
ungdoms- och vuxenpsykiatrin för unga vuxna 18-25 år. 
Därför erbjuder verksamheten psykoterapi till en låg avgift 
för att möta behovet och vill med sitt arbete utmana och 
komplettera den offentliga vården.

Terapicenter för unga hade 159 patienter under året 
och erbjöd 3 900 terapitimmar. Av de 45 patienter som 
avslutade sin terapi har 39 uppnått sina mål. Verksam-
heten möter i genomsnitt 20 patienter per dag och 100 
patienter i veckan. 

Finansiering: PostkodLotteriet och en mindre del från 
patientavgifter. Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser.

 

UNGA STATION, Fatburs Brunnsgata 26, Södermalm 

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, 
unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och 
upplever svårigheter i livet. Verksamheten erbjuder barn, 
familjer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd 
och gemenskap i en hemlik miljö. Unga Station ser till 
helheten och sätter alltid individens behov i fokus. Hjälp 
ges på �era nivåer och på �era sätt i både stödjande och 
öppna verksamheter.

De stödjande verksamheterna erbjuder samtal – individu-
ella eller i grupp – ombudsmannaskap, nätverksarbete, 
ekonomiskt stöd och rådgivning samt föräldrautbildning. 
Eftersom ett socialt sammanhang och avbrott från varda-
gen är viktiga inslag för att orka förändra sin livssituation 
erbjuder de öppna verksamheterna kollo för barn, ung-
domar och familjer, förskola för unga föräldrar, mottagning 
för tonårstjejer, ut�ykter och aktiviteter för familjer på 
helger samt gemensam middag och olika aktiviteter en 
kväll i veckan.

Under 2012 har Unga Station anställt ytterligare en 
person för att arbeta med barn- och familjeverksam-
heten. Det har bland annat inneburit att man har kunnat 
ta emot �er personer som söker ekonomisk rådgivning 
samt erbjuda ytterligare en kolloperiod för unga föräldrar 
och deras barn på Vännebo. Under sportlovet anordnades 
för första gången ett familjekollo på Kebnekajse fjäll-
station. Ersta Sköndal Högskola har anlitats för att göra 
en extern utvärdering av Unga Stations treåriga projekt 
Barnablick. Ett samarbete med Linköpings Universitet om 
social inklusion har påbörjats. Unga Station har under 
året även påbörjat ett metodutvecklingsarbete för att 
erbjuda barnsamtal. Det opinionsbildande arbetet för att 
säkra unga föräldrars rätt till utbildning samt samarbetat 
med BRIS och SOS Barnbyar i ett fattigdomsprojekt har 
fortsatt.

Unga Station har under året i snitt tagit emot 34 tjejer 
och killar i samtalsmottagningen per månad, samt arbetat 
med 680 personer i åtagandets nätverk över året, fått 
463 ansökningar om ekonomiskt stöd, tagit emot 169 
barn och 47 vuxna på kollo, haft 822 besökare i öppen 
förskola, haft 1 424 besök i öppna tjejverksamheten och 
1 247 besök av barn och deras nätverk i aktiviteter, 
ut�ykter samt vid gemensamma middagar under öppna 
torsdagskvällar.

Finansiering: PostkodLotteriet. Insamlade medel från privat-
personer, företag och stiftelser.

Positiva 93% (94%)

Neutrala 7% (4%)

Negativa 0% (1%)

Bemötande 
Hur nöjd är du med den omtanke de
som arbetar i verksamheten visar dig?

Positiva 91% (88%)

Neutrala 8% (9%)

Negativa 1% (3%)

Egenmakt 
Jag anser att verksamheten ger mig stöd så
att jag kan påverka min livssituation bättre.

Fråga besvarad av deltagare på Unga Station 2012
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Stina Götbrink
Välgörenhetschef på PostkodLotteriet

År 2012 var Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner förmånstagare till Svenska 
PostkodLotteriet för fjärde året i rad. Samarbetet 
är ömsesidigt stärkande för båda parter. Detta år 
gick en väsentlig del, 4,3 miljoner kronor, till Unga 
Station, Stockholms Stadsmissions verksamhet för 
familjer, barn och unga som lever i utsatthet.
 Under 2012 delade Svenska PostkodLotteriet ut 
totalt 21 miljoner kronor till Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner. De 4,3 miljoner kronor 
som avsattes för Unga Station motsvarar drygt 
hälften av vad Unga Station kostade att driva 
2012. Stina Götbrink, välgörenhetschef på Post-
kodLotteriet, är glad att Sveriges Stadsmissioner 
är en förmånstagare. 
 ”Sveriges Stadsmissioner, och därigenom 
Stockholms Stadsmission och Unga Station, finns 
till för de allra mest utsatta. Ingen annan nationell 
aktör möter och hjälper människor, såväl vuxna 
som barn, i utsatthet i samma utsträckning. 
Stockholms Stadsmission är dessutom en aktör 
med hög trovärdighet”, säger Stina och fortsätter: 
 ”Unga Station är relevant att stödja, eftersom 
det är svårt för en ung människa eller ett barn 
att påverka sina levnadsförhållanden. De har inte 
makt över sina liv och har en annan referensram 
än vuxna. Lever man i utsatthet som barn saknas 
trygghet och stabilitet i tillvaron. Då är det viktigt 
att det �nns någon att söka stöd och hjälp hos.”
 Stina tycker att det är viktigt med tidiga in- 
satser och att bygga hopp inför framtiden, vilket 
hon ser som styrkor hos Unga Station. I verksam-
heten �nns ett systematiskt arbete för att bygga 
upp relationer med barn och unga som blivit svikna 
och har tappat förtroendet för vuxenvärlden. Hon 
menar också att Sveriges Stadsmisioner kan göra 
skillnad när det offentliga inte räcker till.
 ”Vi har alla, myndigheter, näringsliv och ideell 
sektor, ett delat ansvar för det samhälle vi lever i. 
Om vi är många som bidrar till att stödja barn och 
unga som har det svårt, får det bättre och större 
effekt”, säger Stina.
 Samarbetet mellan Sveriges Stadsmissioner 
och PostkodLotteriet är något som båda parter 
kan dra nytta av, och det är viktigt för Postkod-
Lotteriet.
 ”Vi som framgångsrikt företag kan stödja med 
�nansiella medel och sprida stadsmissionernas 
budskap och utmaningar i våra kommunikations-
kanaler. På så sätt kan, i detta fall, Unga Station 
fokusera på barnen och göra skillnad och nytta 
för dem. Vi vet också att våra lottköpare är väldigt 
engagerade i frågor som rör utsatthet i Sverige. 
Det ligger dem varmt om hjärtat och därför också 
oss som företag”, avslutar Stina. 

Samarbetspartner: Svenska PostkodLotteriet
Stödet omfattade: 4 300 000 kronor till Unga Station
Syfte: Stödja och utveckla Unga Station
Resultat: Bidraget motsvarar driften av Unga Station 
under ett drygt halvår
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Metro
Mona Johansson redaktionschef Metro

Under våren 2012 gjorde Metro en artikelserie i 
vilken fem unga personer i Stockholm som lever 
i utsatthet delade med sig av sina livshistorier. 
Samtliga personer har på olika sätt fått hjälp och 
stöd av Stockholms Stadsmissions barn- och ung-
domsverksamhet. Genom att berätta hur många 
barn och unga som lever i utsatthet idag och hur 
olika orsakerna är, ville Metro få människor att bry 
sig. Serien gav ett enormt läsarengagemang.
 Metro har en lång historia tillsammans med 
Stockholms Stadsmission. Både Metros ägarkon-
cern Kinnevik och tidigare ägare MTG har valt att 
stödja Stockholms Stadsmission under många år 
med hjälp av �nansiella medel och olika evene-
mang. Metros redaktionschef Mona Johansson 
berättar att respekten för verksamhetens arbete 
för människor i utsatthet gav upphov till det initiala 
intresset när frågan om en artikelserie kom upp. 
En ömsesidig förståelse för båda parters önskemål 
och krav på samarbetet gjorde att Metro beslutade 
sig för att genomföra artikelserien.
 ”För en tidning krävs bra journalistik, innehållet 
i tidningen ska vara relevant för läsarna. Det är 
viktigast för oss. Vi kände en förståelse även för 
våra behov, från Stockholms Stadsmission, som vi 
inte alltid möter”, säger Mona Johansson.
 Redaktionen var överens om att barn och unga i 
utsatthet är av största relevans för läsarna.
 ”Just den geogra�ska närheten är något som 
lockade till att genomföra samarbetet. I andra 
redaktionella kampanjer som vi har gjort har fokus 
varit utmaningar i omvärlden. Genom artiklarna om 
barn och ungas utsatthet i Stockholm �ck vi möjlig-
het att beskriva något i våra egna kvarter, vägg i 
vägg med läsarna”, menar Mona Johansson.
 Under en vecka våren 2012 publicerades fem 
artiklar, varje artikel som ett uppslag över två 
sidor. Responsen från läsarna lät inte vänta på sig. 
Metro fick reaktioner via både telefon och e-post 
och samtidigt märkte Stockholms Stadsmission 
en direkt ökning i insamlade medel – pengar att 
använda till att fortsätta göra skillnad för barn och 
unga som på olika sätt har det svårt. 
 ”Både Stockholms Stadsmission och vi, Metro, 
�ck ut väldigt mycket av samarbetet i slutändan”, 
avslutar Mona Johansson.

Samarbetspartner: Metro
Syftet med samarbetet:  Att redaktionellt uppmärk-
samma hur många barn och unga som lever i utsatthet 
idag och hur olika orsakerna är till att de har hamnat i 
svåra situationer
Resultat: Samarbetet bidrog till i det närmaste en för-
dubbling av insamlade medel under våren 2012 jämfört 
med våren 2011 och en totalt ökad insamling från 
privatpersoner med 86% för året 2012 
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öppENVÅRD föR uNGA Fleminggatan 113, Kungsholmen

Den 1 augusti 2012 öppnade en ny verksamhet i kultu-
rens anda – Öppenvård för unga. Lokalerna ligger i nära 
anslutning till Träningsboendet för att uppnå synergier 
personal-, lokal- och metodmässigt.

Målet är att genom musik, drama och konst lyfta fram 
ungdomars resurser och möjlighet att vara en del av vårt 
gemensamma samhälle som stolta och trygga med-
borgare, oavsett historia. 

Öppenvården erbjuder en daglig sysselsättning som kan 
bestå av: Skolundervisning; på den nivå ungdomen 
befinner sig genom samverkan med Stockholms 
Stadsmissions skola. Praktik; i samarbete med Sociala 
företag samt kultur/estetiska projektarbeten, individuellt 
eller i grupp, med utgångspunkt från den ungas livsbe-
rättelse och möjlighet att förändra den.

Evidensbaserade metoder sammanförs i verksamheten 
med kunskapen om och erfarenheten av att konstnärligt 
utövande främjar meningsskapande och hälsa, m a o ett 
psykosocialt förbättringsarbete.

Två nya medarbetare fick som första uppdrag under hös-
ten att på olika kreativa sätt berätta om verksamheten för 
skolor, kuratorer, kommuner och socialtjänst. I december 
hade verksamheten kontakt med tre ungdomar i två 
kommuner. 

Verksamheten har kapacitet att arbeta med 8-10 ung-
domar åt gången.

Finansiering: Genom placeringar från socialtjänsten.

uNGDOMSMOTTAGNINGEN, Fleminggatan 113, Kungsholmen

Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga 
vuxna upp till 27 år. Den har som syfte att verka för att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa, stärka ungdomar 
i deras identitetsutveckling så att de kan hantera sin 
sexualitet och respektera sig själva och sin omgivning. 
Besökarna får hjälp med rådgivning om preventivmedel, 
test och behandling för könssjukdomar samt samtal om 
livet och sexualiteten. Mottagningen är ett komplement 
till övriga ungdomsmottagningar, framför allt för ungdomar 
som lever i utsatta situationer såsom hemlöshet och i 
socioekonomiskt svåra miljöer. Gåvomedel möjliggör att 
besökaren kan erbjudas större insatser av både kurator 
och barnmorska i form av mer tid och stöd vid besöken. 
Mottagningen finns även representerad i flera av 
Stockholms Stadsmissions ungdomsverksamheter.

Ungdomsmottagningen hade 2 753 besök av 920 perso-
ner, varav 770 tjejer och 150 killar. I snitt 16 besök per 

dag. 301 svar på frågor via UMO – en ungdomsmottag-
ning på nätet för unga.

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser. Samt Stockholms läns landsting, Stockholms 
stad och en mindre del genom UMO.

TRÄNINGSbOENDE föR uNGA, Fleminggatan 113, Kungsholmen

Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna en boende- 
form som innebär eget ansvar kombinerat med vägledning 
och coachning. Målet är att ungdomar ska få verktyg till 
att skapa goda nätverk och bärande relationer, positiva 
erfarenheter av arbete/utbildning, förberedelse att bo 
självständigt utan stöd och känna sig delaktiga som 
samhällsmedborgare.

Målgruppen är unga vuxna 18-23 år som av någon 
anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, flyttar 
ut från institution eller är ensamkommande flyktingung-
domar. Träningsboendet arbetar utifrån ett coachande 
förhållningssätt genom att låta ungdomar utvecklas 
utifrån egna idéer i nära samarbete med sina coacher.
Efterfrågan på träningsboende har varit stort och alla 
lägenheter har varit fullbelagda hela året.

Under senhösten 2012 har Träningsboendet fått en 
uppfräschning av arbetsmiljön för både medarbetare och 
ungdomar. 

22 boende i 15 lägenheter med 16 platser.

Finansiering: Genom placeringar från socialtjänsten.

MOTTAGNINGEN föR uNGA MÄN, 
Fleminggatan 113, Kungsholmen

Mottagningen för unga män erbjuder individuell terapi och 
gruppterapi för unga män mellan 16-25 år med någon 
form av upplevd psykisk ohälsa. Mottagningen erbjuder 
även en öppen rådgivande verksamhet för föräldrar som 
är oroliga för sitt/sina barn. Fyra deltidsanställda tera-
peuter och tolv volontära terapeuter har genomfört 4 422 
terapitimmar samtal.

4 422 terapitimmar. 105 patienttimmar i veckan. 86 
patienter, 32 av dessa går i gruppterapi. 19 patienter 
avslutade och beskrev sin psykiska hälsa som klart för- 
bättrad och terapeuterna bekräftade att den initiala 
målsättningen helt eller delvis var uppnådd. 22 patienter 
påbörjade terapier under året och man träffade också ca 
40 föräldrar. 

Finansiering: PostkodLotteriet. Allmänna arvsfonden (fram 
till 1 oktober). Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser samt en mindre del från patientavgifter.
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BLÅ HUSET, Tenstaplan 8, Tensta

Blå Husets fritidsgård är en öppen mötesplats för ung-
domar. Verksamheten bildar, tillsammans med Tensta 
boxningsklubb, Kulturskolan Stockholm samt en rad för-
eningar, Blå huset – möjligheternas hus. En plats där var 
och en kan få inspiration och stöd för att vara den man är 
och utvecklas. På Blå huset kan ungdomar idrotta, spela 
teater och musik eller dansa, samt ägna sig åt kreativitet 
och informellt lärande. 

Blå Husets fritidsgård är öppen för ungdomar 13-20 år 
och erbjuder bl a mötes- och studierum, musikstudio, gym 
och replokal. Ungdomarna kan själva utveckla och leda de 
aktiviteter som planeras. I Tensta boxningsklubb, en av 
Sveriges mest framgångsrika, har många boxningsmästare 
börjat sin karriär och här tränar killar och tjejer från 10 års 
ålder och uppåt. En grupp som samverkar med fritids-
gården är Systrami som arbetar för att styrka unga tjejers 
förutsättningar och självkänsla genom riktade aktiviteter 
samt öppna upp för �er tjejer. 

Under året har Blå Husets fritidsgård fortsatt att utveck-
las. Fritidsgården har under hela året varit välbesökt. 
Särskilt fokus har varit på att skapa riktade fritidsaktivi-
teter för tjejer och stöd med läxläsning med hjälp av 
frivilliga äldre ungdomar.

15 019 besök under året.

Finansiering: Drivs på entreprenad för Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning.

BROMSTENS FRITIDSGÅRD,  Rissnevägen 58, Spånga

Bromstens fritidsgård erbjuder aktiviteter och en trygg 
mötesplats i vardagen för ungdomar 13-18 år. Fokus 
under året har varit att stödja ungdomarna att själva ta 
fram och driva aktiviteter. Ungdomsstyrelsen har varit ett 
viktigt forum för att kanalisera egenmakt. Genom sam-
tal har man också arbetat mycket med förhållningssätt 
och värderingar. Även volontärstöd i form av läxhjälp har 
erbjudits.

4 462 besök under året, vilket nästan är en fördubbling 
jämfört med 2011.

Finansiering: Drivs på entreprenad för Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning.

RADIUSGÅRDEN, Radiusbacken 3, Hägersten

Radiusgården är en mötesplats för ungdomar 13-18 år. 
På Radiusgården erbjuds IT-café, mediarum för �lm och 
tv-spel, ett aktivitetsrum med bouldering och bollsporter. 
Verksamheten arbetar mycket med sociala, kreativa och 
fysiska aktiviteter för att möta ungdomar i deras vardag. 
Genom reparativ dialog och motiverande samtal arbetar 
man systematiskt för att bland annat hantera kon�ikter 
bland ungdomarna. 

1 534 besök under året.

Finansiering: Drivs på entreprenad för Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Positiva 93% (94%)

Neutrala 7% (4%)

Negativa 0% (1%)

Bemötande 
Hur nöjd är du med den omtanke de
som arbetar i verksamheten visar dig?

Positiva 91% (88%)

Neutrala 8% (9%)

Negativa 1% (3%)

Egenmakt 
Jag anser att verksamheten ger mig stöd så
att jag kan påverka min livssituation bättre.

Fråga besvarad av deltagare på Unga Station 2012
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17

Positiva 83%

Neutrala 12% (34%)

Negativa 5% (3%)

Hälsa 
Min psykiska hälsa har blivit bättre
sen jag kom till verksamheten.

 (62%)

Fråga besvarad av deltagare på 
Terapicenter 2012

Positiva 83%

Neutrala 12% (34%)

Negativa 5% (3%)

Hälsa 
Min psykiska hälsa har blivit bättre
sen jag kom till verksamheten.

 (62%)
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Positiva 79% (73%)

Neutrala 13% (16%)

Negativa 8% (11%)

Egenmakt 
Jag anser att verksamheten
ger mig stöd så att jag kan
påverka min livssituation bättre.

Positiva 65%

Neutrala 23% (21%)

Negativa 13% (19%)

Hälsa
Min psykiska hälsa har
blivit bättre sen jag
kom till verksamheten.

Positiva 42%

Neutrala 28%

Negativa 31%

Boende 
Verksamheten ökar
mina möjligheter att få
ett varaktigt boende.

 (60%)
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Frågor besvarade av deltagare i Stockholms 
Stadsmissions verksamheter 2012

Positiva 79% (73%)

Neutrala 13% (16%)

Negativa 8% (11%)

Egenmakt 
Jag anser att verksamheten
ger mig stöd så att jag kan
påverka min livssituation bättre.

Positiva 65%

Neutrala 23% (21%)

Negativa 13% (19%)

Hälsa
Min psykiska hälsa har
blivit bättre sen jag
kom till verksamheten.

Positiva 42%

Neutrala 28%

Negativa 31%

Boende 
Verksamheten ökar
mina möjligheter att få
ett varaktigt boende.

 (60%)
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Social verksamhet; vuxna och äldre
Akuta insatser grundläggande för livsförändring
Stockholms Stadsmission arbetar outtröttligt med att stärka människors egenmakt, att ta fram varje individs 
inneboende kraft för att på sikt åstadkomma en förändring i livssituationen. I det arbetet är akuta insatser av 
största värde. Först när basbehoven är tillgodosedda – när man har mat på bordet och en dörr att stänga om 
sig – �nns en bestående livsförändring inom räckhåll. I det arbetet kan ett ombud göra skillnad, till exempel 
när det handlar om att få sina rättigheter tillgodosedda i kontakten med myndigheter och andra instanser. 
Deltagarenkäten för 2012 visar att de personer som har ett ombud på Stadsmissionens Center är mer nöjda 
med effekten av verksamheten. De upplever till exempel ökad hälsa, ökad möjlighet till försörjning och kanske 
viktigast av allt – ökad egenmakt.

I januari 2012 offentliggjorde Socialstyrelsen en kartläggning som visade att hemlösheten har ökat sedan den 
senaste mätningen år 2005. På Stockholms Stadsmission märks ökningen genom att trycket på de sociala 
verksamheterna ökar.

På grund av den ekonomiska krisen i Europa möter Stockholms Stadsmission i allt större utsträckning �er 
EU-medborgare. Flera hundra EU-medborgare antas leva i akut hemlöshet bara i Stockholm, men ingen vet 
säkert. Mörkertalet är stort. Många är utbildade och både kan och vill arbeta. Insatser av Crossroads, ett 
råd- och stödcenter för EU-medborgare som kommer till Stockholm i hopp om ett bättre liv, som öppnade i 
mars 2011 har varit livsviktiga. Centret har hittills haft 3 600 unika besökare med 88 olika nationaliteter. 

Under 2012 öppnades Bällsta boende för EU-medborgare med tanken att en boendereferens ska göra det 
lättare att komma in på bostadsmarknaden. Ytterligare en stödinsats som gjordes för EU-medborgare under 
förra året var Vinternatt, en nattverksamhet med 44 sovplatser, som drivs av Frälsningsarmén, Stockholms 
Stadsmission och Stockholms stad. 

Äldre personer som har det svårt fortsätter också att öka. Många saknar en stabil ekonomi och ännu fler är 
ensamma i avsaknad av meningsfullt sammanhang. Tack vare en stor privatgåva till äldreverksamheten kunde 
Äldrecenter under hösten �ytta till mer tillgängliga lokaler på markplan och utöka öppettiderna. Gåvan har 
även gjort det möjligt att förverkliga en gammal dröm; att rusta upp och bygga ut Stenfasta, Stockholms 
Stadsmissions kollo för seniorer som ger deltagare oförglömliga sommarminnen att leva på hela året. 
Gemenskap och samhörighet, likaså en uppgift att växa med, är viktiga byggstenar för en god psykisk hälsa 
och ett bra liv. Det vittnar Klaragårdens skrivargrupp om. Gruppen består av kvinnor som lever eller har levt i 
hemlöshet. I slutet av förra året gav de ut sin andra bok: ”Kull! Röster från Klaragården – en antologi”. Något 
Stockholms Stadsmission är oerhört stolt över.

VUXNA OCH ÄLDRE

Vuxna och äldre i siffror
Klaragården 
10 009 besök

Stadsmissionens Center
28 452 besök  

Nattjouren
2 061 uppdrag

Bostället  
8 039 besök i dagverksamheten

Bostad först
30 personer har erbjudits egen 
lägenhet

Norrtulls planeringshem
8 208 boendenätter 

Råcksta stöd- och 
referensboende
20 094 boendenätter

Crossroads
3 600 deltagare sedan start

Personligt ombud för hemlösa
40 klienter

Äldreverksamheten
601 hembesök och 1 409 
besök i aktivitetsgrupperna 

Källan
1 580 besök 

Bullkyrkans söndags-
gudstjänster
1 768 besök 
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KLARAGÅRDEN, Klara Västra Kyrkogata 20B, Norrmalm

Klaragårdens verksamhet är öppen dagtid och riktar sig 
till kvinnor i akut hemlöshet.

Klaragården arbetar för att lindra nöd genom att erbjuda 
mat, dusch och rena kläder. Verksamheten tillhandahåller 
ombud, som i nära samarbete med kvinnan, bistår i kon-
takten med sociala myndigheter och andra hjälpinstanser. 
Aktivitetsgrupper, t ex måleri, skrivande och handarbete, 
ger uttrycksmöjligheter och gynnar egenmakt.

På Klaragården möter Stockholms Stadsmission den 
våldsutsatthet som ofta drabbar kvinnorna, vågar 
benämna den och länkar vidare till adekvat hjälp. Genom 
ett uthålligt motivationsarbete vill verksamheten bidra till 
att individen på lång sikt får mod och kraft att förändra 
sin livssituation.

Snitt 38 kvinnor/dag. 113 nya kvinnor under året. 84 olika 
kvinnor deltog i ombudsverksamheten. 10 009 besök.

Akutverksamheten �nansieras av: PostkodLotteriet, Ratos 
m fl och bidrag från Stockholms stad. Insamlade medel 
från privatpersoner, företag och stiftelser. 

Ombudsverksamheten �nansieras av: PostkodLotteriet 
och bidrag från Stockholms stad. Insamlade medel från 
privatpersoner, företag och stiftelser. 

STADSMISSIONENS CENTER, Fleminggatan 115, Kungsholmen

Stadsmissionens Center består av en dagverksamhet 
för vuxna i akut hemlöshet, en ombudsverksamhet och 
Nattjouren. 

I dagverksamheten tillgodoses akuta basbehov såsom 
mat, sovplats, rena kläder, dusch- och tvättmöjligheter 
samt gemenskap. Ombudsverksamheten Länken stödjer 
deltagarna i processen att förändra sin livssituation och 
hjälper till att få rättigheter tillgodosedda i kontakt med 
myndigheter och instanser. 

Nattjouren är en uppsökande verksamhet som under 
kvällar och nätter skapar en relation med människor som 
lever i utsatthet och hemlöshet och be�nner sig på 
stadens gator och torg. Nattjouren hjälper till med infor-
mation, stöd och assistans för att t ex uppsöka vård eller 
komma in på ett akutboende. 

Dagverksamheten: Snitt 78 deltagare/dag. 2 deltagare 
i månaden var 18-25 år. Ombudsverksamheten Länken: 
Snitt 100 samtal/månad. Nattjouren: 2 061 dokumen-
terade uppdrag under året.

Dagverksamheten �nansieras av: Insamlade medel från 
privatpersoner, företag och stiftelser. Samt bidrag från 
Stockholms stad. 

Ombudsverksamheten Länken �nansieras av: Postkod-
Lotteriet och bidrag från Stockholms stad. Insamlade 
medel från privatpersoner, företag och stiftelser. 

Nattjouren �nansieras av: Insamlade medel från företag.

BOSTÄLLET, Högbergsgatan 51, Södermalm

Bostället är ett hus som rymmer tre olika verksamheter 
för människor som lever i hemlöshet. Genom stöd och 
vägledning får varje deltagare hjälp att bygga upp det 
externa nätverk han eller hon behöver för att förändra sin 
livssituation. Arbetet bedrivs tillsammans med deltagarna 
på akutboendet för män, akutboendet för kvinnor och i 
stödboendet. 

På akutboendena är fokus att snabbt få deltagarna vidare 
till mer varaktiga boenden. Mycket av arbetet under året 
har handlat om att utveckla dygnet runt-verksamheterna. 

På stödboendet är arbetet av en mer långsiktig karaktär 
och syftar till att deltagarna ska utveckla sina egna för-
mågor för att förändra sin situation avseende t ex drog-
användning, fysisk och psykisk hälsa samt sysselsättning. 

100 personer har under 2012 �yttat vidare till mer 
varaktiga boenden från akutboenden. Under året tog 
dagverksamheten på Boställets akutboende emot 8 039 
antal besök, vilket är en ökning med 61 procent jämfört 
med året innan.

Finansiering: Boställets dygnet-runt-öppet finansieras av 
insamlade medel från privatpersoner, företag och stiftelser. 
Akutboende på natten finansieras av Stockholms stad. 
Stödboendet finansieras av placerande kommun via 
ramavtal.

VUXNA OCH ÄLDRE
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Torbjörn Arnér 
Ordförande i Stiftelsen Bertil Strömberg.

Stiftelsen Bertil Strömberg har valt att stödja 
Stockholms Stadsmission sedan stiftelsens start 
år 2005. Sedan 2011 har stödet inriktats på ett 
projekt; Stockholms Stadsmissions ombudsverk-
samhet Länken. Nu planeras det även för nya 
gemensamma projekt.
 Torbjörn Arnér är ordförande i Stiftelsen Bertil 
Strömberg. Han känner en stark koppling mellan 
stiftelsen och Stockholms Stadsmission.
 ”Stockholms Stadsmissions arbete ligger helt i 
linje med våra stadgar. Stiftelsen ska stödja välgö-
renhetsorganisationer och tre olika organisationer 
exempli�eras i stadgarna, varav en är Stockholms 
Stadsmission. Stockholms Stadsmissions arbete 
ligger nära den verksamhet med hyresfastigheter 
som Bertil Strömberg bedrev i Stockholm innan han 
gick bort”, säger Torbjörn.
 Efter att stödet initialt har gått  till Stockholms 
Stadsmissions verksamhet generellt valde stiftel-
sen år 2011 att öronmärka �nansieringen till om-
budsverksamheten Länken. Målsättningen var att 
förbättra genomslagseffekten för stödet. Parallellt 
valde stiftelsen även att stödja färre välgörenhets-
organisationer än tidigare och enbart fokusera på 
enskilda projekt.
 ”Länken passade oss väl i och med att det hand-
lar om att hjälpa deltagare att förändra sin be�ntliga 
livssituation och få sina rättigheter tillgodosedda i 
bland annat kontakten med olika myndigheter och 
instanser, exempelvis när det kommer till boende”, 
säger Torbjörn.
 ”Det �nns uppenbarligen ett stort behov av 
komplement till be�ntliga offentliga verksamheter. 
De klarar inte själva av att ta hand om alla som 
behöver hjälp och är därför i behov av stöd av ideell 
sektor. Därför är det viktigt att organisationer som 
Stockholms Stadsmission �nns. Och det vill vi 
stödja”, fortsätter han.
 Torbjörn berättar att ombudsverksamheten har 
utvecklats positivt och att samarbetet fungerar 
utomordentligt bra. Det faktum att Stockholms 
Stadsmission verkar lokalt är även positivt, efter-
som de övriga två organisationerna i stadgarna är 
internationella.
 ”Vi uppskattar att Stockholms Stadsmission 
hjälper människor som har svårt att klara sig själva 
när det kommer till boende eller att överhuvudtaget 
överleva. Det ger oss en stor angelägenhetsgrad att 
stödja verksamheten”, säger Torbjörn.
 Stiftelsen planerar även för ett nytt projekt 
tillsammans med Stockholms Stadsmission, där 
tanken är att stiftelsen ska förvärva lägenheter där 
människor utan bostad får möjlighet att husera och 
ta sig vidare ur svåra livssituationer.

Samarbetspartner: Bertil Strömbergs Stiftelse
Stödet omfattade: 5 000 000 kronor till Länken
Syfte: Att stödja och utveckla ombudsverksamheten
Resultat: Stödet har bidragit till att Stockholms 
Stadsmission har kunnat ge 50 personer per dag 
basbehovsstöd och lyckats placera 25 deltagare i 
varaktigt boende

Positiva 100% (95%)

Neutrala 0% (0%)

Negativa 0% (5%)

Bemötande
Hur nöjd är du med den omtanke
de som arbetar i verksamheten visar?

Fråga besvarad av deltagare på Klaragården 2012

Positiva 100% (95%)

Neutrala 0% (0%)

Negativa 0% (5%)

Bemötande
Hur nöjd är du med den omtanke
de som arbetar i verksamheten visar?
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Den 21 december 2012 arrangerade Johan Turesson och 
Anders Sewerin, initiativtagare till Smaka på Stockholm, en 
långlunch med jultema i Kungsträdgården. Några av Sveriges 
främsta kockar tillagade årets mest värdefulla skinkmackor 
och gröt som kunde avnjutas av människor i hemlöshet. Övriga 
besökare betalade 100 kronor. Samarbetet mellan kommersi-
ella och ideella krafter resulterade i nära 300 000 kronor som 
oavkortat gick till Stockholms Stadsmissions sociala verksam-
heter för människor i hemlöshet.
 Johan Turesson och Anders Sewerin �ck idén en dag då snön 
yrde. Kylan ledde in tankarna på hur jobbigt det måste vara 
att leva i hemlöshet. De kom fram till att de borde göra något, 
istället för att bara prata. Stockholms Stadsmission var tidigt en 
självklar partner.
 ”Vi tycker att Stockholms Stadsmission gör ett viktigt arbete. 
Inte bara på grund av den direkta hjälpen de ger utan även 
för att de lyfter frågan om hemlöshet och håller den levande. 
Stockholms Stadsmissions arbete för att öppna politikers ögon 
och skapa politiska förändringar är det som ger fundamentala 
förbättringar på lång sikt”, säger Johan.
 Johan är väldigt nöjd med samarbetet med Stockholms 
Stadsmission och alla frivilliga privatpersoner, artister och 
företag som ställde upp under projektets gång, närmare 300 
personer. Bland annat Sveriges bästa kockar med namn som 
Niklas Ekstedt och Stefano Catenacci. Johan tycker att det 
är viktigt att näringsliv och kommersiella krafter möter ideell 
sektor. Av �era skäl.
 ”Det är ett sätt att samla in faktiska ekonomiska medel, 
verksamheter som Stockholms Stadsmission kan få ett stort 
stöd från företag. Samtidigt påvisar det att det inte bara är 

politiska krafter som kan göra skillnad. Synergin av att vi som 
partner kan hjälpa till med vår kompetens och därmed komp- 
lettera Stockholms Stadsmission till ett ännu bättre resultat 
än om de genomfört det själva är ett faktum i vårt exempel. Vi 
använde vårt nätverk för att samla in både pengar och julklappar 
på ett snabbt och �exibelt sätt. Det �nns en vilja att ge och som 
företag är det lätt att organisera och samla ihop krafter som 
�nns hos människor”, säger Johan.
 Johan och Anders har ett gediget nätverk som lade en bra 
grund till att jullunchen lyckades locka många människor, både 
frivilliga och hungriga. Över 1 000 personer kom och åt under 
lunchen vilket, tillsammans med bland annat en gåva från 
Samsung på 150 000 kronor, genererade nära 300 000 kronor. 
Pengar som gick oavkortat till Stockholms Stadsmission. All mat 
som tillagades togs tillvara. Det som inte såldes i Kungsträd-
gården levererades till Stockholms Stadsmissions verksamheter 
tillsammans med 17 säckar med insamlade julklappar.
 ”Vi är nöjda med vad vi åstadkom med jullunchen, men det 
kan alltid bli bättre. Därför siktar vi ännu högre inför jullunchen 
2013”, avslutar Johan.

Samarbetspartner: Smaka på Stockholm, Johan Turesson och 
Anders Sewerin
Stödet omfattade: 279 789 kr i insamlade medel, ca 1 300 volontär-
timmar av ca 300 frivilliga och julklappar till Stockholms Stadsmissions 
verksamheter för människor i hemlöshet
Resultat: Samarbetet bidrog till en total ökning på 44 procent för 
julinsamlingen 2012 jämfört med föregående år. En total intäkt på 15,8 
miljoner kronor jämfört med 11 miljoner kronor under samma period 
2011 och det bästa resultatet någonsin

Johan Turesson och Anders Sewerin
Smaka på Stockholm – Jullunch för hemlösa i Kungsträdgården
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bOSTAD föRST, Fleminggatan 113, Kungsholmen

Bostad först är ett treårigt metodutvecklingsprojekt som 
startades augusti 2010 i samverkan mellan Stockholms 
Stadsmission, socialtjänsten i Stockholms stad, Svenska 
Bostäder AB och Lunds Universitet. Män och kvinnor, 
som tidigare fått en rad olika insatser vilka inte har 
fungerat eller personer som inte uppfyller kriterierna för 
tränings- eller försökslägenhet, erbjuds egen lägenhet i 
kombination med individuellt anpassade stödinsatser. 
Deltagarna har en komplex problematik såsom hemlös-
het, missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Av de 30 personer som under projekttiden har erbjudits 
egen lägenhet bor 23 personer kvar och en person står 
i begrepp att flytta till ny lägenhet. Av dessa har fyra 
personer övertagit ett 1:a handskontrakt. Ytterligare två 
personer förväntas göra detta inom ett par månader. 

De personer som inte är kvar i boendet erbjuds fortsatt 
stöd och kontakt med vägledare inom projektet i syfte att 
skapa förutsättningar för att återigen komma ifråga för ny 
lägenhet.

Finansiering: Avtal med Stockholms stad samt en mindre 
del insamlade medel från privatpersoner, företag och 
stiftelser.

NORRTullS plANERINGSHEM, Råckstavägen 98, Vällingby

Norrtulls planeringshem är ett korttidsboende för män 
från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund i 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. Norrtulls planerings-
hem är första steget efter en kortare eller längre tid av 
hemlöshet. Uppdraget är att skapa förutsättningar och 
planera och genomföra insatser för att deltagaren ska 
komma vidare till ett varaktigt boende och/eller behand-
ling. Verksamheten har uppnått beläggningsmålet trots 
en svacka under sommar och tidig höst. 

Under 2012 flyttade 45% av de boende enligt plan.
26 boendeplatser. 8 208 antal boendenätter.

Finansiering: Norrtulls planeringshem drevs på entrepre-
nad för Stockholms stad t o m februari 2013, därefter tog 
Skarpnäck Care AB över driften.

RÅCKSTA STöD- OCH REfERENSbOENDE, 
Råckstavägen 98, Vällingby

Råcksta stödboende är ett boende med stöd för männ-
iskor från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund 
i missbruk och/eller psykisk ohälsa och har ett långvarigt 
utanförskap. Uppdraget är att skapa förutsättningar och 

genomföra insatser för att deltagare ska komma vidare 
till eget boende. 

Råcksta referensboende är ett drogfritt dygnet-runt-
boende där de boende ofta har kommit längre i föränd-
ringsprocessen än på Råcksta stödboende. Uppdraget är 
att stötta de boende och vara referens för en kommande 
egen lägenhet. 

Verksamheterna visar ett varierat resultat under året. 
Andra halvåret har visat en vikande efterfrågan. Antalet 
planerade utflyttar har däremot ökat till 42 procent och 
19 personer flyttade till eget boende. 

Stödboende 55 boendeplatser. Referensboende 10 boende- 
platser. Totalt 20 094 antal boendenätter.

Finansiering: Råcksta stöd- och referensboende drevs 
på entreprenad för Stockholms stad t o m februari 2013. 
Därefter tog Skarpnäck Care AB över driften.

CROSSROADS, Nordenflychtsvägen 62, Lindhagen

Crossroads råd- och stödcenter öppnades mars 2011 för 
att möta behoven hos den växande gruppen EU-migranter 
i utsatthet. Verksamheten syftar till att motverka social 
och ekonomisk utestängning bland EU-migranter som 
lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i 
Stockholm. Crossroads erbjuder mat, dusch- och tvätt-
möjligheter, värme och vila samt råd och mer långsiktigt 
stöd som t ex förmedling av kontakt med myndigheter, 
individuell vägledning och kurser i svenska, engelska, 
matlagning, skapande och datakunskap. Under året 
märktes en ökning av besökare från länder utanför EU 
med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land, med 
anledning av den ekonomiska krisen i södra Europa. 
Totalt har ca 3 600 deltagare från 88 olika länder besökt 
enheten sedan starten.

Crossroads är ett samarbete mellan Stockholms 
Stadsmission, Arbetsförmedlingen, Frälsningsarmén 
och Stockholms stad. Samverkar i projektet gör också 
Citykyrkan, Läkare i världen, Ny Gemenskap, Röda Korset 
och S:ta Clara kyrka.

Projektet är förlängt till februari 2014.

714 kurstillfällen, med ett genomsnittligt antal deltagare 
(då kurserna har varit tillgängliga) på 202 personer per 
månad.

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser. Samt Arbetsförmedlingen, Europeiska Social-
fonden, Frälsningsarmén och Stockholms stad.

VuxNA OCH ÄlDRE
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pERSONlIGT OMbuD föR HEMlöSA, 
Högbergsgatan 51, Södermalm

Personligt ombud för hemlösa vänder sig till personer 
som är över 20 år, har en psykisk funktionsnedsättning, 
samt anknytning till Enheten för hemlösa alternativt sak-
nar stadsdelstillhörighet. Ombuden arbetar på klientens 
uppdrag för att klienten skall kunna delta i samhället på 
samma villkor som alla andra genom att få sina rättig-
heter tillgodosedda. Förutom att ge råd och stöd i kontak-
ten med myndigheter skall ombuden granska samhällets 
insatser för människor med psykiska funktionsnedsätt-
ningar och påtala systemfel. 

40 klienter.

Finansiering: Avtal med Stockholms stad samt en mindre 
del insamlade medel från privatpersoner, företag och 
stiftelser.

ÄlDREVERKSAMHETEN, Fleminggatan 133, Kungsholmen

Äldrecenter ger ensamma äldre en mötesplats med 
möjlighet att delta i olika aktivitetsgrupper, hembesök, en 
satsning för anhörigvårdare och sommartid seniorkollo på 
Stenfasta gästhem i Strängnäs. Äldrecenter och Stenfasta 
ger äldre, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta ensam-
het och isolering. Under hösten flyttade verksamheten 
till egen lokal i markplan, för att öka tillgängligheten och 
skapa möjlighet att utveckla verksamhetens aktiviteter 
till alla dagar i veckan. Det möjliggör också en bredare 
målgrupp.

Förutom anhörigvecka på Stenfasta och anhöriggrupper 
på fredagar erbjuds Stilla dagar för anhörigvårdare på 
Stenfasta.

Stockholms Stadsmission har med tiden sett ett behov 
att hjälpa äldre i situationer som de upplever svåra att 
hantera, t ex kontakt med myndigheter, ta reda på rättig-
heter osv. Ett ombud på halvtid har utökats till heltid och 
haft 27 deltagare. Hjälpen till deltagare kan innefatta 
olika uppdrag för en och samma person.

350 gäster på Stenfasta, varav 117 nya gäster. 601 
hembesök. 1 409 besök i aktivitetsgrupperna. 

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser.

KÄllAN, Fisksätra torg, Fisksätra

Källan, Fisksätra råd- och stödcenter, är ett samarbete 
mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i 
Nacka, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms 
Katolska stift. Till Källan vänder sig människor med 
skiftande religiös och kulturell bakgrund för att få stöd 
i olika livssituationer. Verksamheten erbjuder samtals-
stöd, möjlighet att orientera sig i det svenska samhället, 
praktisk hjälp och tolkhjälp i kontakten med myndigheter, 
vårdinrättningar och organisationer. Källan erbjuder även 
gruppverksamhet bestående av undervisning i svenska, 
samhällskunskap, senior-, föräldra-, sy-, och jagstärkande 
grupp samt kurs i vardagsekonomi. Källan ska främja 
social öppenhet, förändra attityder i samhället, motverka 
segregation, samt skapa förutsättningar för varje individs 
möjlighet till egenmakt, utveckling och delaktighet i det 
svenska samhället. 

Verksamheten har under året utvärderats av Oxford 
research och har befunnits uppnå mycket goda resultat 
avseende integration, språkutveckling och ökade nätverk 
för deltagarna. I projektet Diapraxis har en metodbok i  
integrationsarbete via interkulturell och interreligiös dialog 
utarbetats.

1 580 besök.

Finansiering: PostkodLotteriet, Nacka församling, S:t 
Konrads katolska församling, Muslimernas förening i Nacka 
samt Nacka kommun och insamlade medel från företag. 
Åren 2010-2012 erhölls medel från Europeiska Integra-
tionsfonden genom projektet Diapraxis (interreligiös och 
interkulturell samverkan i socialt arbetet)

bullKyRKAN, Stortorget 5, Gamla stan

Bullkyrkan är Stockholms Stadsmissions kyrka. Här firas 
olika gudstjänster och i samband med dem serveras 
frukost eller en enkel middag. Många av besökarna lever 
i hemlöshet och utsatthet av olika slag och kommer till 
Bullkyrkan för att söka gemenskap. Hemlöshet handlar 
både om en yttre och en inre hemlöshet. Båda dessa 
aspekter möts genom Bullkyrkans verksamheter. En ny 
väggbonad med temat ”Se människan” har tillverkats för 
Bullkyrkan av deltagare i REMAKE. 

Under adventstid varje år har Bullkyrkan tusentals besö-
kare som kommer för att titta på den vackra julkrubban. 

Söndagsgudstjänsterna 1 768 besök. Bullkyrkomässan 
580 besök. Julkrubban ca 2000 besök.

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser.

VuxNA OCH ÄlDRE



25

VUXNA OCH ÄLDRE

Fråga besvarad av deltagare i Stockholms 
Stadsmissions verksamheter för vuxna 2011.
Mål: 80% positiva.

Eva Brunne
Ledamot i Petrus & Augusta Hedlunds Stiftelse

Petrus & Augusta Hedlunds Stiftelse har valt att 
stödja Stockholms Stadsmission under många år. 
Under 2012 fick bland annat Stenfasta Gästhem, 
Stockholms Stadsmissions kollo för äldre, �nan-
siering från stiftelsen. 
 Petrus & Augusta Hedlunds Stiftelse har i 
många år �nansierat olika verksamheter inom 
Stockholms Stadsmission, alltifrån äldre- och 
vuxenverksamheter till ungdomsverksamheter. 
Eva Brunne, ledamot i stiftelsen, känner sig trygg 
med att det �nansiella stödet gör en avgörande 
skillnad. 
 ”Stockholms Stadsmission passar vårt 
ändamål väl, eftersom Petrus & Augusta Hedlunds 
Stiftelse stödjer verksamheter som behöver 
tillskott när samhällets resurser inte räcker till. 
Det märks att Stockholms Stadsmissions insatser 
är ett viktigt komplement till verksamheter som till 
exempel drivs av kommun och kyrka”, säger Eva 
Brunne.
 Fyra miljoner kronor går till humanitära verk-
samheter varje år. Av dem skänkte stiftelsen totalt 
400 000 kronor till Stockholms Stadsmission 
under 2012.
 ”Stockholms Stadsmission gör ett ovärderligt 
arbete. Bredden i arbetet är särskilt intressant, 
att det �nns verksamheter för både unga och 
äldre. Det är helt i linje med vår ambition att 
stödja organisationer som arbetar med unga, 
funktionsnedsatta och äldre”, säger Eva Brunne.
 Eva tycker att samarbetet med Stockholms 
Stadsmission har fungerat väldigt bra. Det �nns 
en tydlighet i rapportering, utvärdering och det har 
arrangerats värdefulla och lärorika studiebesök.
 ”Vi försöker besöka så många organisationer 
som möjligt som vi stödjer för att lära oss mer 
om verksamheterna. Tyvärr hann vi inte med ett 
besök hos Stockholms Stadsmission under 2012, 
men vi besökte en av verksamheterna 2011. Vi 
blev mycket väl mottagna och �ck en bra bild av 
hur verksamheten och organisationen arbetar.”

Samarbetspartner: Petrus & Augusta Hedlunds Stiftelse
Stödet omfattade: 400 000 kr till Stenfasta och Öppen 
verksamhet för tjejer
Syfte: Stödja och utveckla äldre- och ungdomsverksam-
heterna
Resultat: Möjlighet till mer insatser under äldres vistelse 
på Stenfasta i form av tid från medarbetare, måltider 
och aktiviteter samt återkoppling efteråt. Utveckling av 
tjejverksamheten

Positiva 79% (73%)

Neutrala 13% (16%)

Negativa 8% (11%)

Egenmakt 
Jag anser att verksamheten
ger mig stöd så att jag kan
påverka min livssituation bättre.

Positiva 65%

Neutrala 23% (21%)

Negativa 13% (19%)

Hälsa
Min psykiska hälsa har
blivit bättre sen jag
kom till verksamheten.

Positiva 42%

Neutrala 28%

Negativa 31%

Boende 
Verksamheten ökar
mina möjligheter att få
ett varaktigt boende.

 (60%)

Fråga besvarad av deltagare i Stockholms 
Stadsmissions verksamheter 2012
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UTBILDNING

Utbildning
Skolan som mötesplats och ögonöppnare
För unga ligger värderingar högt på agendan, samtidigt har näringslivet insett vikten av att ta ett samhälls-
ansvar. Stockholms Stadsmissions skola – en idéburen skola med tydliga värderingar – är med andra ord en 
skola i tiden. Skolan speglar samhället som det faktiskt ser ut, här möts människor i olika åldrar, med olika 
bakgrunder och olika förutsättningar. Stockholms Stadsmissions skola i Liljeholmen är också den enda skola 
i Sverige som under ett tak erbjuder gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och yrkeshög-
skola.

Skolan har ett uppdrag att utmana och komplettera kommunala skolor, till exempel genom att utveckla nya 
modeller där det �nns ett behov. Eller att utvärdera förutsättningar för en annan offentlig eller privat aktör att 
förvalta och vidareutveckla. Kanalen är en liten enhet i Södertälje genom vilken Stockholms Stadsmissions 
skola har byggt upp en resursstark modell där elever som inte funnit sig till rätta i ordinarie skola fått an-
passat stöd. Under året har verksamheten, inklusive personal, avyttrats till behandlingsföretaget Magelungen, 
som kommer att driva Kanalen som en friskola.

2012 summerar vi annars med �er studerande än någonsin tidigare, stärkt pedagogiskt samarbete över skol-
formerna för att leverera utbildningar med ännu högre kvalitet och en sund ekonomi som tillåter oss att fort-
sätta utveckla verksamheten. Vid årets slut hade skolan i Liljeholmen 541 studerande fördelat på Gymnasie- 
skolan, Folkhögskolan, Yrkeshögskolan, Komvux och Gymnasiesärskolan. Att jämföra med 409 för ett år sedan.

Behandlingspedagogprogrammet har 2012 erbjudits som särskild kurs under Folkhögskolan då Yrkeshögskole-
myndigheten inte beviljade tillstånd för behandlingspedagogprogrammet på Yrkeshögskolan 2012. 

Den nöjdhetsenkät som genomfördes bland skolans studerande för 2012 visade på en positiv utveckling 
över samtliga skolformer, i synnerhet gymnasieskolan. Det framgår att skolans studerande i hög utsträckning 
upplever att de kan påverka sina liv bättre genom utbildningen och att de lär sig mer om samhället. Man upp-
skattar också möjligheten att lära känna människor som är olika.

Tack vare samarbetspartners inom näringsliv och kultur, liksom kopplingen till Stockholms Stadsmissions 
sociala verksamheter, är skolan en plats där olikheter möts och kontakter skapas. En mötesplats som öppnar 
såväl dörrar som ögon.

Utbildningsverksamheten drivs i Stiftelsen Stadsmissionens Skola, som lämnar egen årsredovisning och 
verksamhetsberättelse.

Stockholms Stadsmissions skola
532 studerande totalt

Gymnasieskola
180 elever

Opalen
54 elever

Folkhögskola
188 deltagare

Utbildning i siffror
Yrkeshögskola
50 studerande

Komvux
46 kursdeltagare

Kanalenskolan
14 elever
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Niklas Andersson
VD Cisco Systems Sweden AB

Istället för en vanlig teambuildingaktivitet valde IT-företaget 
Cisco Systems Sweden AB att låta alla medarbetare bidra 
med sin kunskap och tid på Stockholms Stadsmission en 
dag under 2012. Det volontära stödet skedde både genom 
IT-förbättringar och kroppsligt arbete, främst på Stockholms 
Stadsmissions skola.
 Cisco har stöttat Stockholms Stadsmission sedan 2010.  
Niklas Andersson, vd på Cisco Systems Sweden AB, berätt-
ar att valet av samarbetspartner känns självklart eftersom 
Stockholms Stadsmission verkar lokalt, vilket betyder att 
Cisco själva kan engagera sig.
 ”Vi vill använda våra kunskaper i vårt CSR-arbete, vilket 
vi har förmånen att göra med Stockholms Stadsmission. 
Det känns tillfredsställande att göra skillnad tillsammans 
med våra medarbetare. Och att vår teknik gör skillnad. På 
Cisco vill vi förändra hur vi lever, leker och lär. Det får vi 
göra i samarbetet med Stockholms Stadsmission”, säger 
Niklas Andersson.
 Genomgående har stödet i första hand handlat om att 
förbättra verksamheternas IT-lösningar. Under 2012 fick 
man idén att göra något gemensamt inom företaget under 
en dag, en gemensam kick off för att stödja Stockholms 
Stadsmission och öka sammanhållningen internt.
 ”Vi �ck väldigt bra gehör hos Stockholms Stadsmission 
när vi kom med idén. De berättade att det fanns behov av 
IT-stöd inom organisationen men också ett stort behov av 
kroppsligt arbete i form av att fräscha upp skolgården på 
Stockholms Stadsmissions skola”, säger Niklas Andersson.
 Totalt arbetade 80 medarbetare med både små och 
stora förbättringar den 30 augusti 2012. Inom Cisco kan 
man dessutom registrera volontärtimmar som omvandlas 
till pengar att skänka till den organisation som medarbe-
tarna har engagerat sig i. Det resulterade i nära 30 000 
kronor till Stockholms Stadsmission.
 ”Upplägget med volontärarbetet som kick off är något 
som uppskattades hos medarbetarna. De är stolta över att 
de har fått göra nytta och pratar om det än i dag. Och det 
är de�nitivt något vi vill göra om nästa år. Vi ser fram emot 
kommande projekt tillsammans med Stockholms 
Stadsmission”, avslutar Niklas Andersson.

Samarbetspartner: Cisco Systems Sweden AB
Stödet omfattade: 480 volontärtimmar av 80 volontärer, 29 000 kr 
till utveckling av Stockholms Stadsmissions skola
Syfte: Förbättra IT-miljön och den allmänna miljön på skolan sam-
tidigt som företagets medarbetare �ck engagera sig gemensamt
Resultat: En attraktivare skola i tiden med ökad elevtillströmning 
som resultat
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STOCKHOLMS STADSMISSIONS SKOLA
Lövholmsvägen 18, Liljeholmen

Stockholms Stadsmissions skola erbjuder skolverksam-
het med utrymme för elever i olika åldrar och olika utbild-
ningsbakgrund. Utmärkande för skolan är hög lärartäthet 
och väl utbyggda stödfunktioner och resurser såsom 
elevhälsa, studiestuga och bibliotek. Under året har 
skolans IT-miljö utvecklats. Med flera skolformer under ett 
tak skapas en hybridskola där alla hör hemma och kan 
växa. Läs mer om Stockholms Stadsmissions skolor i den 
separata verksamhetsberättelsen för 2012.

GYMNASIESKOLA
Gymnasieskolan erbjuder fyra nationella program: sam-
hällsvetenskapligt, estetiskt, handel- och administration 
samt vård- och omsorg med lärlingsutbildning. För de elev-
er som saknar godkänt i ett eller �era kärnämnen erbjuds 
introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val eller 
Yrkesintroduktion med inriktning handel eller vård och om-
sorg. Till introduktionsprogrammen kommer många elever 
som inte kommit till sin rätt i andra skolor. Stockholms 
Stadsmissions gymnasieskola anpassar utbildningen för 
att möta varje elevs individuella förutsättningar och behov 
så att alla elever kan nå målen. Dessutom får alla elever 
studiestöd en gång i veckan.

Under året har Skolinspektionen gjort en tillsyn och kvali-
tetsgranskning. Skolinspektionens tillsynsbeslut innebär 
ett par förbättringsåtgärder medan kvalitetsgranskningen 
är helt utan anmärkning. Mentorskapet har fortsatt 
förtydligas och utvecklas. Eleverna förbereder och leder 
sina egna utvecklingssamtal, vilket höjer kvaliteten på 
samtalen och leder till ansvar och egenmakt.

180 elever. Andel elever som gick ut med slutbetyg: 47%. 
Varav andel med grundläggande högskolebehörighet: 73%.  

Finansiering: Kommunal skolpeng.

OPALEN
Opalen är en skolenhet med ambition att skapa individ-
uella lösningar för elever som inte �nner sin plats inom 
den ordinarie gymnasieskolan. Skolan har hög lärartäthet 
och kan möta elever med olika bakgrund och förutsätt-
ningar. En del elever läser på gymnasieskolans individ-
uella alternativ eller språkintroduktion, andra elever går i 
gymnasiesärskolan och läser enligt gymnasiesärskolans 
plan. 

Enheten utgår ifrån att olikheter bidrar till allas utveckling. 
Därför vill Stockholms Stadsmission skapa en arena där 

elever möts och studerar tillsammans. Som ett led i ut-
vecklingen att bredda rekryteringsbasen, startade Opalen 
under läsåret språkintroduktion för nyanlända ungdomar. 

Uppdraget är att ge eleverna förutsättningar för ett gott 
liv, både som individer och samhällsmedborgare. Detta 
sker, förutom genom teoretiskta studier, med hjälp av 
olika samverkansformer med samhället utanför skolan och 
arbetsplatspraktik. 

Hösten 2012 överträffades efterfrågan på studieplatser 
och verksamheten utökades. Planer �nns att utveckla 
ytterligare verksamhetsgrenar. 

74 elever.

Finansiering: Kommunal skolpeng.

FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskolan vänder sig till alla över 18 år. Deltagarna 
kan studera i ett eller �era år beroende på utbildnings-
bakgrund och studietakt. Folkhögskolans pedagogik 
utgår ifrån större temablock där läroplanens ämnen är 
integrerade. Därmed sätts studierna i ett större samman- 
hang. Folkhögskolan erbjuder en allmän linje som kan ge 
grundläggande behörighet till högskola. De två första åren 
fokuserar på kärnämnena och det sista året är högskole-
förberedande. Deltagaren väljer mellan två inriktningar; 
social och kulturestetisk. 

Folkhögskolan ger också kurser i svenska för invandrare. 
Kurserna är ettåriga och vänder sig till den som nått 
SFI-nivå C eller D. Kurserna har en tydlig yrkesmässig 
inriktning mot vård och omsorg respektive storkök och 
studierna varvas med praktik på och utanför skolan. 
Under hösten startade den behandlingspedagogutbildning 
som tidigare bedrevs som yrkeshögskola som särskild 
kurs på folkhögskolan.

Under året har folkhögskolan genomfört studiemotive-
rande orienteringskurser i samarbete med Spånga-Tensta 
arbetsförmedling. Kurserna har riktat sig till nyanlända ung- 
domar och syftat till att hitta motivationen att utbilda sig. 

188 deltagare.

Finansiering: Stats- och landstingsbidrag.

UTBILDNING
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YRKESHÖGSKOLA 
Utbildningen till Behandlingspedagog på Stockholms 
Stadsmissions skola är en tvåårig, kvali�cerad yrkeshög-
skoleutbildning. Hit söker unga vuxna och vuxna som 
vill arbeta inom den sociala sektorn – i öppenvård, på 
behandlingshem eller kanske inom någon av Stockholms 
Stadsmissions sociala verksamheter. Gemensamt för de 
studerande på yrkeshögskolan är en tydlig ambition att 
göra konkreta insatser för människor som lever i utsatta 
situationer. 

Yrkeshögskolan bedrivs i nära samarbete med arbetslivet 
för att säkerställa att utbildningen motsvarar arbets-
livets krav.

Utbildningen bedrivs på heltid och omfattar 400 yrkes-
högskolepoäng. Ungefär 30 procent av utbildningstiden 
utgörs av praktik förlagd på olika arbetsplatser inom den 
sociala sektorn. En del av den teoretiska utbildningen ges 
i samarbete med Ersta Sköndals Högskola, som bedriver 
utbildning likväl som forskning inom vårdvetenskap och 
socialt arbete.

Efterfrågan till utbildningen är mycket hög. Till hösten 
2012 ansökningsomgång var 156 behöriga sökande till 
24 platser. 

50 studerande. Andel slutförda delkurser med godkänt 
eller högre betyg 78%. Andel examinerade i arbete i 
branschen 96%.

Finansiering: Statsbidrag.

KOMVUX
Under 2012 har Stockholms Stadsmissions skola genom-
fört vuxenutbildning enligt avtal med 18 kommuner i 
Stockholms län. Kursdeltagarna kan komplettera sin 
gymnasieutbildning för vidare studier på högskola, egen 
bildning eller få en yrkesinriktad utbildning inom vård och 
omsorg med yrkesutgång äldreomsorg eller psykiatri. På 
gymnasial nivå är det framför allt matematik och svenska 
eller svenska som andraspråk som ha efterfrågats och 
genomförts. På grundläggande nivå efterfrågas i synnerhet 
svenska som andraspråk. Undervisningen sker både under 
dag- och kvällstid och del- och heltid. 

Undervisningen består av lärarledda lektioner med en-
skilda övningar, arbete i grupp, olika former av studie-
besök, handledning och redovisningar. Lärarna utgår från 
var deltagarna be�nner sig kunskapsmässigt och varierar 
arbetssätt efter individens förutsättningar och behov. 
Möjlighet finns även att få extra handledning och stöd 
utöver lektionstid i schemalagt ”öppet lärande”.

UTBILDNING

46 kursdeltagare. Andel kurser på gymnasial nivå som 
slutfördes med godkänt betyg eller högre: 92%.

Finansiering: Kommunal ersättning per kursdeltagare.

KANALENSKOLAN, Vikingavägen 1, Södertälje

Kanalenskolan erbjuder undervisning, handledning 
och utveckling till ungdomar som av olika anledningar 
inte funnit sig till rätta i andra skolor. Kanalenskolans 
pedagogiska fokus ligger på elevens personliga och 
studiesociala utveckling och målet är att eleven ska 
komma tillbaka till en ordinarie skolverksamhet. Med 
fyra lärare och plats för upp till 16 elever är Kanalen-
skolan en liten och lärartät skola. Lärarna arbetar 
med individuella studieplaner och mål som sätts upp 
tillsammans med elev, ”hemskola” och föräldrar. 

På försommaren 2012 fastslog Skolinspektionen 
att modellen att köpa platser på Kanalenskolan inte 
är förenlig med nya skollagens skärpningar gällande 
myndighetsutövning och ansvar. Kanalenskolans 
verksamhet, medarbetare samt pedagogiska modell 
och nätverk överläts till Magelungen Utveckling AB     
1 januari 2013. 

14 elever

Finansiering: Kommuner genom avgift per studieplats. 

Positiva 76% (70)

Neutrala 15% (22)

Negativa 9% (8)

In�ytande 
Lärarna lyssnar och
tar hänsyn till mina
synpunkter

Positiva 71% (75)

Neutrala 21% (19)

Negativa 8% (5)

Arbetssätt
Jag lär mig att hitta
mitt eget sätt att lära 

Positiva 89%

Neutrala 7%

Negativa 4%

Bemötande  
Hur nöjd är du med den
omtanke de som arbetar i
verksamheten visar dig? 

Positiva 75% (80)

Neutrala 17% (15)

Negativa 8% (5)

Egenmakt  
Jag tror att jag efter
utbildningen bättre
kan påverka mitt liv

Fråga besvarad av studerande på Stockholms 
Stadsmissions skola 2012.
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Fråga besvarad av studerande på Stockholms 
Stadsmissions skola 2012.

Göran Malmgren
Elev på Folkhögskolan

Göran Malmgren går sitt sista år på Stockholms 
Stadsmissions Folkhögskola, social inriktning. 
Innan han beslutade sig för att vända sitt liv, 
levde han länge utanför samhället. Skolan har 
varit en stor del i den positiva vändningen och 
även en ögonöppnare för att alla människor är 
olika och att vi har mycket att lära av varandra. 

Innan Göran Malmgren började sin utbildning 
på Folkhögskolan levde han med ett missbruk. 
Efter att ha kommit ut från fängelse år 2008 
kände han att han ville göra något vettigt med 
sitt liv. Det blev vändningen. I dag är Göran 44 år 
och går sitt sista år på Folkhögskolan.

”Det har varit både en jobbig och lärorik tid. 
Jag har lärt mig mycket och överkommit hinder 
jag inte trodde att jag skulle klara av. Jag har 
mött många nya människor och har som äldst i 
klassen lärt mig mycket av mina klasskompisar”, 
säger Göran och fortsätter:

”Många av de nya personer jag har lärt känna 
har vidgat mitt perspektiv. Tidigare hade jag 
fördomar som jag nu har fått motbevisade. Det 
�nns så många olika människor här. Det har varit 
en ögonöppnare. Mångfalden är viktig. Fördomar 
gör att man ställer sig utanför och blockerar möj-
ligheter och relationer. Min uppväxt gav mig de 
fördomar jag har burit på under mitt liv. Skolan 
och de studerande har hjälpt mig att slå hål på 
dem.”
 På Stockholms Stadsmissions skola �nns 
ett utbyte av erfarenheter och stöd som Göran 
tycker är tilltalande. Alla lär av varandra och det 
�nns ingen prestige.
 ”Stockholms Stadsmissions skola är en bra 
skola att börja om på. Det �nns en tolerans för 
att alla är olika. Mycket tack vare blandningen av 
bakgrunder på skolan. Alla har vi olika problem 
och vi dömer inte varandra. Alla gör sitt bästa.
 Precis som att jag lär mig mycket av de per-
soner jag har mött har de lärt sig saker av mig. 
Senast igår �ck jag höra av en kille i min klass 
att jag har gett honom hopp. Jag har sett honom 
utvecklas och min kamp har inspirerat honom. 
Det är jag otroligt stolt över”, avslutar Göran.

Positiva 76% (70)

Neutrala 15% (22)

Negativa 9% (8)

In�ytande
Lärarna lyssnar och
tar hänsyn till mina
synpunkter

Positiva 71% (75)

Neutrala 21% (19)

Negativa 8% (5)

Arbetssätt
Jag lär mig att hitta
mitt eget sätt att lära 

Positiva 89%

Neutrala 7%

Negativa 4%

Bemötande  
Hur nöjd är du med den
omtanke de som arbetar i
verksamheten visar dig? 

Positiva 75%

Neutrala 17% (19%)

Negativa 8% (10%)

Egenmakt  
Jag tror att jag efter
utbildningen bättre
kan påverka mitt liv

 (71%)
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Positiva 81% (85%)

Neutrala 15% (15%)

Negativa 4% (0%)

Egenmakt  
Jag tycker att mitt självförtroende
har blivit bättre under den tid jag
har varit i verksamheten.

Positiva 62%

Neutrala 31%

Negativa 8%

Egenmakt  
Jag anser att verksamheten ger
mig stöd så att jag kan påverka
min livssituation bättre.

Fråga besvarad av deltagare i verksamheterna 
för Arbete & Sysselsättning 2012.
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SOCIALA FÖRETAG

Sociala företag
Alla människor växer med uppgiften
För den som har ett arbete att gå till, som är en del av en gemenskap och ett sammanhang och har ett 
ansvar att växa med, är det lätt att glömma bort hur det känns att vara utan uppgift. Att inte vara räknad med 
och inte få en ärlig chans att visa vad man kan. Innerst inne vet alla människor att med uppgiften växer själv-
förtroendet och genom det kommer egenmakten. Det är Stockholms Stadsmissions grundläggande förhåll-
ningssätt och utgångspunkt. Mycket fokus läggs på att hjälpa människor tillbaka ut i arbetslivet. 65 procent av 
deltagarna i de sociala företagsverksamheterna anser att de under 2012 erbjöds meningsfull sysselsättning 
genom Stockholms Stadsmission. 52 procent anser även att möjligheten till arbete eller annan sysselsättning 
stärkts.

I december summerades det treåriga projektet Arbete & Sysselsättning som nu lever vidare inom organisa-
tionen. Målet har varit att etablera ett arbetsintegrerat förhållningssätt med syfte att frigöra egenmakt och 
skapa utrymme för människor att växa och ta sig vidare. Projektet är under utvärdering, men redan nu vet vi 
att satsningen har resulterat i en fungerande metod för arbetsträning och ett mätverktyg för självskattning 
som bland annat används inom Sociala företag.

Blixtjobb erbjuder människor, som lever i missbruk och därmed är utestängda från den reguljära arbetsmark-
naden, en möjlighet att arbeta och få en inkomst på dagsbasis. Grundtanken är att insatsen ger en bättre 
social tillvaro, stärkt självkänsla och egenmakt. Blixtjobb har varit framgångsrikt under 2012 med 80 delta-
gare och 1063 arbetade timmar. 

En annan insats för att skapa fler arbetstillfällen är projekt ”REMAKE Hökarängens centrum” som varit under 
uppbyggnad 2012 och of�ciellt invigs våren 2013. Det är en mötesplats där kläder, hemtextil och möbler får 
ny form och stil. Samtidigt får personer som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till arbetsträning. 
Tanken är att skapa en integrerad modell för arbetsträning, produktion, nätverk och återvinning med lokal 
förankring som gagnar den enskilda individen, det lokala samhället och miljön. 

Stockholms Stadsmissions second handbutiker fortsätter att vara populära hos stockholmarna. Under 2012 
ökade gåvorna till second hand från 1 720 ton kläder, prylar och böcker till 1 868. Den totala försäljningen i 
de sammanlagt åtta butikerna uppgick förra året till nära 55 miljoner kronor och beredde plats för 147 personer 
i arbetsträning och praktik. Överskottet från försäljningen går till Stockholms Stadsmissions sociala arbete. 
Det innebär att återvunna prylar omvandlas till kontanta medel som används till ökade akuta och långsiktiga 
insatser för deltagarna och det outtröttliga arbetet för en mänskligare stad för alla.

Sociala företag i siffror
Second hand 
147 personer i arbetsträning och praktik 

Blixtjobb
80 deltagare

REMAKE
25 deltagare

Dolly
15 deltagare (våren 2012)

Grillska Huset
20 personer i arbetsträning och praktik samt 
5 personer i samhällstjänst
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SECOND HAND
Butiker
Stockholms Stadsmissions second hand driver åtta 
butiker som säljer kläder, accessoarer, möbler, husgeråd, 
skivor och böcker som skänkts av privatpersoner och 
företag. Tre av butikerna har även en cafédel. Butikerna 
erbjuder arbetsträning, praktikplatser och arbetstillfällen 
för deltagare i Stockholms Stadsmissions sociala verk-
samheter och elever i Stockholms Stadsmissions skola. 
Genom arbetsträning och praktik kan de som står långt 
från arbetsmarknaden få möjlighet att växa och ta sig 
vidare i livet. 

Under året har samtliga butiker fått ett gemensamt 
butikskoncept och ny ventilation har satts in för att skapa 
en mer attraktiv butiksmiljö och bättre arbetsmiljö för 
medarbetare och deltagare. Stort fokus har lagts på att 
utveckla arbetsträningsprogrammet i butikerna och nya 
handledare har utbildats. 

Produktion och insamling
Produktion och insamling tar emot gåvor som sorteras, 
värderas, prismärks, paketeras och levereras till 
Stockholms Stadsmissions butiker och sociala verksam-
heter. Även Produktion och insamling erbjuder arbets-
träning, praktikplatser och arbetstillfällen för deltagare i 
Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter.

Gåvorna till second hand ökade från 1 720 ton kläder, 
prylar och böcker under 2011 till 1 868 ton 2012. Antalet 
hämtningar hos privatpersoner minskade med 22 procent 
till 1 512 stycken pga att privathämtningar enbart bokas 
vid större kvantiteter av gåvor. Gåvor från de nära 400 
företagshämtningarna, där företag och dess medarbetare 
skänker gåvor, värderas till 2,89 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en ökning på 57 procent jämfört med året 
innan. Under året har sophanteringskostnaderna ökat 
något till 803 000 (726 000) kronor. 

Omsättning i butik 55 miljoner kronor. 555 917 betalande 
kunder och 1 282 645 sålda second handartiklar.

147 personer togs emot i arbetsträning och praktik, 170 
personer togs emot i samhällstjänst, totalt 29 440 arbe-
tade timmar.

GRIllSKA HuSET, Stortorget 3, Gamla stan

Grillska Huset rymmer café med lunchservering, ett 
bageri, brödbod, konferens- och festvåning och sedan 
oktober en ny matbod. Grillska Husets bagare Niklas 
Beck kvalificerade sig 2011 tillsammans med landslaget 
till Bageri-VM som gick av stapeln i Paris 2012. Sverige 
kom på en mycket hedersam 4:e plats och blev bäst i 
Europa!

Omsättning 20 miljoner kronor. 172 229 betalande kunder 
och 440 053 sålda artiklar i caféet och brödboden. 

20 personer togs emot i arbetsträning och praktik, 5 
personer i samhällstjänst, totalt 2 597 arbetade timmar.

ARbETE & SySSElSÄTTNING, Lundagatan 55, Södermalm

Arbete & Sysselsättning är ett projekt inom hela organi-
sationen som handlar om att ta tillvara på och ge utrymme 
för människors förmåga, erfarenhet och kunskap. Projekt-
et är treårigt och startades i januari 2010. Målsättningen 
är att etablera ett arbetsintegrerande förhållningssätt i 
organisationen, frigöra egenmakt och skapa utrymme för 
människor att växa och ta sig vidare i livet. 

Fyra verksamheter är särskilt utvecklade för att ge ut- 
rymme åt sysselsättning, praktik, arbetsträning och slut-
ligen arbete: Blixtjobb, REMAKE, butiken Plattan i 
Kulturhuset och REMAKE i Hökarängen. Dessa fyra verk-
samheter bildar enheten Arbete & Sysselsättning. Under 
året rekryterades en enhetschef med start i september.

Arbete & Sysselsättning planeras att vidare resurs-
sättas under hösten 2013 för att säkerställa att 
Stockholms Stadsmission fortsätter att arbeta med ett 
arbetsintegrerande förhållningssätt genom hela organisa-
tionen.

blIxTjObb
Blixtjobb ger människor som lever i missbruk, och som 
därmed är utestängda från den reguljära arbetsmark-
naden, en möjlighet att arbeta och få en inkomst på 
dagsbasis. Blixtjobb säljer tjänster till företag, privat-
personer och ideella föreningar. Uppdragen genomförs 
under handledning av en arbetsledare. 

80 deltagare, 1 063 arbetade timmar. 

SOCIAlA föRETAG
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Stefan Pageryd
Regionchef Beijer Stockholm som anlitat Blixtjobb 

Under 2012 anlitade Beijer Byggmaterial AB Blixtjobb, där 
deltagare från Stockholms Stadsmissions sociala verksam-
heter har möjlighet att arbeta och få lön samma dag. Sam-
arbetet har varit lyckat – Beijer har fått engagerade resurser, 
medan blixtjobbarna har fått komma ut i arbetslivet. Målsätt-
ningen är att utöka samarbetet under 2013.
 Blixtjobbarna anlitades för att arbeta på ett par av Beijers 
anläggningar i Stockholmsområdet. Arbetet gällde städning 
av anläggningarna för att se till att allt var rent och fräscht. 
Ungefär tio deltagare arbetade halvdagar och arbetade ihop 
sammanlagt 73 timmar.
 ”Som företag sympatiserar vi med Stockholms Stadsmission 
och känner starkt för organisationen. Att vi �ck möjlighet att 
samarbeta med just Blixtjobb var en bonus. Vi kände direkt 
att det var en bra idé. Blixtjobb gör att vi kan knyta samman 
stödet med vår egen verksamhet på ett bra sätt”, säger 
Stefan Pageryd, regionchef, Beijer Stockholm.
 Beijer har även sponsrat med byggmaterial till en reno-
vering av konferenslokalen hos Arbete & Sysselsättning, 
Stockholms Stadsmissions projekt för att ta tillvara på och 
ge utrymme för alla människors förmåga, erfarenhet och 
kunskap. Stefan berättar att målsättningen med stödet, i 
form av material, är att underlätta för Stockholms 

Stadsmission att koncentrera sig på det som de är bäst på.
 ”En upprustad konferenslokal underlättar verksamhetens 
arbete och det gläder oss. Vi hoppas kunna bistå med medel 
till förbättringar även under kommande år. Ambitionen är att 
utöka samarbetet under 2013”, säger Stefan Pageryd.
 Beijer vill bland annat anlita blixtjobbarna istället för att hyra 
in rekryteringsföretag. Henry Ericsson var under 2012 �lialchef 
på Beijer i Västerhaninge, en av anläggningarna som har hyrt in 
blixtjobbare. Liksom Stefan är han positiv till samarbetet.
 ”Blixtjobbarna är väldigt engagerade och kämpar för att göra 
ett bra arbete. De är glada över att få jobba, trots att jobbet 
kan vara tufft ibland. Ordinarie personal var till en början lite 
skeptiska, men nu ser de enbart blixtjobbarna som en tillgång. 
Jag är gärna referens när andra företag funderar på att hyra in 
blixtjobbare”, avslutar Henry Ericsson.

Samarbetspartner: Beijer Byggmaterial AB
Stödet omfattade: Material värt 10 000 kronor till konferenslokal och 
73 arbetstimmar för blixtjobbare
Syfte: Skapa arbetsmöjlighet för människor i utsatthet
Resultat: Samarbetet är en del i att hjälpa en socialt utsatt grupp 
människor, som inte är välkomna på arbetsmarknaden, tillbaka på 
fötter genom meningsfull sysselsättning och bidrar till en mänskligare 
stad – för alla 
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REMAKE
REMAKE består av second handkläder, hemtextil och 
möbler som fått ny form och stil. Design och produktion 
är uppdelade i tre områden – kläder, möbler och prylar. 
Produkterna tillverkas av deltagare på väg in på arbets-
marknaden under handledning av Stockholms 
Stadsmissions medarbetare. Under året rekryterades en 
design- och produktionsansvarig för området ”prylar”.

25 deltagare, 6 284 arbetade timmar
Försäljning 839 000 kronor

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser samt försäljning av REMAKE-varor och tjäns-
ter (arbetsträningsplatser)

REMAKE HÖKARÄNGEN
REMAKE Hökarängen är en helt ny REMAKE-modell, en 
lokalt förankrad metod för arbetsträning, produktion, 
insamling och försäljning. REMAKE Hökarängen ingår i 
Stockholmshems projekt ”Hållbara Hökarängen”.

Under året rekryterades en projektledare för start januari 
2013. Renovering av lokalen och uppbyggnad av en 
extern referensgrupp påbörjades. Medlemmar i referens-
gruppen är representanter från 4Cycle, Bästa svängen, 
Hökarängens stadsdelsråd, Stockholmshem, Stockholms 
stad och Svenska kyrkan.

REMAKE Hökarängen ska ge ca 10 personer möjlighet 
att arbetsträna och på så sätt komma närmare arbets-
marknaden, samt skapa en loka mötesplats för boende i 
Hökarängen och Farsta.

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser samt försäljning av REMAKE-varor och tjänster 
(arbetsträningsplatser)

DOLLY
Dollyprojektet avslutades efter vårterminen 2012. Det 
var en ettårig hantverkskurs med fokus på återvinning, 
marknadsföring och försäljning och vände sig främst till 
ungdomar 16-26 år från Stockholms Stadsmissions olika 
verksamheter, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 
Kursen syftade till att stärka deltagarnas självkänsla 
liksom att motivera till vidareutbildning, arbete eller att 
starta eget företag. 

15 deltagare.

Finansiering: Insamlade medel från privatpersoner, företag 
och stiftelser. 

STOCKHOLMS STADSMISSION PLATTAN
Sergels Torg 3, Norrmalm

Informationsbutiken Plattan i Kulturhuset bidrar till syssel- 
sättning genom att enbart sälja produkter med social 
anknytning och som ger möjlighet till försörjning. I butiken 
säljer man bl a REMAKE-produkter och presentpåsar som 
kvinnor på Klaragården har tillverkat. Butiken fungerar 
som informationskanal för människor som vill hjälpa och 
människor som söker hjälp.

Ca 11 800 informationssamtal under året, varav ca 3 500 
berör människor i behov av hjälp. Omsättning 1,8 miljoner 
kronor.

SOCIALA FÖRETAG

Positiva 96% (97%)

Neutrala 0% (3%)

Negativa 4% (0%)

Bemötande 
Hur nöjd är du med den omtanke de
som arbetar i verksamheten visar dig?

Fråga besvarad av deltagare i verksamheterna 
för Arbete & Sysselsättning 2012.

Positiva 96% (97%)

Neutrala 0% (3%)

Negativa 4% (0%)

Bemötande 
Hur nöjd är du med den omtanke de
som arbetar i verksamheten visar dig?
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Bild på Hökarängen
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För Stockholms Stadsmission innebär en hållbar utveckling att kort- och långsiktigt bidra till att 
Stockholm blir en mänskligare stad för alla. Uppdraget i relation till individen är att se, lindra 
och förändra. Uppdraget i relation till samhället är att utmana, komplettera och engagera med 
ambitionen att göra skillnad för grupper och individer som lever i utsatthet. 
Prioriterade frågor för att bidra till en hållbar utveckling är engagemanget för den sociala 
verksamheten, människorna och miljön. Genom en genomtänkt och effektiv styrning, där 
stimulerade och nöjda medarbetare och volontärer främjas, kan en organisation som uppfyller 
målen och samtidigt värnar om miljön skapas.  
 

OM ÅRETS HÅLLBARHETSRAPPORT 
I Stockholms Stadsmissions första hållbarhetsrapport sammanställs och presenteras 
resultatet av hållbarhetsarbetet med tillhörande nyckeltal i tre dimensioner; verksamhet & 
ekonomi, människor samt miljö. På sikt ska en fullständig hållbarhetsredovisning publiceras.  
Rapporten är inspirerad av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhets-
redovisning med branschtillägget NGOSS för den ideella sektorn. Redovisade nyckeltal är 
inkluderade i korsreferenslistan för FRIIs kvalitetskod och återfinns på stadsmissionen.se. 
Hållbarhetsfrågor och att bidra till en hållbar utveckling har alltid varit en del av Stockholms 
Stadsmissions arbete, men här konkretiseras och kommuniceras detta utifrån resultatet av 
aktiviteter. Målsättningen är att fortsätta att utveckla detta arbetet, vilket på sikt ska 
reflekteras i verksamhetsstrategi och extern rapportering. Syftet är att öka transparensen 
gentemot Stockholms Stadsmissions intressenter. 

PRINCIPER FÖR  STOCKHOLMS 
STADSMISSIONS ARBETE 
Stockholms Stadsmission verkar 
utifrån en uthållig och handlingskraftig 
kärlek till människan. Arbetet drivs av 
hopp och tro på varje människas höga 
och lika värde, hennes inneboende 
kraft och förmåga att finna ett rikt liv.  
Den dagliga verksamheten bedrivs 
utifrån följande styrandedokument.  
• Gåvo- och insamlingspolicy 
• Policy för anställda och volontärer 
• Policy för leverantörer och    
samarbetspartners 
• Etisk placeringspolicy 
• Miljöpolicy 
Stockholm Stadsmission har under 
2010 och 2011 mottagit miljödiplomet 
Svensk miljöbas från Stockholms stad.  
Stockholms Stadsmission är medlem    
i Frivilligorganisationernas insamlings-
råd, FRII, och rapporterar årligen till 
dem. Ett systematiskt kvalitetsarbete 
sker enligt SIQ (Institutet för 
Kvalitetsutveckling). 

Styrning Intressentgrupp Viktiga frågor Aktiviteter Arbetet med frågorna 

Ekonomi 

Privata 
bidragsgivare 

Företag  
Stat/kommun 
Media 

Verksamheten 
        Deltagare 

 
Finansiell och social redovisning 
Ekonomisk transparens 
Opinionsarbete 
Förtroende  

                                                        
Val och tillgänglighet 
Fokus på individen 
Socialt inkluderande  

 
Besök i verksamheterna, 
företagspresentationer, årsredovisning, 
hemsida, rapport till FRII och SIK, 
forskningsrapporter 

                                                           
Deltagarinflytande via deltagarråd, 
systematisk synpunktshantering, 
brukarrevision, årlig deltagarenkät – 
effektmätning, kontinuerlig utvärdering,   
följeforskning av projekt 

 
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med att öka 
förtroendet för organisationen. Genom utvärderingar 
ser vi att förtroendet för att gåvor gör nytta och att 
förtroendet för att vi bidrar till att  göra Stockholm till 
en mänskligare stad för alla har ökat 

Stockholms Stadsmission arbetar för varje människas 
rätt till lika möjligheter, rätt till kärlek och värme, nya 
livschanser, förmåga till egenmakt och ansvar och 
strävan efter mening. Det främsta redskapet är det 
personliga mötet, där relationer byggs    

Människor 
         Medarbetare 
         Volontärer  

 
En trygg arbetsplats 
Kompetensutveckling 
Värdegrunden i dagligt arbete  
Kommunikation 
Ledarskap 

 
Systematisk kompetensutveckling, 
volontärträffar, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, samverkansavtal med 
APT, nyhetsbrev, medarbetar-
undersökningar 

 
Stockholms Stadsmission  arbetar med dessa frågor 
genom bl.a. utbildning av medarbetare och 
volontärer, medarbetar-undersökningar,  processer 
som möjliggör feedback och klagomål uppåt i 
organisationen 

Miljö 
           Medarbetare 
           Kunder 
           Leverantörer  
           Stockholms stad  

 
Ökad miljökunskap 

Transporter 

Utvärdering av leverantörer 

 
Utbildning av medarbetare och 
volontärer, miljöansvariga på varje enhet , 
årlig miljörevision  

 
2010 och 2011 har Stockholms Stadsmission mottagit 
diplomet Svensk miljöbas från Stockholms stad för sitt 
miljöarbete 

INTRESSENTER 
Stockholms Stadsmissions arbete är möjligt tack vare bidrag, stöd och samarbeten med intressenter. Vi strävar efter att föra en 
kontinuerlig och konstruktiv dialog för att ge och bemöta viktiga intressenter med för dem relevant information.  

HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling 
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MÄNNISKOR 

MILJÖ 

Stockholms Stadsmissions framgång är starkt kopplad till hur väl 
medarbetare och volontärer entusiasmeras och motiveras. 
Stockholms Stadsmission satsar på kompetensutveckling, 
utvärdering och medarbetarundersökningar (NMI) årligen.  
Processer och samverkan möjliggör för medarbetare och 
volontärer att ge feedback kring viktiga frågor. 

Stockholms Stadsmission påbörjade 2009 ett strukturerat och organisations-
övergripande miljöarbete för att hitta områden för förbättring  och ytterligare bidra 
till att stärka Stockholms kretslopp och verka för en långsiktig och hållbar utveckling 
av staden.  
 

Följande miljöledningssystem i enlighet med kraven för Svensk Miljöbas har införts; 
• En miljöpolicy, mål och handlingsplan 
• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts 
• Genomfört konkreta miljöförbättringar 
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap  
• Förankrat och redovisat miljöarbetet 
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete 
 

För detta har Stockholms Stadsmission erhållit Stockholms Stads miljödiplom av 
Miljöstegen. Miljöarbetet följer en årscykel och leds av en miljöansvarig och en vice 
miljöansvarig samt 31 miljöombud på Stockholms Stadsmissions enheter.  
 

VERKSAMHET 
Stockholms Stadsmissions arbete drivs av hopp och tro på 
varje människas höga och lika värde, hennes inneboende kraft 
och förmåga att finna ett rikt liv. Vi strävar, utifrån vår sociala 
verksamhet, efter att stärka individen genom att med 
egenmakt förändra sin livssituation. Detta gör vi inom fyra 
verksamhetfält: Social verksamhet; familj, barn och unga, 
Social verksamhet; vuxna och äldre, Utbildning och Sociala 
företag. Mer om varje verksamhetsområde finns att läsa i 
årsredovisningen.  

De fem största företagsgivarna i 
monetära gåvor 2012 (tkr): 
 
1.Postkodlotteriet   
2.Brandkontoret         
3. Wallenstam             
4. God El                         
5. Lindorff                      

 
Stockholm Stadsmission bedriver verksamhet inom social omsorg, vård, utbildning 
och arbetsintegration. Stockholms Stadsmission följer upp förbättringsplaner och 
resultat kvartalsvis. Genom att  följa upp mål och aktiviteter, analysera resultat och 
avvikelser samt snabbt identifiera behov av förbättringsåtgärder, säkerställs att varje 
verksamhet håller hög kvalitet och arbetar med rätt frågor.  
 
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt och kontinuerligt med opinionsbildning och 
politisk lobbying. Konsekvenserna av politiska beslut blir synliga på ett tidigt stadium 
inom Stockholm Stadsmissions verksamheter och är därför en mycket viktig del av 
organisationens ändamålsarbete. Årligen görs två opinionsbildningsrapporter, med 
fokus hemlöshet respektive barn och unga. 

EKONOMI 

11847 
  1354 
  1086 
    637 
    370 

Genererat ekonomiskt värde (tkr) 2012
Intäkter insamlade medel 97 284
Intäkter verksamhetsbidrag/finansiellt stöd från den offentliga sektorn 12 766
Övriga intäkter 155006

Totala intäkter 265 056

Rörelsekostnader (insamlingskostnader + adminkostnader) 31525
Löner och ersättning till anställda 111 438
Betalningar till finansiärer 2 776
Betalningar till offentliga sektorn 43499

Totalt kostnader 189 238

Investeringar i samhället per verksamhetsområde:
familj, barn och unga 37 449
vuxna och äldre 97 231
utbildning* 55 450
sociala företag 73217

Totalt investeringar i samhället 263347

*För utbildning, läs mer i  årsredovisningen för Stiftelsen Stadsmissionens Skola

Verksamhet 2012
Social verksamhet; familj, barn och unga i siffror

Besök 27261

Terapitimmar 3900

Social verksamhet; vuxna och äldre i siffror
Besök 55437

Antal boendenätter 28302

Personer till varaktigt boende 225

Hembesök hos äldre 601

Utbildning i siffror 

Ental elever* 538

Elevnärvaro %* 85

Utbildningen ger mig en bra grund för 
fortsatta studier och/eller framtida arbetsliv 
(% positiva)**

80

Sociala företag i siffror;
Antal deltagare till någon form av 
sysselsättning

422

*Exkluderar Kanalenskolan
**Data baseras på elevenkäter 2012. Läs mer i 
årsredovisningen för Stiftelsen Stadsmissionens Skola

Människor Kvinnor Män Totalt 2012
Antal anställda 207 103 310
Antal volontärer 308 92 400
Andel av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal*
Medelantalet timmar av kompetensutveckling per 
år för medarbetare  20h/år

Medelantalet timmar av kompetensutveckling per 
år för volontärer 25 h/år

Anställda som får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och karriärsutveckling
Sammansättning av styrelse 5 4 9
Sjukfrånvaro % 2,8 4,5 3,3
*Undantag Direktor

100%

100%

Miljö 2012
Direkt energianvändning från 
bränsleförbrukning, i MWh 638
Indirekt energianvändning från 
elektricitet, värme, i MWh 4911
Total kommunal 
vattenanvändning, 1000 m3 18
Direkta och indirekta utsläpp av 
koldioxid, i ton 165

Fördelning insamlade  
medel 2012 

Hur nöjd är du med den omtanke de 
som arbetar i verksamheten visar dig? 

Jag anser att verksamheten ger mig 
stöd så att jag kan påverka min 
livssituation bättre 

Privatpersoner 
41% 

Företag 26% 

Stiftelser 
föreningar 

församlingar 
20% Testamente 

13% 

Positiv 
89% 

Neutral 
7% 

Negativ  
4% 

Negativ  
8% 

Neutral 
13% 

Positiv 
79% 

HÅllbAR uTVECKlING
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Organisation
Stockholms Stadsmission är en ideell förening med ett
30-tal verksamheter under ledning av varsin enhetschef.
Organisationen leds av en direktor som i sin tur utser en
ledningsgrupp. Direktorn utses av styrelsen. Stiftelserna
Stadsmissionens Skola och Edestahemmet (Kanalen-
skolan) har ytterligare sex enheter under ledning av rek-
torer/enhetschefer. Redovisning av dessa sker i separat 
årsredovisning.

STYRELSEN
Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verk-
samheten. Styrelsen består av minst sju och högst tolv 
ledamöter, valda två år i taget. Ledamöterna erhåller inget 
arvode för sitt styrelsearbete. Under 2012 har styrelsen 
sammanträtt nio gånger och främst fokuserat på att stärka 
deltagarin�ytandet, att utveckla systematik och kvalitet i 
lednings- och stödprocesser, värdegrundens uttryck i det 
dagliga arbetet samt utveckling av Stockholms 
Stadsmissions skola och entreprenadsverksamheter.

STYRELSEMEDLEMMAR
Laurent Leksell, ordförande, elva styrelsemöten. Ekonomie 
doktor, grundare och huvudägare, Elekta.

Elisabeth Fredell, vice ordförande, elva styrelsemöten. För- 
valtningschef Barn- och ungdomsnämnden, Värmdö kommun.

Bicky Chakraborty, ledamot, fem styrelsemöten. VD Elite 
Hotels of Sweden.

Kerstin Calissendorff, ledamot, tio styrelsemöten. Justitie-
råd Högsta domstolen.

Lena Endre, ledamot, åtta styrelsemöten. Skådespelerska 
Dramaten och företagare inom ledarskapsutveckling.

Marie Ledin, ledamot, nio styrelsemöten. VD Anderson 
Pocket och Polar Music Prize.

Mia Enayatollah, ledamot, sex styrelsemöten. Informations-
direktör Fastighetsägarna Stockholm.
Anders Lago, ledamot, sex styrelsemöten. Styrelseord-
förande HSB. Invald 30 maj 2012.
Stefan Ränk, ledamot. VD i Einar Mattsson AB. Invald 5 
december 2012.
Thomas Ekstrand, ledamot, ett styrelsemöte. Docent i 
systematisk teologi och utbildningsledare vid Uppsala 
universitet. Avgick 30 maj 2012.

ORGANISATION OCH STYRELSE

LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen utses av direktorn och är operativt 
ansvarig för organisationen. Under året har lednings-
gruppen fokuserat på varumärkesför�yttning, systematiskt 
kvalitetsarbete (SIQ), internkommunikation samt gruppens 
arbetssätt för ökad transparens och delaktighet.

Ledningsgruppen bestod under 2012 av:

Marika Markovits, direktor (sammankallande)

Yvonne Borg, kommunikations- och insamlingschef

Harald Hagman, ekonomi- och fastighetschef

Janna Hellerup Ulvselius, verksamhetschef sociala
företag

Anna Johansson, verksamhetschef sociala verksamheter

Jonas Rydberg, IT-chef

Birgitta Schönander, kvalitetsstrateg

Lars Ståhl, personalchef

Håkan Wiclander, verksamhetschef utbildning

MEDARBETARE
Stockholms Stadsmission hade under 2012 totalt 880 
(898) anställda inklusive timanställda, varav 527 (584) 
kvinnor och 293 (314) män. Omräknat till helårsanställda 
motsvarar detta 310 (312) personer varav 207 (203) 
kvinnor och 103 (109) män. Sjukfrånvaron uppgick till 3,3 
(5,5) procent varav 2,1 (3,4) procent är korttidsfrånvaro. 
De anställdas medelålder var 44 (44) år.

Siffrorna inom parantes avser 2011.

VOLONTÄRER
Stockholms Stadsmissions volontärer är ett oumbärligt 
komplement till anställd personal och �era av verksam-
heterna är helt eller till stor del volontärbaserade. Under 
året har 84 personer genomgått volontäravdelningens 
introduktionsutbildning på ca 28 timmar för att lära sig 
om Stockholms Stadsmissions organisation, värdegrund, 
människosyn och arbetssätt. Tillsammans har 400 volon-
tärer och andra frivilligarbetare bidragit med över 26 000 
arbetstimmar till organisationen.
 Volontäravdelningen har under 2012 fortsatt att 
utvecklas för att möta en växande organisation och ett 
ökat intresse från allmänheten att engagera sig på olika 
sätt. Målet är ett volontärarbete som utgår från enhetens 
behov och möter den enskilde volontärens engagemang. 
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Marie Ledin Bicky Chakraborty Lena Endre

Laurent Leksell Kerstin Calissendorff

Stefan Ränk Elisabeth Fredell Mia Enayatollah

Anders Lago
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Grillska Huset
Bageri, Brödbod, Café,

Matbod, Konferens

Arbete & 
sysselsättning

Produktion & 
insamling

Second hand

Stockholms Stadsmissions
styrelse

Direktor

Ledningsgrupp

Sociala företag

Klaragården

Norrtulls
planeringshem

Råcksta stöd- &
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Utbildning

Stockholms
Stadsmissions

skola

Kanalenskolan
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Stadsmissionens
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för unga
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Volontär
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för unga
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Mottagning för
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Vinternatt
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Dolly

REMAKE
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ORGANISATION 2012



43

STOCKHOLMS STADSMISSION 

Stockholms Stadsmission 265 (248) Mkr 

Stockholms Stadsmissions skola 51 (45) Mkr 

Kanalenskolan 4 (4) Mkr 

Övriga stiftelser 3 (6) Mkr 

Total omsättning: 323 (303) Mkr

Total omsättning 2012

Stockholms Stadsmission 160 (166) Mkr 

Stockholms Stadsmissions skola 9 (8) Mkr  

Kanalenskolan 4 (3) Mkr 

Övriga stiftelser 60 (60) Mkr 

Totalt eget kapital: 233 (237) Mkr

Totalt eget kapital 2012

Siffrorna inom parantes avser 2011.

Stockholms Stadsmission 
Stockholms Stadsmisson består av den ideella föreningen 
Stockholms Stadsmission, Stiftelsen Stadsmissionens 
skola samt Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan)*.

Inom Stockholms Stadsmission �nns även ett antal mindre 
stiftelser som lämnar ut medel enligt sina ändamål, men 
som inte driver egen verksamhet.

Samtliga juridiska personer inom Stockholms Stadsmissions 
verksamheter avlämnar egna årsredovisningar.

*Stiftelsen Edestahemmets verksamhet har från 1 januari 2013 
överlåtits till Magelungen Utveckling AB.  
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PRIVATGIVARE
Privatpersoner bidrar med gåvor i form av pengar, kläder 
eller saker som gör stor nytta för organisationen. Gåvor 
från privatpersoner ökade från 21,7 miljoner till 38,3 
miljoner, en ökning på 76 procent. En stark bekräftelse på 
förtroendet för Stockholms Stadsmission. Även den skatte-
reduktion på gåvor från privatpersoner som infördes vid 
årsskiftet har haft en positiv inverkan på insamlingen. 7,5 
miljoner kronor av privatgåvor gavs via autogiro, det skapar 
stabilitet vid planering av social verksamhet. 

TESTAMENTEN
Testamenten utgör en betydande del av gåvor från privat-
givare i form av pengar, lösöre eller annan egendom. Gåvor-
na är ofta avgörande för start av nya verksamheter och 
projekt eller utveckling av be�ntliga. Testamenten, bl a i 
form av fastigheter, har t ex möjliggjort �era återkommande 
kollovistelser. Under året erhöll Stockholms Stadsmission 
drygt 12,4 miljoner kronor från testamentsgåvor. Antalet 
testamenten är i nivå med 2011, men det genomsnittliga 
värdet av respektive testamente har minskat. 

FÖRETAG
Stockholms Stadsmission samarbetade med totalt 1 020 
företag under 2012. De bidrog totalt med produkter, tjäns-
ter och 13,4 miljoner kronor i gåvomedel.

AKTIEGÅVOR
Gåvor från aktieutdelning har funnits i Sverige sedan en tid, 
men utvecklingen har varit begränsad. Stockholms 
Stadsmission kan notera en fördubbling från ca 1 miljon 
kronor 2011 till 2 miljoner kronor 2012.

STIFTELSER OCH ORGANISATIONER
Stiftelser och organisationer bidrar med gåvor i form av 
pengar och olika typer av samarbeten. Totalt bidrog stif-
telser och organisationer med drygt 19,4 miljoner kronor 
under året.

Insamling från privatpersoner, företag och stiftelser är helt avgörande för drift av �era av Stockholms 
Stadsmissions verksamheter. Glädjande ser vi ett ökat förtroende från givarna och att gåvor från framför allt 
privatpersoner, men även företag, ökar. Totalt samlades 97,3 miljoner kronor in under året.

INSAMLING

Insamling

Privatpersoner 38,3 (21,7) Mkr* 

Testamenten 12,4 (25,7) Mkr 

Stiftelse/organisationer 19,4 (21,4) Mkr** 

Företag 13,4 (11,9) Mkr 

Aktieutdelning 2,0 (1,0) Mkr 

Postkod 11,8 (0) Mkr

Totalt: 97,3 (81,7) Mkr

Insamlade medel 2012

Privatpersoner 38,3 (21,7) Mkr* 

Testamenten 12,4 (25,7) Mkr 

Stiftelse/organisationer 19,4 (21,4) Mkr** 

Företag 13,4 (11,9) Mkr 

Aktieutdelning 2,0 (1,0) Mkr 

Postkod 11,8 (0) Mkr

Totalt: 97,3 (81,7) Mkr

Insamlade medel 2012

POSTKODLOTTERIET
PostkodLotteriet är ett lotteri där vinsten från lottförsälj-
ningen går till ideell verksamhet via 40 förmånstagare, 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av dem. 
Dessa medel används till Stadsmissionernas sociala 
arbete. Stockholms Stadsmission använde under 2012 
medel från PostkodLotteriet till verksamheterna: Klara-
gården, Stadsmissionens Center, Unga Station, Terapi-
center för unga, Källan och Mottagningen för unga män.

Stockholms Stadsmission har 90-konto och står under 
tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att 
regelverket för att inneha 90-konto följs.

* Inklusive medlemsavgifter och gåvogram
** Inklusive församlingar och syföreningar
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Per Broman
Grundare och kommunikationsansvarig på Fotografiska

Under julen 2012 kunde besökare på Fotografiska 
i Stockholm ta del av en speciell samling foto-
gra�er tagna av människor som lever eller har levt i 
hemlöshet. Utställningen ”Mitt Stockholm – för en 
mänskligare stad” berörde många stockholmare och 
blev en framgångsfaktor för såväl Fotogra�ska som 
Stockholms Stadsmission. 
 Alla har vi vår egen bild av Sveriges huvudstad. 
Men hur ser Stockholm ut när människor som lever 
eller har levt i hemlöshet ser staden? Som en del av 
Stockholms Stadsmissions julkampanj �ck 16 del-
tagare i Stockholms Stadsmissions sociala verksam-
heter låna kameror av Lumix och fotografera sin 
verklighet. Fotogra�erna ställdes ut på Fotogra�ska 
mellan 25 december 2012 och 10 januari 2013.
 ”Stockholm är Fotogra�skas hemstad. För oss 
var det jätteviktigt att få en möjlighet att belysa 
och prata om situationen för alla de människor i vår 
omedelbara närhet som inte har ett hem och hur 
vi alla kan bidra. Vi ville också belysa det arbete 
som Stockholms Stadsmission gör för människor i 
hemlöshet varje dag”, säger Per Broman, grundare 
och kommunikationsansvarig.
 Muséet besöktes av 25 000 personer under 
utställningsperioden. Flera av dem skänkte pengar 
och kläder på plats. Under 24 dagar i december 
2012 kunde stockholmarna även följa utvalda foto-
gra�er i en julkalender i DN Sthlm.
 Per Broman är glad över vad samarbetet har gett 
alla inblandade, inklusive besökarna.
 ”Fotogra�ska vill vara en plats för eftertanke och 
beröring. Den respons som vi har fått från våra gäs-
ter och vår publik har bekräftat att samarbetet med 
Stockholms Stadsmission bidrog till att Fotogra�ska 
kan vara en sådan plats, samtidigt som vi bidragit 
till att göra Stockholm till en mänskligare stad. Vi är 
oerhört tacksamma att Stockholms Stadsmission 
gav oss den möjligheten, och dessutom via fotogra� 
som verktyg för att beröra och göra skillnad.”

Samarbetspartner: Fotogra�ska
Syfte: Uppmärksamma situationen för människor i hem-
löshet utifrån ett nytt perspektiv
Resultat: Utställningen tillsammans med det redaktionella 
samarbetet med DN under hela december bidrog till en 
total ökning på 44 procent för julinsamlingen 2012 jämfört 
med föregående år. En total intäkt på 15,8 miljoner kronor 
jämfört med 11 miljoner kronor under samma period 2011 
och det bästa resultatet någonsin. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Som en idéburen och självständig aktör utan vinstsyfte tillhör Stockholms Stadsmission den idéburna sektorn 
och erbjuder alternativ inom offentlig �nansierad social omsorg och utbildning utifrån organisationens värde-
grund. Tack vare gåvomedel träder Stockholms Stadsmission in där det offentliga samhällets insatser inte 
räcker till och utformar verksamheten utifrån de behov som �nns i Stockholm – både akuta och långsiktiga. 
Under 2012 hade Stockholms Stadsmission 250 000 (240 000) möten och gjorde dagligen skillnad för 1500 
(1000) människor.

Opinionsbildning genom påverkansarbete inom områdena barn, unga och familj samt vuxna och äldre har haft 
fortsatt fokus under året. Direktor har deltagit i möten och panelsamtal med regeringen/ministrar i frågor som 
Idéburen sektors roll i samhället, den europeiska fria rörlighetens konsekvenser och regeringens framtids-
utredning. Rapporten Hemlös 2012, med fokus på EU medborgare, lanserades av Stockholms Stadsmission i 
Sveriges riksdag. Under Socialstyrelsens ledning har medarbetare inom hemlöshetsområdet också medverkat 
som sakkunniga i utredningar/referensgrupper. Unga Stations medarbetare har medverkat som sakkunniga i 
2012 års studiehjälpsutredning. 

Stockholm Stadsmissions vision är att Stockholms ska bli en mänskligare stad för alla. En stad där alla har 
makt att forma sina egna liv. Har tillgång till god hälsovård, bostad, utbildning och arbete. Får känna kärlek 
och värme. När �er upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i 
samhället – då blir livet i staden mänskligare för alla.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖR ATT UPPFYLLA ÄNDAMÅLET HAR FÖLJANDE 
GJORTS UNDER 2012: 

Social verksamhet; familj, barn och unga 
• Unga Stations samtalsmottagning har i snitt tagit emot 34   
 tjejer och killar per månad.   

• Unga Station har tagit emot 463 ansökningar om ekono- 
 miskt stöd till unga vuxna och barnfamiljer.

• Barn- och familjekollo tog totalt emot 169 barn och 47   
 vuxna på kollo.

• Unga Stations öppna förskola hade under året 822 besökare.

• Unga Stations öppna tjejverksamhet hade 1 424 besök. 

• Unga Stations aktiviteter utflykter och gemensamma   
 middagar har haft 1 247 besök av barn och familjer. 

• Träningsboendet för unga har haft 22 boende fördelat på 
 15 lägenheter med totalt 16 platser.

• Fritidsgården Blå Huset hade 15 019 besök under året.

• Terapicenter för unga hade 159 patienter under året och   
 erbjöd totalt 3 900 terapitimmar.

• Öppenvård för unga öppnade och verksamheten kommer   
 att ha kapacitet att arbeta med 8-10 ungdomar åt gången.

• Ungdomsmottagningen hade 2 753 besök av 920 personer,   
 varav 770 tjejer och 150 killar. I snitt 16 besök per dag. 

• Via UMO, en ungdomsmottagning på nätet för unga, har   
 ungdomsmottagningen svarat på 301 frågor. 

• Bromstens fritidsgård hade 4 462 besök under året, vilket   
 nästan är en fördubbling jämfört med 2011.

• Fritidsgården Radiusgården hade 1 534 besök under året.

Social verksamhet; vuxna och äldre
• Klaragården hade i snitt besök av 38 kvinnor/dag. 113   
 nya kvinnor under året. 84 kvinnor deltog i ombudsverk-  
 samheten. Totalt 10 009 besök.

• Stadsmissionens Center hade totalt 28 452 besök. Dag-
 verksamheten hade i snitt 78 deltagare/dag.  

• Ombudsverksamheten Länken hade i snitt 100 samtal   
 per månad. 

• Nattjouren har haft 2 061 dokumenterade uppdrag.  

• Nattjouren har haft 634 kurativa samtal, informations-
 rådgivning till 440 personer, 222 länkningar till andra 
 verksamheter och ordnat nattlogi till 765 personer.

• Bostad först har erbjudit 30 personer en egen lägenhet. 

• Bullkyrkans söndagsgudstjänst har haft 1 768 besök. 

• Bullkyrkomässan har haft 580 besök.

• Crossroads har totalt haft ca 3 600 unika deltagare som   
 besökt enheten sedan starten. Dessa har varit från 88   
 olika länder. 

• Crossroads har haft 714 kurstillfällen, med ett genomsnittligt  
    antal deltagare (då kurserna har varit tillgängliga) på 202        
 personer per månad.

• Norrtulls planeringshem erbjöd 26 boendeplatser och totalt        
 8 208 boendenätter.

• Råcksta Stödboende har erbjudit 55 boendeplatser och Ref-   
 erensboendet 10 boendeplatser. Totalt 20 094 boendenätter. 

• Dagverksamheten på Boställets akutboenden tog emot 8 039  
 besök, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med 2011.

• Personligt ombud för hemlösa tog emot 40 klienter.

• Källan tog emot 1 580 besök. 

• Äldreverksamheten hade 350 gäster på Stenfasta, varav 117  
 nya gäster. De gjorde även 601 hembesök och hade 1 409   
 besök i aktivitetsgrupperna. 

Sociala Företag 
• Produktion och insamling tog emot 147 personer i arbets-  
 träning och praktik och 170 personer togs emot i samhälls-  
 tjänst. Totalt 29 440 arbetade timmar. 

• Blixtjobb hade 80 deltagare, med 1 063 arbetade timmar.

• REMAKE har haft 25 deltagare som arbetat 6 284 arbetade   
 timmar. 

• Arbete- och sysselsättningsprojektet Dolly hade 15 deltagare  
 våren 2012.

• Stockholms Stadsmission Plattan hade ca 11 800 informa-  
 tionssamtal under året, varav ca 3 500 rör människor i behov  
 av hjälp.

• Grillska Huset har tagit emot 20 personer i arbetsträning och  
 praktik samt 5 personer i samhällstjänst med totalt 2 597   
 arbetade timmar.

Utbildning
• Stockholms Stadsmissions skola hade i augusti 532 
 studerande*.

*Stiftelsen Stadsmissionens Skola och Stiftelsen Edestahemmet 
(Kanalenskolan) redovisas i separat årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Stockholms Stadsmissions ändamål är att ”utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland 
ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.” 
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EKONOMI
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Intäkter och kostnader 2012

Ekonomi
Årets resultat före fördelning visar ett underskott på     
6,5 (13,0) miljoner kronor. Totalt växte Stockholms 
Stadsmissions ekonomi med 7 (7) procent under 2012. 
Verksamhetsintäkterna ökade till 265 (248) miljoner 
kronor.

På resultaträkningens sista rad redovisar Stockholms 
Stadsmission ett kvarstående belopp för året på 
-19,8 miljoner kronor. Där ingår en reservering för ända-
målsbestämda medel med 20,7 miljoner kronor som 
organisationen har reserverat för framtida verksamhet 
och kostnader i enlighet med vad de insamlade medlen 
givits till.

Sociala företag som innefattar Second hand, Grillska 
huset och Arbete & Sysselsättning har ökat försäljningen 
med 7 procent till 78,8 (73,4) miljoner kronor. 

Intäkten från entreprenad-  och ramavtal samt vårdavgifter 
har minskat med 7 procent till 59,6 (64,4) miljoner kronor, 
vilket beror på färre entreprenadavtal 2012. 

Intäkter gällande Stockholms Stadsmissions skola, uppgå-
ende till 51,2 (44,6) miljoner kronor, är inte konsoliderade 
i denna årsredovisning utan redovisas separat i egen 
årsredovisning. Stockholms Stadsmissions skola drivs i 
en självständig stiftelse.

Stockholms Stadsmissions insamling har ökat med 
19 procent 2012, vilket möjliggjort ökade insatser till 
ändamålet. Totalt ökade insamlade medel med 15,5  
miljoner kronor till 97,2 (81,7) miljoner kronor. Den största 
ökningen avser gåvor från privatpersoner som ökade 79 
procent till 36,9 (20,6) miljoner kronor. En mycket stark 
bekräftelse på förtroendet för Stockholms Stadsmission. 
Även skattereduktionen på gåvor från privatpersoner som 
infördes vid årsskiftet har haft en positiv inverkan. 

Gåvor från aktieutdelning har funnits i Sverige sedan en 
tid, men utvecklingen har varit begränsad. Här noteras 
en fördubbling från ca 1 miljon kronor 2011 till 2 miljoner 
kronor. Testamenten är i antalet på samma nivå med 
året innan, men det genomsnittliga värdet av respektive 
testamente har minskat. 

I år erhöll Stockholms Stadsmission via Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner 11,8 miljoner kronor från 
PostkodLotteriet. 2011 erhölls inga medel på grund av att 
PostkodLotteriet förändrade sina utbetalningsrutiner.

Ändamålskostnaderna ökade med 5 (11) procent 2012 
till 239 (229) miljoner kronor. Andelen ändamålskost- 
nader i förhållande till verksamhetsintäkter är 90 (92) 
procent. 

Kravet från Svensk Insamlingskontroll är 75 procent. Över 
tid har Stockholms Stadsmission som målsättning att 
hålla en genomsnittlig ändamålsprocent på 85 procent.

Administrationskostnaderna utgör 4 (4) procent och 
insamlingskostnaderna står för 8 (7) procent av de totala 
kostnaderna. Ökningen av insamlingskostnader ska ses i 
relation till ökningen av insamlade medel.

Resultat från �nansiella investeringar är väsentligt förbätt-
rat jämfört med 2011, från ett underskott på 7,9 miljoner 
kronor till ett överskott på drygt 2,2 miljoner kronor.

Under rubriken fördelning av årets resultat framgår att 7,5 
miljoner kronor, som tidigare år har reserverats, nu har 
tagits i anspråk. Detta är framför allt medel till verksam-
heterna Barnablick, Akutboende för män och 
Stadsmissionens Center. Detta är ändamålsbestämda 
medel som erhållits speci�kt för dessa verksamheter, 
men inte nyttjats tidigare. 

Ändamålsbestämda medel som erhållits under året, men 
inte förbrukats, uppgår till 20,7 miljoner kronor och avser 
till största delen medel till verksamheterna Stenfasta & 
Äldreverksamheten, Crossroads, Unga Station, Terapi-
center, Klaragården och Stadsmissionens Center. 

I balansräkningen framgår att andelen eget kapital i 
förhållande till summa eget kapital och skulder är 52 
(53) procent. Stockholms Stadsmission har som mål 
att denna nivå inte ska understiga 50 procent. Årets 
underskott före fördelning har minskat eget kapital med 
motsvarande belopp. 

Kodrapporten, i enlighet med FRII:s kvalitetskod, åter-
�nns på www.stadsmissionen.se.

Siffrorna inom parentes avser 2011.
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning 2012 (Tkr)
Not 2012 2011

Verksamhetsresultat
Verksamhetsintäkter 1,2 265 056 247 856

Jämförelsestörande poster 4 -2 982 3 094

Ändamålskostnader 1,3 -239 321 -228 585

Insamlingskostnader 1,3 -21 567 -17 973

Administrationskostnader 1,3 -9 958 -9 446

Verksamhetsresultat efter jämförelsestörande poster -8 772 -5 054

Resultat från �nansiella investeringar Not

Resultat från värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 5 5 030 -4 709

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 251 681

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -2 829 -3 532

Förvaltningskostnader, externa -187 -357

Summa resultat från �nansiella investeringar 2 265 -7 917

Resultat före fördelning -6 507 -12 971

Fördelning av årets resultat Not

11

Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) -6 507 -12 971

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 7 547 14 634

Nettoförändring fonder -128 -7 904

Reservering av ändamålsbestämda medel -20 687 -9 268

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital -19 775 -15 509

Ändamålskostnader 239 (229) Mkr

Insamlingskostnader 21 (18) Mkr 

Administrationskostnader 10 (9)Mkr 

Totala kostnader: 270 (256) Mkr

Kostnader 2012
Försäljning Sociala företag 79 (73) Mkr

Hyresintäkter och övrigt 16 (15) Mkr

Vårdavgifter 60 (64) Mkr

Bidrag Stockholms stad 13 (14) Mkr

Insamlade medel 97 (82) Mkr

Totala intäkter: 265 (248) Mkr

Verksamhetsintäkter 2012

Siffrorna inom parantes avser 2011
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BALANSRÄKNING

Not 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 731 984

731 984

Materiella anläggingstillgångar

Byggnader och mark 8 109 453 113 732

Inventarier 9 11 345 10 407

120 798 124 139

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 10 131 543 130 426

Övriga långfristiga fordringar 194 232

131 737 130 658

Summa anläggningstillgångar 253 266 255 781

Omsättningstillgångar
Varulager 477 551

477 551

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 317 9 640

Övriga fordringar 5 679 5 610

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 10 885 8 022

25 881 23 272

Kassa och bank 28 825 33 688

Summa omsättningstillgångar 55 183 57 511

Summa tillgångar 308 449 313 292

Balansräkning 2012 (Tkr)
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BALANSRÄKNING

Balansräkning 2012 (Tkr)
Not 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital 12

Fonder 14 657 14 529

Ändamålsbestämda medel 47 114 33 974

Balanserat kapital 98 058 117 833

159 829 166 336

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 556 747

556 747

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 13 103 695 106 309 

103 695 106 309

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 600 2 600

Leverantörsskulder 16 311 16 795

Övriga skulder 14 6 264 6 322

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 19 194 14 183

44 369 39 900

Summa eget kapital och skulder 308 449 313 292

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar 16 40 736 40 736

Ansvarsförbindelser inga inga
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KASSAFLÖDE

2012 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter �nansiella poster -6 507 -12 971

Justeringar för poster som inte ingår i kassa�ödet, m m. 8 983 15 552

2 476 2 581

Kassa�öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 476 2 581

Kassa�öde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 74 -456

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 609 1 338

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 4 469 -5 367

Kassa�öde från den löpande verksamheten 4 410 -1 904

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -17 -377

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 698 -8 505

Investering av �nansiella tillgångar -31 987 -186 810

Avyttring �nansiella tillgångar 32 005 111 634

Kassa�öde från investeringsverksamheten -6 697 -84 058

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskulder -2 614 4 791

Förändring långfristiga fordringar 38 18

Kassa�öde från �nansieringsverksamheten -2 576 4 791

Årets kassa�öde -4 863 -90 735

Likvida medel vid årets början 33 688 124 423

Likvida medel vid årets slut 28 825 33 688

Tilläggsupplysningar till kassa�ödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassa�ödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar 9 445 8 599

Nedskrivning av långfristig fordran 829 0

Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar -1 135 5 378

Avsättningar till pensioner -191 -90

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 35 0

Nedskrivning värdepapper 0 1 665

8 983 15 552

Kassa�ödesanalys 2012 (Tkr)
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NOTER

 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

Stockholms Stadsmission tillämpar Årsredovisningslagen och följer 
Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) och Stiftelsen för 
insamlingskontrolls (SFI) riktlinjer för årsredovisning. 

Intäkter 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas.

Intäkter av anslag och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan 
sakrättsligt är genomförd. Begreppen bidrag och anslag avser 
främst insamlade medel från privatpersoner, företag och andra 
organisationer. 

Anslag och bidrag från i första hand privatpersoner redovisas av 
naturliga skäl enligt kontantprincipen. Även bidrag och anslag 
från företag och organisationer redovisas normalt i den period då 
bidraget erhållits. I den mån det på balansdagen �nns avtalade 
men ej erhållna bidrag från företag, myndigheter eller organisationer 
intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, men med undantag 
för kläder och liknande, värderas till marknadsvärde vid gåvotillfället.

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när kontant 
betalning sker. Försäljning av tjänster intäktsredovisas i samband 
med fakturering. All försäljning redovisas efter avdrag för eventuell 
moms och rabatter. 

Erhållna gåvor redovisas netto det vill säga efter avdrag av direkta 
kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassi�ceras sådana kostnader som har 
direkt samband med att uppfylla Stockholms Stadsmissions syfte 
och/eller stadgar.

Hit räknas kostnader som lokalkostnader samt personal- och 
driftskostnader för hjälpverksamheten.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som varit nödvändiga för 
att genera insamlade medel. Hit räknas således kostnader för 
marknadsföring, insamlingsaktiviteter och personalkostnader för 
insamlingspersonal etc.

Administrationskostnader
Administrationskostnader inkluderar direkta kostnader som till 
exempel extern revision och indirekta kostnader som till exempel 
administrativa avdelningens kostnader för personal och lokal.

Noter 2012 (Tkr)
Övriga redovisningsprinciper
Aktier och andelar som erhålles genom testamente eller gåva 
värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfäl-
let. Obligationer värderas vid inköpstillfället till nominellt värde. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt följande:
Byggnader 40-50 år 
Inventarier 3-5 år 
Immateriella tillgångar 3-5 år

NOT 2 Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna fördelar 
sig enligt följande: 2012 2011

Försäljning 78 823 73 382

Hyresintäkter 9 954 9 625

Vårdavgifter 59 632 64 442

Verksamhetsbidrag/anslag 
Stockholms stad 12 766 13 625

Övriga intäkter 6 597 5 075

Insamlade medel 97 284 81 707

Summa 265 056 247 856

Insamlade medel fördelar sig enligt 
följande: 2012 2011

Privatpersoner 36 887 20 631

Medlemsavgifter 49 44

Testamenten 12 433 25 714

Stiftelser, föreningar 16 678 18 633

Stiftelser med anknytning till 
Stockholms Stadsmission 1 312 1 271

Stiftelser med riktade bidrag 644 646

Företag 12 347 11 058

Humanfonden 368 356

Aktieutdelningsgåvor 2 011 984

God El 627 487

PostkodLotteriet 11 847 0

Församlingar, kollekter 505 549

Gåvogram 1 310 1 039

Syföreningar 266 295

Summa 97 284 81 707 
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NOTER

Löner och andra ersättningar 2012 2011

Direktor 808 763

Övriga anställda 110  630 105 606

Totala löner och ersättningar 111 438 106 369

Sociala kostnader 2012 2011

Sociala kostnader 43 499 40 301

(varav pensionskostnader) 8 012 7 110 

NOT 3 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Av pensionskostnaderna avser 184 tkr (189 tkr) organisationens direktor.

Antal anställda 2012 2011

Helårsanställda 310 312

Män 103 109

Kvinnor 207 203

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2012 2011

KPMG, revisionsuppdrag 327 327

Övriga uppdrag 38 31

Summa 365 358

NOT 4 Jämförelsestörande poster

2012 2011

Upplupna avvecklingskostnader 147 -865

Återföring  tidigare års avtalskostnader 0 1 768

Upplupna avtalskostnader -2 300 0

Nedskrivning fordran Panaxia -829 0

Avskrivning låneskuld 0 2 191

Summa -2 982 3 094

Volontärer
Under året har 400 volontärer plus andra frivilligarbetare tillsammans 
bidragit med ca 26 000 (25 500) arbetstimmar. Värdet av dessa ideella 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

2012 2011

Utdelningar 3 867 2 278

Ränteintäkter 28 56

Realisationsresultat vid försäljning av 
värdepapper 1 135 -5 378

Nedskrivning av värdepapper 0 -1 665

Summa 5 030 -4 709

NOT 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

2012 2011

Bankräntor 248 674

Övriga räntor 3 7

Summa 251 681

Räntekostnader

Räntekostnader, avser lån på fastigheter -2 776 -3 495

Övriga finansiella kostnader -53 -37

Summa -2 829 -3 532

NOT 7 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklings-
arbeten och liknande arbeten

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 567 1 190

Inköp 17 377

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 584 1 567

Ingående avskrivningar 583 310

Årets avskrivningar 270 273

Utgående ackumulerade avskrivningar 853 583

Utgående restvärde enligt plan 731 984

NOT 6 Övriga ränteintäkter, räntekostnader och liknande 
resultatposter
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NOTER

NOT 8 Byggnader och mark

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 195 257 191 093

Omföring från pågående ombyggnad 973 4 164

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

196 230 195 257

Pågående ombyggnad

Ingående anskaffningsvärde 1 508 2 510

Investeringar 972 9 639

Omföring färdigställande -1 836 -10 641

644 1 508

Ingående avskrivningar 83 033 78 644

Årets avskrivningar 4 388 4 389

Utgående ackumulerade avskrivningar 87 421 83 033

Utgående restvärde enligt plan 109 453 113 732

NOT 9 Inventarier

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 571 28 228

Inköp 5 725 5 343

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

39 296 33 571

Ingående avskrivningar 23 164 19 227

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 4 787 3 937

Utgående ackumulerade avskrivningar 27 951 23 164

Utgående restvärde enligt plan 11 345 10 407

NOT 10 Långfristiga värdepappersinnehav

2012-12-31 2011-12-31

Ingående värde 130 426 62 293

Förvärv 31 987 186 810

Försäljningar -30 870 -117 012

Nedskrivning 0 -1 665

Utgående bokfört värde 131 543 130 426

2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Aktier och 
andelar

49 123 50 914 39 688 37 373

Räntebärande 
papper

82 420 87 668 90 738 93 053

131 543 138 582 130 426 130 426

NOT 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 5 830 4 526

Upplupna intäkter 4 347 2 872

Övriga poster 708 624

Summa 10 885 8 022
     

NOT 12 Eget kapital
  

Fonder

Ändamåls- 
bestämda 

medel
Balanserat 

kapital
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 14 529 33  974 117 833 166 336

Nettoförändring 
fonder 128 – – 128

Reserveringar – 20 687 – 20 687

Utnyttjande – -7  547 – -7 547

Årets resultat – – -19  775 -19 775

Utgående balans 14 657 47 114 98 058 159 829
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2012-12-31 2011-12-31

Clara Ahlins fond 58 000 58 000

Alma Elisabeth Anderssons Minne 10 831 10 831

Alice och Einar Andréns Minnesfond 100 000 100 000

Anstrinska fonden 273 000 273 000

Lilli Bengtzons fond f beh.fam 51 450 51 450

Per Emil Bergendorffs fond 75 000 75 000

Makarna Emmie o Bertil Branders

fond för barnuppfostran 58 600 58 600

Lovisa Broderssons fond 24 931 24 931

Lotten o Albert Cederlunds fond 79 037 79 037

Landsfogde F Dahlgrens fond 109 725 109 725

Sigrid o Gustav Dahlgrens fond 10 220 10 220

Danelii fond 45 000 45 000

De Blindas vänners fond 141 287 141 287

Hanna o Gustaf Ekströms fond 5 000 5 000

Anna Fredriks Erikssons fond 5 000 5 000

Anna Falks fond 255 000 255 000

Ragnhild Fogelgrens Minne 5 000 5 000

Maria Grevillius, f von Baumgarten f. 10 000 10 000

Astrid och Helge Gråås fond 152 000 152 000

Köksmästare Gustav Hagerstedts 

o hans hustrus minnesfond 10 000 10 000

Hilda Hagströms fond 24 500 24 500

Gustav o Hild.Hammarbergs fond 5 000 5 000

Anna Hanssons Minnesfond 6 178 6 178

Landsfiskal Carl Hanssons  don.fond 213 617 213 617

August o Thérèse Hazelius fond 5 000 5 000

Märta Hellströms fond 1 000 1 000

Herzogska fonden 1 000 1 000

Håkan Hillemos minnesfond 247 410 247 410

Edvard och Ella Holmgrens Minne 4 550 4 550

Margit Hultgrens minnesfond 10 000 10 000

Carl Johanssons fond 10 000 10 000

Hanna och Hilma Johanssons fond 7 000 7 000

Hilda och John Johanssons don.fond 25 000 25 000

Martina Johnssons minne 3 000 3 000

Mor Karlssons minne 25 350 25 350

Hugo Kihlbergs fond 2 000 2 000

Krafftska fonden 2 000 2 000

Ester Krantz minne 3 000 3 000

Johanna Larssons Minne 10 000 10 000

Jenny Lewins fond 113 000 113 000

2012-12-31 2011-12-31

Augusta Lindes minnesfond 71 179 71 179

Edit Lindqvists Minnesfond 4 500 4 500

Lundbergska fonden 1 000 1 000

Lundströmska fonden 17 278 17 278

Henrik Lybergs donationsfond 9 488 9 488

Marret Medins fond 12 632 12 632

Makarna Milenii fond 5 000 5 000

Elin och Johan Morins gåvofond 232 725 232 725

Livmedicus Axel Munthes fond 10 000 10 000

Amanda Olsssons Sparkasseboksf. 5 000 5 000

Syster Katarina Ottows fond 100 100 100 100

Fröken Emma Petterssons fond 20 000 20 000

Per Pousards fond 153 280 153 280

Ellen Raphaels fond 32 343 32 343

Ebba och Herbert Roslunds fond 10 186 10 186

Ottilia Rotliebs, Emelie o Alma

Kullmans fond 50 351 50 351

Agnes Rudefeldts fond 10 000 10 000

Schneidlerska fonden 10 000 10 000

Dr phil Anna Sjögrens hjälpfond 76 837 76 837

Gunnar Stenbecks donation 4 914 4 914

Ruth Söderstrands donationsfond 24 950 24 950

Tacksägelsegåvan 12 000 12 000

Annie och Fritz Tjus’donationsfond 76 935 76 935

Axel och Sigrid Tolléns fond 25 000 25 000

F d lasarettsläk P A Tonells fond 15 000 15 000

Två systrars fond 43 850 43 850

A R Wallgrens fond 105 000 105 000

Thyra Wahlströms fond Roseng. 5 645 5 645

Wendla Wallqvists fond 89 989 89 989

Carl Wahrgrens fond 25 000 25 000

Ullami Wennerströms minne 21 150 21 150

Wesslings-Sandströmska gåvan 50 000 50 000

Wachmeister M & R minnesfond 8 000 8 000

Walborg Westerbergs hjälpfond 278 827 278 827

Fröken Adéle Wijks minnesfond 7 000 7 000

Lisa och Ivar Österbergs donationsf. 50 000 50 000

Makarna Ambjörns Minne 46 635 46 496

Christine Bünsows fond 126 171 125 794

Clara och Lilly Dahlströms fond 54 730 54 689

forts NOT 12 Donations- och minnesfonder (Kr)
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2012-12-31 2011-12-31

Den ensammes slant 2 333 2 333

Sigrid o Sven Ehrling minnesfond 255 059 255 059

Föreningen 1883 års män 24 793 24 793

Gustav o Tora Gustavssons gåvofond 12 111 12 093

Ebba o Arvid Hammargrens julfond 6 812 6 802

Karin Janzons minnesfond 35 524 35 418

Magda Jenners ungdomsfond 88 550 87 241

Fru Julia Johanssons minnesfond 13 688 13  486

Henry Johnssons donationsfond 14 500 14 500

K M Kullbergs fond 10 077 10 039

Maria och Hilda Ljunggrens fond 26 306 26 267

Bernhard Mankells minnesfond 59 476 59 298

Gerda och Martin Nilssons fond 41 362 41 238

Alfhild, Anna, Gustaf Regnérs fond 147 414 147 193

Märta Rydins minnesfond 12 770 12 751

Sigtuna Lärarinnehems fond 180 780 180 509

Wilma och E L Spångbergs fond 91 523 91 386

Makarna Ewa o Fabian Tamms fond 
för gamla

100 000 100 000

Alfred och Olga Wallanders fond 12 886 12 867

Carl Axel Wallins minnesfond 2 000 2 000

Gustaf Winqvists hjälpfond 12 713 12 681

Div fonders medel 1 367 163 1 367 163

Garantifonden 14 431 14 431

Carin Österbergs donationsfond 8 024 058 7 900 000

Summa totalt 14 656 710 14 529 372

forts NOT 12 Donations- och minnesfonder NOT 13 Långfristiga skulder 

2012-12-31 2011-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut gällande 
fastigheter 103 695 106 309

Summa 103 695 106 309

NOT 14 Övriga skulder

2012-12-31 2011-12-31

Övriga skulder 2 780 3 458

Avräkningskonto stiftelser 3 484 2 864

Summa 6 264 6 322

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöner 5 555 5 644

Upplupna sociala avgifter 2 824 2 611

Avvecklingskostnader 719 865

Förutbetalda intäkter/anslag 3 042 3 642

Övriga poster 4 754 1 421

Upplupna avtalskostnader 2 300 0

Summa 19 194 14 183

NOT 16 Ställda säkerheter

2012-12-31 2011-12-31

Cepheus 1 5 850 5 850

Cepheus 20 4 855 4 855

Stenfasta 31 31

Fatbursträsket 30 000 30 000

Summa 40 736 40 736

Stockholm den 15 maj 2013

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2013

Åsa Wirén Linder 
Auktoriserad revisor

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor

Donations- och minnesgåvor är reserverade medel, 
givna med särskilda villkor.

Bicky ChakrabortyLena Endre

Laurent Leksell
Ordförande

Kerstin Calissendorff

Stefan Ränk

Elisabeth Fredell
Vice ordförande

Mia Enayatollah

Anders Lago Marie Ledin
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Stockholms Stadsmission, org. nr 802003-1954

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stockholms Stadsmission för år 2012. Föreningens års-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta doku-
ment på sidorna 44-55.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen.  
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Stockholms Stadsmissions 

�nansiella ställning per den 31 december 2012 och av 
dess �nansiella resultat och kassa�öden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 
Stadsmission för år 2012.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat 
i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att förenings-
stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 15 maj 2013 

Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



59

Bidrag från organisationer 
och stiftelser 2012
Totalt 19,4 (21,4) miljoner kronor 2012

STÖDJANDE ORGANISATIONER

Ahréns Stiftelse, Eva och Oscar

Allmänna arvsfonden

Allmänna Barnhuset

Amy Sylwanders testamentsfond

Axel Alms Stiftelse

Axel och V Lindmarkers stiftelse

Bonnier Familjestiftelse

Berntröms barnfond

Bertil Settergrens testamentsstiftelse

Bertil Strömbergs stiftelse

Byggnadsstiftelsen S.t Erik

C J Roos af Hjälmsäters donationsfond

Claes A Kugelbergs stiftelse

Dagmar Bergstens stiftelse

Dahlströmska Stiftelsen

Drottning Sophias skyddshem

Ebba Danelius stiftelse

Ellenstiftelsen

Elsa Borgsfonden

Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse

Fonden Kvällssol

Fru Sophie Whitlocks stiftelse

Gustav Vasagården

Gålöstiftelsen

Harald och Greta Jeanssons stiftelse

Hedda de la Gardies stiftelse

Henrika Alms stiftelse

Insamlingsstiftelsen

Jane och Dan Olssons stiftelse

Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse 

Magnus Bergvalls stiftelse

Makarna Tore och Gugge Andréns stiftelse

Mats Klebergs stiftelse

NilsErik & Götha Johanssons arvsfond

Olga Petterssons fond

Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Radiohjälpen

Robert och William Wedelins stiftelse

Rosenbladska stiftelsen

Sam Martinus stiftelse

Skebostiftelsen

Stiftelsen Amy Sylvanders testamentsfond

Stiftelsen Anna och Gustaf Åkerbloms fond

Stiftelsen Brita och Egon Nirins fond för hjälp till hemlösa

Stiftelsen Byggmästare Einar och hans hustru 

Birgit Mattssons fond för hjälp till hemlösa

Stiftelsen civilingenjör Victor Carlssons 

Välgörenhetsfond

Stiftelsen Claes och Minna Livijns fond

Stiftelsen Einar Belvén

Stiftelsen Frans och Jenny Svanströms Minnesfond

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling

Stiftelsen Gustaf Emanuel Beskows Blaiseholms 

Kyrkofond till stöd för Evangeliskt arbete

Stiftelsen familjen Bohlins donationsfond

Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond

Stiftelsen Hjälpfonden

Stiftelsen Humanitära fonden

Stiftelsen Joel och Lisa Mönners fond

Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias 

Guldbröllopsminne

Stiftelsen Kontakt och Gemenskap

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Stiftelsen Kurt och Iris Genrups fond

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stiftelsen Ljusglimts Donationsfond

Stiftelsen Makarna Eckerstedts Testamente

Stiftelsen Märta och Nils Barthelssons stiftelse

Stiftelsen Nils Knutssons Minne

Stiftelsen Olle Engkvist, Byggmästare

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen Sabbatsbergs Brunnslasarett

Stiftelsen stiftssekreterare Enar Sahlins Minne

Stiftelsen Sven Jerrings Fond

Stiftelsen Viktor Rydberg

Stiftelsen Wilhelmina Nybergs fond

S:t Johannislogen Den Nordiska Första 

S:t Johannislogen S:t Erik

Stockholms Fjällkoloniförenings fond

Stockholms Kyrkliga Socialråd

Stockholms stift

Ulf Lundahls Minnesfond

Wilma & E L Spångbergs fond

Åhlen-stiftelsen

Åke Wibergs stiftelse
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STÖDJANDE FÖRETAG

Altrusoft AB
Amazing Leaders Nordic AB
AMF Pensionsförsäkrings AB
Anders Bodin Fastigheter AB
Anders Isaksson AB
Andersson & Gustafsson
Andersson Company Fastighets AB
Andersson Gustafsson Advokatbyrå
Andys Frukt Clafra AB
Aniara begravningsbyrå
Anna Lindström Konsult AB
Anställda hos Sasco Adhesives AB
APA försäkring 
Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB
Aps Göteborg
Arbit AB
Arbor Konsult AB
Argumo AB
Arkitekturmuseum
Arla Coldinu Orden
Arlanda Express
Arvid Nordqvist
Ashurst Advokatbyå AB
Askersundstandläkarna AB
Assa Abloy AB
Asset Management Sweden AB
Athena Sveriges kvinnliga arkitekter
Atlas Copco AB
Atoll AB
A-Train AB
Auctito Försäljningsutveckling AB
Audi Stockholm
Augmentum Startup Support AB
Autoliv AB
Axelsons Gymnastiska Institut
Axfood
Axstores
Ayla Danielle Kristina
Babs Paylink
Bach Arkitekter AB
Bageriprodukter AB
Balcona AB
Bambuser
Barilla Sverige AB
Barnaskaran
Basset
BC Soft AB
BEA hus
Beijer Byggmaterial AB
Bemannia AB
Bergström & Sund Reklambyrå
Berns Salonger
Beroendeakuten St Görans Sjukhus
Beslagia Trading AB
Best Western Premier Hotell Kung Carl
Betania Organisationsmedicin AB
Betternow worldwide
Bjurfors OST 10507
Björn Axén Retail AB
Björn Borg AB
Blendow Group
Blidö Taxi, Ö och Sjötransport AB
Bliwa Livförsäkring

Blomquist Annonsbyrå AB
Bloomberg
Blueberry Lifestyle AB
BlueStep Finans AB
Bo Persson Bygg & Projektledning AB
Bodens Begravningsbyrå
Bolagsrådgivarna Norden AB
Boliden Mineral AB
Bonnier Cityfastigheter
Bonnier Fastigheter AB
Bonnier Tidskrifter AB
Bonnierförlagen AB
Boomerang
Botkyrka-Salem Fastighetsbyrå AB
Box Play Alleato AB
Boyden Executive Search AB
Brand Factory
Brandkontoret
Brandskyddsbutiken
B-REEL
Brensle Reklam & Marknadsföring
Briljant Ekonomisystem Stockholm AB
Bring Frigo AB
BS Foods
Bsmart
BT Repro
BTH-Bygg
Budhjälpen i Stockholm
Burson-Marsteller AB
BW PLUS Hotel Mektagonen
Bågskyttespecialisten AB
C T Trading
C2 Management AB
CA Technologies
Cadplatsen AB
Café Skeppet
CAG Contactor AB
Camadre
Cambridgekuren
Camfil AB
Canal Digital Sverige AB
Canvisa Consulting AB
Cape Hearts AB
Carlsberg Sverige AB
Carnegie Investment Bank AB
Carpati Förvaltning AB
Cashcom i Sverige AB
CDC Software
Cellmark AB
Cevian Capital AB
CHB Advokat AB
Chimney Pot
Choklad importören
Ciceron Group
Cirro AB
Cisco Systems Sweden AB
Citi
CJ Tibblin HB
CKF Malung
Claes Mark & Park AB
Clarion Hotel Sign
Clearchannel
Cloud Connected Sweden AB

CMB Stockholm 3144
Coca-Cola Enterprises Sverige AB
Codesign Sweden AB
Coffee Please
Colly Company Aktiebolag
Companion Stockholms län
Computence Consulting AB
Concept Stockholm AB
Connect hotell
Consensor AB
Consulta IT Service AB
Coop
Coor Service Management
CO-Pilot Bygg- och Projektledning
Copper AB
Corem Property Group
Coromatic AB
Crane AB
Crawford & Company
Creative Channels
Credit Suisse LLC
Csj Konsultmäklarna AB
CTH Ericson
Curious Mind
Curves
Customer Nordic AB
Dagab AB
Dagens Industri
Dagens Nyheter
Dahl Sverige AB
Danderyds Slöjdgille
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Dans och Gym Shop
Dansens Hus
Danska Ambassaden
Danske Bank
DC Nordic Group AB
DE Bygg & Fastighets AB
De Lage Landen Finans AB
Deisy´s
Delicato
Delin på hörnet
Denckert El AB
Departments & Stores
Desmo
Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm
DevCore AB
DHL
Diabas Arkitekter AB
Dina Försäkringar AB
Dipylon Medical
DJ Frantextil AB
DJ Vent AB
Djurgårdsmäklarna KB
DLA Nordic
Draken Arkitektur AB
Dtz Sweden AB
Duni AB
Däckia
E.L.E. Arkitekter AB
East Capital International AB
EastCoast Solutions AB
Eco Konsult i Stockholm AB

Stödjande företag 2012
3
24Money payments AB
2s Hudvård & Spa
4Cycle AB
4P AB
4Sound
88:ans Schakt och Transport
925 Ur & smycken
96:an herrfrisering
A1 Design
AB Borgen
AB Electrolux
AB Henry Eriksson
AB Hässelby Blommor
AB Industrivärden
AB Operakällaren
AB SKF
AB Svensk Exportkredit
AB Svensk Filmindustri
AB Svenska Returpack-Burk
AB Volvo
AB Vårljus
AB1 Group AB
ABACI Redovisning AB
Abbott Scandinavia AB
ABC Karriär & Kompetens AB
ABFAB
ABLE Film
AC Nielsen AB
AcadeMedia AB
Academic Search International AB
Academic Search Jobfinder AB
ACCE VM AB
Ackordscentralen Stockholm AB
Actagon AB
Adaptit
Adolf Fredriks församling
Advice Kvarnström Westin Pernholt KB
Advokat Jan Pyrell AB
Advokatfirma Lindahl KB
Advokatfirma Vinge KB
Advokatfirman Delphi & Co
Advokatfirman Fylgia KB
Advokatfirman Kamlin AB
Advokatfirman Malin Forsman AB
Advokatfirman Monica Petersson AB
Advokatfirman Nova AB
AFA Fastigheter
AFA Försäkring
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
Affordable Art Fair
Ahlströmska Skolans Byggnads AB
Akademikliniken AB
Aktivera Kliniken AB
Akzo Nobel AB
Albrecht Advokatbyrå
Alcro
Alecta Pensionsförsäkring ömsesidigt
Alectas Biståndsförening
Algorithmica Research AB
Allwin
A-Lotterierna
Altor Equlity Partners AB
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STöDjANDE föRETAG

Edenred
Egain Sweden AB
EHR Motor AB
Einar Anderssons Eftr. AB
Ekonet ekonomi AB
Elekta Instrument AB
EMAB AB
Emi Mode
EMI Music Sweden
Emil Clase
Emte AB
Energi Center Nordic AB
Engergi Montage AB
Enskede Markarbeten AB
Eqt Partners AB
Equator Stockholm AB
Era Försäkringar i Sverige AB
Ergonomidesign AB
Erik Olsson Fastighetsförmedling
Erik Penser Bankaktiebolag
Ernst & Young AB
Ernstssons begravningsbyrå AB
Espresso Specialisten
Eurocard AB
Euroclear Sweden AB
Eurofat AB
European relocation Association
Eventyr AB
Exchange Finans Europe AB
Exiglobe AB
Exporent
Exportreform TLO AB
Exportrådet
Expressen
Familjebostäder
Familjevårdens Centralorganisation
Farsta Centrum
Fasadglas AB
Fastighetsbyrån
Fastighetsförvaltning AB Heimdall
Fastighetsägarna Stockholm
Fazer Bageri AB
FCG- The Financial Complince Group AB
Filippa K AB
Filmregion Stockholm-Mälardalen
Fjäldin & Hellqvist
Flexpay AB
Flickorna Larsson
Flodellfilm
Flyttpoolen Stockholm AB
Folkpartiet Liberalerna i Stockholms Stad
Fontana Food AB
Forex Bank AB
Forsen Projekt AB
Fortum
Fortum Power & Heat AB
Fotograf Bisse Bengtsson / Adamsky
Fotograf Johan Warden / Link Image
Fotografiska
FRECC
Fredells Trävaru AB
Freudenberg Simrit AB
Friskis & Svettis
Frontline
Fruängens Distriktssköterskemottagning
F-secure AB
Fûrst & Partners Advokatfirma AB

Furusunds byalag
Färgfabrikens Café
Föreningen Centrum för Näringslivshis-
toria
Föreningen Gymmix Kungsängen
Föreningen Kontakt O Gemenskap
Föreningen Svensk Form
Föreningen Teknikföretagen i Sverige
Företagsbostäder Stockholm AB
Författarcentrum Öst
Första AP-fonden
G4S
GA-Fastigheter
Galleri Elverket
Gamla Mariaskolan
Gant
Garbergs Reklambyrå
GARITE
Gastro Import
GE Capital Real Estate Sweden AB
Gerisale AB
G-ESS
GETE Motordelar AB
GG REVISION AB
Gidlöf Consulting AB
Globala Gymnasiet
Gnesta kommun, Stödverksamhet
GodEl
GodFond
Google
Gourmet Food AB
Grandezza Konsult AB
Grandios AB
Grant Thornton
Great Works
Gro Play & Design AB
Grontmij AB
Groupon AB
Gröna Lund/Parks & Resorts 
Scandinavia
Gudrun Sjödén Design
Gunilla Arhén Information
Gyldene Fredens Gille
Gålöstiftelsen
Göta Lejon
H & M Hennes & Mauritz AB
Haeger & Partner Rekrytering
Hamilton Advokatbyrå KB
Hammer & Hanborg Öst AB
Hannings Rör AB
Happycolor
Haytouch
HB Häggen
HE Nygren AB
Heidelberg Cement Sweden AB
Helgbutiken.se
Henkel Norden AB
Hewlett-Packard Sverige AB
HH Försäkring & Finans AB
Hiensch Engineering AB
Hildebrands guld
Hjertquist Consulting AB
Hockeybockeygänget Måndagsköret
Hope Production AB
Hotell Diplomat
House of hobbies Sweden
hrm solutions norden AB

Huber + Suhner AB
Hudvårdssalongen
Hufvudstaden AB
Humidus AB
Humlegården Fastigheter AB
Hundralappen
Huvudsta Kyrkliga Syförening
Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hällesorten AB
Höglandsskolan
IBM Svenska AB
ICA
ICA Nära
ICA-Handlarnas Förbund
Identitus AB
IF Skadeförsäkrings AB
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IKANO Bostad
IKEA
ILSD Sweden AB
IM Medico Svenska AB
Imola Bygg
ImproWise AB
Index International AB
Indiska
Induo AB
Industricentralen
Industrifonden
Industriromantik
Industrivärden AB
INFINA Corporate Finance
Inflight Service
Informationsteknik Scandinavia AB
Infoware Solutions AB
Infracity AB
Inmo Medveten Träning AB
InRe:sonance AB
Inspira
Installationsservice AB
International Realty
Internationella Engelska Skolan i 
Sverige AB
Iprospect AB
Ipsos Public Affairs
Iquest AB
Irene Gunnarsson Sjödahl
Irw-Consulting AB
Iryna Giblett AB
IT IN NUCE AB
IT Ledarna i Stockholm AB
IT Resurs AB
Jacobson Vellinga Design
Jak Medlemsbank
Jan Kuylenstierna Enskild Firma
Janssons ekonomi & utveckling
Jarmo
Jens Firma AB
JG Communication
JKL AB
JM AB
JobbVerket
John Mattson
Jones Lang Lasalle International
Jordens Arkitekter
JRS Asset Management
Julgransajten
Järnet C & N Smide AB

K2 Search
Kagan Event
Kairos Future AB
Kamak AB
Kameraten
Karl Kihlström AB
Kebnekajse fjällstation
Keby VVS AB
Keolis Sverige AB
KFS Företagsservice
KG Knutsson AB
Ki Kuponginlösen AB
Kihlströms Bil
Killander & Partners Chefsrekrytering
Kings of Tennis
Kista Galleria KB
KLA Kalerö & Liljeblad Advokatbyrå
KLA Legal
Klarna AB
Kluab
Knulp Sko AB
Kolonn Auktionshus
Kom AB
Kommuninvest AB
KonsultNet Scandinavia AB
Konsumentföreningen Stockholm
Krabat & Co AB
Kraft Foods Nordic
K-Rauta
Kriscentrum
Kristdemokraterna
Kth, Uf-universitetsförv.
KTR Sverige AB
Kulturella klubben på Elekta
Kumpan Grafisk Form AB
Kung Markatta AB
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga Operan AB
Kungliga Vetenskapsakademien
Kungsledens Fastighets AB
Kungsträdgården Park & Evenemang AB
Kvadrat AB
L’Oréal Sverige AB
La Machine AB
Ladies Circle Lidingö
Lancelot Asset Management AB
Landshypotek
Landskapslaget AB
Landstinget
Lannebo Fonder AB
Larev Revision & datautredningar
Lars Bellman Läkarpraktik AB
Lauritz.com
Le Make
Lennart Ericsson Fastighet AB
Lennart Johansson Teknik AB
Les Tissus Colbert
Li Ljung smycken
Libeno Invest AB
Lidingö församling
Lidl
Life Consulting AB/audio concept
Liljevalchs Konsthall
Lilla Sicklakliniken
Lime travel
Linas matkasse
Lincube Group AB
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Lindberg Stenberg Arkitekter AB
Lindberg Wirseen Sjukgymnastik
Lindex
Lindorff
Lindströms Båtvarv
LINK Arkitektur
Linnégården
Lions club Vallentuna
Lions Kungsholmen
Littelfuse
Live Nation Sweden AB
Ljud och bildmedia
Ljudligan
Ljungqvists Garn
Locum AB
Loomis AB
Loppi.se
Loudden Bygg & Fastighetsservice
LPA Utveckling AB
LRF Media AB
Ludvika Begravningsbyrå
Luigi Lavazza
Lyckodraken Kommunikation AB
Lynx Asset Management
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Fastighets- 
förmedling Täby
Länsförsäkringar Stockholm
M&A Simson
M3 Bygg AB
MA Nyköping AB
Maffia comediclub
Majotunes AB
Malmegårds Fastighets AB
Malmö Stad
Margell responsible gift cards AB
Maria Magdalena församling
Mariaskolan
Marin & Landservice i Sverige AB
Markstyrkan AB
Mars Denmark A/S
Martin & Servera
Mateus Stock AB
Maxi ICA Stormarknad Nacka
Mc Donald’s
Mckinsey & Company
MEC Global
Meda AB
MediaCom
Mediaedge: Cia Sweden HB
Mediafy AB
Medical Innovation Design AB
Medical Skincare Center
Medicinsk Innovations Design
Medicinsk Röntgen AB
Medlingsinstitutet
Meijer IT i Täby AB
Menigo Food Service AB
Meningsmakeri’t
Mercur Solutions AB
Merit Consulting AB
Metamatrix AB
Metro
Metro Auto Sverige AB
Middagsklubben
Midsommargården
Mikael Thyberg Elkonsult AB

Mikas Stockholm
Mikkelsen läkartjänst
Milford
ML Demo AB
MMC Bilar Sverige AB
Moderaterna i Stockholms stad och län
Moderna Försäkringar
Moderna Museet
Modin Tryckoffset
Moneymeeter AB
Montagekonsult Produktion AB
Monyx financial group
Morgan Stanley AB
Motivation.se
Movement Consultning Nordic AB
Movement Sales Group AB
MSD
MSL Stockholm AB
Mylan AB
Målerimetoder i Stockholm AB
Mäklarhuset
Mäklarsamfundets Stockholmskrets
Mälarlift
Nacka Församling
Natten på Färgfabriken
NCC Boende AB
Nethouse Stockholm AB
Netsurvey
New Cap
New Pro Creation AB
NF Restaurang AB
Nghh AB Nya Grand hotel
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Nimbus Boats AB
Nitro Consult AB
Nitty Gritty
Nokas AB
NoMuda AB
Nordea
Nordic Hotels i Stockholm AB
Nordic Sea Hotell
Nordiska Kompaniet
Nordnet Bank
Nordstjernan AB
Norrenergi AB
Norsborgs Eltjänst AB
Northern Stripes Trading AB
Northern Trust Global Services
Novare Holding AB
Novatron Sweden AB
Nya Elementars skola
Nyckeltalsinstitutet AB
Närbutiken Sergelstorg AB
Näshulta friskola
O’Learys Trademark AB
Occam Associates
OFR Fastighets AB
Ohmegi Elektro AB
Olebrumm Invest AB
One Voice
Oriflame Cosmetics AB
Oriola AB
Osher Planning AB
Outfox Intelligence AB
Outrider
P&P Choklad Import
Pafina Management AB

Pahlia AB
Pama Records AB
Panini Internazionale
Panorama
Pareto Öhman AB
Paron Ventures
Payex Solutions AB
Per Janson Fastighetsförmedling AB
Personalen Akzo Nobel i Nacka
Personalstiftelsen vid Öhrlings
Philips
Pierre Robert Group
Piratförlaget AB
Plastbearbetning AB
Plåtleverantören AB
Pocket Shop AB
Popa AB
Positiv Säljutveckling AB
Posten Norge AS
Praktikertjänst AB
Preem AB
Presenta of Scandinavia AB
PRI Pensionsgaranti
PricewaterhouseCoopers AB
ProCenter
Produktutveckling i Norden AB
Profilskaparen
Programkonstruktion Svenska AB
Projektledarhuset I Stockholm
Projektlots
Prokab Ekonomikonsulter AB
Proventus AB
Provider Capital AB
Provskor Stockholm
PSG Capital AB
PwC
PÅ Media AB
Quesada Kapitalförvaltning AB
Radiocab i Stockholm AB
Ragn-Sells AB
Rahm Invest
Rahmprojket Hb
Rahms Fönsterputs & Städ AB
Ramberg Advokater AB
Ramböll Sverige AB
Ramsbury Proferty AB
Ransäters Syförening
Ratos
Red Collar Project/MNO
RED Management AB
Red Pipe
Rededge Consulting AB
Redovisa Resultat
Refune
RekryteringsMäklaren i Norden AB
Remotex Technologies AB
Repblity AB
Restaurang Dovas
Restaurang Elvira
Restaurang Fåfängan
Restaurang Kvarnen
Restaurang Sjöjungfrun
Restaurangmaskinbörsen
Resumé
Resurshuset ab
Retail House AB
Reumatikerförbundet

RevisorCompaniet
RGR Security
Riddargatan 12
Riksdagens Fatighetsenhet
Rippler
RNB
Rob Engström AB
Roche AB
Roche Diagnostics
Rolf Rahm Invest
Rote Consulting AB
Royal Chemical Industries AB
Rubber Company AB
Ruddex international AB
Running 4 Sobriety
Runstenen
Rusta AB
RäfsiA AB
Räknegruppen i Stockholm AB
Röster
Saab AB
Sabbatsbergs livs AB
Sabis AB
Sabo Aktiebolag
Samfundet Dominikansystrarna-CRSD
Samsung Vitvaror
Sanifix
Santa Maria
SAS
Sasco AB
SATS
Saven AB
Savills Sweden AB
SBAB
SBS Radio AB
SC Auto Sweden AB
SCA Hygiene Products AB
Scandia
Scandic Bromma
Scandic Hotel
Scandic Hotel Continental
Scandic infra City
Scandinavian Steel
Scania CV AB
Scenteknik
Scheiwiller S-son Arkitektkontor AB
SEB Enskilda
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Segulah Advisor AB
Semper
Sergel kredittjänster AB
SGA Försäljnings AB
Sheraton Hotel
Sickla Ur, Stjärnurmakarna
Sifferart AB
Signex AB
Simon & Sara
Sita Sverige AB
Sju Advokater HB
Skandia Liv
Skandiamäklarna Farsta Enskede
Skanska Nya Hem AB
SKB
Skeppsbron Skatt AB
Skeppsholmen Sotheby´s
Skogås trafikskola
Skomakeri i Framåt AB
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Skoringen
Skrotjohan AB
SKTF
SL
Sloveniens Ambassad
SM Ewert
Smaka på Stockholm
Smallpigart AB
Smartson AB
Snacksbolaget AB
Soapbar
Sodexo AB
Sodexo Logistics Services
Sofia Församling
Sofos Card Solutions AB
Solid Elektro AB
Solna Centrum
Solna Service
Solna Ventilation AB
Soundcon AB
Sparbankernas Service AB
Special Travel
Spendrups
Spoon Publishing
Sportson
SPP
Springtime AB
Språkkonsulterna AB
SSM Bygg & Fastighets AB
St Eriks Gymnasium
St1 Sverige AB
Stadsbrudskåren
Stalands Möbler
Stallarholmens skola
StayAt
Steens begravningsbyrå
Stemo Åkeri AB
Stena AB
Stena Fastigheter AB
Stena Fastigheter Stockholm AB
Stena Metall AB
Stena Recycling AB
Stenplast Blick & Co HB
STF Kebnekaise
Sthlm International Cosmetic Support AB
Stiftelsen för internetinfrastruktur
Stiftelsen Skeppsholmsgården
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Stjärnan Redovisning AB
Stockholm Skavsta flygplats AB
Stockholm Webstreet AB
Stockholms bordsuthyrning AB
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms El- och Energikonsult AB
Stockholms Handelskammare
Stockholms Livmedelshandlareförening, 
SLHF
Stockholms Stadsteater
Stockholms Sycenter
Stockholmsjul
Stockholmsmässan AB
Stockholmspolisens IF simhopp
Stora Wäsby Förvaltnings AB
Storck Sverige AB
Stranges begravningslbyrå
Strategix AB
Stretch Target AB

Strängnäs Stift
Strömberg Distribution AB
Strömbron AB
Ströms Man & Woman AB
ST-Svenska Kraftnät
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Sturebadet AB
Sturecompagniet
Stureplansgruppen AB
Styrmontage Sverige AB
Styruds Begravningsbyrå
Suitopia
Sundbybergs Stad
Sundling Wärn Partners AB
Surabrunn AB
Swahn
Swartling & Bergström Media
SWECO Infrastructure AB
Sweco Systems AB
Swedbank Försäkring AB
Swedbank Robur
Swedish House Mafia
Swedol AB
Svensk Bokhandel
Svensk Fastighetsförmedling Farsta
Svensk Fastighetsförmedling Märsta
Svensk Fastighetsförmedling Sollentuna
Svensk Handel Försäkringar
Svenska Bil i Norden AB
Svenska Bostäder
Svenska Cellulosa AB Sca
Svenska Dagbladet
Svenska Filminstitutet
Svenska Installationsproffsen AB
Svenska Postkodlotteriet
Svenska Värmeverkens Ek Förening
Sveriges Annonsörer
Sveriges Bagare & Konditorer AB
Sveriges Begravningsbyråer
Sveriges Mästerkock
Szwyszwyz Invest AB
Säkerhetsgruppen AB
Säkra Aros
Södermalms Talteknologiservice
Södermalmskyrkan
Södermalmsskolan
Södertörns Fjärrvärme AB
Södertörns Högskola
Sörman & Partner KB
T21 Travel and Trade
Talentum Media AB
Tandläkare Christer Nordström
Taxes International Sweden
Taxi Stockholm
TeamOlmed
Teater Giljotin
Teater Pero
Tekniska Museet
Tekompaniet
Tellerkassa finance
Tempel Reklam & Underhållning
Tenant & Partner
Teradata Sweden AB
Tfk-inst För Transportforskning
The Body Shop Svenska AB
The Boston Consulting Group Nordic

The Royal Bank of Scotland
Theyouway
Thread AB
Tickster.com
Tiger of Sweden AB
Timothy Hallgren
Titeldata AB
TME Stockholm AB
TMT Design AB
Torgils Bonde
Toshiba Electronics
Toyota Center Metro Auto
Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Sweden AB
TQI
Tredje AP-fonden
Triffiq
Trioptima
Triss i Ess AB
Trygg Hansa
TTF Service AB
Tunnstall Nordic
Turlocks Måleri AB
TV 4 AB
Twilfit
Tvätttjänst Stockholm AB
Tyresö Bostäder AB
Tyresö Socialdemokratiska arb
Tärnsjö Rörsmide AB
Unibail
Unilever Sverige AB
Upplands Väsby kommun
Utforma
Valentin Bokförlag AB
Walleniusrederierna AB
Wallenstam Bostad A
Varta Remington Rayovac Sweden AB
Vasakronan AB
Vasamuseets restaurang
Vattenfall
Vattenfall Data
Vattenfall eldistribution AB
Waynes Coffee
Vaziri Juristbyrå
Webguide Partner
Weda redovisning AB
Wennergren apartments
Venue Retail Group
Vericam
Werun AB
Vestra AB
White & Case Advokat AB
White and White event
ViaConto Sweden AB
Wiborg kapitalförvaltning
Vicore AB
Vikt och Hälsa
Viktor Rydbergs gymnasium
Wiky Ventures AB
Wild Card AB
Visa Uppskattning Norden AB
Visab Consulting AB
Wise Group AB
Vision
Vitavia
Volkswagen Finans Sverige AB
Volvo Truckcenter Sweden AB

Von Euler & Partners
World Class Sverige AB
World Trade Cente Stockholm AB
World Triathlon Stockholm AB
Voxpro PR & Information
VR Shipbrokers & Co AB
VTB Import AB
Wunderkraut Sweden AB
X-change
Xpeedio
Yamaha
Yellow Line AB
YMS AB
Yogayama AB
Yoomi AB
Yours
Zappa Events AB
Zeestfood AB
Zerebra AB
ZonderaCom AB
Zurich
Åhléns City
Åhléns HK
Åhléns Lager
Åhléns Skanstull
Åhléns Östermalmstorg
Åke Benson Fastigheter AB
Åkersberga Bygg och trä AB
Åkervalls Delikatesskorv
Ålandsbanken
ÖEB Redovisningskonton
Ösbyskolan
Östermalms Saluhall
Östermalms textilateljé
Östlunds Begravningsbyrå
Östra Reals Gymnasium
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