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ÖVERBLICK

LINKÖPINGS STADSMISSION
STYRELSELEDAMÖTER: PETHER NORDIN (ORDF.), ANNA RAMÉN (V. ORDF.),
LANA BRUNELL, GUSTAV SANDBERG, FRIDA ROTH, LARS FREDRIKSSON,
ANDREAS HELLGREN, LARS VIKINGE, MALIN FORSGREN, HENRIC OSCARSSON,
GUNILLA SANDH, ANNA BRYNÅS, ANDERS JONSSON

Linköpings Stadsmission bildades 15 november 1971.
Organisationsformen var från början stiftelse, men sedan 1984
är vi en ideell förening. 15 augusti 1972 startade den första
verksamheten på Nygatan 5 i Linköping. Gensvaret blev stort.
På två år fick 575 unika personer hjälp med mat, kläder och skor.
Den verksamheten heter idag Kontaktcentrum och finns på
Isidor Kjellbergs gränd i centrala Linköping. Under 2020 bedrev
Linköpings Stadsmission totalt 14 enheter och 21 verksamheter i
Linköping, Norrköping och Motala.

2020 I KORTHET
TOTALA INTÄKTER

ÅRETS RESULTAT

KASSAFLÖDE

LEDNINGSGRUPP: SANNA DETLEFSEN (DIREKTOR), THERESE LINERHAV,
KERSTIN ELLIS, LINDA CLAESSON, KENNETH HUMLING, PEDER BARRLING

VÅR VISION:

ETT MÄNSKLIGARE
SAMHÄLLE

97,1 MILJONER

0,8 MILJONER

10,2

INSAMLING
En av tio medlemmar i Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.
Linköpings Stadsmission är en idéburen,
icke-vinstdrivande organisation, som
varken tillhör offentlig eller privat sektor.
Vi är en del av civilsamhället och vårt
uppdrag är att bedriva professionellt
socialt arbete i Linköping, Norrköping
och Motala med omnejd.

VERKSAMHETSIDÉ:
Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan,
förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social
omsorg och arbetsintegrerande sociala företag. Vi ska utmana samhället
genom att bedriva och utforma social verksamhet utifrån den enskilda
individens behov. Vi ska även som opinionsbildare visa på brister i
samhället och därigenom verka för samhällsförbättring.

Gåvor från FÖRETAG/FÖRENINGAR uppgick i
direkta penninggåvor till 1,4 MSEK

2020

240
119

Insamling från PRIVATPERSONER uppgick till
3,3 MSEK

MEDARBETARE
VOLONTÄRER

”

UNDER DET ÅR SOM GÅTT HAR VI KUNNAT
KONSTATERA ATT NÄR DET KÖR IHOP SIG
I SAMHÄLLET, SOM EN PANDEMI MED
ÅTFÖLJANDE RESTRIKTIONER MEDFÖR,
DÅ ÄR DET DE MEST UTSATTA SOM
DRABBAS HÅRDAST.
Pether Nordin, ordförande Linköpings Stadsmission s.14
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Bidragen från STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER uppgick till 20,4 MSEK

TOTALT: 25,1 MSEK

MILJONER

VOLONTÄRTIMMAR

2 930

6%
13%
81%

DELTAGARE ARBETSINTEGRATION

96

RÅDGIVNINGSMÖTEN CROSSROADS

783

FRUKOSTAR KONTAKTCENTRUM

11 000
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JANUARI
STADSMISSIONEN VÄXER
och etableras i Norrköping
som ”Stadsmissionen i
Norrköping”.

FEBRUARI

APRIL

MARS

SKIDLÄGER MED
UNGA FORUM
14 förväntansfulla
ungdomar följer med Unga
Forum på skidläger.

VI DELTAR I FORUM
JÄMSTÄLLDHET
i Jönköping där vi hade
panelsamtal om hur
våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik
glöms bort av samhället.

PODD: Direktor Sanna
deltar i podden:
”Våld i nära relationer”.

COVID-19 börjar sprida
sig i Östergötland.
Vi växlar upp för att
kunna möta det ökade
behovet av stöd.

WALL OF KINDNESS
ställs ut på Lilla Torget.

MATUTDELNING
Vi utökar matutdelningen varje vecka
till människor som
lever i ekonomisk
utsatthet i Linköping.

NÄRA MILJONEN PNM närmar
sig en miljon i insamlade medel
till Stadsmissionen. På bilden
intervjuas Peter, Bruno och
direktor Sanna av Åsa Sjöberg.

MAJ

AUGUSTI
LINKÖPINGS PRIDEVECKA
Paraden blev inställd på grund
av pandemin men vi firade
ändå.

SEPTEMBER

INVIGNING av vår nya Second
Hand i Spiralen, Norrköping.
Kyrkoherde Thomas Wärfman
är med och klipper bandet.

PODD: Sara Liljegren, projektledare och enhetschef skyddat
boende med barnrättsperspektiv deltar i podden ”Våld i
nära relationer” för att prata om
rapporten ”Min tur att berätta.”

OKTOBER
LUNCHSAMTAL MED
JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN
Fokus på barns och kvinnors
rättigheter.
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FATTIGDOMSRAPPORTEN
2020 tema: pandemins effekter.

JUNI

JULI
SOMMARLOVSAKTIVITETER
Barn och ungdomar deltar i
olika sommarlovsaktiviteter
tillsammans med oss.

LOUISE HOFFSTEN deltar i
Åsa Sjöbergs Youtubekanal i
syfte att engagera och samla
in gåvor till Kontaktcentrum.

NOVEMBER
SAMTAL MED MENING
Tillsammans med olika
samhällsaktörer reflekterade
vi och pratade om omvärldsbilden i samhället, sociala
förhållanden och social
problematik.

EN KAMP TILLSAMMANS
sänds på SVT. I programmet
träffade Mark Levengood
organisationer som med hjälp
av Radiohjälpens medel gör
insatser för människor som
påverkats extra mycket av
pandemin.

MATUTDELNING påbörjas även
varje vecka i Norrköping.

TENT OF KINDNESS PÅ
LILLA TORGET Här fick man
möjlighet att lämna torrvaror
och/eller hygienartiklar till
människor i Linköping med
omnejd.

VIDEOMÖTE MED KUNGEN
OCH DROTTNINGEN
Direktor Sanna, tillsammans
med andra representanter från
Sveriges Stadsmissioner, hade
videomöte med Kungaparet
om hur vårt arbete har
påverkats av coronapandemin.

DECEMBER
MIN TUR ATT BERÄTTA vinner
Publishingpriset 2020.
Rapporten är ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen
och Bris där vi har gjort djupintervjuer med 20 barn som
bor eller har bott på skyddade
boenden.

WALL OF KINDNESS ställs upp
i S:t Larsparken och även
utanför Spiralen köpcentrum i
Norrköping.

HEMLÖSHETSSRAPPORTEN
2020 tema: ny nationell strategi
mot hemlöshet.

JULKLAPPAR Vi samlade in och
delade ut över 1000 julklappar
till människor som av olika
anledningar lever i utsatthet i
Östergötland.
7

ÅRET SOM GÅTT
TACK ALLA GIVARE

25 088 000

KÄNNER JAG MIG
”HÄR
ALLTID VÄLKOMMEN
Deltagare som kommer till vår öppna verksamhet Kontaktcentrum

11 000
frukostar delades ut
på Kontaktcentrum.

miljoner samlades in.

Fler än

10 000

matlådor delades ut i Östergötland.

75 BARN

Nästan

10 000
matkassar delades ut
i Östergötland.

119
volontärer arbetade tillsammans
2 930 timmar.

96

personer arbetstränade
inom sociala företag.

8

67

besökare i snitt per dag
hos Kontaktcentrum.

157 PAR
kom till vår familjerådgivning
för samtal.

70 TON

kläder togs emot av
Stadsmissionens Second Hand.

fick stöd hos Anhörigstöd
barn och unga.

42

KVINNOR
fick stöd av Oasen HVB.

1 000

Över
julklappar delades ut i Östergötland.
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ÖVERBLICK VERKSAMHETER
Inom parentes uppges siffror för 2020

BOENDE
Alla människor har rätt till ett eget boende. Vi driver olika former
av boenden för vuxna.
Eget boende i gemensam fastighet med personal och tillgång
till gemensamma utrymmen alternativt externa lägenheter med
boendestöd i hemmet. En del boenden har akutplatser/jourlägenheter att erbjuda.

• TILLFÄLLIGA BOENDELÖSNINGAR Start oktober 2020.
(7 lägenheter har nyttjas i olika avtal, bland annat
vandrarhemsplatser, boendestöd med Norrköpings kommun
samt tillfälliga boendestöd)

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

• STÖDBOENDE GÖTGATAN (13 lgh)
• STÖDBOENDE VALHALLAGATAN (14 lgh varav 2 akutplatser)
• BOENDESTÖD STJÄRNORPSGATAN (10 lgh gemensam
fastighet varav 1-2 utredningsboende + 10 externa
boendestödsinsatser samt 4 externa akutplatser)

BASBEHOV OCH RÄTTIGHETSARBETE
Människors behov varierar. En del har det tillfälligt svårt, andra har
levt i långvarig social utsatthet. Vi erbjuder stöd till en meningsfull
fritid, kontakt med olika samhällsinstanser, social gemenskap och
någon som lyssnar samt grundläggande behov som mat, kläder och
tillhörighet.

• KONTAKTCENTRUM för vuxna med svåra livsproblem, ofta
med beroendeproblematik.
(ca 67 besökare/dag, 1 400 stödtimmar)

• ÖPPEN VERKSAMHET
Våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. (8 unika
besökare/månad)
Mansgrupp (2-3 unika besökare/vecka)
Kvinnogrupp (4-5 unika besökare/vecka)

• VITA ett behandlingsprogram i grupp för vuxna som vill

• UNGA FORUM för unga mellan 16-25 år.
(400 individuella samtal, 300 måltider till unga,
32 läxhjälpstillfällen, ca 100 deltagare i aktiviteter)

Vi driver tre väletablerade sociala företag i Linköping och ett
nystartat i Norrköping. (96 deltagare i arbetsträning,
3 utbildningstjänster)

• STADSMISSIONENS CAFÉ
• RESTAURANG VON DUFVA

skede och höja målgruppens hälsostatus. Uppdraget är att
arbeta hälsofrämjande genom information och utbildning om
bl.a. hälsa, kost- och näringslära. Öppen för målgruppen en kväll
i veckan. (IOP Region Östergötland, 204 patientbesök)

• PENTRU TINE Projektet ”Pentru Tine- För dig” medfinansieras av
Europeiska unionen (FEAD- fonden för europeiskt bistånd för
dem som har det sämst ställt). Projektet genomförs i och kring

Att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer och få
personligt samtalstöd är ibland det som hjälper en människa
vidare i det svåra. Samtalet är en möjlighet att förstå sin situation
bättre, få strategier för att hantera svåra situationer eller finna en
framtid att sträva efter.

• OASEN HVB är vårt behandlingshem exklusivt för kvinnor.
Unik kombinationsbehandling för våldsutsatthet och
substansberoende (alkohol, droger, läkemedel).
(17 vårdplatser, 6 fullföljda COPE-behandlingar)

Linköping, Uppsala, Stockholm och Eskilstuna. Syftet med
projektet är att ge förbättrad hälsa och ökad egenmakt för
EU-medborgare i utsatthet som vistas i Sverige. Detta uppnås
genom hälso- och samhällsinformation med fokus på EUmedborgares rättigheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet
och EU. (1 048 möten/insatser i region Östergötland)

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

• SKALSKYDDAT BOENDE (7 lgh som utgör 8 platser +
2 akutplatser, samt 4 boendestödplatser)

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

• MIN SOMMAR - MITT LIV tillsammans med Samtalsringen.

• MATPRENUMERATION för människor som lever i ekonomisk

Genom arbetsträning hos oss får människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden möjlighet att hitta sin väg till delaktighet i
samhälle och arbetsliv.

• STADSMISSIONSHÄLSAN Hälsovård med målet att ge vård i tidigt

se över som alkohol-/drogvanor. (5 män och 4 kvinnor)

För unga killar i Linköping och Norrköping där de får möjlighet
att prata om viktiga ämnen, delta i aktiviteter och lyssna på
inspirerande föreläsningar. (6 deltagare Linköping, 14 deltagare
Norrköping)

ARBETSINTEGRATION

SKYDD OCH BEHANDLING

utsatthet. (ca 10 000 matlådor och ca 10 000 matkassar delades
ut i Östergötland)

• CROSSROADS ett råd- och stödcenter för utsatta
EU-medborgare samt människor som lever i en socialt och
ekonomiskt utsatt situation (IOP Linköpings kommun).
Målet med verksamheten är att motverka socialt
utanförskap, stärka varje människa och fungera som länk
till myndigheter.

• SKYDDAT BOENDE (18 kvinnor och15 barn)
>> För vuxna och barn som behöver professionellt
samtalsstöd och stöttning i en jobbig livssituation

• FAMILJERÅDGIVNING (157 par samt enskilda samtal med
20 kvinnor och 15 män)

• ANHÖRIGSTÖD BARN (75 barn i åldrarna 4-20 år samt samtal
med 20 enskilda föräldrar)

• CHATT OCH JOURTELEFON Stöd och råd i frågor om man
misstänker att en själv eller någon man känner är utsatt
för våld hemma eller i en relation.

Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov av enklare
lunch, dusch och tvättmöjligheter samt erbjuder rådgivning,
information och stöd vid myndighetskontakter.
(783 rådgivningsmöten, 2 885 serverade luncher)

• STADSMISSIONENS SECOND HAND LINKÖPING
• STADSMISSIONENS SECOND HAND NORRKÖPING

1
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AKTUELLA PROJEKT OCH NYA
VERKSAMHETER UNDER 2020
EGNA LÄGENHETER VID HEMLÖSHET
Stadsmissionen kan nu erbjuda män, kvinnor och hela
familjer i Linköping ett tillfälligt boende i vandrarhemsplatser genom ett avtal med Linköpings kommun.
Dessa lägenheter är små men fullt utrustade med möbler
och tillgång till kök, dusch och tvättmaskin.
“Det är oerhört viktigt för sin integritet att kunna stänga
dörren om sig på natten, ha en riktig säng att sova i,
möjlighet att laga sin egen mat till sig och sina barn och
att kunna tvätta sina kläder. Eftersom vi även kan erbjuda
andra stödinsatser i kombination med denna boendelösning hoppas vi förflytta människor till långsiktigt hållbara livssituationer”, menar Annelie Johansson, enhetschef.

gruppaktiviteterna som varit mycket uppskattade.
Teman har valts efter målgruppens intresse och behov.
Lokala fältteam arbetar uppsökande i Östergötland,
Eskilstuna, Stockholm och Uppsala för att informera om
hur personer kan hitta rätt väg för att få sina rättigheter
uppfyllda. Projektet som ägs av Sveriges Stadsmissioner
finansieras av Europeiska unionen och FEAD-fonden för
europiskt bistånd.

CHATT OCH JOURTELEFON
I tider av isolering ökar våld i hemmet. Vi ser att det i
pandemins spår finns ett stort ökat behov av att kunna
ställa frågor om våld. Stadsmissionen har därför under året
öppnat en chatt och en jourtelefon för de som behöver
och vill prata med någon.

”VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH MÄNS VÅLD MOT
Annelie Johansson, enhetschef

PENTRU TINE
Pentru Tine är rumänska och betyder ”För dig”. Det är
också namnet på projektet som ger hälso- och samhällsinformation till utsatta EU-medborgare för att förbättra
hälsan, öka inkludering och ge kunskap om rättigheter
och skyldigheter. I Östergötland har under året som gått
genomförts ett antal workshops som: ”Introduktion till
Sverige och Europa”, ”Information om COVID-19” och
”Tandvård”. Både kvinnor och män har deltagit i

Foto: Kristna Valheim Stiauren
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”JAG VILL BERÄTTA SÅ ATT INGET ANNAT BARN SKA BEHÖVA HA DET SÅ HÄR.
Barn som hjälpte till med rapporten ”Min tur att berätta”

BARNS RÄTT I SKYDDAT BOENDE
Att uppleva våld mellan föräldrar ger allvarliga
konsekvenser för barn. Projektet ”Barns rätt i skyddat
boende” som Linköpings Stadsmission driver tillsammans
med Göteborgs Stadsmission och Bris har lett till många
konkreta förbättringar för barn som behöver fly från sina
hem. I samverkansprojektet som finansieras av
Postkodlotteriet, får nu barn vara med och påverka hur
verksamheten utformas, där barnens tankar, idéer och
kunskap tas tillvara.
Våra boenden utgår från varje barn som en egen individ
med egna rättigheter och behov. Idag saknas tyvärr
möjlighet för socialtjänsten att ge skyddade boenden
uppdrag för barn, men de som upplever våld mot en
förälder är själva våldsutsatta och behöver stöd. Hos oss
möts varje barn av kunniga och professionella vuxna som
finns här just för dem. Tillsammans utformar vi individuellt
anpassat stöd för att bearbeta våld, för en fungerande
skolgång och för en så god vardag som möjligt.

”Projektet belyser hur mäns våld mot kvinnor
är ett samhällsproblem som i högsta grad
drabbar barn. Tack vare barns delaktighet och
egna berättelser får vi en värdefull inblick i deras
liv och en möjlighet att stärka deras rättigheter
under vistelsen på skyddat boende.”

KVINNOR ÄR ETT ALLVARLIGT SAMHÄLLSPROBLEM.
MÅNGA VÅLDSUTSATTA ÄR I BEROENDESTÄLLNING
TILL SIN VÅLDSUTÖVARE OCH HÅRT KONTROLLERADE.
GENOM VÅR NYA KANAL HOPPAS VI KUNNA NÅ FLER.

Drygt 6 000 barn befinner sig varje år på ett skyddat
boende med sin ena förälder, på flykt undan livsfarligt våld
i hemmet. Stadsmissionen och Bris rapport ”Min tur att
berätta” lyfter barns egna upplevelser och erfarenheter för
att belysa hur skyddet behöver stärkas.
Rapporten har även legat till grund för flera debattartiklar,
ett omfattande opinionsarbete och för Stadsmissionens
remissvar på promemorian Ds2020:16; Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.

Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef på Stadsmissionen.

KVINNOR PÅ OASEN ERBJUDS NEUROFEEDBACK, NTF
Klienter på HVB-hemmet Oasen har ofta en komplex
problematik med flera olika diagnoser. Alla är kvinnor med
beroende. De flesta är eller har blivit våldsutsatta. Sedan
en tid tillbaka har Oasen HVB egen utrustning och utbildad
personal inom området Neurofeedback och behandlingen
erbjuds nu inom ramen för det ordinarie programmet.
NFT, eller Neurofeedback, är ett vetenskapligt validerat
dataträningsprogram som hjälper hjärnan att reglera sin
egen aktivitet. Programmet ger möjlighet att bättre klara
av att behålla uppmärksamheten, lugna ner stressreaktioner eller konsekvenserna av olika former av
beroende.
De klienter som genomgått behandlingen på Oasen HVB
säger att de har en ökad känsla av lugn, att kroppen kan
slappna av och att axlarna sjunker. Deras huvudvärk
släpper, samtidigt som irritation och frustration minskar
och energin ökar.

RAPPORTEN: MIN TUR ATT BERÄTTA, BARNS RÖSTER OM
ATT LEVA MED VÅLD

Sara Liljegren, projektledare och enhetschef för skyddat
boende med barnrättsperspektiv

RAPPORTEN “MIN TUR ATT BERÄTTA” VANN
PUBLISHINGPRISET I KATEGORI PRINT/RAPPORTER
Publishingpriset är fristående från branschens
organisationer. En jury bedömer, förutom helheten, också
fyra olika aspekter av kommunikation, där designen är lika
viktig som till exempel textinnehåll, användbarhet och det
fysiska utförandet.

STADSMISSIONEN VÄXER
Stadsmissionen växer och etableras i fler städer.
Läs mer om Stadsmissionen i Norrköpings på sida 22-23.
”Barns rätt i skyddat boende” är ett samverkansprojekt
mellan Sveriges Stadsmissioner, Bris och forskare på Tema barn vid
Linköpings Universitet, Linköping
13
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ORDFÖRANDE PETHER NORDIN HAR ORDET
Jag har ibland tänkt när jag skrivit på denna sida i
Stadsmissionens årsredovisning, att det vore härligt
vid något tillfälle att kunna säga: ”Nu är vi färdiga med
vårt arbete. Det finns inte längre människor som lever i
utsatthet i Linköping, Norrköping eller Motala –
och inte heller i Östergötland i övrigt. Människornas
livssituation i denna del av Sverige är god – människors
egenmakt och delaktighet i samhällslivet i stort är så
bra att vi beslutat föreslå årsmötet att lägga ned
föreningen Linköpings Stadsmission.”
Ja, så är det – visst vore det härligt att kunna skriva något
sådant – och att som ordförande i styrelsen kunna lägga
ett sådant förslag till årsmötet. Och att där få höra våra
medlemmar, flera av kyrkorna i Linköping och Norrköping,
besluta: ”Javisst, så är det. Låt oss göra det! Målet är
uppnått – människors livssituation är numera god.”
Men vi vet också att vi är långt ifrån en sådan situation.
Vi har under de 49 år som Linköpings Stadsmission
existerat dessvärre aldrig haft anledning att fundera i de
banorna. Under det år som gått har vi kunnat konstatera
att när det kör ihop sig i samhället, som en pandemi med
åtföljande restriktioner medför, då är det de utsatta som
drabbas hårdast.

”

UNDER DET ÅR SOM GÅTT HAR VI KUNNAT
KONSTATERA ATT NÄR DET KÖR IHOP SIG
I SAMHÄLLET, SOM EN PANDEMI MED
ÅTFÖLJANDE RESTRIKTIONER MEDFÖR,
DÅ ÄR DET DE MEST UTSATTA SOM
DRABBAS HÅRDAST.

Därför är vårt uppdrag dessvärre kvar – och kanske mer
aktuellt än det varit under alla de år vi funnits och verkat.
Vi ser varje människa som en unik person, likvärdig alla
andra människor – oavsett livssituation. Vi utgår från att
varje människa söker mening och sammanhang med sitt
liv och är unik i sin längtan att få skapa och bidra.
Vi utgår ifrån att samhällets lagar skyddar och främjar
den enskilda individen – vi står upp för att mänskliga
rättigheter och skyldigheter utövas i samhället och i vår
egen verksamhet.

” SER VARJE MÄNNISKA SOM EN
VI
UNIK PERSON, LIKVÄRDIG ALLA ANDRA
MÄNNISKOR - OAVSETT LIVSSITUATION.
Det här gör alla våra 240 anställda och 119 volontärer
varje dag under årets alla 365 dagar. Tack alla ni för era
uthålliga och kompetenta insatser. I den viljan,
ambitionen och arbetet bidrar Stadsmissionens
16 medlemmar, alla gåvogivare, sponsorer, advisory
board, styrelsekollegor med mera. Era insatser har varit
ovärderliga under ett besvärligt år.
Att hjälpa och stödja människor som lever i utsatta
livssituationer har varit vår drivkraft sedan starten 1972.
Och vi kommer att arbeta vidare med ambitionen att
kanalisera all god vilja som finns hos så många så länge
det behövs.
Pether Nordin
Ordförande, Linköpings Stadsmission

Jovisst – alla vi som lever här har fått det mer besvärligt.
Men alla de som redan innan pandemin levde på
marginalen, har i och med pandemin kommit än på fel sida
av den acceptabla och rimliga gränsen. Dessa människor
har helt enkelt förpassats in i en situation som är
oacceptabel och orimlig för en människa som lever i
Linköping, Norrköping eller Motala.
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”VI HAR JOBBAT VÄLDIGT HÅRT UNDER 2020 – TRYCKET PÅ STADSMISSIONEN

HAR ÖKAT OCH MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER HAR DRABBATS HÅRT
AV PANDEMIN. MEN MITT I ALLT DET SVÅRA VÄXER ÄVEN ENGAGEMANG,
NYFIKENHET, LUST ATT GÖRA NYTT OCH EN STARK KÄNSLA ATT KAVLA UPP
OCH KÖRA.

DIREKTOR SANNA DETLEFSEN HAR ORDET
Varje dag och natt, årets alla dagar pågår aktivitet
på Stadsmissionen. I våra tre städer Norrköping,
Motala och Linköping sker möten mellan människor.
Vi har olika roller och utgångspunkter i dessa möten
men en sak är säker; vi alla har samma värde av att
vara människa. Alla har rättigheter, är jämlika och
ska behandlas och bemötas utifrån våra olika
situationer och behov.

Det går bara på ett sätt – att alla medarbetare varje dag
gör sina analyser, anpassar och ändrar om och om igen.
Det har vi gjort och med framgång. Alla verksamheter
har hållit öppet, människor har fått sitt stöd och
kreativiteten har inte visat några gränser. Över hela
Stadsmissionen, både i verksamhet och stödfunktioner,
har alla jobbat tillsammans för att åstadkomma detta.
Det är jag oerhört stolt över.

Denna hållning är en grund i Stadsmissionens värdegrund och i allt vårt arbete. Vi märker dagligen ett fokus
på att våra grundläggande behov av att vara människa
behöver stärkas. Vi gör det i arbetet med basbehov,
vi gör det i arbetet med att stötta till socialt rättighetsarbete och vi gör det i behandlande situationer.
Vi på Stadsmissionen bemöter alla olika – just med
denna utgångspunkt.

”
MÄNNISKOR
VILL HA HJÄLP, MEN DE
VILL HA STÖD UTIFRÅN SIN EGEN
VILJA OCH SITUATION.
Om och om igen hör vi på Stadsmissionen att det
finns människor som inte ”vill ha hjälp”. Det är ett
resonemang vi inte håller med om. Människor vill ha
hjälp, men de vill ha stöd utifrån sin egen vilja och
situation. Att neka ett erbjudande innebär inte att
alternativet är att inte få hjälp alls. I många möten jag
har haft under året med politik, tjänstepersoner,
näringslivet, i media och internt vill jag lyfta denna
aspekt – för jag märker att det sägs så ofta att det
nästan blir till en sanning.

VI HAR VÄXLAT UPP OCH STÄLLT OM
Under året har vi tillsammans jobbat hårt för att hålla
vår verksamhet öppen. Redan i mars när första tecknen
om vad som skulle komma skapade vi en beredskapsgrupp för COVID-19. Vårt starka fokus är och har varit
att inte stänga ner. Vi växlar upp och ställer om. På vilket
sätt kan vi jobba för att skapa trygghet hos människor,
ge stöd, ge information och lyfta människor i utsatta
livssituationers perspektiv?
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Sanna och Peder, tf. affärssområdeschef och etableringsansvarig
Norrköping, hjälper till att dela ut matkassar under
matutdelningen i Norrköping.

Vi har jobbat väldigt hårt under 2020 – trycket på
Stadsmissionen har ökat och människor som lever i
utsatta livssituationer har drabbats hårt av pandemin.
Men mitt i allt det svåra växer även engagemang,
nyfikenhet, lust att göra nytt och en stark känsla av att
kavla upp och köra. Det vill jag förmedla till dig som
läser och det tar jag med mig från året 2020.

Sanna Detlefsen

Direktor, Linköpings Stadsmission
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ÅRETS STORA UTMANINGAR

I PANDEMINS SPÅR

ETT VÄLFÄRDSSAMHÄLLE
DÄR INTE ALLA FÅR PLATS
ETT VÄLFÄRDSSAMHÄLLE DÄR INTE ALLA FÅR PLATS

När katastrofer drabbar världen är det alltid
människor som lever i utsatta livssituationer som
drabbas allra hårdast. Coronapandemin är inget
undantag. Under 2020 har Stadsmissionen
dagligen mött människor som blivit direkt drabbade
av pandemins samhällseffekter. Det är människor
som deltog i våra verksamheter sedan tidigare, men
även nya målgrupper som sökt sig till oss för akut
stöd.

HEMLÖSHET

Förståelsen för människor i utsatta livssituationer har
ökat under året. Förståelsen för vad det innebär för den
hemlöse att inte kunna isolera sig i hemmet. Fler förstår
även konsekvenserna av ofrivillig social isolering och att
pandemin har lett till mer våld och missbruk i hemmet.
Allt fler förstår också vad det innebär att inte kunna
mätta sin familj under hela månaden.

På bara några veckor gick vi från normal vardag till en
värld i kaos. Rekommendationer gavs att hålla avstånd,
tvätta händerna ofta och att hålla sig hemma om man
var sjuk. Restriktioner som blev svåra att följa för den
som lever i hemlöshet. De hemlösa vi möter i vår
verksamhet berättar om att det är svårt att hålla sig
uppdaterad om information och restriktioner rörande
pandemin. Det är nu ännu mer påtagligt att inte ha en
trygg plats att kalla sitt hem, där man kan isolera sig men
också sköta sin hygien. Under året har vi haft möjlighet
att öppna upp vandrarhemsplatser för hemlösa samt
utöka öppettider för vår öppna sociala verksamhet.

SÅ DRABBAS MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER

ARBETSLÖSHET

Många reagerar som om behoven är nya och uppkomna
på grund av pandemin. Så är inte fallet. Den utsatthet
som vi ser idag har vuxit fram i vårt land under de
senaste decennierna –pandemi eller inte pandemi.
Utsattheten har alltid funnits där, men just nu ökar den.
I följderna av en lågkonjunktur ser vi en oroande
utveckling framför oss, med risk att de som redan lever i
svår utsatthet hamnar ännu längre ner på prioritetslistan.
På grund av att socialtjänsten överbelastas i samband
med att behovet av stödinsatser ökar, riskerar alltså
samhället att fler människors sociala rättigheter uteblir
och det sociala välfärdssystemet hotas. Civilsamhälle,
offentlig sektor och näringsliv måste samarbeta för att ta
oss igenom denna kris - tillsammans.
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Stadsmissionen konstaterar att dagens välfärdssamhälle
inte har plats för alla eftersom så många söker sig till
civilsamhället för att klara av vardagen.

På Stadsmissionen jobbar vi med arbetsträning. Vi möter
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller
vars nästa steg är ett fast jobb. Det kan vara människor
som har ryggproblem, varit långtidssjukskrivna, behöver
språkträna eller som av många andra anledningar inte är
på en permanent arbetsplats.
Under året när företag stängt ner eller minskat
anställningar, har det inneburit stora konsekvenser för
människor som är på väg ut i arbetslivet. De som redan
stod utanför arbetsmarknaden står nu ännu längre bort,
då konkurrensen om arbete har ökat när fler har förlorat
jobben till följd pandemin.

FATTIGDOM
I Sverige lever många under så små ekonomiska ramar
att de inte klarar sig utan Stadsmissionens och övriga
civilsamhällets hjälp. Vi möter allt fler barn i ekonomisk
utsatthet som inte kan äta sig mätta i slutet av
månaden. Idag lever nästan 20 000 barn i ekonomisk
utsatthet i Östergötland. Vi tror att pandemin bidrar till
att den siffran ökar.
Mat har alltid varit en viktig del av Stadsmissionens
verksamhet. Det är en grundpelare att människor får
sina fysiska trygghetsbehov tillfredsställda för att vi ska
kunna stötta dem i andra områden i deras livssituation.
Under 2020 har Stadsmissionen utökat verksamhet
relaterat till mat och basbehov för de som lever i utsatta
livssituationer.

SOCIAL ISOLERING
Många som kommer till Stadsmissionen saknar ett
socialt nätverk och lever i utanförskap. Ofrivillig
ensamhet är nära sammankopplat med psykisk ohälsa.
Detta medför att det kommer behövas utökade stödinsatser för att arbeta med psykisk ohälsa, och de
effekter som den ofrivilliga ensamheten innebär för
individen. Både i ung och vuxen ålder.
För många av våra besökare är Stadsmissionens
verksamheter den enda trygga punkten i tillvaron. Det är
en plats för gemenskap och en möjlighet att söka stöd
för att ta sig vidare från en utsatt livssituation. Under
pandemin har Stadsmissionen gjort allt för att anpassa
verksamheter så att vi kan fortsätta hålla öppet.

Fler än någonsin har sökt sig till oss för stöd och vi ser
att den ofrivilliga social isoleringen har påverkat alla
målgrupper.

VÅLDSUTSATTHET
Under tider av social isolering, när många minskar eller
helt förlorar kontakten med sitt nätverk utanför hemmet
ökar risken för de som lever i dysfunktionella hemmiljöer.
De kvinnor och barn som upplever våld i hemmet har
haft ännu svårare att få stöd till att lämna sin hemmiljö.
Stadsmissionen startade därför en chatt- och jourtelefon där vi har blivit kontaktade av de som vill ta sig
ur en våldsam relation eller anhöriga som vill ha stöd i
att hjälpa dem i sin närhet. Stadsmissionen vill uppmana
alla vuxna att hålla ett extra öga och öra framme när det
gäller barnen i vår omgivning. Var uppmärksam på hur
de mår och var inte rädd för att ställa de tuffa frågorna
om hur de har det hemma.

Deltagare som umgås på gården till Kontaktcentrum.
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STADSMISSIONEN VÄXER
ETABLERADES I NORRKÖPING

ÖPPNING AV SECOND HAND
I ambitionen att göra mer för fler klev Stadsmissionen
in i Norrköping under början av 2020. Samtal hade
pågått under en längre tid med Svenska Kyrkan i
Norrköping och det fanns en tydlig gemensam vision
om att skapa en mänskligare stad.

Etableringen påbörjades bland annat tack vare Svenska
Kyrkan i Norrköpings stöd. Kartläggningen som blev
starten visade stora utmaningar. Tillsammans fick vi
tidigt en bild av nuläget för människor som lever i
utsatta livssituationer i staden.
Norrköping – en stad med hög arbetslöshet,
integrationsproblematik och en historia med stort flöde
av droger har som många andra städer utmaningar
med flertalet samhällsproblem. Det vi främst såg var en
utbredd fattigdom, stort utanförskap, beroendeproblematik och utmaningar kring hemlöshetsfrågan.

ETT STEG I TAGET
När man etablerar en Stadsmission i en ny stad finns
givetvis en önskan att göra stor skillnad snabbt. Första
tiden handlade mycket om att etablera nya kontakter
och planera verksamhet. Målet var att göra så effektiva
insatser som möjligt på både kort och lång sikt.
Vi identifierade att det fanns ett stort behov av att stilla
basbehov. Vårt matprogram blev det första projektet i
staden. Från och med mitten av juni 2020 delade
Stadsmissionen i Norrköping varje vecka ut mat till
människor som lever i ekonomisk utsatthet. Många av
dessa hade drabbats hårt av pandemin och stod helt
utan inkomst.

Öppningen av vårt första sociala företag, Stadsmissionens
Second Hand i varuhuset Spiralen, var en viktig milstolpe.
Butiken öppnade i augusti 2020 och är en bas för arbetsintegration och hållbar konsumtion. Här kan både
människor och prylar få en andra chans. Starten blev
utmaning på grund av pandemin. Trots detta kom verksamheten igång med deltagare inom arbetsintegration,
vi fick en stabil kundbas och löpande fick vi in skänkta
kläder och prylar till butiken. Även intresset av att
engagera sig som volontär fanns tidigt och vi fick
flertalet som hjälpte oss regelbundet.

MIN SOMMAR - MITT LIV
En viktig del i Stadsmissionens arbete för människor
som lever i utsatta livssituationer är insatser för unga.
Ett samarbete med den ideella föreningen Samtalsringen
påbörjades därför under sommaren 2020. Projektet fick
namnet "Min sommar - Mitt liv".
Unga killar i åldrarna 15-25 i Norrköping och Linköping
fick delta i roliga aktiviteter, träna på att prata om viktiga
ämnen och delta i inspirerande föreläsningar. Syftet var
att ge dem en sommar att minnas och verktyg för att
möta en ljusare framtid. Killarna fick bland annat
besöka huvudstaden, testa på att spela golf och hjälpa
till som volontärer under Stadsmissionens matutdelning.

MATPROGRAM
2020 var ett tufft år för många. Människor som redan
hade det knapert fick det sämre när många arbeten
försvann på grund av pandemin och handläggningstiderna blev långa. Flertalet av människorna i
matprogrammet som är långtidssjukskrivna eller får
försörjningsstöd har svårt att få pengarna att räcka hela
månaden.
Stadsmissionens matprogram innebär att människor
som lever i ekonomisk utsatthet kan få hjälp med mat
och hygienartiklar. Totalt delades det ut nästan 6000
matkassar, över 6000 matlådor och 2700 smörgåsar i
Norrköping under 2020.
Detta har möjliggjorts tack vare bland annat ett större
bidrag från Radiohjälpen, stöd från Svenska kyrkan,
företag och privatpersoner som skänkt monetära gåvor
samt volontärer som hjälpt med utdelningen. Matlådor
och smörgåsar producerades av deltagare som arbetstränade i vårt sociala företag: Restaurang von Dufva och
Stadsmissionens Café. Insatsen har därmed gjort dubbel
skillnad i både Norrköping och Linköping.
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Killar mellan 15-25 år fick möjlighet att delta i ”Min sommar - Mitt liv”
i samarbete med Samtalsringen

LÅNGSIKTIG FÖRÄNDRING PÅ FLERA PLAN
Samtidigt som fokus har varit på att snabbt få igång
verksamhet har också uppmärksamheten legat på långsiktighet och strategi. För att få till förändring över tid
krävs andra typer av insatser. Stadsmissionen vill arbeta
med att förflytta människor från exkludering till
inkludering och gemenskap. Ett exempel på ett sådant
arbete var samarbetet med Samtalsringen som
beskrevs i stycket ovan. Aktiviteter och samtal ger unga
en tro på sig själva och en ljusare framtidsblick.

FÖR EN MÄNSKLIGARE STAD
Många ville vara med och stötta Stadsmissionens arbete
i Norrköping. Många sträckte ut en hand för samverkan.
Tillsammans med kommunen, civilsamhället och
näringslivet kan vi göra Norrköping till en mänskligare
stad för fler. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för
staden och människorna i den under många år framöver.
23

LINKÖPINGS STADSMISSIONS HUVUDPARTNER BOTRYGG

TILLSAMMANS
SAMVERKAN GÖR SKILLNAD
Tack vare engagemang från näringsliv, offentlig
sektor, privatpersoner, stiftelser, fonder och
andra aktörer har Stadsmissionen kunnat verkställa
verksamhet under 2020. Verksamhet som innefattar
professionellt socialt arbete där vi kan erbjuda akut
stöd samt jobba proaktivt för att stötta människor
i utsatta livssituationer. Tillsammans skapar vi ett
mänskligare samhälle.

NÄRINGSLIV
Genom Stadsmissionen kan företag jobba direkt med
social hållbarhet lokalt och därmed bidra till FN:s globala
hållbarhetsmål - Agenda 2030. Många företag väljer att
samarbeta med Stadsmissionen för att konkretisera sin
CSR- eller SDG-strategi. Under 2020 har vi sett ett ökat
engagemang hos näringslivet för sociala hållbarhetsfrågor.

OFFENTLIG SEKTOR
Ett flertal av Stadsmissionens verksamheter i
Östergötland bedrivs på uppdrag av kommun samt
genom IOP med kommun eller region. Under 2020 har
vi utökat våra avtal med fler kommuner för skyddat
boende med barnrättsperspektiv. Stadsmissionen har
också ingått ramavtal med Linköpings kommun samt
Norrköping kommun gällande vandrarhemsplatser för
människor i hemlöshet eller som av annan anledning
behöver en tillfällig bostad. Även vårt behandlingshem
Oasen HVB har ingått nya RAM-avtal med en stor mängd
kommuner.
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Genom Tent of Kindness och Wall of Kindess har privatpersoner lämnat in matvaror, hygienartiklar och varma kläder till människor i utsatta livssituationer.

”Botrygg vill med sitt samarbete med
Stadsmissionen bidra till ett mer inkluderande
samhälle. Ett samhälle där människor som
på något sätt hamnat snett får en hjälpande
hand på väg tillbaka till en bättre vardag.
Vi har valt att jobba med Stadsmissionen då
de är en seriös organisation som bedriver ett
professionellt hjälparbete.”

PRIVATPERSONER
Under 2020 har vi även sett ett ökat engagemang från
privatpersoner.

Adam Cocozza, VD Botrygg

Många privatpersoner har skänkt monetära gåvor som
bland annat har finansierat matinsatser i form av
matlådor eller matkassar. En stor del privatpersoner har
även skänkt prylar till vår Second Hand samt julklappar
till människor vi möter. Under 2020 har Stadsmissionen
delat ut cirka 1000 julklappar till människor som lever i
utsatta livssituationer i Östergötland.

VOLONTÄRER
Inom flera av Stadsmissionens verksamheter finns det
möjlighet för privatpersoner att engagera sig ideellt som
volontär. Genom att volontärer stöttar ordinarie
medarbetare har Stadsmissionen möjlighet att erbjuda
fler människor stöd till att förbättra sin livssituation.
Många av Stadsmissionens volontärer tillhör en
äldre målgrupp och har därmed varit i riskgrupp under
pandemin. Vi har under 2020 växlat upp verksamhet för
att kunna möta det ökade stödbehovet. Ett exempel på
verksamhet som har varit i stort behov av volontärer
är vår matutdelning. Därmed har vi behövt rekrytera
många nya volontärer. Det har varit stort intresse av att
engagera sig ideellt för att stötta människor lokalt vars
livssituation har försämrats till följd av de samhällseffekter som pandemin burit med sig.

Utflykter, aktiviteter och äventyr är tyvärr inte en
verklighet för alla även under normala omständigheter.
Antalet människor som kämpar med att få ihop
ekonomin ökar och många upplever ett utanförskap i
samhället. Stadsmissionen ser att det kommer vara extra
viktigt framöver att skapa mötesplatser där människor
finner en gemenskap med andra. Tack vare Botrygg så
kan vi ge fler barn och unga möjligheten att vara en del
av ett sammanhang.

Som Huvudpartner till Linköpings Stadsmission bidrar
Botrygg till att barn och unga får upplevelser de annars
inte får ta del av. Botrygg gör det möjligt för oss att ge
fler barn en barndom värd att minnas.

Vår verksamhet Unga Forum tog med sig 14 förväntasfulla ungdomar på
skidläger under sportlovet. Något som var möjligt tack vare insamlade medel.

TACK TILL ALLA FANTASTISKA GIVARE SOM VARIT MED OCH STÖTTAT STADSMISSIONEN
Tack till alla våra enskilda gåvogivare, företag, församlingar, föreningar och fonder för att ni varit med och gjort det
möjligt. Tack också alla ni som skänkt av er tid och ert engagemang som volontärer och till er som skänkt varor till oss.

HUVUDPARTNER

VÄNFÖRETAG

Botrygg, Svenska kyrkan i Norrköping,
Svenska Postkodlotteriet

Agama Technology
Alltransport
Anatomic SITT
Bengt Dahlgren
Biototal
Capio Movement
Carbex
Crearum

PARTNERFÖRETAG
Envima, IKEA, Drake Analytics,
Fastighetsbyrån, Åhléns

Lundbergs Fastigheter
Fergas
Gaia
Grebo El
Haugen-Gruppen
Heimstaden
HSB
Hyresbostäder

Maxi Ica Linköping
IFK Norrköping
Norrköpings Hamn
Odd Fellow Orden
Office Sverige
PNM Music
Pulsa Utveckling
Pågen

Riksbyggen
Rotary
Sankt Kors Fastigheter
SEB
Stångåstaden
Tekniska Verken
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FRAMTIDSBLICKEN
VI VILL GÖRA MER FÖR FLER
Samhällsproblemen Stadsmissionen fokuserar på
tenderar till att öka. Trots många goda krafter i
samhället möter vi fler människor som behöver
stödinsatser.
Konsekvenserna av pandemin har förstärkt vårt existensberättigande ytterligare. Människor som redan lever i
utanförskap hamnar ännu mer utanför. Insatser för att
minska hemlöshet, psykisk ohälsa och andra samhällsproblem tenderar att prioriteras ner. Att nu bidra till ett
mänskligare samhälle och hitta nya grepp för att bygga
välfärd kommer att bli än mer relevant. För att bli
relevant krävs kunskap om vad som ger effekt och hur
den effekten ser ut. Detta ska vi mäta och kommunicera.

VERKSAMHETSSTRATEGI 2021-2024
Strategin ”Mer för fler” 2021-2024 består av geografisk
tillväxt. Utifrån definierade samhällsproblem skapar
Stadsmissionen verksamhet för att ge människor
möjlighet till förändring. Detta gör vi via sålda tjänster,
partnerskap med offentlig sektor, samarbeten med
företag, finansiering från stiftelser och fonder samt
engagemang från filantroper och privata givare.
Alltid utifrån ett behov i staden.
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Tillväxt ska skapas genom robusta, effektfulla verksamheter med god kvalitet i fokus. Verksamheter ska ge
effekt för deltagaren, nytta för samhället och ligga i linje
med Stadsmissionens vision.
Vi ska utmana och komplettera samhället genom att
bedriva och innovativt utforma social verksamhet.
Genom proaktiv kommunikation ska vi även verka som
opinionsbildare i syfte att nå en samhällsförbättring.

EN STAD DÄR DET FINNS EN STADSMISSION ÄR

EN LITE BÄTTRE STAD ATT LEVA I - FÖR ALLA

Stadsmissionen ser samhällsutmaningar som gemensamma utmaningar för det offentliga, civilsamhället
och näringslivet. Stadsmissionen vill medverka till
samarbete de tre emellan för att skapa nya livschanser
för fler människor. Att göra detta är att bidra till ett gott
samhällsklimat och skapa mervärde och nytta för alla
medborgare. En stad där det finns en Stadsmission blir
därför en bättre stad att leva i - för alla.
Resan mot 2024 – Mer för fler – har börjat
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STYRELSEN
STYRELSENS ARBETE UNDER 2020
Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse
som består av 13 ledamöter. Förslaget till ledamöter
bereds av en valberedning och Linköpings
Stadsmissions medlemmar väljer styrelse vid
årsmötet som vanligtvis hålls i april. Föreningens
medlemmar träffas därutöver vanligtvis även vid ett
tillfälle under hösten.
PETHER NORDIN, ordförande

Stiftsdirektor vid Linköpings stift.
Civilekonom som varit verksam
inom olika företag och myndigheter
i Östergötland (bland annat Östgöta
Enskilda Bank, Ericsson, Kreatel
Communications, Correnkoncernen
och Transportstyrelsen).
Ordförande i styrelsen för biståndsorganisationen Diakonia. Har
under året deltagit i 7 av 7 möten.

ANNA RAMÉN, vice ordförande

Teolog med intresse för socialt
arbete. Har bland annat arbetat
som volontär på olika Moder
Teresa hem i Indien. Är idag chef för
Diakonicentrum som främst arbetar
med diakonalt utvecklingsarbete,
asyl- och migrationsfrågor och
mänskliga rättighetsfrågor. Har
under året deltagit i 7 av 7 möten.

LANA BRUNELL

Press- och PR-ansvarig på Tekniska
verken i Linköping sedan 2015,
dessförinnan journalist på Sveriges
Radio i 25 år. Sångerska som bland
annat har startat och leder Stadsmissionens kör. Styrelseledamot i
Hagdahlsakademien och Sällskapet
Tage Danielssons vänner. Har under
året deltagit i 6 av 7 möten.

ANDREAS HELLGREN

Fastighetsekonom med erfarenhet från privat och offentlig
verksamhet. Egenföretagare inom
fastighetsförvaltning i Norrköping.
Engagerad i orientering som
utövare och ledare i Valdemarsvik.
Fritidsbonde med betoning på
skog. Har under året deltagit i 7 av
7 möten.

GUSTAV SANDBERG

Juristexamen Lunds universitet
2003. Advokat sedan 2008.
Delägare på Advokatfirman
Glimstedt. Har under året deltagit
i 6 av 7 möten.

Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid sju
tillfällen, varav en gång digitalt. Vid ett av styrelsens
sammanträden deltar den av årsmötet valde
revisorn för att där ge en fördjupad genomgång av
de iakttagelser han gjort i sin granskning.
Styrelsen har ett arbetsutskott som förbereder
styrelsens möten och möjliggör en löpnade kontakt
mellan styrelse och direktor. Arbetsutskottet har
träffats tio gånger under 2020.
Styrelsens arbete följer ett ”årshjul” som säkerställer
god styrelseordning och efterlevnad av lagkrav.
I början av året följer styrelsen upp föregående års
verksamhet och ekonomi, något som leder fram
till undertecknande av årsredovisningen. Vidare
behandlar styrelsen styrande dokument och vårens
arbete avslutas med en strategidag då föreningens
långsiktiga inriktning diskuteras, något som sedan
konkretiseras i verksamhetsplanen för efterföljande
år.

FRIDA ROTH

Utbildad beteendevetare, inriktning
sociologi med 15 års erfarenhet av
HR-arbete inom såväl privat sektor
(IKEA och Academic Work) som
ideell sektor (studieförbundet
Sensus). Är idag HR-ansvarig inom
Region Östergötland. Satt tidigare
i styrelsen för Sveriges HRförening, region Sydost. Har under
året deltagit i 4 av 7 möten.

GUNILLA SANDH

Har varit anställd i Linköpings
kommun inom skola/förskola sedan
1974, mellan 1992 och 2018 som
rektor och förskolechef i grundskola
och förskoleverksamhet.
Sedan många år involverad i
Stadsmissionens styrelse. Har under
året deltagit i 5 av 7 möten.
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LARS VIKINGE

Borgmästare och ordförande
kommunfullmäktige i Linköping.
Har under året deltagit i 5 av 7
möten.

ANDERS JONSSON

Utbildad civilekonom och elkrafttekniker med mångårig tjänst inom
Tekniska verken; från divisionschef
till vice VD och koncernchef. Som
pensionerad har han skärgårdsintresse
med styrelseuppdrag inom Econova,
JohSjögruppen och Sällskapet
Bikupans Fastighetsaktiebolag.
Har under året deltagit i 5 av 5 möten
(ej ännu invald årets två första möten).

LARS FREDRIKSSON

Driver eget bolag. Lars jobbar på
yrkeshögskolans logistikprogram,
är entreprenör, projektledare på
Hyresbostäder Norrköping och
pedagog samt gammal radiopratare. Har under året deltagit i
7 av 7 möten.

MALIN FORSGREN

Har en bakgrund från försäljning,
marknadsföring, produktledning
och affärsutveckling i telekomvärlden. Byggde upp Operation
Smile in Sweden som 2012 valdes
till Årets Insamlingsorganisation.
Sedan 2015 senior konsult på 2050
med ansvar att driva Cleantech
Östergötland, ett nätverk för att
skapa nya affärsmöjligheter för
miljöteknikföretag i regionen. Har
under året deltagit i 5 av 7 möten.

ANNA BRYNÅS

Civilingenjör med passion för
hållbarhetsfrågor, så väl miljö-,
ekonomisk-, jämställdhet- som
social hållbarhet. Har arbetat som
VD inom flera olika bolag, bland
annat Sveriges största biogaskoncern samt Econova Recycling
och har gedigen erfarenhet från
styrelsearbete inom många olika
typer av bolag. Arbetar idag som
styrelseproffs och som rådgivare
och coach till företagsledare och
ledningsgrupper. Har under året
deltagit i 5 av 5 möten (ej ännu
invald årets två första möten).

Under hösten sker granskning av verksamheten
enligt Giva Sveriges kvalitetskod och genomgång av
de effekter som verksamheten i Linköpings
Stadsmission bidrar med såväl i samhälle som i
enskilda människors liv. Vid tre tillfällen under året
sker en fördjupad genomgång av föreningens
ekonomi avseende såväl utfall som prognos där
verksamhetsplan och budget för kommande år
diskuteras och beslutas vid årets sista sammanträde.
Under 2020 har styrelsen fastställt Linköpings
Stadsmissions strategi för perioden 2021 – 2024
”Mer för fler”, en expansiv strategi som påbörjades i
och med etableringen av Stadsmissionen i
Norrköping. Under året genomförde styrelsen även
ett arbete kring Linköpings Stadsmissions värdegrund. Styrelsen har under 2020 löpande delgivits
rapporter i relation till COVID-19.

HENRIC OSCARSSON

Egen företagare, styrelseerfarenhet
från krisföretag, affärsrådgivare LRF
Konsult. Har under året deltagit i
4 av 7 möten.
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ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
SYFTE OCH ÄNDAMÅL
§ 1 Ändamålsparagraf

Linköpings Stadsmission är en allmännyttig ideell förening.
Stadsmissionen ska utifrån en kristen värdegrund verka för att
ge människor som lever i utsatta livssituationer förutsättningar
att förbättra hela livssituationen. Genom professionalism,
tillgänglighet och samverkan ska vi stötta den enskilda
människan till egenmakt samt delaktighet i samhället.
Som diakonal samhällsförbättrare driver Stadsmissionen
opinion i de frågor som stärker människors möjligheter
kopplade till ändamålet.

BAKGRUND
Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun där verksamheten startade upp 1972. För närvarande drivs verksamheter i
Linköping, Norrköping och Motala kommun.
Linköpings Stadsmission är en del av civilsamhället och är en
av de aktörer inom den idéburna sektorn som driver verksamhet inom välfärden. Verksamheten drivs i form av en allmännyttig ideell förening helt utan vinstsyfte, vilket innebär att alla
ekonomiska överskott går tillbaka till verksamheten.
Eventuella överskott ligger där till grund för den ekonomiska
hållbarhet som krävs för att driva och vidareutveckla det
sociala arbetet över tid.

ÅRSREDOVISNING 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/1–31/12-2020
Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor, KSEK.
Siffror inom parentes avser föregående år.

De verksamheter som drivs inom socialt rättighetsarbete,
boende, skydd och behandling samt arbetsintegration är
av karaktären förebyggande, akut stöd och basbehov, samt
långsiktiga inkluderande insatser. Gemensamt för alla insatser
är att skapa en rörelse för människor från utanförskap till
inkludering.

VÄRDEGRUND
…En människosyn som värnar om alla människors lika värde,
…Att människan söker mening och sammanhang,
…Att samhällets lagar ska skydda och främja den enskilda
individen,
…Människans rätt till egenmakt
…Människans behov av förlåtelse, nåd och försoning.

VÅR VISION: ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE
Genom omsorg och mätbar förändring för den enskilda
människan ska Stadsmissionen bidra till samhällsförändring.
Med samhällets stora utmaningar kommer Stadsmissionen
finna anpassade lösningar att erbjuda innovativt socialt arbete.

SAMMANHANG OCH SAMARBETEN

VERKSAMHETSIDÉ OCH DRIVKRAFT

Linköpings Stadsmission ingår i ett sammanhang med
ca 500 Stadsmissioner över hela världen. I Sverige finns tio
Stadsmissioner vilka samlats under Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner. Ett samarbete som starkt präglas
av ett gemensamt förhållningsätt kring respekten för alla
människors lika värde, i vilket ingår alla människors rätt och
möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vår drivkraft är att skapa förändring för enskilda individer,
påverka samhällsstrukturer samt skapa opinion och påverkan
för att uppnå vår vision om ett mänskligare samhälle.
Stadsmissionen vill aktivt vara med och bidra till nya
livschanser för människor.

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

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

VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH VERKSAMHETSLOGIK

Stadsmissionen jobbar huvudsakligen på individnivå för att stötta och motivera enskilda personer till förändring och att göra en
förflyttning från utanförskap till inkludering och delaktighet i samhället. Arbetet grundas på att verka för och upprätthålla ett rättssäkert
rättssystem där alla blir lika behandlade och man värnar om människors lika värde och möjlighet till egenmakt.
Linköpings Stadsmissions mål är att våra deltagare ska kunna ta del av och bidra till samhället utifrån sin egen förmåga, genom en
förflyttning mot egenmakt och minskat lidande. Stadsmissionen har i sitt strategiarbete identifierat åtta samhällsproblem som alla är
kopplade till FN:s globala mål, vilket kommer vara vägledande för verksamheten under den kommande strategiperioden. Nedanstående
bild visar grunderna för det sociala arbetet och beskriver på ett övergripande plan hur Stadsmissionen arbetar för att leda och motivera
individer på vägen från utanförskap och utsatthet till innanförskap och delaktighet.
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FINANSIERING

Verksamheten finansieras till stor del via avtalsintäkter samt
genom intäkter från IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med
kommun och region. Arbetsintegrationen finansieras huvudsakligen genom försäljning av varor och tjänster. Därutöver
bidrar insamlade medel i form av bidrag och gåvor för en del
av finansieringen. De insamlade medlen ger Stadsmissionen
möjlighet att driva ett socialt arbete gentemot människor
som lever i utsatta livssituationer inom områden där
samhällets resurser inte når fram. Genom sökta bidrag kan vi
också självständigt eller i samverkan med andra organisationer
utveckla nya metoder och arbetssätt inom det sociala arbetet
samt sprida kunskap och opinion kring specifika samhällsproblem och utsatta grupper i samhället. I samverkan med
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, andra lokala
Stadsmissioner och organisationer drivs flera projekt
finansierade genom Svenska Postkodlotteriet.

INSAMLING

Linköpings Stadsmission har 90-konto och är godkänd av
Svensk Insamlingskontroll. Insamlingsarbetet riktar sig främst
mot allmänheten men under åren har även riktade insatser
genomförts för att öka insamlingen från både företag, andra
organisationer samt fonder och stiftelser. Insamlingsaktiviteterna har under 2020 byggt på tidigare koncept med två
årliga kampanjer, inför sommar respektive jul. Kampanjerna
består av riktade direktutskick samt synlighet i egna kanaler
och köpt media. Vidare görs löpande insatser under året med
mindre kampanjer på sociala medier och i lokal media.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
COVID-19

När Coronaviruset, COVID-19, började sin spridning över
världen tidigt våren 2020, tillsattes en beredskapsgrupp
inom Stadsmissionen. Deras uppdrag var att bevaka och följa
utvecklingen samt möta och besvara frågor från deltagare,
medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartners.
Omgående vidtogs också åtgärder för att förhindra smittspridning, att följa myndigheternas riktlinjer var grunden för
de åtgärder som gjordes. Samtidigt såg vi det också mycket
viktigt att upprätthålla verksamheten inte minst med bakgrund av att många av de människor vi möter tillhör de mest
utsatta grupperna i samhället. Vi såg också att många förlorade
både jobb och inkomster samt att varsel och permitteringar
skapade oro för framtiden vilket skulle leda till att fler söker sig
till Stadsmissionen för stöd. När skolorna sedan stängde såg
vi också en stor risk att många barn och unga skulle förlora en
fast punkt i vardagen och även ett mål lagad mat per dag.
Inom Stadsmissionen har vi så långt klarat smittspridningen

väl både bland medarbetare och deltagare. Ett fåtal fall har
konstaterats och sjukfrånvaron bland medarbetare har legat
på normal nivå.
Alla verksamheter har varit öppna under hela året, man har
ställt om och anpassat verksamheten efter nya förutsättningar.
Där det varit möjligt har verksamhet flyttat utomhus.
Inomhus har man begränsat antal deltagare, men genom en
kombination med utökad öppettid har tillgängligheten inte
minskat. Kontakter och stödsamtal har genomförts på telefon.
Internt har flertalet möten ersatts av digitala möten och
kansliets medarbetare arbetar delar av sin arbetstid hemifrån
för att ge utökat utrymme i lokalerna.
De ekonomiska konsekvenserna kopplade till pandemin är
främst kopplade till arbetsintegrationen där försäljningen
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minskat inom alla verksamheter, det vill säga Restaurang von
Dufva, Stadsmissionens Café och Stadsmissionens Second
Hand. Försäljningsmässigt började året bra inom samtliga
enheter men med pandemin såg vi en kraftigt minskad
försäljning främst inom Stadsmissionens Café och Restaurang
von Dufva. Arbetsintegrationen märkte också av ett minskat
antal deltagare både från kommunen och arbetsförmedlingen.
Det minskade antalet deltagare till arbetsintegration har en
direkt koppling till pandemin. För att möta både tappade
intäkter och minskad sysselsättning omfördelades resurser för
att stötta upp ute i verksamheten med bland annat
boendestöd.
Samtidigt som behovet av stöd ökat på grund av pandemin
har även viljan att ge och bidra till behövande ökat.
Stadsmissionen har genom både gåvor från allmänheten och
olika typer av bidrag kunnat genomföra flera riktade aktiviteter
som stöd till många av de utsatta grupper som blivit drabbade
på grund av pandemin.
Riktade aktiviteter som gjorts möjliga genom finansiering
av insamlade medel:
• Ökade öppettider för Kontaktcentrum
• Utdelning av matkassar till behövande i Linköping
och Norrköping
• Utlämning av matlådor med lagad mat från
Stadsmissionens Café och Restaurang von Dufva.
• Jourtelefon och chatt som stöd för våldsutsatta
• Utdelning hygienartiklar
• Utdelning sovsäckar
• Möjlighet till dusch
• Möjlighet att tvätta kläder
• Livsberättargrupper för äldre

STADSMISSIONEN I NORRKÖPING

I januari 2020 tecknades ett samarbetsavtal med pastoratet i
Norrköping. I överenskommelsen utrycker pastoratet att man
genom ett samarbete med Linköpings Stadsmission vill ta
ett ökat ansvar och påverka livssituationen för de människor
som lever i utsatthet i Norrköping. Norrköpings pastorats har i
överenskommelsen utlovat ekonomisk finansiering under tre
år för uppstart av en Stadsmission i Norrköping.
Överenskommelsen ligger helt i linje med Stadsmissionens
strategi om att vilja ”göra mer för fler” och inom Stadsmissionen
är vi mycket glada och tacksamma för att Norrköpings Pastorat
gett oss möjligheten att möte de människor i
Norrköping som lever i olika typer av utsatthet och som
behöver stöd och hjälp för att kunna påverka sin livssituation.
Genomförda aktiviteter under första etableringsåret:
• Projektgrupp har tillsatts
• Kontakter med kommunen har etablerats
• Flera kontakter med näringslivet har etablerats.
• Workshop har genomförts med det kommunala
bostadsbolaget Hyresbostäder
• En kännedomsundersökning har genomförts
• En julinsamling riktad mot allmänheten och näringsliv
öppnat centrum
• Utdelning av matkassar och matlådor till behövande
• Second Handbutik med arbetsintegration har öppnat
i centrum
• I ett samarbete med föreningen Samtalsringen genom
fördes under sommaren ett mentorsprogram riktat mot
unga vuxna i Norrköping och Linköping.

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

ARBETSINTEGRATION
Arbetet att utveckla metod och mäta effekt av
Stadsmissionens arbetsintagration har fortsatt under året.
Arbetsintegrationen är dock det verksamhetsområde som
påverkats kraftigt av pandemin genom ett färre antal
deltagare. Sammantaget med att försäljningen inom
Stadsmissionens Café, Stadsmissionens Second Hand och
Restaurang von Dufva minskat har det gett kraftigt minskade
intäkter i dessa verksamheter under året. IOP, Idéburet
Offentligt Partnerskap, med Linköpings kommun förlängdes
i början av 2020 vilket innebär en stabilare finansiering av
arbetsintegrationen under ytterligare två år. Ersättningarna
gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder är fortsatt låga och
täcker trots försäljningsintäkter inte verksamheternas
kostnader. Intäkterna för arbetsintegrationen grundas till stor
del av varje enskild deltagares närvarodagar, vilket inte ger
underlag för en stabil finansiering.
De människor vi möter inom arbetsintegrationen står långt
ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Ofta har de deltagarna andra behov som först behöver tas om hand innan de
kan ta emot det stöd som måste till för att möta krav från en
kommande arbetsgivare, vilket kan vara hjälp och stöd med
motivation, social träning, beteendeförändring och
myndighetskontakter. Det kan också finnas en beroendeproblematik som gör att det innebär att förflytta sig till en
vardag utan droger. Först därefter är det aktuellt med kunskap
och verktyg för att söka arbete.
Arbetsintegrationen är en del av det sociala arbetet, där
målsättningen är att stärka deltagaren till den egenmakt som
krävs för att påverka den egna livssituationen.

BASBEHOV OCH RÄTTIGHETSARBETE
Linköpings Stadsmission fattade tidigt beslutet att trots
pandemin hålla alla verksamheter öppna. Verksamheterna har
ställt om och anpassats efter myndigheternas restriktioner
men de har alltid funnits en tillgänglighet för de människor
som under pandemin haft än mer behov av stöd.
De öppna verksamheterna har fortsatt erbjudit möjlighet till
att komma in i värmen, få en bit varm mat, möjlighet till tvätt
samt hela och rena kläder. Under året har man även fortsatt ge
juridisk rådgivning samt stöd i olika myndighetskontakter.
Inom barn- och ungdomsverksamheten har under året
initierats två samarbeten gällande riktade aktiviteter för barn
och unga vuxna. Det är dels ett samarbete med föreningen
Samtalsringen där Stadsmissionen i samarbete med dem
genomförde ett mentorsprogram under sommaren. Under
hösten har också ett samarbete initierats med föreningen
Drivkraft som sedan flera år i samverkan med skolor erbjuder
stöd och läxhjälp till barn och unga vuxna.

BOENDE
I våra öppna verksamheter möter vi allt fler människor som
lever i akut hemlöshet vilket också framgår av Stadsmissionernas årliga hemlösrapport. Inom boende har man därför under
året arbetat med att finna flera alternativa boendelösningar,
dels genom boende i egna fastigheter och samarbeten med
andra fastighetsägare. En av dessa boendelösningar är ett
avtal med Norrköpings kommun om tillfälliga boendeplatser.

Linköpings Stadsmission har under året märkt av en ökad
efterfrågan på boendestöd där arbetet fortsätter på ett bättre
sätt möta varje människas enskilda behov med rätt resurs
och kompetens, vilket ger positiva resultateffekter både vad
gäller kvalité och effektivitet. Förutom minskad sårbarhet vid
medarbetares frånvaro, då uppdragen fördelas på fler medarbetare ser vi också att de intäkter boendestödet ger stärker
den ekonomiska hållbarheten inom Linköpings Stadsmission.
Vi ser också att boendestödet bidrar till samverkan mellan
verksamheterna när medarbetare samverkar för att på bästa
sätt bemöta deltagarnas individuella behov.

SKYDD OCH BEHANDLING
Vi har under året i pandemins spår märkt av en ökad
uppmärksamhet i samhället på våld i nära relationer. Även
vår målgrupp, de våldsutsatta kvinnorna med beroendeproblematik (beroende av alkohol, droger, läkemedel) har fått
större uppmärksamhet. Det finns ett ökat intresse, mycket
också beroende på våra riktade aktiviteter, för att öka kunskap
och kännedom om verksamhet och målgrupp hos handläggare och beställare inom kommunerna. Antalet placeringar
och beläggning inom Oasen HVB (hem för vård och boende)
har ökat under året. Verksamheten finansieras huvudsakligen
genom olika kommunala ramavtal och har även viss
finansiering genom bidrag bland annat från Socialstyrelsen.
Linköpings Stadsmission fick också ett förnyat förtroende från
Linköpings kommun genom ett nytt avtal gällande stödboende för våldsutsatta kvinnor i Linköping. Ett boende som
Stadsmissionen drivit i flera år som under året gick ut i ny
upphandling. Kommunen hade ställt nya krav och avtalet
togs hem i hård priskonkurrens vilket kommer innebära
förändringar i verksamheten, någon uppsägning av personal
är inte planerad.
Det treåriga projekt som finansieras via Allmänna Arvsfonden
skulle ha avlutats under året, men har på grund av pandemin
blivit förlängt till och med maj 2021. Arbetet fortsätter med
riktade aktiviteter för att sprida kunskapen om verksamheten
och målgruppen med stöd av det utbildningsmaterial och de
filmer som tagits fram.
Inom skydd och behandling drivs även ett projekt i samverkan
med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, vilket syftar till
att arbeta fram metoder och starta upp skyddade boenden där
barnens rätt och perspektiv lyfts fram och beaktas.
Projektet finansieras av Postkodlotteriet och genomförs i
samarbete med Bris och Göteborgs Stadsmission. Även inom
detta projekt har under året genomförts aktiviteter för att
sprida och öka kunskapen om barnen som lever i skyddade
boenden. Under året släpptes bland annat rapporten
”Min tur att berätta”, vilken innehåller 20 djupintervjuer med
barn som bor eller har bott på skyddade boenden i Sverige.

INSAMLING
Stadsmissionen har under året fått många gåvor, som styrelse
och ledning är mycket tacksamma för. Alla dessa gåvor och
bidrag ger oss möjlighet att stötta människor som lever i
utsatta livssituationer och arbeta mot vår vision om ett
mänskligare samhälle. Styrelse och ledning vill rikta ett särskilt
tack till de förtag och partners som gör det möjligt att vidareutveckla vårt arbete i att stötta barn och unga vuxna.
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I pandemins spår har vi märkt av att det hos många finns en
ökad vilja till att ge och lämna bidrag till Stadsmissionen.
I och med etableringen i Norrköping drivs nu insamling inom
både Linköping och Norrköping. För att säkerställa att gåvor
och bidrag når fram till rätt målgrupp särredovisas insamlade
medel från Linköping och Norrköping till menat syfte och
ändamål.
Under året har Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner fått
totalt 33 100 KSEK riktade medel för aktiviteter kopplade till
COVID-19. Av dessa medel gick 7 718 KSEK till Linköpings
Stadsmissions aktiviteter kopplade till COVID-19.
En betydande del av dessa medel gick till matkassar och
matlådor till behövande i Linköping och Norrköping.

Under året har Stadsmissionen tagit emot flera generösa
gåvor och bidrag, vilket styrelsen och ledningen är mycket
tacksamma för. Totalt uppgick gåvor och bidrag till 25,9 (15,4)
Mkr, dessa var huvudsakligen villkorade till sitt ändamål och
ingår i redovisade intäkter. Kostnaden kopplade till nyttjandet
av gåvor och bidrag ingår i ändamålskostnader. Gåvor och
bidrag som inte ännu nyttjats för sitt ändamål under året har
inte påverkat resultatet utan redovisats som skuld intill dess att
det i framtiden nyttjas för utlovat ändamål.

KVALITETSARBETE

I resultatet ingår kostnader för drift och underhåll av
Stadsmissionens fastigheter med 3,7 (1,9) Mkr. Under året har
ventilationssystem uppgraderats i ytterligare två fastigheter
och därutöver har utförts både yttre och inre underhåll i flera
av fastigheterna. Årets bokförda investeringar i fastigheterna
uppgår till 0,1 (1,0) Mkr.

Linköpings Stadsmissions Effektrapport finns att läsa på:
linkopingsstadsmission.se. Effektrapporten beskriver det arbete
och de metoder som används för att följa upp resultat och
effekter av det sociala arbetet och det värde Linköpings
Stadsmission skapar för individ och samhälle. Vi är också
delaktiga i det arbete som pågår inom Sveriges Stadsmissioner
för att utveckla gemensamma verktyg och metoder för
effektmätning.

Finansiering av arbetsintegration är fortfarande ett problem.
Ersättningar från samhället för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder täcker inte verksamhetens kostnader. Ersättningar
från samhället gällande arbetsintegrationen svarade under
året för 12,1 (14,5) % av totala intäkter, 76,4 (85,5) % hänförs till
försäljning av varor och tjänster, resterande avser 11,5% avser
bidrag kopplat till arbetsintegration.

DIGITALISERING OCH LEDNINGSSYSTEM
Arbetet med att arbeta fram ett ledningssystem vilket bygger
på SIQ (Swedish Institute for Quality) principer för kvalitetsarbete har fortsatt under året. Flera verksamheter är kartlagda
och delar av det digitala ledningssystemet är nu tillgängligt
för chefer och medarbetare där de nu kan finna all information
kring regelverk, styrning och ledning samt de metoder och
arbetssätt som styr arbetet inom Linköpings Stadsmission.

Försäkringsärendet kopplat till explosionen den 7 juni 2019
avslutades under året och till viss del påverkat årets resultat
positivt med ca 0,2 Mkr.
Med bakgrund av Förvaltningsrättens dom har kostnader
reserverats för beräknad momsskuld kopplad till
beskattningsåren 2017-2020. Förvaltningsrättens dom är
överklagad till Kammarrätten i Jönköping.

INKOMSTSKATT OCH MOMS
Det beslut om inkomstskatt och moms som Skatteverket fattat
för beskattningsår 2017 har överklagats. Förvaltningsrätten i
Linköping var inte enig i den dom som gavs i december 2020,
där gick man på Skatteverkets linje vilket innebär inkomstbeskattning av båda verksamheterna med arbetsintegration
som inom café och restaurangverksamhet liksom en av
Stadsmissionens fastigheter. I konsekvens med detta innebär
detta även skyldighet att redovisa moms inom café- och
restaurangverksamheten.
Linköping Stadsmission anser att det saknas ett kommersiellt
syfte och verksamheterna har en direkt koppling till det sociala
arbetet och driver därför frågan vidare och har överklagat
Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping.
Skatteverket har även fattat beslut om beskattningsår 2018,
för beskattningsår 2019 finns ett förslag till beslut.
Eftersom verksamheterna inte uppvisat överskott blir det
ingen skattekonsekvens gällande inkomstskatt. I årsbokslutet
har reserverats för beräknad momsskuld gällande
beskattningsåren 2017-2020.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet för året uppgick till 0,8 (0,5) Mkr. I årets intäkter 97,1
(83,7) Mkr, ingår gåvor, bidrag och medlemsavgifter med totalt
25,9 (16,1) Mkr. Verksamhetens ändamålskostnader uppgick
till 77,1 (69,4) Mkr, vilket motsvarar 80,1 (83,4) % av totala
kostnader. Insamlingskostnader uppgick till 2,0 (1,1) Mkr och
administrativa kostnader till 17,1 (12,7) Mkr.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
UTVECKLING OCH TILLVÄXT

Stadsmissionen märker ett allt hårdare samhällsklimat. Våra
välfärdssystem utmanas och ställs inför stora prövningar. Inom
Stadsmissionen möter vi att allt fler människor som lever i
olika typer av utsatthet. Vår branschorganisation FAMNA har i
sin strategiska plan lagt ett mål om att den idéburna sektorns
andel av välfärden ska öka från dagens 3% till 10% fram till
år 2030. I den statliga utredningen SOU 2019:56 Idéburen
välfärd som presenterades i december 2019 lämnades förslag
på ny lagstiftning som ska ge den idéburna sektorn bättre
förutsättningar för tillväxt inom välfärden. Linköpings
Stadsmission har en ambition om att ta sin del av den
ökningen varför styrelse och ledning under kommande
strategiperiod kommer ha ett fokus på tillväxt och utveckling,
det utifrån målsättningen att göra ”mer för fler”.
Linköpings Stadsmission är en allmännyttig ideell förening där
alla överskott går tillbaka in i verksamheten för att där ligga till
grund för fortsatt utveckling och förbättring.
Utveckling genom att etablera fler verksamheter i Norrköping
fortsätter. I planen för kommande år finns att etablera fler
verksamheter i Motala där Stadsmissionen sedan flera år driver
ett stödboende. Förutom geografisk tillväxt i regionen finns i
plan också att öppna fler verksamheter inom området skydd
och behandling.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Linköpings Stadsmission har en stabil ekonomisk ställning,
vilket ger goda förutsättningar för den framtida utvecklingen.
En annan viktig förutsättning för en långsiktig och hållbar
utveckling över tid är också förmågan att generera ekonomiskt
överskott över tid, vilket innebär att all utveckling ska vara
finansierad. Som allmännyttig ideell förening finns inga ägare
som kan tillföra kapital. Om extern finansiering saknas måste
all utveckling finansieras genom att överskott återinvesteras i
verksamheten. Verksamheten når ännu inte upp till styrelsen
mål gällande ekonomiska överskott över tid, men även om
resultatnivån fortfarande är låg är det styrelsens bedömning
att det numera finns en robust ekonomisk stabilitet i
verksamheten.
Arbetet att utveckla interna styr- och ledningsprocesser
fortsätter med ett fokus på affärsmässighet men också för att
möta upp omvärldens krav gällande kvalité och effektivitet.
Vi kommer under kommande år fortsätta utveckla verksamhet
och medarbetare, och den digitala utvecklingen fortsätter
med att förse verksamheten med ändamålsenliga systemstöd.

FÖRVALTNING
Ombudsförsamlingen är Linköpings Stadsmissions högsta
beslutande organ, som bland annat fastställer ändamål och
stadgar för verksamheten. Vid årsmötet godkänner och fastställer ombudsmannaförsamlingen årsredovisningen, tar
ställning till ansvarsfrihet för styrelsen samt väljer styrelseledamöter och revisor. Ombudsförsamlingen utses av
medlemmarna.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
MEDARBETARE

MEDLEMMAR
Enligt stadgarna kan kristen församling eller motsvarande
organisation som ställer sig bakom Stadsmissionens värdegrund vara medlem i Linköping Stadsmission. Ansökan som
bereds av styrelsen och ska lämnas skriftligen senast under
januari månad för att sedan beslutas av ombudsmannaförsamlingen vid föreningens årsmöte i april.
Linköpings Stadsmissions medlemmar den 31 december 2020
bestod av 16 pastorat/församlingar från följande kyrkosamfund: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan
samt Katolska kyrkan.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen utses av årsmötet efter förslag av den av årsmötet
utsedda valberedningen. Styrelsen är ansvarig för Linköpings
Stadsmissions verksamhet där en av styrelsens uppgifter är att
utse direktor som har till uppdrag att leda och utveckla
Stadsmissionens verksamhet. Styrelsen består av ordförande
och 12 valda ledamöter. Till styrelsen finns ett arbetsutskott
som förbereder ärenden inför styrelsens möten.
Arbetsutskottet har under året bestått av ordförande Pether
Nordin, vice ordförande Anna Ramén, Gunilla Sandh samt
direktor Sanna Detlefsen.

Vid räkenskapsårets utgång fanns inom Linköpings
Stadsmission 240 (227) anställda i vilket ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och behovsanställda. Medelantalet
anställda under året uppgick till totalt 109 (103) årsanställda,
varav 81 (77) kvinnor och 28 (26) män. De anställdas
medelålder är 41 (40) år.

Målsättningen är att genom ökad samverkan och dialog med
medarbetare på ett bättre sätt lyssna och ta vara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens i
det fortsatta utvecklingsarbetet. Motiverade och engagerade
medarbetare är både en förutsättning och framgångsfaktor i
arbetet för ett mänskligare samhälle.

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

VOLONTÄRER

Stadsmissionen har tecknat med samverkansavtal med Vision
och Akademikeralliansen. Den övergripande samverkansgruppen har förutom en heldag med chefer och ledningsgrupp haft sex dokumenterade möten under året.
Implementeringen av Stadsmissionens samverkansmodell har
fortsatt och HR-funktionen har i samverkan med de fackliga
ombuden fortsatt utveckla formerna för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Extern revision utförs av PwC, Linköping, med Rickard Anund,
auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor.
Styrelsen som har under året haft sex protokollförda
möten samt en heldag under våren då man tillsammans
med Stadsmissionens ledningsgrupp arbetade med
Stadsmissionens framtida utveckling. Utöver strategiska frågor,
övergripande riskhantering och uppföljning av verksamhet
och ekonomi har styrelsen under året behandlat frågor
relaterade till varumärke och Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner.

STYRELSENS LEDAMÖTER
Pether Nordin, ordförande
Anna Ramén, AU, vice ordförande
Andreas Hellgren
Lars Fredriksson
Gustav Sandberg
Lana Brunell
Anders Jonsson
Anna Brynås
Gunilla Sandh, AU
Malin Forsgren
Lars Vikinge
Frida Roth			
Henric Oscarsson
Axel Lagerfeldt
Isabel Duchén		
			

Antalet volontärer som på olika sätt varit engagerade i
Linköpings Stadsmissions verksamheter var under 2020
119 (160) stycken volontärer, som tillsammans utförde
ca 2930 (3 497) timmar, fördelade på 776 (928) arbetstillfällen.
Antalet volontärstimmar motsvarade 2,0 (2,5) årsarbetare.

2020

2019

2018

2017

97 087

83 657

79 591

87 936

847

485

697

9 626

0,9%

0,6%

0,9%

10,9%

Balansomslutning

66 141

57 761

54 181

51 372

Soliditet i %

72,5%

79,3%

75,9%

78,8%

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Resultat i % av verksamhetens intäkter

NÄRVARO (av möjliga)
7 (7)
7 (7)
7 (7)
7 (7)
6 (7)
6 (7)
5 (7)
5 (7)
5 (7)
5 (7)
5 (7)
4 (7)
4 (7)
1 (2)
0 (2)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

BALANSERAT KAPITAL

TOTALT EGET KAPITAL

INGÅENDE BALANS

7 633

38 170

45 803

Erhållna ändamålsbestämda gåvor under året

17 718

-

17 718

-15 587

-

-15 587

-

847

847

9 764

39 017

48 781

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Årets resultat

UTGÅENDE BALANS
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
NOT

2020

2019

67 743

64 930

Gåvor

4 667

6 231

Bidrag

20 421

9 133

3 479

2 586

777

777

97 087

83 657

Ändamålskostnader

-77 069

-70 217

Insamlingskostnader

-1 960

-1 127

Administrationskostnader

-17 186

-11 876

-96 215

-83 220

Verksamhetsintäkter

3

Nettoomsättning

Övriga intäkter
Medlemsavgifter

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Verksamhetskostnader

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

NOT

1

Materiella anläggningstillgångar

Räntekostnader

ÅRETS RESULTAT

Byggnader och mark
Inventarier

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

33 655

917

1 027

33 611

34 682

33 611

34 682

209

193

209

193

5 311

6 491

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

872

437

Övriga fordringar

7

1 688

1 259

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

853

922

7 852

8 672

0

68

-25

-20

99

1

-25

48

99

1

847

485

24 370

14 213

SUMMA OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

32 531

23 079

SUMMA TILLGÅNGAR

66 141

57 761

Kortfristiga placeringar
Aktiefonder

Kassa och bank

40

32 694

5

Resultat från finansiella poster
Realisationsvinster

2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar

VERKSAMHETSRESUTLAT

2020-12-31

11
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KASSAFLÖDESANALYS

EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL

NOT

2020

2019

872

437

1 483

1 372

3 302

3 110

5 658

4 919

0

68

-25

-20

5 633

4 967

-16

-23

1 179

1 264

Förändring av kortfristiga fordringar

563

-807

Förändring av leverantörsskulder

-93

1 512

3 401

-1 526

10 667

5 387

-412

-1 603

0

579

-412

-1 024

-98

-

-98

-

ÅRETS KASSAFLÖDE

10 157

4 363

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

14 213

9 850

24 370

14 213

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Balanserat resultat

SUMMA EGET KAPITAL

9 764

7 633

847

485

38 170

37 685

48 781

45 803

Verksamhetsresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

5

Förändring ändamålsbestämda medel inklusive förändring pågående projekt

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Erållna ej nyttjade bidrag

0

1 735

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

0

1 735

Realisationsvinst vid försäljning av värdepapper
Erlagd ränta

Kortfristiga skulder
Erhållna ej nyttjade bidrag

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
7

2 906

Leverantörsskulder

3 410

3 503

Övriga skulder

1 451

710

9 594

6 010

17 360

10 223

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

66 141

57 761

Kassaflöde från förändringar av verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga skulder

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

5

Försäljning kortfristiga placeringar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Finansieringsverksamheten
Förändring kostfristiga placeringar

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR:2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning samt följer Giva Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
ANTALET ANSTÄLLDA
Antalet anställda vid årets utgång
MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Anställdas ordinarie arbetstid inklusive betald ledighet genom
normal årsarbetstid 2040 timmar.

LEASING

bestämda gåvor enligt Svenska kyrkans Redovisningskommittés (KRED) rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella
föreningar och registrerade trossamfund, ska ej förbrukade
ändamålsbestämda gåvor ingå i årets resultat och eget kapital.
De gåvor som redovisas som en del av det egna kapitalet
under rubriken ändamålsbestämda medel är gåvor där givaren
uttryckt ett specifikt ändamål och syfte med gåvan. Gåvor där
givaren inte utryckt ett specifikt ändamål och syfte redovisas
som intäkt direkt mot resultatet.

BIDRAG

SOLIDITET %
Eget kapital Inklusive ändamålsbestämda medel genom totalt
kapital.

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

FORDRINGAR

NETTOOMSÄTTNING

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.

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

Består av försäljning, avtalsintäkter, ersättning för IOP
(Överenskommelse om idéburet partnerskap) samt övriga
intäkter. Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid
försäljningstillfället och intäkter vid försäljning av tjänster
intäktsförs när tjänsten levererats. Vårdavgifter intäktsredovisas i den period när tjänsten utförts.

VERKSAMHETSINTÄKTER

ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

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

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras
som avgiftsbestämda redovisas kostnader det år som
pensionen tjänats in.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av
en anläggningstillgång redovisas som övrig verksamhetsintäkt
respektive övrig verksamhetskostnad. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod.

BEGREPPSFÖRKLARING
ANTAL ANSTÄLLDA
Antalet anställda vid årets utgång.

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

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

SOLIDITET %
Eget kapital inkl ändamålsbestämda
medel genom totalt kapital.

FÖLJANDE KOMPONENTER OCH AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS:
ANTAL ÅR
Byggnad (stomme och grund)

100

OSÄKERHET OCH RISK

ÖVRIGA INTÄKTER

Byggnad (stomkomp, innerväggar, VS, fasad)

50

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

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

Byggnad (el och yttertak)

40

Byggnad (ventilation)

25

GÅVOR OCH BIDRAG

ÄNDAMÅLSKOSTNADER

Byggnad (inre ytskikt och vitvaror)

15

Restpost (entrédörrer mm.)

50

Linköpings Stadsmission är beroende av ett fortsatt gott rykte
samt att omvärlden har ett fortsatt högt förtroende för
civilsamhället och den idéburna sektorn. Det är också viktigt
att allmänheten och inte minst våra givare och betalande
kunder har ett fortsatt stort förtroende för Stadsmissionen
och fortsätter ge gåvor och efterfråga våra tjänster. Eventuella
politiska beslut gällande beskattning av vinster i välfärden kan
vara en risk men också en möjlighet för den idéburna sektorn,
där alla ekonomiska överskott går tillbaka in i verksamheten.

Som gåvor och bidrag redovisas de transaktion där organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst med ett ekonomiskt
värde där utan att ge något tillbaka till ett motsvarande värde.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor samt om
organisationen har en skyldighet att göra en återbetalning till
motparten om villkoren inte uppfylls redovisas anses transaktionen vara ett bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

GÅVOR

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga
gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande
som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkt vid
försäljningen. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande
som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som
intäkt.
Gåvorna värderas som huvudregel till verkligt värde.
Från och med räkenskapsåret 2010 redovisas ändamåls-

VERKSAMHETSKOSTNADER
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som
har direkt samband med att uppfylla Linköpings Stadsmissions
ändamål och syfte. Hit räknas kostnader för organisationens
verksamheter som i vilket ingår kostnader för lokaler, personal
och övriga driftskostnader.

INSAMLINGSKOSTNADER

VARULAGER
Inköpta varor till försäljning där det finns ett anskaffningsvärde
värderas enligt lägsta värdets princip till anskaffningsvärde.

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

Skänkta varor till försäljning, (Second Hand) har värderats
enligt lägsta värdets princip till 0 kr, vilket är en avvikelse mot
Giva Sveriges styrande riktlinjer. Motivet för denna värdering
är att den bedöms ge en mer rättvisande bild av resultatet som
då bara påverkas av försäljning och inte av volymbaserade
lagerförändringar.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Administrationskostnader avser kostnader kopplade till
organisationens styrning och ledning samt kanslifunktioner för
marknad, ekonomi, HR, kvalité, IT och lokaler.
I kostnaderna ingår kanslifunktionernas kostnader för
personal, lokaler och administrativa system samt de övergripande gemensamma kostnaderna exv. försäkringar, driftskostnader för IT, samt andra kostnader som inte kan kopplas
till en specifik verksamhet.

Risken inom de avtalsfinansierade verksamheterna bedöms
vara låg med bakgrund av att intäkterna är fasta under
avtalstiden, som vanligtvis löper under 3-4 år ofta med option
om förlängning. Riskerna inom de egenfinansierade verksamheterna vilka finansieras via ramavtal och försäljning bedöms
vara något högre och hanteras genom löpande uppföljning
gentemot budget och prognos. Inom de gåvofinansierade
verksamheterna hanteras riskerna genom principen att
verksamheten planeras efter föregående års insamlade medel.

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

EASING
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NOTER TILL ENSKILDA POSTER
NOT 3 | VERKSAMHETENS INTÄKER

NOT 5 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 4 | MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, ARVODEN TILL STYRELSEN
2020

2019

Nettoomsättning

Medelantal anställda

2020

2019

109

107

Försäljning av varor och tjänster

9 662

12 472

Varav män

28 (26%)

26 (24%)

Avtalsintäkter

58 081

52 457

Varav kvinnor

81 (74%)

81 (76%)

67 743

64 930

SUMMA NETTOOMSÄTTNING

Bidrag

13

13

15 935

5 412

Varav män

7

7

745

1 688

Varav kvinnor

6

6

Fonder och stiftelser

1 541

2 032

Direktor och ledningsgrupp

6

5

Bidrag Svenska Kyrkan

2 200

Varav män

2

1

Varav kvinnor

4

4

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Statliga och kommunala bidrag

20 421

9 133

Gåvor
5 480

Företag

1 388

599

Direktor

71

152

Övriga antsällda

4 667

6 231

SUMMA GÅVOR

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

777

777

3 479

2 586

97 087

83 657

Förutom de insamlade medel i form av gåvor och bidrag vilka
redovisats i resultaträkningen har Stadsmissionen under året tagit
emot icke monetära gåvor, i form av kläder, möbler, husgeråd,
leksaker vilka bland för försäljning i våra Second Handbutiker.
Stadsmissionen har också under året fått mat, livsmedel och
hygienartiklar till våra verksamheter. En samarbetspartner har
skänkt IT-konsulttjänster samt licenser. Lager och naturagåvor har
i tabellen nedan värderats enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer
till 2 660 tkr. Pro bono konsulttjänster har värderats till marknadsvärde.

ICKE MONETÄRA GÅVOR

2020

Lager Second Hand Tornby

773

Lager Second Hand Spiralen

206

Naturagåvor
Pro bono, Konsulttjänster

1 681
94

2 754

SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Sociala kostnader
(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTANDER

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Årets avskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Ingående nedskrivningar

49 689

48 670

103

1 019

49 792

49 689

-10 234

-9 179

-1 064

-1 055

-11 298

-10 234

-5 800

-5 800

UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR

-5 800

-5 800

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

32 694

33 655

737

792

43 936

40 711

44 672

41 503

18 211

16 233

3 706

2 561

62 883

57 736

Projekt finansierat av Postkodlotteriet som genomförs på uppdrag
av Sveriges Stadsmissioner med syfte att starta upp och arbeta fram
modeller att arbeta med skyddat boende där barnrättsperspektivet
särskilt beaktas. Projektet genomförs i samarbete med Bris och löper
under tre år med avslut år 2021.
EU-finansierat projekt drivs av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, med lokala projekt inom Stockholm, Eskilstuna, Uppsala
och Linköping. Projektet har fått ytterligare finansiering under året
och löper nu fram till och med maj 2021. Angiven fordran 198 tkr
avser ej erhållna bidrag avseende upparbetade kostnader i projektet
per 2020-12-31.

2020

2019

INGÅENDE BALANS

1 735

2 827

Erhållet under året

5 559

5 263

-4 388

- 6 355

2 906

1 735

385

15

Postkodlotteriet via Sveriges Stadsmissioner

2 521

1 720

SUMMA UTGÅENDE BALANS

2 906

1 735

Ianspråktaget under året

SUMMA UTGÅENDE BALANS

SPECIFIKATION UTGÅENDE BALANS

Ingående anskaffningsvärde

Löner och ersättningar

3 208

2019

Allmänna Arvsfonden

INVENTARIER

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Allmänheten

Kollekter
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Styrelse

2020
BYGGNADER OCH MARK

Ingående avskrivningar

KÖNSFÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGAR

NOT 7 | FORTSÄTTNING

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

6 572

5 988

459

584

-280

-

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

6 751

6 572

EU-projekt via Sveriges Stadsmissioner

198

126

Ingående avskrivningar

-5 545

-5 288

SUMMA UTGÅENDE BALANS

198

126

-439

-317

150

-

-5 835

-5 545

917

1 027

Inköp
Utrangering

Årets avskrivningar
Utrangering

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Inga arvoden har utbetalts till styrelselens ledamöter.

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

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

NOT 6 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

SUMMA

2020

2019

-

-

853

922

853

922

NOT 7 | EJ NYTTJADE BIDRAG
I posten ingår projekt som löper under flera år. Projekt finansierat
av Allmänna Arvsfonden är ett projekt som syftar till att ta fram ett
utbildningsmaterial för att sprida kunskap om arbete och metoder
till stöd för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik.
Projektet som löpt under tre år har på grund av pandemin fått
fortsatt finansiering fram till maj 2021 och kommer avslutas under
våren 2021.

Fordran upparbetade kostnader

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

NOT 9 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020

2019

Förutbetalda intäkter

173

165

Upplupna löner

359

477

Semesterlöner

1 356

1 228

Upplupna sociala kostnader

1 663

1 609

Upplupna pensionskostnader inkl. löneskatt

3 029

2 059

Övriga upplupna kostnader

3 013

473

9 594

6 010

SUMMA

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

NOT 11 | LIKVIDA MEDEL
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden

SUMMA

LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

2020

2019

24 369

14 213

24 369

14 213

LINKÖPING DEN 29 MARS 2021

NOT 12 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS
UTGÅNG
Linköpings kommun beslutade under januari att förlänga
det avtal gällande öppen verksamhet vid Kontaktcentrum
till och med september 2021. Stadsmissionen har under året
tillsammans med kommunen arbetat för att ta fram ett IOP
gällande den aktuella verksamheten som Stadsmissionen
drivit under många år i centrala Linköping. Vilka planer
kommunen har för verksamheten och dess deltagare efter
september månad är inte kända.
Med höstens nya riktlinjer för att hindra en återigen ökad
smittspridning av COVID-19 märkte vi av både en minskad
försäljning och ett minskat inflöde av deltagare till arbetsintegration. Med den osäkerhet som nu finns inför våren har
därför beslut fattats att korttidspermittera medarbetare inom
de tre verksamheterna som arbetar med arbetsintegration,
café, restaurang och Second Hand.

PETHER NORDIN

ANNA RAMÉN

LANA BRUNELL

ANNA BRYNÅS

LARS FREDRIKSSON

MALIN FORSGREN

ANDREAS HELLGREN

ANDERS JONSSON

HENRIC OSCARSSON

FRIDA ROTH

GUSTAV SANDBERG

GUNILLA SANDH

LARS VIKINGE

SANNA DETLEFSEN

Ordförande

Korttidspermitteringen sker på lägsta nivå med 20% av
arbetstiden och Stadsmissionen avser söka permitteringslöneersättning enligt de nya reglerna för år 2021.
Verksamheten i övrigt planeras upprätthålla verksamhet i
enligt vanlig ordning. Den COVID- beredskapsgrupp som
bildades i våras är återaktiverad sedan hösten och förser
verksamheten med information samt bevakar för att vid
behov omfördela resurser mellan olika verksamheter.

Vice ordförande

Direktor

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 30/3- 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

RICKARD ANUND
Auktoriserad revisor
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LINKÖPINGS STADSMISSION
ORG.NR 822001-0022

ÅRSREDOVISNING 2020

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Linköpings
Stadsmission för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på
sidorna 30-49 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

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

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

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
50

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och direktorns
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och direktorn använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och direktorns förvaltning för Linköpings
Stadsmission för år 2020.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Linköping den dag som framgår av min elektroniska
underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

RICKARD ANUND
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och
direktorns ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

STYRELSENS OCH DIREKTORNS ANSVAR
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för
förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller direktorn
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
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GÖR EN NOTERING

PLATS FÖR REFLEKTIONER
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