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Direktor har ordet
Engagemang gör skillnad för många – det får vi dagligen bevis 
för i våra verksamheter inom Stockholms Stadsmission. 
Genom engagemang väcks tron på förändring och uthållighet i 
att vara den röst som höjs när andra inte mäktar med. 

I början av året brann vår första social supermarket Matmissio-
nen i Rågsved ned. Redan nästa dag hörde de första gåvo-
givarna av sig för att finansiera en nystart. Genom ett fantas-
tiskt engagemang från finansiärer, arbetstränande deltagare 
och anställd personal lyckades vi fort hitta en ny lokal i 
Veddesta som ligger i Järfälla kommun. Matmissionen är 
matbutiken som gör det möjligt för människor som lever i eko-
nomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. En mycket 
viktig insats för alltfler äldre och barnfamiljer. Matmissionen 
är också en plats för arbetsträning och som dessutom bidrar 
till att minska matsvinnet. I mars 2017 öppnade ytterligare en 
butik – Matmissionen Hägersten.

2016 har på många sätt varit ett turbulent år – inte minst när 
det gäller flyktingpolitiken. Asylsökandes rättigheter till skydd i 
Sverige försämrades drastiskt när riksdagen antog en tillfällig 
asyllag för snart ett år sedan, till exempel begränsades möj-
ligheterna till permanent uppehållstillstånd och familjeåterför-
ening. Vi ser hur allt fler människor går ”under jorden”, där de 
lever i otrygghet och i utanförskap. Polisen bedömer att grup-
pen ökat med 10 000 individer bara under 2016. Vi är mycket 
oroade över utsatta barn och unga som kommit hit ensamma 
eller som skiljts från sin familj på vägen. Med en asylpolitik 
som minskar utsatta gruppers möjlighet till grundläggande 
skydd och som bygger på korta, tillfälliga uppehållstillstånd är 
risken stor att ett systematiskt, socialt utanförskap skapas. 
Det är ohållbart.

Genom opinionsbildning har Stockholms Stadsmission ytter-
ligare stärkt sin position. Under våren släppte vi vår årliga 
barn- och ungdomsrapport där vi fokuserade på psykisk 
ohälsa bland unga. Vår bedömning är att det viktigaste för att 
minska psykisk ohälsa bland unga är att öppna fler vägar in i 
psykiatrin. Ungdomar som lider av kraftig stress, ångest eller 
bär på självmordstankar måste snabbt kunna få hjälp. Vi som 
samhälle kan inte längre stillatigande låta generation efter 
generation av unga må allt sämre.

Under sommaren fick vi stort medialt genomslag när vi lyfte 
frågan kring äldres utanförskap, ensamhet och i många fall 
ekonomisk utsatthet. Vi kunde rapportera om ökat antal besök 
på vårt Äldrecenter på Kungsholmen men också bilden av hur de 
äldre upplever Äldrecenter – vad deras vistelse där betyder för 
dem. Flera reportage gjordes under sommaren från vårt Äldre-
kollo utanför Stallarholmen. Här fick 309 av våra deltagare njuta 
av sommar, gemenskap och god mat i en vidunderligt fin miljö.

Den årliga hemlöshetsrapporten släpptes i november 2016. 
Temat var Bostäder för ekonomiskt svaga hushåll. Nya samhälls-
grupper hamnar i hemlöshet, det är inte längre psykisk ohälsa 
och beroendeproblematik som är huvudorsaken, utan snarare 
låga inkomster. Hemlöshetsfrågan är självklart en fortsatt viktig
fråga även om politikerna tenderar att prioritera ned frågan. 
Därför investerar vi i metodutveckling för att försöka att hitta de 
bästa lösningarna på att få ned hemlösheten och det gäller alla 
kategorier av hemlöshet. Att vara hemlös är att befinna sig i en 
extrem utsatthet i samhället.

När vi nu summerar 2016 redovisar vi ett starkt ekonomiskt 
resultat med ett överskott på 36,6 miljoner kronor. Tack vare 
nytt insamlingsrekord på hela 171,1 miljoner kronor från privat-
personer, ett ökat antal avtal med kommuner i den offentlig-
finansierade verksamheten och ett positivt resultat från sociala 
företags försäljning – gör det möjligt för oss att fortsätta möta 
alla de samhällsutmaningar vi ser och utveckla våra verksam-
heter för att bäst bemöta våra deltagares behov. 

Jag kan stolt konstatera att det engagemang som bär verksam-
heten leder till nytta för många tusen deltagare. Stockholms 
Stadsmissions människosyn är en kraftfull utgångspunkt för 
detta engagemang. Den gör oss kompromisslösa när det gäller 
att hävda allas rätt till värdighet, ett respektfullt bemötande och 
att få rätt förutsättningar att med egenmakt ta kontroll över sin 
livssituation. 
 
TACK för ditt engagemang!

Marika Markovits
Direktor, Stockholms Stadsmission
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Året som gått

98 procent av Källornas deltagare uppger 
att de känner sig trygga i verksamheten.

98%

Insamlingsrekord 

171,7 
miljoner kr 377 

personer

16 085
besök

20 454
timmar

Nytt insamlingsrekord 
171,7 (134) miljoner kronor

Gåvorna medför att fler deltagare får 
hjälp och stöd genom att verksam-
heten kan utökas och nya projekt 
startas upp. Tack!

15 277 
besök gjordes på Äldrecenter (11 492)

92 procent av Äldrecenters och Äldrekollos 
deltagare anser att verksamheten bidrar 
till att de får ett större socialt nätverk 
och nya vänner.

Hemlös 2016 - Temat för rapporten var 
Bostäder för ekonomiskt svaga hushåll. 

Barn- och ungdomsrapporten 2016 
om ökad psykisk ohälsa bland unga.

Drygt 1 300 familjer fick under året ekono-
miskt stöd av Unga Station.

377 personer i arbetsträning inom våra 
sociala företag.

på Crossroads – Här får besökare bland 
annat hjälp med basbehov, informa-
tion om rättigheter och skyldigheter i 
Sverige, samt personlig rådgivning och 
stöd i att söka jobb.

Hälsoprojekt Unga Station - för unga 
tonårstjejer för att öka kunskapen om de 
faktorer som påverkar välmående och 
inspirera till en hälsosammare livs-
stil. Under hösten deltog 13 tjejer i 
projektet. 

95 procent av Terapicenters och 
Mottagningen för unga mäns deltagare 
anger att de upplever att verksamheten 
bidrar till att deras hälsa blir bättre.

8 061 terapitimmar genomfördes på 
Terapicenter för unga och Mottagningen 
för unga män.

Matmissionen Veddesta 
– en social supermar-
ket i samarbete med 
Axfood öppnade 
hösten 2016. I mars 
månad 2017 öppnar 

Matmissionen 
Hägersten. 

421 volontärer arbetade tillsammans 
närmare 20 454 timmar.

7 142 
insatser – 21 insatser/dygn

Nattjouren genomförde under året totalt 

80%
nöjda

Siffrorna inom parentes avser 2015.

Projektet EU-migranter som resurs 
publicerade en metodbok för att sprida 
modeller för egenförsörjning som alterna-
tiv till tiggeri.

Vid årets medarbetarundersökning 
svarade 80 (72) procent att de totalt 
sett var nöjda med sin arbetssituation.

Att vändA muggen I

Att vända muggen
Insatser, idéer och inspiration 

för att se EU-medborgare som resurs

Ny second hand i Farsta Centrum 
öppnade den 8 december. Nästa butik 
öppnar i Södertälje våren 2017.

Äldres existentiella och psykiska hälsa 
– Ett projekt som startade september 
2016 och pågår t.o.m. september 2019.
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Värdegrund
Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp 
en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap 
för att bli delaktiga i samhället. Det gör vi genom att hävda 
alla människors:

 lika värde och rättigheter 

 rätt till kärlek och värme

 rätt till nya livschanser

 förmåga till egenmakt och ansvar

 obeskrivbara unika liv

 strävan efter mening

Vision - ett mänskligare samhälle för alla 
Det är ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv. 
Har tillgång till hälsovård, bostad, utbildning och arbete. Får 
känna kärlek och värme. Där fler upplever egenmakt att kunna 
påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i 
samhället – det är kort sagt ett mänskligare samhälle för alla.

Stockholms Stadsmissions 
uppdrag och roll
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med 
kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, 
barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs 
av anställd personal och volontärer. Verksamheterna finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, försam-
lingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från de sociala företagen.

Ett samhälle byggt på medkänsla 
Alla har inte samma förutsättningar att klara sig i dagens samhälle. Därför ser vi det som vår roll att kliva in där det offentliga 
samhällets resurser och insatser inte räcker till. Vi arbetar utifrån de behov som finns i Stockholm för att skapa rimliga livsvillkor för 
grupper eller individer som riskerar social utestängning. Vi arbetar med akut stöd, för långsiktiga förändringar och för att förebygga 
ojämlikheter i samhället.

Människor är beroende av varandra för att må bra och kunna leva gott. Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medbor-
garnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati. Stockholms Stadsmissions värdegrund beskriver vår syn på människan och på 
samhället och grundar sig i vår kristna grundsyn.

Ändamålsparagraf 
Att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet 
bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka 
för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Vi vill göra skillnad för individen
Den viktigaste framgångsfaktorn i vårt arbete för att förbättra 
livssituationen för deltagarna är att åstadkomma konkret 
effekt. Med det menar vi ökad egenmakt, varaktigt boende, 
meningsfull sysselsättning, psykisk och fysisk hälsa samt 
möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppdraget är att i 
relation till individen, se, lindra och förändra. Uppdraget i rela-
tion till samhället är att komplettera, utmana och engagera. 
Med detta som grund organiseras vårt arbete utifrån fem 
perspektiv:

 LINDRA – ge akut stöd

 FÖRÄNDRA – bedriva långsiktigt förändringsarbete

 FÖREBYGGA – förebygga utsatthet

 ENGAGERA – engagera människor till delaktighet

 UTMANA – påverka samhällsutvecklingen

•
•
• 
•
•
•

•
•
• 
•
•
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Social verksamhet 
barn och unga

”Att bli sedd som en 
person med egna 
tankar gör något med 
personens upplevelse 
av sig själv – det ger 
kraft och egenmakt.”
Läs intervju med Inger Ekbom
metodutvecklare och legitimerad 
psykoterapeut, Unga Station.



8

1 300

”Jag är metodutvecklare på 
Unga Station, Stockholms 
Stadsmissions hus för 
barn, unga och familjer och 
dokumenterar på olika sätt 

hur vi arbetar för att stärka 
de vi möter. Det unika med 

Unga Station är att vi erbjuder både öppna 
och stödjande verksamheter. Till oss är 
alla välkomna; föräldrar och barn (under 
20 år); oavsett legal status. Många som 
kommer till oss befinner sig i asylproces-
sen eller utanför den. Man kommer som 
man är och berättar det man vill berätta 
och vad man behöver. Vi har ingen färdig 
lösning, vi ser till behovet, och lägger stor 
kraft på ett välkomnande och respektfullt 
bemötande. Att bli sedd som en person 
med egna tankar gör något med perso-
nens upplevelse av sig själv – det ger kraft 
och egenmakt.

I dag finns Unga Station på Södermalm, 
men även i Järva. Vi har långt gångna 

planer på att starta fler Unga Station runt 
om i Stockholm, där vi kan göra skillnad. 
Det ska vi göra i dialog och samverkan 
med andra aktörer som är engagerade i de 
aktuella områdena. 

Vi har stort tryck på våra öppna familje-
kvällar på torsdagar, dit barn och unga 
kommer med sina föräldrar för att umgås 
och äta tillsammans. Deltagarantalet har 
ökat med 75 procent mellan år 2015 och 
2016 – till  fler än 100 personer. Efter-
frågan är även stor på ekonomiskt råd 
och stöd. Under några perioder har vi fått 
stänga vår samtalsmottagning, för att vi 
ska kunna erbjuda de som står i kö samtal 
inom en rimlig tid.

Framtiden är osäker för många som vistas 
i Stockholm och det påverkar så klart vår 
verksamhet. Vi har det senaste dryga året 
vikt en av våra Hälso- och Berättargrupper 
speciellt för barn som lever i familjer som 
inte har – men vill ha – uppehållstillstånd 

i Sverige. Det är den mest utsatta grupp 
barn vi möter just nu och gruppen ökar 
stadigt. Behovet av att komma till en 
trygg plats där barnen får leka och får 
vara just barn, har en avgörande bety-
delse. Många barn mår dessutom dåligt 
psykiskt för att föräldrarna mår dåligt. 

En etablerad metod vi använder oss av 
för att utvärdera vårt sociala arbete kallas 
samforskning. Metoden går ut på att 
deltagaren – ett barn, en ungdom eller 
en förälder – och deltagarens ombud blir 
intervjuad av en tredje person – en sam-
forskare – om vad som har fungerat bra 
och mindre bra i stödarbetet. Det är en 
form av ömsesidig reflektion där deltaga-
ren är den som är expert på att vara i den 
verksamheten som vi erbjuder. Intervjuer-
na hjälper oss att utvecklas i rätt riktning. 
En sak är säker: Unga Station behövs.”

Läs samforskningsintervjun med Carola 
på sid 9.

Social verksamhet barn och unga
Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har 
samma möjligheter till bra utbildning. Det drabbar barn och unga. Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter och 
barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är 
att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället. Stockholms Stadsmissions roll är att stå på deras 
sida och kräva förändring när vi ser att samhället inte lever upp till sitt ansvar – att alltid se till barnets bästa. 

Stockholms Stadsmission har en bred barn- och ungdomsverksamhet. Här finns mötesplatser där alla barn och unga är välkomna, 
bland annat genom olika former av boenden, terapi, samtalsstöd och kollo under loven. Här får alla chansen att berätta sin livshisto-
ria och tid att utveckla trygga relationer. Stockholms Stadsmission har följande verksamheter för barn och unga:

Drygt 1 300  
familjer fick 
ekonomiskt stöd 
av Unga Station.

Drygt 200 barn 
och 38 föräldrar 
fick möjlighet att 
vara på barn- och 
familjekollo.

Träningsboendet 
för unga mellan 
18-23 år hade 
18 platser.

Boende för 
ensamkommande 
barn hade 34 
platser.

 Baba 

Vänder sig till ungdomar upp till 20 år som kommit ensamma till 
Sverige och står utanför samhällets insatser av olika anledningar. 
De kan till exempel ha avvikit från sin placering, valt att inte söka 
asyl i Sverige eller ”gömt” sig på grund av avslag, eller rädsla 
för avslag, på sin asylansökan. Baba ger akut stöd såsom mat 
och kläder samt stöd genom ungdomscoacher som arbetar på 
uppdrag av ungdomen.

 Terapicenter för unga 
Är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga, 16-25 
år. Terapicenter för unga arbetar utifrån ett psykodynamiskt 
perspektiv och erbjuder terapi individuellt eller i grupp till ett lågt 
patientarvode.

 Unga Station 
Unga Station finns på Söder och i Järva. Det är Stockholms 
Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika 
sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Här 
erbjuds samtalsstöd – individuella eller i grupp, ombudskap, 
nätverksarbete, föräldrautbildning samt ekonomisk rådgivning 
och stöd. Eftersom social gemenskap och pauser i vardagen 
är viktiga för att få kraft till att förändra sin livssituation 
erbjuds också kollo för barn, ungdomar och familjer, öppen 
förskola för unga föräldrar, en öppen verksamhet för barn och 
unga, utflykter och aktiviteter för familjer på helger och skollov 
samt gemensam middag en kväll i veckan. 

Till oss är alla välkomna – oavsett legal status
Möt Inger Ekbom som är metodutvecklare och legitimerad psykoterapeut på Unga Station.
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 Mottagningen för unga män 
Här erbjuds psykodynamisk terapi både individuellt och i grupp till unga 
män, 16-25 år. Mottagningen har manliga psykoterapeuter och erbjuder 
även konsultationer för föräldrar som oroar sig för sitt/sina barn.

 Ungdomsmottagningen 
Vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 23 år, eller upp till 26 år 
för den som är i behov av extra stöd. Här kan man få hjälp med rådgivning 
om preventivmedel, test och behandling för könssjukdomar samt samtal 
om livet och sexualiteten. Här finns kurator och barnmorska.

 Träningsboende för unga 
Erbjuder unga vuxna en boendeform som innebär eget ansvar kombinerat 
med vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna, 18-22 år, som 
av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk eller har 
flyttat ut från institution. Verksamheten är HBTQ-certifierad.

 Boende för ensamkommande 
Erbjuder nyanlända barn och ungdomar, 14-18 år, en trygg hamn. Ung-
domarna får en lots in i samhället, stöd i att hitta sysselsättning och 
coachning att själva påverka sina liv. Verksamheten är HBTQ-certifierad.

 Familjehemsvården 
För tonåringar från 13 år, men även unga vuxna och vuxna, med olika 
problematik som är i behov av trygghet och stabilitet samt stöd och struk-
tur i hemmiljö. Målet är att erbjuda den boende en omstart och skapa 
förutsättningar för förändring. Verksamheten startar under 2017.

 Blå Husets fritidsgård
Ligger i Tensta och är en trygg mötesplats för ungdomar, 13-20 år. Här 
kan ungdomarna till exempel ta en fika, spela instrument, gå en danskurs 
eller skapa i musikstudion. Blå Huset har också en boxningsklubb i huset 
som erbjuder träning för killar och tjejer.

 Väsbygården fritidsgård
Ligger i Upplands Väsby och är en fritidsgård som vänder sig till ung-
domar, 12-16 år. Här erbjuds gemenskap och olika aktiviteter i en trygg 
miljö, till exempel pingis, musikskapande, måleri och filmvisning.

 Oneeighty
Oneeighty arbetar online med unga i grund- och gymnasieskolan med stor 
eller total skolfrånvaro. Verksamheten avslutas i juni 2017.
 

 = verksamheten finansieras via insamlade gåvor.

 = verksamheten finansieras via offentliga medel dvs. på uppdrag av    
   landsting eller kommun. Läs mer om finansiering och insamling på sid 20.

”Det finaste jag upplevt, det var att 
komma till Unga Station.” 

Samforskningsintervju Unga Station
Carola har två barn, när de kom till Unga Station var 
de 8 och 4 år gamla. Familjen hade kontakt med Unga 
Station under några år. De började med att delta på 
de öppna torsdagskvällarna och efter några månader 
önskade Carola få stöd på samtalsmottagningen. En 
sommar var familjen på familjekollo och därefter deltog 
de i Unga Stations Hälso- och berättargrupper för barn 
och föräldrar. Carola har också ansökt och fått ekono-
miskt stöd från Unga Station.

Här följer en samforskningsintervju där Carola 
berättar om vad Unga Station betytt för henne och 
hennes barn:

”När jag var ny i Sverige och fick möta så vänliga män-
niskor, blev jag verkligen förvånad. Dom mötte mig på 
ett bra sätt, som om dom känt mig sedan urminnes 
tider. Dom kramade mig och sa välkommen. Det 
betydde jättemycket för mig när dom sa – var inte rädd, 
vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig. Folk som arbetar 
här har ett svårt jobb för vi är ju så olika folkgrupper 
med olika mentalitet som kommer. Men dom klarar av 
att hantera det svåra så att inte en enda känner att 
någon är eller står över någon annan. 

Efter att jag kom till Sverige, efter mina barns födelse 
så är det finaste jag upplevt, det var att komma till Unga 
Station. Jag kände att när vi kom dit så var mina barn 
alltid glada och dom kunde skratta. Våra bästa dagar har 
vi upplevt här.

Ingen kan berätta bättre än jag vad dom här mötena 
betyder, vilken mental hjälp det ger till den personen 
som får komma och prata, det går inte att beskriva. Den 
viktigaste biten är det mentala stödet jag fick här.

”Sommarverksamheten på kollo, 
det var så fint. Det var första 
gången i vårt liv som vi var i någon 
form av vila.”

För oss blev det är en total förändring, till det bättre, 
lyckligare. Nu har jag fått mitt hopp inför framtiden, jag 
hade pyttelite hopp men nu är det stort. Det är natur-
ligtvis med det stödet vi fått från er, det här gjorde en 
jättestor förändring i mitt liv.”

Carola, deltagare Unga Station

Unga Stations 
öppna tjejverk-
samhet hade 
1 484 besök.

Totalt 28 359 
besök gjordes 
på Fritidsgårdarna 
Blå Huset och 
Väsbygården.

8 061 terapitimmar 
genomfördes på 
Terapicenter för unga 
och mottagningen för 
unga män.

3 232 besök gjordes 
på Ungdomsmot-
tagningen, varav 15 
procent var unga män.

3 232
besök
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Social verksamhet 
vuxna och äldre

”Under 2015/16 satte vi 
målet att 35 procent av 
deltagarna ska gå vidare 
till ett mer varaktigt 
boende. Vi har lyckats 
att uppnå målet, vilket 
jag är väldigt stolt över.”
Läs intervju med Frida Ålander, 
verksamhetschef för Boställets akutboende.
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det en jättehög siffra. Men vi har lyckats att 
uppnå målet, vilket jag är väldigt stolt över.

Enligt Stockholms stad minskar hemlöshe-
ten i Stockholm – förutom i gruppen akut 
hemlösa. För Stockholms Stadsmission 
är hemlöshetsfrågan en fortsatt viktig och 
prioriterad fråga, där vår uppgift är att ta 
ställning för och hitta lösningar för den 
utsatta i det samhälle som växer fram. Våra 
medarbetare anstränger sig alltid lite mer. 
Här finns ett enormt engagemang för att 
göra skillnad på riktigt.

Boställets dygnet runt-verksamhet erbjuder 
10 platser för kvinnor och 20 för män. 
Dagverksamheten är insamlingsfinansierad 
och nattverksamheten (akutboendet) är 
offentligfinansierad.

”Tiden när Stockholms 
Stadsmission drev 
traditionella härbärgen 
som erbjöd en god bulle 
och en klapp på axeln är 

sedan länge förbi. Sedan 
2010 arbetar vi professionellt 

med vår dygnet runt-verksamhet, en hel-
hetslösning som tar hänsyn både till akut 
behov och långsiktig planering. 
Arbetsmodellen har varit framgångsrik 
– fler upplever ökad egenmakt och fler 
kommer vidare till mer varaktiga boende-
former.

Vi anpassar stödet efter de vi möter 
med insikten om att det finns lika många 
lösningar som människor. De flesta vi 
möter är trasiga och har tappat allt hopp, 
ofta i en kombination av psykisk ohälsa, 
missbruk och långvarig hemlöshet. Först 
och främst ger vi stöd i att vilja och orka 
att ta sig vidare. 

Först när de mest akuta behoven är till-
godosedda, finns en mottaglighet för att 
planera en mer långsiktig förändring. 

 Klaragården 
Öppen dagverksamhet för kvinnor som lever i missbruk och hem-
löshet. Verksamheten erbjuder mat, dusch- och tvättmöjligheter, 
aktivitetsgrupper och ombudsmannaskap för att ge kvinnorna 
mod och möjlighet att på sikt förändra sina livssituationer. 

 Stadsmissionens Center 
Dagverksamhet för vuxna i akut hemlöshet som erbjuder mat, 
dusch- och tvättmöjligheter samt gemenskap. Ombud stöttar 
deltagarna i att förändra sina livssituationer och hjälper till i 
kontakten med myndigheter och instanser.

Social verksamhet vuxna och äldre
Stockholms Stadsmission har en bredd av verksamheter för att möta de behov som finns i samhället – både akuta och långsiktiga. 
Till exempel öppna dagverksamheter, olika boenden, ombudsverksamheter, seniorkollo och samtalsstöd. Stockholms Stadsmissions 
viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Att befinna sig i 
ett utanförskap handlar om att inte känna tillhörighet och gemenskap. Därför verkar Stockholms Stadsmission ständigt för ett varmt 
och inkluderande samhälle utifrån var och ens förutsättningar, med en tro på att det finns en plats för alla. Människor bär alla på en 
livshistoria och ingen historia är någonsin den andra lik. Vi utgår alltid från personen och situationen i bemötandet. På så sätt ges 
det bästa stödet och tillsammans med deltagarna åstadkoms den önskade livsförändringen, både på kort och lång sikt. 
Stockholms Stadsmission driver följande sociala verksamheter för vuxna:

 Nattjouren 
Arbetar uppsökande på kvällar och nätter för att hjälpa 
människor i utsatthet och hemlöshet med till exempel informa-
tion om sina rättigheter, assistans för att uppsöka vård eller 
komma in på ett akutboende.

 Crossroads 
Vänder sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som 
lever i fattigdom och/eller hemlöshet. Här får besökare hjälp 
med basbehov, information om rättigheter och skyldigheter i 
Sverige, personlig rådgivning samt stöd i att söka arbete.

6 195
besök på Klaragården

1 047 deltagare besökte 
Stadsmissionens Center, 
av dessa valde 52 del-
tagare att ta hjälp av ett 
ombud under året.

Äldrekollo på 
Stenfasta tog 
emot 309 
deltagare under 
vår och sommar.

Äldrecenter hade 
15 277 besök 
i den öppna 
dagverksamheten.

När man kommer till vårt akutboende på 
kvällen erbjuds en måltid, en säng och 
mänsklig omtanke. På förmiddagarna ges 
praktiskt stöd som till exempel hjälp att 
kontakta myndigheter, vård och anhöriga. 
På eftermiddagarna arrangeras gemen-
samma aktiviteter, speciellt på torsdagar. 
Arbetet följs upp i individuella genomför-
andeplaner med fokus på fyra områden: 
Hälsa, nätverk, sysselsättning/aktiviteter 
och boende. Vi vet att effekt inom dessa 
områden är nyckeln till ökad egenmakt och 
vägen ur hemlöshet. 

För att ha möjlighet till ett mer varaktigt 
boende, krävs löpande kontakt med 
socialtjänsten. Därför strävar vi alltid efter 
att ha ett gott samarbete precis som att vi 
förstår deltagarens behov och önskemål. 
Vi är limmet däremellan. Sedan en tid 
tillbaka har vi även anställt en mobil väg-
ledare, vars uppgift är att hjälpa deltagare 
att ta sig till sin kontakt på socialtjänsten. 

Under 2015/16 satte vi målsättningen att 
35 procent av deltagarna ska gå vidare till 
ett mer varaktigt boende. Givet gruppen är 

Först och främst ger vi stöd i att vilja och orka ta sig vidare
Möt Frida Ålander som är verksamhetschef på Boställets akutboende.
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 Nattstad 
Vänder sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i Stockholm för att söka jobb men som inte innefat-
tas av det sociala skyddsnätet. Nattstad erbjuder ett tillfälligt 
boende till ett lågt pris. 

 Boställets akutboende 
Tar emot vuxna över 20 år som lever i akut hemlöshet. På 
akutboendet får man sina akuta behov lindrade och stöd för att 
förbättra sin livssituation. 

 Boställets stödboende 
Tar emot vuxna över 20 år som lever i hemlöshet. På stödboen-
det får man ett stadigvarande boende med ett eget rum och en 
kontaktperson som stöd i att komma vidare till eget boende. 

 Bostad först 
Erbjuder människor i hemlöshet ett boende i egen lägenhet 
som kombinerar eget ansvar med stöd i form av coachning. 
Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan 
får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

 Familjehemsvården 
Erbjuder tonåringar från 13 år, unga vuxna och vuxna med olika 
problematik ett familjehemsstöd. Målet är att erbjuda den 
boende en omstart och skapa förutsättningar för förändring. 
Verksamheten startar under 2017.

 Äldrecenter 
Ger äldre över 61 år, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta 
ensamhet och isolering. Här serveras lunch och olika aktivi-
tetsgrupper erbjuds. Deltagarna får stöd genom personliga 
ombud och även hembesök av volontärer. Sommartid arrangeras 
seniorkollo på Stenfasta gästhem i Sörmland. Äldrecenter är 
HBT-certifierad.

 Källan råd- och stödcenter 
Ger information om hur det svenska samhället fungerar, håller 
kurser i svenska, erbjuder stöd i kontakt med myndigheter och 
juridisk rådgivning. Källan är ett samarbete mellan företrädare 
för olika kulturer och religioner som arbetar för ökad integration. 
Källan finns i Fisksätra och i Flemingsberg.

 St Paul 
Till St Paul är alla välkomna – Stockholms Stadsmissions 
mötesplats för engagemang och social mobilisering där det finns 
utrymme för värdegrundsreflektioner. Här anordnas konserter, 
seminarier och samtalsgrupper – aktiviteter som väcker enga-
gemang, gör gott för själen och som på så sätt bidrar till ett 
mänskligare samhälle. Här hålls även utbildningar för den som 
vill bli volontär.

 = verksamheten finansieras via insamlade gåvor.
 = verksamheten finansieras via offentliga medel dvs. på uppdrag av   
landsting eller kommun. Läs mer om finansiering och insamling på sid 20.

7 142
35 procent av 
deltagarna på 
Boställets akut-
boende gick vidare 
till ett mer varak-
tigt boende.

Nattjouren genomförde 
under året totalt 7 142 
insatser – 21 insatser/
dygn och 2 stödjande 
samtal/dygn.

Boställets stöd-
boende har 
29 platser där 
beläggningen var 
96 procent under 
året.

St Paul genomförde 52 
söndagsgudstjänster med 
ett snitt på 40 deltagare 
och 30 tisdagssamlingar 
med ett snitt på 35 
deltagare.

besök på Crossroads
16 085



13

Sociala företag
”Rutiner och en 
meningsfull vardag 
är avgörande för att
en människa ska ha 
förutsättningar att 
skapa nya mönster 
och långsiktigt 
förändra sitt liv.”        
Läs intervju med Maria Lagerman
verksamhetschef för Remake.
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”Arbetsintegration är ett 
centralt område för Stock-
holms Stadsmission med 
målsättningen att ge plats 
för en större mångfald 

på arbetsmarknaden. Vårt 
synsätt är att alla människors 

insatser räknas i ett socialt hållbart 
samhälle. Vi vill ge fler möjlighet att bli 
delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken 
och utvecklas efter egen förmåga. Genom 
personligt och yrkesmässigt stöd under-
lättar vi för personer, som har haft en 
tids arbetslöshet, sjukdom, rehabilitering 
eller är nyanländ i Sverige, att närma sig 
arbetsmarknaden. Det kan även handla 
om arbetsträning inom daglig verksamhet 
för personer med funktionsvariationer.

Arbete är så mycket mer än den uppgift 
man utför. Sysselsättning ger samhörig-
het och en känsla av att vara behövd 
och sedd.

Rutiner och en meningsfull vardag är 
avgörande för att en människa ska ha 
förutsättningar att skapa nya mönster och 
långsiktigt förändra sitt liv.

Hos oss har den som arbetstränar stöd 
av ett team bestående av tre personer: 
En yrkescoach som lär ut praktisk 
yrkeskompetens på arbetsplatsen, en 
handledare som ansvarar för den lång-
siktiga personliga utvecklingen och en 
verksamhetsledare som ansvarar för 
arbetsintegrationsprocessen som helhet. 
Vi har ett tydligt flöde för hela proces-
sen med löpande utvärdering från första 
kontakt till avslut, då personen går vidare 
till annat arbete, praktik eller studier.

När en person kommer till oss för att ar-
betsträna, oftast via Arbetsförmedlingen 
eller Försäkringskassan, berättar hen om 
sina erfarenheter, behov och mål. Det 
görs en arbets- och genomförandeplan 
utifrån önskemål och behov och det sätts 
upp mål - och delmål - för nästa steg. Det 
som skiljer oss från andra aktörer är att vi 
har stor branschbredd inom vår egen verk-
samhet; bland annat second hand-butiker, 
matbutiker, insamling, textil produktion, 
kafé, bageri, lager och transport. Det 
gör att vi oftast kan matcha behov och 
önskemål, och att det finns möjlighet att 
prova på flera branscher.

Under 2016 arbetstränade 377 personer 
inom någon av Stockholms Stadsmissions 
sociala företag, merparten mellan tre och 
sex månader. Förra årets deltagarenkät 
visar att 89 procent av de som har arbets-
tränat inom ett av våra sociala företag är 
nöjda och att 95 procent skulle rekom-
mendera oss. 

Den största utmaningen för oss nu är 
att etablera fler företagssamarbeten för 
arbetsintegration. Det är först när företag 
öppnar upp för människor som av olika 
anledningar har varit ifrån arbetsmarkna-
den länge, som samhället kan tillvarata de 
kompetenser och erfarenheter som finns.”

Sociala Företag
Stockholms Stadsmission driver flera verksamheter i form av sociala företag med målet att få människor att närma sig arbetsmarkna-
den. Inom Stockholms Stadsmission drivs exempelvis second hand-butiker, Remake, Matmissionen och Grillska Huset som sociala 
företag. I insamlingslager, butiker, caféer och textilateljéer får människor med olika behov chans till en meningsfull vardag.

Sociala företag tog 
totalt emot 377 
personer i arbets-
träning.

Second hand-butikerna 
och insamlings-
verksamheten tog 
emot 273 personer i 
arbetsträning.

Grillska Huset tog 
emot 25 personer 
i arbetsträning.

Remake tog emot 
67 personer i 
arbetsträning.

Enligt Tillväxtverket gäller följande kriterier för sociala företag:

 Kan ha vilken juridisk form som helst.

 Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den   
 egna/alternativt likvärdig verksamhet.

 Arbetar för att inkludera människor som är långt från   
 arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån   
 empowerment och delaktighet.

 Fristående från offentlig verksamhet.

Arbetsintegration
Att arbeta och att få rutiner i sin vardag är ofta en förutsättning 
för att bryta mönster och att långsiktigt förändra sitt liv. Målet 
är att ge plats åt en större mångfald av människor på arbets-
marknaden. Att genom arbetsträning i verksamheterna ge fler 
möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och 
utvecklas efter egen förmåga.

Alla människors insatser räknas i ett socialt hållbart samhälle
Möt Maria Lagerman som är verksamhetschef på Remake.

•
•

•

•
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Matmissionen
tog emot 12 
personer i arbets-
träning.

Blixtjobb erbjöd arbete till 
20 personer/månad, 2 547 
arbetstillfällen och 7 902 
arbetade timmar.

Stockholms
Stadsmission 
samlade under 
2016 in cirka 
1300 ton textilier.

”Jag får känna mig behövd och 
respekterad för den jag är. Här 
ställer man krav på mig och jag får 
kritik, positiv och negativ. Snacka 
om att man växer!”
Pelle Johansson, Blixtjobb

Följande verksamheter ingår i sociala företag:

Second hand-butiker
I insamlingscentralen i Sätra återanvänds cirka 25 ton textilier i 
veckan. Inköp i second hand-butik bidrar till minskad nyproduk-
tion och därmed minskad påverkan av miljöresurser. Begagnade 
kläder innehåller inte heller lika många kemikalier som nya 
kläder då de har tvättats många gånger. Under 2016 hade 
Stockholms Stadsmission totalt 14 butiker. Våren 2017 öppnas 
den 15:e i Södertälje.

Remake
Remake är Stockholms Stadsmissions eget mode- och design-
märke. Remakes produkter tillverkas av second hand-material 
med målet att nå ökad kvalitet och livslängd. Plaggen är unika, 
i unisex och med design som utmanar storleksnormen. 

Genom Remake återbrukas cirka 2,5 ton textilier per år. Textil-
spill blir till exempel stoppning i sittpuffar eller till metervara i 
lappteknik. Här bedrivs också daglig verksamhet som vänder 
sig till de personer som är beviljad insatsen daglig verksamhet 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och tillhör personkrets 1.

Grillska Huset
I lokaler vid Stortorget i Gamla stan finns utrymmen för både 
konferens och fest. Här finns också ett Krav-certifierat bageri, 
café, restaurang samt catering. Här får människor möjlighet att 
närma sig eller komma tillbaka till arbetslivet genom praktik och 
arbetsträning. Att äta, fika eller handla i Grillska Huset bidrar 
samtidigt till en god utbildning och ljusare framtid för många.

Matcentralen
Inom verksamhetsområdet Matcentralen arbetar Stockholms 
Stadsmission med arbetsintegration och att reducera mat-
svinn. Här ingår två social supermarkets som går under namnet 
Matmissionen samt en matbank. Idén med en central matbank 
är att här tas livsmedel emot från alla aktörer inom livsmedels-

25 ton matsvinn 
per månad togs 
om hand av 
Matcentralen.

branschen för att sedan distribueras till Matmissionens buti-
ker, till egna verksamheter men även till hjälporganisationer 
i hela Stockholmsområdet. Matcentralens matbank som har 
lager och kylbil kan på ett säkert och resurseffektivt sätt 
ta hand om stora mängder livsmedel, som annars skulle bli 
matsvinn och på så sätt se till att det går till dem som mest 
behöver det.

Matmissionen
Matmissionen är matbutiken som gör det möjligt för män-
niskor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till 
reducerat pris. Matmissionen är öppen för alla, men medlem-
mar får handla varor till 1/3 av vanligt butikspris eller mindre. 
Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar 
till att minska matsvinnet. Butikerna ligger i Veddesta och 
i Hägersten. Mat-missionen har Axfood som medgrundare 
men ägs och drivs av Stockholms Stadsmission. 

Matmissionens tre viktigaste mål:

 Bidra till minskat matsvinn och därmed påverka miljön.

 Möjliggöra för människor som lever i ekonomisk utsatthet  
 att handla livsmedel till kraftigt reducerat pris.

 Erbjuda människor som vill arbetsträna att närma sig  
 arbetsmarknaden genom personligt stöd, yrkeserfarenhet  
 inom butik och service, logistik och livsmedelshantering.

Blixtjobb
Många människor står utanför arbetsmarknaden, trots att 
de kan och vill arbeta. Att bryta mönster, få ansvar och ingå 
i en gemenskap är nyckeln till att hitta styrkan att förändra 
sin vardag. Via Blixtjobb ges arbetstillfällen åt människor 
som lever i utsatthet och missbruksproblematik. Exempel på 
blixtjobbs tjänster är städning och fönsterputs, flytthjälp, bud 
och transport, diverse hantverksuppdrag, trädgårdsarbete 
och snöskottning.

•
•
•

25 
ton
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Stockholms Stadsmissions fyra miljöområden

1. Delaktighet och kompetens

I en organisation som ständigt växer och utvecklas är motiverade
och inspirerade medarbetare grunden för en hög lägsta nivå. 
Detta år har fokus legat på att förtydliga gemensamma mål
och skapa större delaktighet inom hållbarhetsarbetet. Både 
genom att satsa på en intern webbaserad utbildning samt utökat 
tid för miljöansvariges uppdrag. En styrka är ett ökat engage-
mang för hållbarhetsarbetet inom hela organisationen, samt ökad 
kännedom för uppdraget externt.

Utmaningen är att i en stor organisation, med så olika verksam-
heter, bibehålla ett stabilt och långsiktigt miljöarbete.

Ambitionen för kommande år är att sjösätta den webbaserade 
miljöutbildningen där alla medarbetare, deltagare, volontärer och 
intressenter kan lära sig, ta del av och sprida hur Stockholms 
Stadsmission arbetar med hållbar utveckling.

2. Materialval och inköp

Stockholms Stadsmission kan göra skillnad genom att göra 
medvetna val med hänsyn till miljön, något man gör utifrån 
policys och med hjälp av det interna verktyget Miljötrappan. Ett 
verktyg som synliggör de obligatoriska rutinerna, men också visar 
nya steg att nå högre ambitioner. Målet är att de produkter som 
köps in, så långt som möjligt, är miljömärkta. Under 2016 har 
fokus legat på att minska antalet inköpta produkter och att de val 
som görs är medvetna och hållbara. Plastpåsarna inom second 
hand är komposterbara, ekologiska produkter ökar och kemikalie-
användningen ses över med målet att minska dessa.

Utmaningen är att öka medvetenheten om hur organisationen 
gemensamt minskar påverkan på miljön.

Ambitionen är att i större grad nyttja tillgången till begagnade 
varor, via second hand-butikerna och gåvoinsamling, för att 
minska miljöpåverkan vid köp av nyproducerade varor samt 
förlänga livet på det som redan finns.

3. Avfall och kretslopp

Stockholms Stadsmission är en del av stadens kretslopp. Gåvor 
samlas in från privatpersoner och företag för att sedan delas ut 
till sociala verksamheter, säljas vidare inom second hand-
butikerna och Matmissionen eller förlänga livscykeln genom 
Remake. Källsortering är prioriterat i hela organisationen. 
Under 2016 har fler second hand-butiker öppnat, relansering av 
konceptet Remake samt vidareutveckling av Matcentralen där 
Matmissionen samt transport och logistiksystem ingår. En styrka 
är möjligheten till ett internt kretslopp som både engagerar 
medarbetare, kunder och besökare i verksamheterna.

Utmaningen är att fortsätta göra medvetna val, öppna upp för fler
möjligheter att förlänga livet på det vi redan har och succesivt 
förbättra hantering av avfall.

Ambitionen är fler lokala kretslopp inom organisationen och att 
möjliggöra samarbeten med staden så att fler kan bidra till att 
verka i ett kretslopp. Samt att verksamhetsutveckla inom sociala 
företag för att ligga i framkant med cirkulära affärsmodeller.

4. Energi och transport
Hänsynsfull el och smarta transporter är något Stockholms 
Stadsmission hela tiden vill vidareutveckla. Att sträva efter att 
minska el- och drivmedelsförbrukning, men också effektivisera 
utifrån de behov som finns. Utifrån en resepolicy väljs i första 
hand kollektiva transportmedel. Under 2016 har organisationen 
fortsatt verka för delaktighet och medvetenhet genom att infor-
mera såväl kunder, medarbetare och deltagare om hur energi 
brukas och vilka förändringar i vardagen som kan ge positiv 
påverkan. Stockholms Stadsmission strävar efter miljövänliga 
elavtal, att byta ut befintlig belysning mot mer miljöanpassad 
samt minska användandet av fossilt bränsle. Redan idag finns 
flera bra sätt att effektivisera energianvändning och under året 
har framsteg gjorts i påverkansarbete med vissa leverantörer/
fastighetsägare. Matcentralen fick Postnord logistics awards 
specialpris för sitt logistikarbete under 2016.

Utmaningen ligger i att förbättra transporter, gällande bränsle-
förbrukning.

Ambitionen är att minska fossila drivmedel vid tjänsteresor, 
leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från 
arbetsplatsen. Att på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara 
bränsleslag samt att allt mer övergå till LED-belysning när möjlig-
het ges att byta.

Med ett strukturerat miljö- och kvalitetsledningssystem bidrar Stockholms Stadsmission till en hållbar utveckling och ökar organi-
sationens positiva miljöpåverkan. Miljöhänsyn i alla beslut. Stockholms Stadsmissions miljöarbete har sedan 2009 resulterat i en 
årlig diplomering enligt Svensk miljöbas. Stockholms Stadsmission arbetar utifrån fyra miljöområden som ligger till grund för organi-
sationens övergripande mål och löpande arbete. Ledningsgruppen har ett överordnat ansvar för beslut och styrning av miljöarbetet 
utifrån en miljöpolicy samt godkänner de mål som årligen upprättas genom organisationens miljöansvariga och miljöombud. Arbetet 
följs regelbundet upp, utvärderas och ligger till grund för nya förbättrande mål. Remake fick under året hedersomnämnande på Miljö-
strategidagarna för sitt hållbarhetsarbete.

Miljö och hållbarhet
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Kvalitet
Stockholms Stadsmission arbetar för en långsiktig, hållbar utveckling för människan och miljön. Organisationen har som mål att 
verksamheten ska bidra till en förbättrad livssituation för deltagare, med så lite miljöpåverkan som möjligt. Syftet med organisa-
tionens systematiska kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, hur, varför och vad det leder till. Genom att arbeta med ständiga 
förbättringar, planeras, genomförs, följs upp och analyseras arbetet, så att verksamheten utvecklas och resultat nås. 

Organisationens systematiska kvalitetsarbete 
utgår från fyra perspektiv:

 Deltagare/elev/kund – de målgrupper som verksamhet  
 finns till för
 Intressent – anhöriga, vårdnadshavare, 
 leverantörer, partners
 Medarbetare – samtliga anställda och volontärer
 Ekonomi – effektivt resursnyttjande

För att följa upp ifall de aktiviteter som verksamheterna har planerat 
och genomfört under året har uppnått satta mål och önskad kvalitet, 
genomförs bland annat årliga undersökningar för deltagare, med-
arbetare och intressenter. Resultatet utvärderas, analyseras och 
ingår i underlag som används vid framtagande av kommande års 
förbättringsplan, där nya mål och aktiviteter upprättas.

Resultatet av årets deltagarundersökning visar på en positiv 
trend. På frågan ”Jag kan rekommendera verksamheten till 
andra” visar utfallet inom Social verksamhet (SV) på en stabil 
utveckling. Under perioden 2014-2016 har resultatet pendlat 
mellan 91 procent och 92 procent*. Sociala företag (SF) har 
haft ett mer varierat utfall, från 98 procent* till 95*. Dessa 
höga resultat visar på att deltagarna upplever att verksam-
heternas aktiviteter och insatser såsom handledning, rådgiv-
ning och stödsamtal håller hög kvalitet.

Intressentperspektiv 
Stockholms Stadsmissions Sociala företag har som mål att 
få fler människor att närma sig arbetsmarknaden. Arbetet 
sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. För att undersöka 
hur samverkan upplevs har handläggarna på Arbetsförmed-
lingen fått besvara en undersökning. Utfallet på påståendet 
”Jag kan rekommendera Stockholms Stadsmissions Sociala 
företag som en samverkanspart” visar på en positiv utveck-
ling. Under perioden 2014-2016 har resultatet ökat från 87 
procent* till 96*. Ett högt resultat som visar på att samar-
betet mellan organisationen och Arbetsförmedlingen är gott 
och stabilt. Stockholms Stadsmission har även påbörjat att 
undersöka hur samverkan mellan organisationens övriga 
verksamheter och dess primära intressenter upplevs, men 
som inte kan på grund av ett för lågt antal respondenter 
utvärderas. 
   

Deltagarperspektiv

Jag kan rekommendera verksamheten till andra.
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Medarbetarperspektiv 
Resultatet av föreningens medarbetarundersökning visar på en 
positiv utveckling. Många frågor visar på en stark förbättring i 
jämförelse med föregående år. 

Utfallet gällande påståendet ”Totalt sett är jag nöjd med min arbets-
situation” har under de tre senaste åren ökat från 65 procent* 
till 81 procent*, där kompetensutveckling, förtydligande av roller 
och ansvar samt ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete har 
bidragit till den ökade nöjdheten. 

Organisationen har också satt som mål att 2018 vara Sveriges 
bästa idéburna arbetsgivare.

Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation.

*Procentsatsen anger andel positiva svar, 4-5, på skala 1-5.

Ekonomiperspektiv 
För att organisationen ska arbeta kostnadseffektivt och använda 
resurserna optimalt arbetar verksamheterna utifrån ett antal 
nyckeltal som till exempel:

 Beläggningsgrad

 Kostnad/boendenatt

 Kostnad/vårddygn

 Kostnad/besök

Dessa nyckeltal följs upp kontinuerligt via resultatbaserade styr-
kort och åtgärder vidtas där avvikelser finns. Genom att arbeta 
med effektivt resursnyttjande kan organisationen investera varje 
krona på bästa sätt och utveckla verksamheten.

•
•
• 
•
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Större händelser under 2016 i urval
 Marina Malmqvist tillträder som vd i februari 2016. 

 Ett visions- och värdegrundsbaserat analys-, omvärlds- och   
 utvecklingsarbete genomförs under vårterminen och utmyn-  
 nar i en verksamhetsplan för 2016-2019.

 Medarbetarenkäten visar att värdegrundsarbetet har   
 förstärkts i organisationen och att medarbetarnas helhets-  
 omdöme ökar med fem procentenheter.

 2016 får vi 9 procent fler förstahandssökande till Grillska   
 gymnasieskolorna jämfört med 2015. 

 För att möta ett större behov av utbildning för nyanlända   
 startas språkintroduktion också på gymnasieskolorna i Örebro  
 och Uppsala, i tillägg till Stockholm där programmet redan finns. 

 Ny profil med e-sport inom ramen för det individuella alterna-
 tivet på el-, energi- och teknikprogrammet prövas på gymna-  
 sieskolorna i Örebro och Eskilstuna. 

 Vuxenutbildningarna flyttar efter 23 år till nya lokaler i anslut-  
 ning till Grillska Gymnasiet Stockholm i Marievik.

 Utveckling av vuxenutbildningarna påbörjas enligt en treårig   
 utvecklingsplan och folkhögskolans första distanskurs,   
 Skriv för att nå ut, startar i februari 2017.  

 Skolstiftelsen genomgår Arbetsmiljöverkets tillsyn och får   
 godkänt för de arbetsmiljörutiner och det förebyggande arbete  
 som utförs.

 Språkintroduktion i Stockholm ingår i den nationella kvalitets- 
 granskningen och återkoppling ger grund för utvecklingsarbete  
 på fler skolor under 2017. 

 Tävlingen i socialt entreprenörskap; Grillskas Drakar genomförs  
 för första gången för alla i årskurs ett på gymnasieskolorna.   
 Finalen äger rum i Grillska huset med en namnkunnig jury från  
 näringsliv och organisationer.

 Flera av stiftelsens skolor får utmärkelser inom Ung företag-  
 samhet (UF), elever från Grillska restaurangskola i Sundbyberg  
 går till final i gymnasie-SM och Eskilstunaelev tar medalj i   
 frisör-SM.  

Mer om Stadsmissionens Skolstiftelse kan du läsa på 
www.stadsmissionen.se/skola 

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation 
utan vinstsyfte med målet att erbjuda utbildning för förstärkt 
samhällsengagemang, hälsa, entreprenörskap samt kultur 
och bildning. Gymnasieskola och gymnasiesärskola bedrivs 
under namnet Grillska och vuxenutbildning sker inom ramen för 
Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola. 

Medmänsklighet och respekt
I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras 
olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en 
tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och 
på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla ut-
veckla sin fulla potential som trygga och ansvarsfulla individer i 
samverkan med andra.

2 400 elever
Totalt studerar cirka 2 400 personer på Stadsmissionens 
Skolstiftelses utbildningar och uppdragsutbildningar. Vi finns 
i Stockholm, Sundbyberg, Eskilstuna, Uppsala, Västerås och 
Örebro och bedriver utbildningar som är både högskole- och 
yrkesförberedande. Vi är idag en av Sveriges största idéburna 
skolaktörer. Idéburen innebär att vi inte styrs av andra intres-
sen är vår idé – en mänskligare skola för ett mänskligare 
samhälle.

Verkar för långsiktigt lärande för alla
Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för 
barn, unga och vuxna sedan 1857. Skolan delar Stockholms 
Stadsmissions värdegrund som är samstämmig med de grund-
läggande värden som svensk skola vilar på. Verksamheten är 
ickekonfessionell och politiskt obunden.

Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett 
hållbart och demokratiskt samhälle. I flera studier har gymnasieexamen visat sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för att 
motverka utanförskap. Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmission genom Stadsmissionens Skolstiftelse driver skolor som 
verkar för en likvärdig utbildning och som är ett alternativ till andra kommunala och privata skolaktörer.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Opinion och rapporter
Stockholms Stadsmissions främsta uppdrag är att varje dag, dygnet runt, möta de människor som kommer till verksamheterna. Men 
i uppdraget ingår också att påverka samhällsutvecklingen, att belysa systemfel och utmana politikerna att agera och förändra de 
som inte fungerar. Därför tar Stockholms Stadsmission varje år fram en barn- och ungdomsrapport samt en hemlöshetsrapport.

Barn- och ungdomsrapporten 2016
Tema: När livet blir outhärdligt – psykisk ohälsa 
bland barn och unga

Rapporten fokuserar på ökad psykisk ohälsa bland unga. 
Enbart i Stockholms läns landsting har antalet unga som söker 
hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin fördubblats på tio år. 
Och trots att en nollvision mot självmord sattes redan 2008 
minskar inte antalet unga som väljer att ta sitt liv. 

I rapporten uppmärksammas fyra grupper av barn och unga 
som i särskild hög grad riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. 
Det rör sig om elever med långvarig skolfrånvaro, barn och 
unga som nyligen flytt till Sverige, barn till missbrukare och 
barn till långvariga försörjningsstödstagare. Samtliga är lätta 
att identifiera men trots detta hamnar allt för många utanför 
systemet och får inte den hjälp de är i behov av och ibland kan 
hjälpen till och med komma försent. 

Stockholms Stadsmission föreslår nedan rekommendationer 
som är grundade i barnkonventionen:

 Kraftsamla för att nå nollvisionen för självmord

 Utöka behandlingsgarantin så att den omfattar alla mellan 
 15 och 25 år

 Värna ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk,  
 psykisk och sexuell hälsa

 Skärp kommunala rutiner för att tidigt uppmärksamma  
 elever med hög skolfrånvaro samt för hur stödinsatserna  
 finansernas

 Skapa ett nationellt kunskaps- och resurscenter för ensam- 
 kommande barn och unga

Hemlöshetsrapporten 2016
Tema: Bostäder för ekonomiskt svaga hushåll

Sedan 2010 ger Stockholms Stadsmission ut en årlig rapport 
om hemlöshetssituationen i Sverige. Årets rapport visar bland 
annat på att 52 procent av kommunerna inte följer bostadsför-
sörjningslagen och saknar uppdaterade riktlinjer för bostads-
försörjning.

I rapporten Hemlös 2016 uppmärksammas bristen på bostä-
der för ekonomiskt svaga hushåll. Allt fler människor i Sverige 
saknar bostad. Nya samhällsgrupper hamnar i hemlöshet. Det 
handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroende-
problematik är huvudorsaken, utan där orsaken snarare är låga 
inkomster. Behovet av en aktiv långsiktig bostadspolitik är akut.

I rapporten föreslår Stockholms Stadsmission en rad åtgärder 
som motverkar hemlöshet:

 Anta ny nationell hemlöshetsstrategi

 Lagstifta om en nationell tak över huvudet-garanti

 Krav på bostad först-modellen i hela landet

 Sanktioner för de kommuner som inte har uppdaterade 
 riktlinjer

 Inkomstkraven bör slopas nationellt

 Begär undantag för EU:s statsstödsregler

Rapportena i sin helhet finns på www.stadsmissionen.se

HEMLÖS 2016 
TEMA: BOSTÄDER FÖR EKONOMISKT SVAGA HUSHÅLL

SJUNDE ÅRGÅNGEN

•
•
• 
•

•

•
•
• 
•
•
•
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Finansiering och insamling
Stockholms Stadsmission består verksamhetsmässigt av den ideella föreningen Stockholms Stadsmission, Stadsmissionens 
Skolstiftelse och Stiftelsen Edestahemmet. Förutom dessa finns ett antal mindre förvaltningsstiftelser som lämnar ut medel enligt 
sina ändamål men som inte driver egen verksamhet. Samtliga lämnar egna årsredovisningar.

Hur finansieras Stockholms Stadsmissions verksamheter?
Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter finansieras 
antingen via insamlade gåvor, eller via offentliga medel när 
verksamheter drivs på uppdrag av landsting eller kommun. I 
sociala företag erbjuds arbetsträning för människor som vill 
närma sig arbetsmarknaden, tack vare intäkter från försäljning 
av tjänster och produkter och via arbetsmarknadsstöd från 
arbetsförmedlingen är detta möjligt.

Offentligfinansierad verksamhet
Stockholms Stadsmission bedriver flera verksamheter på 
uppdrag av, och finansierat av, det offentliga samhället. Som 
utförare av dessa välfärdstjänster drivs verksamheten utifrån 
värdegrund och utan vinstutdelning. Under 2016 hade Stock-
holms Stadsmission avtal med 35 kommuner och landsting och 
utförde välfärdstjänster för totalt 59,2 miljoner kronor.

Insamlingsfinansierad verksamhet
Stockholms Stadsmission kliver in där det offentliga samhäl-
lets insatser inte räcker till och utformar verksamheten utifrån 
de behov som finns. För att göra detta är Stockholms Stads-
mission beroende av gåvor från privatpersoner, företag och 
stiftelser. Totalt samlades det in 171,7 miljoner kronor.

Omsättningen i sociala företag
Inom sociala företag ingår 14 second hand-butiker, två Remake-
butiker, Grillska Huset, Blixtjobb och Matcentralen där bland 
annat Matmissionen ingår. Den totala omsättningen under 
2016 var 131,7 miljoner kronor.

Insamling
Insamling sker från privatpersoner, företag samt stiftelser och är 
helt avgörande för att kunna driva många av Stockholms Stads-
missions verksamheter. Insamlingen har ökat kraftigt de senaste 
fem åren vilket tyder på ett mycket starkt förtroende från givarna. 
Totalt samlades det in 171,7 miljoner kronor under 2016.

 Privatgivare
 Privatpersoner bidrar med gåvor i form av pengar, kläder eller saker.  
 Totalt bidrog 51 000 givare med 48 miljoner kronor 2016. Mycket   
 glädjande är också att allt fler väljer att bli månadsgivare. Under 2016  
 ökade antalet månadsgivare med hela 28 procent jämfört med   
 föregående år.

 Testamenten
 Testamenten utgör en betydande del av insamlade medel. Testa-  
 mentsgåvor i form av pengar, lösöre och annan egendom uppgick till  
 71,8 miljoner kronor 2016.

 Företag 
 Stockholms Stadsmission samarbetade med ett stort antal företag   
 under 2016. Företagen bidrog med produkter, tjänster och pengar. 
 De monetära gåvorna uppgick till totalt 17,5 miljoner kronor under   
 2016. Företagens engagemang i Stockholms Stadsmission har under  
 de senaste åren ökat, vilket visar att intresset för lokalt hållbarhets-  
 arbete blir allt viktigare för näringslivet.

 Stiftelser och organisationer
 Stiftelser bidrar med gåvor i form av pengar och är med i olika typer 
 av samarbeten. Insamlingen från stiftelser uppgick till 18,9 miljoner 
 kronor 2016.

 PostkodLotteriet
 PostkodLotteriet bedriver lotterier där vinsten går till ideell verksam-  
 het, via cirka 50 förmånstagare, där Riksföreningen Sveriges   
 Stadsmissioner är en av dem. Dessa medel används till Stadsmis-  
 sionernas sociala arbete. Stockholms Stadsmission fick 12,1 miljoner  
 kronor från PostkodLotteriet 2016.

Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Stockholms 
Stadsmission ligger en bra bit över den gränsen - under de senaste fem åren har i genomsnitt 85,7 procent av intäkterna gått till ändamålet. Stockholms Stadsmission är 
även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling och följer FRII:s kvalitetskod.

Total omsättning 2016

Stockholms Stadsmission 398,1 (327)

Stadsmissionens Skolstiftelse 229* (373**)

Övriga stiftelser 6 (6)

Total omsättning:  663,1 (706)

Totalt eget kapital 2016

Stockholms Stadsmission 244,3 (208)

Stadsmissionens Skolstiftelse 7* (22**)

Övriga stiftelser 80 (78)

Totalt eget kapital: 331,3 (308)

Antal helårsanställda 2016

Stockholms Stadsmission 351 (301)

Stadsmissionens Skolstiftelse 263* (291**)

Övriga stiftelser 3 (2)

Antal anställda: 617 (594)

*Stadsmissionens Skolstiftelse har brutet räkenskapsår, juli 2015 – juni 2016.
**Under 2015 hade Stadsmissionens Skolstiftelse förlängt räkenskapsår med 
18 månader.

Insamling

Privatgivare 48 Mkr

Testamenten 71,8 Mkr

Företag 17,5 Mkr

Stiftelser 18,9 Mkr

PostkodLotteriet 12,1 Mkr

Övrigt 3,4 Mkr

•

•

• 

•

•
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Organisation och styrelse
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med tre verksamhetsområden som leds av områdeschefer. Under varje områ-
deschef finns verksamhetschefer för varje verksamhet. Organisationen leds i sin helhet av en direktor som i sin tur utser en lednings-
grupp. Direktor utses av styrelsen. Stockholms Stadsmission är också stiftare av Stadsmissionens Skolstiftelse som har ytterligare 
ett verksamhetsområde under ledning av en utbildningschef. Redovisning av stiftelsen sker i separat årsredovisning

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp 2016:

Medarbetare 

Stockholms Stadsmission hade under 2016 helårsanställda motsva-
rande 351 (301) personer varav 219 (184) kvinnor och 132 (117) män. 
Sjukfrånvaron uppgick till 6,9 (6,7) procent. 

Marika Hjelm Siegwald
Kommunikations- och 
insamlingschef
Anställd sedan: 2015
Fil.kand. i internationell mark-
nadsföring Mälardalens högskola 
och journalistutbildning vid JMK, 
Stockholms universitet. Marika 
har mångårig erfarenhet av varu-
märkesbyggande kommunikation 
som kommunikationschef för 
Absolut Vodka, Plan Sverige och 
Coop Logistik AB. Sitter idag i 
Frii:s styrelse.

Anna Johansson
Socialchef
Anställd sedan: 2008
Fil. mag. i internationell ekono-
misk historia, statsvetenskap 
och genusvetenskap. Anna har 
mångårig erfarenhet av socialt 
arbete inom idéburen sektor i 
Storbritannien, Tyskland och 
Sverige och har bland annat 
arbetat med människor i hemlös-
het, människor med fysiska och 
psykiska funktionsnedsättningar.

Jonas Wihlstrand 
Socialchef
Anställd sedan: 2009
Teolog/beteendevetare och har 
lång erfarenhet av strategiska 
roller inom idéburen och offent-
lig sektor. Jonas har tidigare haft  
politiska förtroendeuppdrag på 
regional och kommunal nivå och 
sitter idag i Famna:s styrelse, 
som är riksorganisationen för 
idéburen vård och omsorg.

Anneli Åström
Chef Sociala företag
Anställd sedan: 2014
Har bland annat utbildningar 
inom arbetsmarknadskunskap, 
personaladministration samt 
lagstiftning LSS. Anneli har lång 
erfarenhet som chef och ledare 
inom vård, omsorg och skola, 
främst mot verksamheter som 
riktar sig till personer med olika 
funktionsnedsättningar.

Marika Markovits
Direktor 
Anställd sedan: 2003
Direktor från 2004. Präst i 
Svenska kyrkan och har arbetat 
många år i förort med fokus på 
barn och unga. Marika har stor 
erfarenhet av att arbeta i samver-
kan med socialtjänst, skola, polis 
och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Siffrorna inom parentes avser 2015.

Volontärer 
Stockholms Stadsmissions volontärer är ett oumbärligt komplement till 
anställd personal och en del av verksamheterna är helt eller till stor del 
volontärbaserade. Sammanlagt arbetade 421 (761) volontärer närmare 
20 454 (34 400) timmar i verksamheten.

Mona Ekseryd
IT- och fastighetschef
Anställd sedan: 2014
Mona har bland annat utbild-
ningar inom statsvetenskap samt 
ledarskap och utveckling. Har 
lett och utvecklat olika typer av 
uppdrag inom såväl stora projekt, 
upphandling samt organisations-
förändringar. Mona kommer 
senast från tjänst som CIO i 
Haninge kommun.

Lars Ståhl 
Personalchef
Anställd sedan: 2007
Förvaltningssocionom med 
HR-inriktning. Personalchef i 
olika organisationer sedan 1991 
som AP Fonden/AP Fastigheter, 
Försvarets Materielverk (FMV) 
och AMS.
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Organisation
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Styrelse
Stockholms Stadsmissions styrelse utses av föreningens medlemmar. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget 
arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen möts minst fem gånger per år och ska bestå av minst sju och högst tolv ledamöter.

Kerstin Calissendorff, ledamot
Invald: 2008
Huvudsaklig utbildning: Jur. kand. 
Stockholms universitet
Huvudsakliga uppdrag: Justitieråd 
i Högsta domstolen. Advokat 
liksom delägare och ordförande i 
Advokatfirman Cederquist. 
Har under året deltagit i 8 av 10 
styrelsemöten.

Ingrid Eiken, ledamot
Invald: 2015
Huvudsaklig utbildning: Civil-
ekonom Stockholms universitet 
samt grundutbildning i kognitiv 
beteendeterapi.  
Huvudsakliga uppdrag: Vd 
Mäklarsamfundet och ordförande 
i Hemnet AB samt ledamot i 
styrelserna för Mäklarsystem i 
Sverige AB och Insuresec AB. 
Har under året deltagit i 8 av 10 
styrelsemöten.

Anders Lago, vice ordförande
Invald: 2012
Huvudsakliga uppdrag: Ordföran-
de för HSB:s Riksförbund, Sveri-
ges största bostadskooperation. 
F.d. kommunalråd i Södertälje 
där han bland annat medverkade 
till den så kallade Telgemodel-
len – samverkan mellan kommun 
och näringsliv för att minska 
arbetslösheten. 
Har under året deltagit i 5 av 10 
styrelsemöten.

Marie Ledin, ledamot
Invald: 2008
Huvudsakliga uppdrag: Vd för 
bokförlaget Anderson Pocket och 
för Polar Music Prize – ett inter-
nationellt musikpris instiftat av 
Stikkan Anderson. Tidigare varit 
verksam som skivbolagschef, 
bland annat på BMG. 
Har under året deltagit i 7 av 10 
styrelsemöten.

Britta Wallgren, ledamot
Invald: 9 juni 2016
Huvudsaklig utbildning: Läkar-
examen Karolinska Institutet och 
specialistutbildning i Anestesi 
och intensivvård. Ledarutbildning 
från Handelshögskolan och 
Harvard Business school execu-
tive education.
Huvudsakliga uppdrag: Chef 
Capio Sverige fr.o.m. 1 mars 
2017, sitter även i koncern-
ledningen Capio AB. 
Har under året deltagit i 4 av 4 
styrelsemöten.

Lars Oscarsson, ledamot
Invald: 2015
Huvudsaklig utbildning: Socio-
nomexamen samt filosofie 
doktorsexamen från Stockholms 
universitet. 
Huvudsakliga uppdrag: Professor 
i socialt arbete vid Ersta Sköndal 
högskola. Innehar flera akade-
miska uppdrag samt uppdrag för 
Socialstyrelsen. 
Har under året deltagit i 7 av 10 
styrelsemöten.

Lena Endre, invald 2008, 
avgick från styrelsen 2016-06-09.

Elisabeth Fredell, invald 2006, 
avgick från styrelsen 2016-06-09.

Irene Svenonius invald 2016, 
avgick från styrelsen 2016-12-14.

Per-Olof Söderberg, ordförande
Invald: 2013, ordförande fr.o.m. 
juni 2015 
Huvudsaklig utbildning: Civileko-
nom Handelshögskolan Stock-
holm, MBA från INSEAD.
Huvudsakliga uppdrag: Styrelse-
ordförande och grundare av 
Söderberg & Partners AB. 
Styrelseledamot och delägare i 
Ratos AB, styrelseuppdrag för 
Handelshögskolan i Stockholm 
och Stockholms Handelskam-
mare. Är en av initiativtagarna till 
Inkludera Invest. 
Har under året deltagit i 10 av 10 
styrelsemöten.
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 St Paul genomförde 52 söndagsgudstjänster med ett snitt på 
 40 deltagare och 30 tisdagssamlingar med ett snitt på 35   
 deltagare.

Sociala företag

 Sociala företag tog totalt emot 377 personer i arbetsträning   
 fördelat på:

 – Second hand-butikerna och insamlingsverksamheten   
  tog emot 273 personer i arbetsträning.

 – Remake tog emot 67 personer i arbetsträning.

 – Grillska Huset tog emot 25 personer i arbetsträning.

 – Matmissionen tog emot 12 personer i arbetsträning.

 Blixtjobb erbjöd arbete till 20 personer/månad, 2 547   
 arbetstillfällen och 7 902 arbetade timmar.

  

Utbildning
Stadsmissionens Skolstiftelse hade under året följande 
antal studerande:

Grillska Gymnasiet  2 165 studerande 

Grillska Gymnasiesärskola  26 studerande 

Stadsmissionens SFI  20 studerande 

Stadsmissionens Yrkeshögskola  71 studerande 

Stadsmissionens Folkhögskola  143 studerande 

Stiftelsen Edestahemmet* som driver Oneeighty hade 
14 elever under året.

*Stadsmissionens Skolstiftelse och Stiftelsen Edestahemmet redovisas i 
separat årsredovisning.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2016 för Stockholms Stadsmission, org. nr 802003-1954

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Syfte och ändamål

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som har som ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social 
hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning 
och fostran.
 Organisationen finansieras genom insamling, offentlig finansiering, intäkter från Stockholms Stadsmissions sociala 
företag, finansiell avkastning och avkastning från fastighetsförvaltning.
 För främjande av organisationens ändamål har under året aktiviteter och verksamhet skett som beskrivs under 
rubriken nedan. Dessutom publiceras en effektrapport på Stockholms Stadsmissions hemsida www.stadsmissionen.se 
under hösten.

FÖR ATT UPPFYLLA ÄNDAMÅLET HAR FÖLJANDE 
GJORTS UNDER 2016:

Social verksamhet barn och unga

 Drygt 1 300 familjer fick ekonomiskt stöd av Unga Station.

 Drygt 200 barn och 38 föräldrar fick under sommaren möjlig-  
 het att vara på barn- och familjekollo.

 Unga Stations öppna tjejverksamhet hade 1 484 besök.

 Träningsboendet för unga mellan 18-23 år hade 18 boende.

 Boende för ensamkommande barn hade 34 boende.

 Totalt 28 359 besök gjordes på Fritidsgårdarna Blå Huset   
 och Väsbygården.

 8 061 terapitimmar genomfördes på Terapicenter för unga   
 och Mottagningen för unga män.

 3 232 besök gjordes på Ungdomsmottagningen, varav 15   
 procent var unga män.

Social verksamhet vuxna och äldre

 6 195 besök på Klaragården.

 1 047 deltagare besökte Stadsmissionens Center, av dessa   
 valde 52 deltagare under året att ta hjälp av ett ombud.

 Äldrekollo på Stenfasta tog emot 309 deltagare under vår   
 och sommar.

 Äldrecenter hade 15 277 besök i den öppna dagverksam-
 heten och gjorde 216 hembesök.

 Nattjouren genomförde under året totalt 7 142 insatser – 21   
 insatser/dygn och 2 stödjande samtal/dygn.

 35 procent av deltagarna på Boställets akutboende gick   
 vidare till ett mer varaktigt boende.

 Boställets stödboende har 29 platser där beläggningen var   
 96 procent under året.

 16 085 besök på Crossroads.

•
•
• 
•
•
•
•
•

•
•
•
 •
•
•
•
•

•

•

•
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Huvudmannaskap och samarbeten

Stockholms Stadsmission är grundare och huvudman för 
Stadsmissionens Skolstiftelse och Stiftelsen Edestahemmet. 
Stiftelserna avlämnar egna årsredovisningar.

Stockholms Stadsmission har 90-konto, vilket innebär att or-
ganisationen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll utifrån 
de krav som ställs på en 90-konto organisation. Stockholms 
Stadsmission är även medlem i FRII, Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, och följer deras kvalitetskod och riktlinjer.

Stockholms Stadsmission är medlem i Famna som är riksor-
ganisationen för idéburen vård och omsorg.

Stockholms Stadsmission har ett medlemskap i Riksfören-
ingen Sveriges Stadsmissioner som har som uppgift att verka 
för de svenska stadsmissionernas samverkan.

Insamlingsvägar

Stockholms Stadsmissions största andel intäkter kommer 
från insamling. Intäkterna via insamling kommer från privat-
personer, stiftelser, företag och testamenten. I not 2 på sid 
33 redovisas hur intäkterna är fördelade inom insamlingen. 

Ändamålsbestämda medel

Gåvogivare och bidragsgivare har möjlighet att rikta sin gåva/
bidrag till specifika verksamheter och områden. Det innebär 
att vissa medel är ändamålsbestämda och endast kan nyttjas 
till de verksamheter och områden de är givna till. Blir de inte 
fullt ut nyttjade under året reserveras de i balansräkningen 
och ianspråktas vid senare tillfälle.

Viktiga beslut

Styrelsen beslutade under året att pröva försäljning av fastig-
heten Cepheus/Grillska huset efter att ha varit i Stockholms 
Stadsmissions ägo i över 100 år. Skäl för försäljningen är 
behovet av stora reparationsinvesteringar och att fastigheten 
inte motsvarar verksamheternas lokalbehov. Ett stort intresse 
fanns från många köpare och en försäljning genomfördes 
2017. 

En ny organisation för stödfunktionerna ekonomi, personal 
och IT beslutades, med en gemensam ledning för både 
föreningen Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens 
skolstiftelse. Detta för att får en mer effektiv resursanvänd-
ning, ökad kvalitet och minskad sårbarhet. 

Med minskat antal nyanlända flyktingar stängdes transit/
evakueringsboendet efter 9 månader i juni 2016. 

Då efterfrågan på ekonomiskt direktstöd från äldre, sjuka och 
barnfamiljer tredubblats under året beslutade styrelsen att 
tillföra 3 miljoner kronor utöver budget till detta. 

Väsentliga händelser under året 

Ny social supermarket Matmissionen Veddesta etableras 
efter att första butiken i Rågsved brandskadades i februari 
2016. Den nya Matmissionsbutiken är även denna gång ett 
samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood, där 
Stockholms Stadsmission äger och står för driften av butiken 
och Axfood är medgrundare samt bistår med livsmedel, finan-
siering och kunskap.

Under året öppnade två nya second hand-butiker i Hallunda 
och Farsta. 

Metodutvecklingsprojektet Baba startade för att ge stöd till 
ensamkommande barn som försvinner och lever på gatan. 
Arbetssättet har uppmärksammats inom EU. 

Projektet EU-medborgare som resurs publicerade en metodbok 
för att sprida modeller för egenförsörjning som alternativ till 
tiggeri, vilket samlat många intresserade till seminarier på 
flera platser i landet. 

På Örebro kommuns begäran öppnades i samarbete med 
Örebro Stadsmission ett boende för 20 ensamkommande 
flyktingbarn. 

En ny Remake-enhet öppnade i Sollentuna, med daglig verk-
samhet för personer med funktionsnedsättning. 

Ett EU-finansierat E-hälsoprojekt har startat, som under två år 
ska öka IT-mognaden hos 200 anställda för att främja digital 
verksamhetsutveckling.

Framtida utveckling

Stockholms Stadsmissions framtida utveckling är beskriven i 
strategidokumentet Kompassen och i tillhörande taktikplaner, 
vilka styrelsen fastställt för perioden 2015-2018.
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Resultat och ställning
(Siffrorna inom parentes avser 2015)

Stockholms Stadsmission redovisar from 2014 i enlighet 
med K3 och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. 
Årets resultat blev tack vare den starka insamlingen 36,6 
miljoner. Stockholms Stadsmissions insamling fortsatte 
att öka med 27 procent (5 procent) från ca 135 till ca 

172 miljoner kronor. Största ökningen inom insamling 
gällde testamenten som ökade från 41,2 till 71,8 miljoner 
kronor. Gåvor från privatpersoner ökade från 42,1 till 
48 miljoner kronor. Övriga gåvor ligger kvar på ungefär 
samma nivå som föregående år. 

Nyckeltal (tkr)

2012 2013 2014 2015 2016

Soliditet exkl ändamålsbestämda medel 37% 38% 42% 48% 54%

Ändamålsbestämda medel 47 114 42 369 36 817 28 452 18 505

Verksamhetsintäkter 262 074 262 541 296 764 327 815 398 120

Gåvor 97 235 103 359 128 751 134 991 171 647

Gåvor/verksamhetsintäkter 37% 39% 43% 41% 43%

Ändamålskostnader 239 321 235 079 259 390 273 269 319 010

Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter 88% 90% 87% 83% 80%

I år erhöll Stockholms Stadsmission via Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner 12,1 miljoner kronor (10,0) från 
PostkodLotteriet. Från Stockholms kommun erhölls bidrag 
om 18,5 miljoner kronor (19,0). Efter ett avgörande i 
Högsta förvaltningsdomstolen förra året har Skatteverket 
fastslagit att ideella second hand-butiker ska betala 25 
procent i moms. Anledningen är att de bedöms konkur-
rera med kommersiell verksamhet. Detta beslut revide-
rades, och FRII fick till uppdrag att återbetala momsen 
till de organisationer som var drabbade. Den från FRII 
återbetalade momsen under 2016 redovisas under bidrag 
och uppgick under året till 7,7 miljoner kronor varav 2,3 
miljoner avser ersättning för administrativa kostnader.

Försäljningsintäkterna från Sociala Företag ökade från 
88,5 till 114,1 miljoner kronor, dvs. en ökning med 29 
procent. Vårdavgifter, verksamhet som säljs till offentliga 
myndigheter, kommun, stadsdelsnämnder m.fl. ökade 
från 50,2 till 59,2 miljoner kronor. Totalt ökade omsätt-
ningen med 21,4 (11) procent, från 327,8 till 398,1 
miljoner kronor. 

Ändamålskostnaderna uppgick till 319 miljoner kronor 
(273,3). Andelen ändamålskostnader i förhållande till 
verksamhetsintäkter är 80 (83) procent. Kravet från 

Svensk Insamlingskontroll är minst 75 procent. Över tid 
har Stockholms Stadsmission som målsättning att hålla 
en genomsnittlig ändamålsprocent på 85 procent, de 
senaste 5 åren ligger genomsnittet på 85,7 procent. 

Administrationskostnaderna utgör 4 (3,5) procent och 
insamlingskostnaderna står för 7 (6) procent av de totala 
kostnaderna. Resultat från finansiella investeringar och 
räntekostnader uppgick till -0,1 miljoner kronor (11,9). 
Orsaken till förändringen är främst en realisationsförlust 
vid försäljning av värdepapper på -2 miljoner kronor samt 
realisationsförlust av fastighet på -2,4 miljoner. Den 
finansiella förvaltningen hanteras av Stockholms Stads-
missions placeringsutskott och styrs av organisationens 
placeringspolicy som finns på hemsidan.

Under rubriken Förändring av ändmålsbestämda medel 
framgår att 13,3 miljoner kronor, som tidigare år har 
reserverats, nu har tagits i anspråk. Detta är framför
allt medel till verksamheterna Unga Station, Ung Hälsa, 
Crossroads, Kolloverksamhet, Vinternatt, Källan 
Flemingsberg/Fisksätra samt Klaragården och Stads-
missionens Center. Detta är ändamålsbestämda medel 
som erhållits specifikt för dessa verksamheter, men inte 
nyttjats tidigare. 
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Styrelsen har under året bestått av:
Per-Olof Söderberg, ordförande fr.o.m. juni 2015. 
Styrelseordförande och grundare av Söderberg & Partners AB. 
Invald 2013.

Elisabeth Fredell, vice ordförande. Avgick juni 2016. 
F.d. förvaltningschef Barn- och ungdomsnämnden, Värmdö 
kommun. Invald 2006.

Anders Lago, vice ordförande fr.o.m. juni 2016. 
Styrelseordförande HSB. Invald 2012.

Kerstin Calissendorff, ledamot. 
Justitieråd Högsta domstolen. Invald 2008.

Ingrid Eiken, ledamot. 
Ekonom, vd på Mäklarsamfundet och ordförande i 
Hemnet AB. Invald 2015.

Eget kapital  Fonder Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat resultat inkl årets 
resultat

     

Ingående balans 2016-01-01 28 822 28 452 150 427

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -13 280 13 280

Ändamålsbestämning av medel   3 333 -3 333

Fonder   –  

Årets resultat    36 610

Eget kapital 2016-12-31 28 822 18 505 196 984

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

Stockholms Stadsmissions finansiella resultat och ställ-
ning framgår av resultat- och balansräkning samt noter.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Ändamålsbestämda medel som erhållits men inte för-
brukats och därför reserverats uppgår till 3,3 miljoner 
kronor. Dessa avser en avsättning till Stadsmissionens 
Center. Ändamålsbestämda medel i balansräkningen har 
minskat med nettot av utnyttjande av ändamålsbestäm-
da medel och reservering av ändamålsbestämda medel. 
I balansräkningen framgår att andelen eget kapital och 
fonder i förhållande till summa eget kapital och skulder 
är 54 (48) procent

Lena Endre, ledamot. Avgick juni 2016. 
Skådespelare Dramaten och företagare inom ledarskaps-
utveckling. Invald 2008.

Marie Ledin, ledamot. 
Vd Anderson Pocket och Polar Music Prize. Invald 2008.

Lars Oscarsson, ledamot. 
Professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. 
Invald 2015.

Britta Wallgren, ledamot.
Chef Capio Sverige fr.o.m. 1 mars 2017. 
Invald 2016.

Irene Svenonius, ledamot. Avgick december 2016.
Invald juni 2016.

Revisorer har varit auktoriserad revisor Fredrik Sjölander och 
auktoriserad revisor Anders Malmeby.
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Not 2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 49 46

Gåvor 2 171 647 134 991

Bidrag 3 34 646 35 161

Nettoomsättning 4 181 824 142 776

Övriga intäkter 9 954 14 841

Summa verksamhetsintäkter 398 120 327 815

Verksamhetskostnader 5,6

Ändamålskostnader -319 010 -273 269

Insamlingskostnader -25 400 -19 067

Administrationskostnader -14 565 -11 203

Övriga kostnader -2 380 0

Summa verksamhetskostnader -361 355 -303 539

Verksamhetsresultat 36 765 24 276

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 794 13 942

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 80 15

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 029 -2 047

Summa resultat från finansiella poster -155 11 910

Årets resultat 36 610 36 186

Förändring av ändamålsbestämda medel 19,20

Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) 36 610 36 186 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 13 280 12 934

Ändamålsbestämning av medel -3 333 -18 690

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 46 557 30 430 

Resultaträkning 2016 (Tkr)
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Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 9 454 815

Pågående immateriell investering 10 807 0

1 261 815

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11,12 145 060 153 087

Inventarier 13 9 590 8 902

Nedlagda utgifter på annans fastighet 14 4 380 6 127

Pågående nyanläggningar fastighet 15 6 137 4 698

Pågående materiell investering 16 138 0

165 305 172 814

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 17 155 523 101 831

155 523 101 831

Summa anläggningstillgångar 322 089 275 460

Omsättningstillgångar
Varulager 338 311

338 311

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 749 13 463

Övriga fordringar 5 044 4 618

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 16 826 15 134

32 619 33 215

Kassa och bank 61 028 65 268

Summa omsättningstillgångar 93 985 98 794

Summa tillgångar 416 074 374 254

Balansräkning 2016 (Tkr)
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Balansräkning 2016 (Tkr)
Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Fonder 28 822 28 822

Ändamålsbestämda medel 18 505 28 452

Balanserat kapital 196 984 150 426

244 311 207 700

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 560 547

560 547

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 20 111 469 114 308

111 469 114 308

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 733 3 600

Leverantörsskulder 20 845 20 205

Övriga skulder 4 823 6 303

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 31 333 21 591

59 734 51 699

Summa eget kapital och skulder 416 074 374 254
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2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 36 610 36 186

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m.

Avskrivning och nedskrivningar 12 153 12 142

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 2 321 -

Rearesultat försäljning av värdepapper 2 013 -10 880

Avsättningar till pensioner 13 1

53 110 37 449

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 53 110 37 449

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager -27 -132

Förändring av kortfristiga fordringar 596 -5 813

Förändring kortfristiga skulder 8 902 2 472

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 581 33 976

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -807 -422

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 850 -55 481

Sålda materiella anläggningstillgångar 247 -

Investering finansiella tillgångar -120 448 -49 417

Avyttring finansiella tillgångar 64 743 76 639

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 115 -28 681

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskulder -3 706 -3 451

Upptagande av ny låneskuld - 19 250

Förändring av långfristiga fordringar - 146

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 3 706 15 945

Årets kassaflöde -4 240 21 240

Likvida medel vid årets början 65 268 44 028

Likvida medel vid årets slut 61 028 65 268

Kassaflödesanalys 2016 (Tkr)
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 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

Stockholms Stadsmission har upprättat årsredovisningen i enlighet 
med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) och följer Frivilligorganisationernas 
insamlingsråds (FRII) och Stiftelsen för insamlingskontrolls (SIK) rikt-
linjer för årsredovisning.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som en intäkt. Intäkterna vär-
deras till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas. 
Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning fån medlemmen och intäkt-
redovisas över den tidsperiod som avses.

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

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som 
organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättnings-
tillgångar.
 Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande som orga-
nisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. 
Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen 
avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt. Gåvorna värderas 
som huvudregel till verkligt värde. 

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. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet 
som organisationen fått eller kommer att få.

Nettomsättning består av försäljning, vårdavgifter samt övriga intäkter.
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstill-
fället. Intäkt vid försäljning av tjänster intäktsförs när tjänsten levere-
rats. Vårdavgifterna intäktsredovisas i den period när tjänsten utförts.

Övriga intäkter består främst av hyresintäkter. Hyresintäkterna intäkts-
förs den period som hyran avser.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskost-
nader, insamlingskostnader och administrationskostnader.

Ändamålskostnader är sådana kostnader  som kan hänföras till organi-
sationens uppdrag enligt stadgarna. Här ingår kostnader för lokaler, 
personal och drift för hjälpverksamheten. Till ändamålskostnader 
räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet.

Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som föreningen haft 
för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för 
insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, 
dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfat-
tar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom 
kampanjer , utskick och underhåll av givarregister. Insamlingskostnader 
kan således bestå av TV-och radioreklam, annonser, informations-
material, insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlings-
aktiviteter. 

Noter 2016 (Tkr)
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att 
administrera organisationen. Hit räknas kostnader för t.ex. extern revi-
sion och administrativa avdelningens kostnader för personal och lokal. 
Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller 
insamling hänförs den till administration.

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella dvs 
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i from av löner, sociala avgifter och 
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Pensionsförpliktelserna klassificeras som avgiftsbestämda planer. 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda 
avgifter redovisas som skuld. 

Balansräkningen
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningvärde 
om ingen annat anges.

Immateriella tillgångar
De immateriella tillgångarna utgörs av förvärvade utgifter för program-
vara. De redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgång-
ens nyttjande period. I detta fall 3-5 år.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet mins-
kat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet förutom inköpspriset ingår även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet. 
 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och repara-
tioner redovisas som kostnader när de uppkommer.
 För byggnaderna har skillnaden i förbrukningen av betydande kompo-
nenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat.
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod eftersom 
det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 
fördelar. Avskrivning redovisas som kostnader i resultaträkningen.
 Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjande-
perioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning 
sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats 
och ligger till grund för avskrivningstid (antal år) på byggnader:
Tak 40
Fasad inkl. fönster 30
Stomme 100
Installationer 40
Ytskikt 20
Hyresgästanpassningar, övrigt Varierande 20

För övriga materiella anläggningstillgångar 
är avskrivningstiden (antal år):
Inventarier 5
Datainventarier 3
Nedlagda utgifter på annans fastighet 3-5 

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en till-
gångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp 
även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde) i BFNAR 
2012:1.

Redovisning och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i 
allt väsentligt överförts till annan part och föreningen inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.  

Värdering av finansiella tillgångar   
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Aktier och andelar som erhålls genom testamente eller gåva värderas 
till verkligt värde vid gåvotillfället.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar 
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella 
anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella in-
strument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj 
och värderas därför som en post.

Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har 
korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektiv-
räntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte 
förbrukade gåvor och andra andamålsbestämda medel.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen har en legal 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningen till den bästa upp-
skattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

NOT 2 Gåvor (Tkr)
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel enligt följande: 2016 2015

Privatpersoner 48 018 42 123

Testamenten 71 803 41 203

Stiftelser, föreningar 18 906 19 102

Övriga gåvor 3 301 3 586

Företag 17 528 18 991

PostkodLotteriet 12 091 9 986

Summa 171 647 134 991 

Gåvor som inte redovisas i 
resultaträkningen 2016 2015

Kläder som skänkts vidare 25 kr/kilo 562 776

Summa 562 776

Stockholms Stadsmission erhåller dessutom rabatter i samband 
med mediala kampanjer

NOT 3 Bidrag (Tkr)
Bidrag som redovisas som intäkt 2016 2015

Offentliga bidrag

EU 282 0

Landsting 1 693 1 400

Avtalsanslag 18 493 18 969

Anordnarbidrag AF 6 185 5 527

Momskompensation FRII 7 678 9 265

Organisation 315 0

Summa 34 646 35 161

NOT 4 Nettoomsättning (Tkr)
2016 2015

Försäljning 114 077 88 491

Vårdavgifter 59 230 50 183

Övriga intäkter 8 517 4 102

Summa 181 824 142 776
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NOT 8 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter (Tkr)   

2016 2015

Bankräntor 0 0

Övriga räntor 80 15

Summa 80 15

NOT 9 Immateriella anläggningstillgångar (Tkr)
Balanserade utgifter för programvara 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 632 2 210

Årets aktiverade utgifter 0 422

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 632 2 632

Ingående avskrivningar 1 817 1 487

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 361 330

Utgående ackumulerade avskrivningar 2 178 1 817

Utgående redovisat värde 454 815

NOT 11 Byggnader (Tkr) 
Byggnader och mark 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 255 808 200 496

Anskaffning 0 28 816

Omföring från pågående ombyggnad 0 26 496

Avyttringar -1 688

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 254 120 255 808

Ingående avskrivningar 102 721 95 713

Avyttringar -84

Årets avskrivningar 6 423 7 008

Utgående ackumulerade avskrivningar 109 060 102 721

Utgående redovisat värde 145 060 153 087

NOT 12 Förvaltningsfastigheter (Tkr)
16-12-31 15-12-31

Redovisat värde 145 060 153 087

Marknadsvärde 554 900 401 416

Vart annat år genomförs värdering av extern värderingsman vilket 
kommer att utföras nästa gång 2018. 

NOT 5 Medeltal anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen (Tkr)
Antal anställda 2016 2015

Helårsanställda 351 301

Män 132 117

Kvinnor 219 184

Könsfördelning bland styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare 2016 2015

Styrelseledamöter/direktor

Antal män 3 3

Antal kvinnor 4 6

Löner och ersättningar

Direktor 1 032 1 022

Styrelsen 0 0

Övriga anställda 143 942 125 473

Totala löner och ersättningar 144 974 126 495

Sociala kostnader 2016 2015

Sociala kostnader 58 482 50 793

(varav pensionskostnader) 10 909 10 927

Av pensionskostnaderna avser 319 tkr (323 tkr) organisationens 
direktor.

Direktorns uppsägningstid från arbetsgivarens sida är 12 månader.

Volontärer
Under året har 421 (761) personer arbetat ideellt för organisationen. 
Värdet av dessa idella insatser (motsvarade cirka 20 454 (34 400) 
arbetstimmar) har inte redovisats i resultaträkningen.

NOT 6 Leasing (Tkr)
Insamlingsorganisationen leasar framför allt kontorslokaler samt  
datorer och annan kontorsutrustning.  
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 29 026 tkr (25 538 tkr) 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt 
följande: 2016 2015

Inom 1 år 29 931 25 485

1-5 år 56 431 61 247

Senare än 5 år 12 250 18 469

Summa 98 612 105 201

NOT 7 Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar (Tkr)

2016 2015

Utdelningar 2 757 3 017

Ränteintäkter 50 45

Realisationsresultat vid försäljning av 
värdepapper -2 013 10 880

Summa 794 13 942

NOT 10 Pågående immateriella 
anläggningstillgångar (Tkr)

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Investeringar 807 0

Omföring färdigställande

Utgående ackumelerande 
anskaffningsvärde

807 0
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NOT 14 Nedlagda utgifter annans fastighet (Tkr)
Nedlagda utgifter annans fastighet 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 887 1 912

Årets aktiverade utgifter 652 4 975

Försäljning och utrangeringar -1 295

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

6 244 6 887

Ingående avskrivningar 760 43

Försäljningar och utrangeringar -519 0

Årets avskrivningar 1 623 717

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 864 760

Utgående redovisat värde 4 380 6 127

NOT 15 Pågående nyanläggningar (Tkr) 
Pågående nyanläggningar 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 698 10 958

Investeringar 1 439 20 519

Omföring färdigställande 0 -26 779

6 137 4 698

NOT 17 Långfristiga värdepappersinnehav (Tkr)

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 101 831 118 173

Förvärv 120 448 49 417

Försäljningar -66 756 -65 759

Utgående redovisat värde 155 523 101 831

2016-12-31
bok.värde

2016-12-31
kursvärde

Aktier och andelar 62 599 72 482

Räntebärande papper 92 929 97 751

155 528 170 233

Fördelning värdepapper 2016-12-31 i kr 

bok.värde kursvärde

Diverse minde innehav av aktier 4 895 073 5 840 740

Diverse minde innehav av fonder 10 869 659 12 386 370

Summa 15 764 732 18 227 110

Aktier Antal bok.värde kursvärde

Fastighets AB Balder 15 000 4 933 927 4 849 500

Industrivärden AB C 15 000 2 085 913 2 547 000

Investor 15 000 4 613 617 5 107 500

Öresund, Investment AB 15 000 2 203 026 2 287 500

Summa 13 836 482 14 791 500

Stora fonder Antal bok.värde kursvärde

SEB företagsoblf SEK Ack 7 791 1 112 732 1 124 138

Sv Index Criteria Utd 6 682 1 010 252 1 342 370

GI Ind Criteria InU 8 793 1 010 252 1 485 735

Stiftelsefond Cri 20 557 2 020 507 2 428 350

Sandvik 1 000 000 1 041 340 1 009 180

SHB Sverigefond Index 118 1 222 807 1 135 139

Nordea Likviditetsinvest 6 635 1 031 560 1 032 040

God Fond 17 295 2 174 147 3 793 513

Swedbank Robur 
penningmarknadsfond 12 536 1 274 013 1 274 567

Swedbank Robur 
penningmarknadsfond 11 897 1 179 584 1 209 546

SEB Obligationsfond 
flexibel 2 996 510 30 678 210 30 996 527

SEB Swedish Ethical Beta 
Fund 243 30 888 129 35 934 629

SEB Företagsobligations-
fond Flex 581 605 7 774 793 8 725 301

DNB FRN FOND SEK 229 315 23 982 760 24 435 877

Stiftelsen Cri 46 709 5 011 124 5 517 769

Sv Index Criteria Utd 48 945 8 847 267 9 832 187

Sv Småbolag Utd 4 404 5 000 000 5 275 740

Summa 125 259 476 136 552 606

Bostadsrättsandelar 661 832 661 832

Summa andelar 155 522 523 170 233 048

NOT 13 Inventarier (Tkr)
16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 49 443 47 989

Anskaffning 4 621 1 454

Försäljningar och utrangeringar -13 793 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 271 49 443

Ingående avskrivningar 40 541 36 454

Försäljning och utrangeringar -13 606

Årets avskrivningar 3 746 4 087

Utgående ackumulerade avskrivningar 30 681 40 541

Utgående redovisat värde 9 590 8 902 

NOT 16 Pågående materiella 
investeringar (Tkr)

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Investeringar 138 0

Omföring färdigställande 0 0

138 0
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NOT 20 Långfristiga skulder (Tkr)

2016-12-31 2015-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut 
gällande fastigheter 111 469 114 308

Summa 111 469 114 308

NOT 18 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter (Tkr)

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 11 047 8 343

Upplupna intäkter 5 282 6 475

Övriga poster 497 316

Summa 16 826 15 134

NOT 19 Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser (Tkr)

2016-12-31 2015-12-31

Ingående redovisat värde 560 546

Tillkommande avsättningar 0 0

Ianspråkstagande belopp 0 1

Utgående redovisat värde 560 547

Av långfristiga skulder förfaller 0 (0) senare en fem år efter balans-
dagen

NOT 21 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter (Tkr)

2016-12-31 2015-12-31

Semesterlöner 9 166 8 149

Upplupna sociala avgifter 3 838 3 331

Förutbetalda intäkter/anslag 13 812 4 888

Övriga poster 4 517 5 223

Summa 31 333 21 591

NOT 22 Ställda säkerheter och eventual-
förpliktelser (Tkr)

2016-12-31 2015-12-31

Fastighetsinteckningar 30 000 30 000

Stockholm Rosendal mindre 6 20 000 20 000

Summa fastighetsinteckningar 50 000 50 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 23 Eventualtillgång

2016-12-31 2015-12-31

Eventualtillgång 0 2 316

NOT 24 Väsentliga händelser efter räkenskaps-
årets utgång

I mars 2017 har fastigheten Cepheus 1 och 20 sålts till marknads-
värde efter 104 år i Stadsmissionens ägo. 
Långa hyreskontrakt till rabatterade hyror har tecknats för Stadsmis-
sionens verksamheter i fastigheten. 
Skälen till försäljningen var låg ändamålsfrekvens i lokalerna och 
höga framtida investeringskostnader. Medlen från försäljningen 
avses att investeras i mer ändamålsenliga fastigheter. 

Stockholm den 24 april 2017

Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 maj 2017
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Stockholms Stadsmission, org. nr 802003-1954

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Stadsmission för år 
2016. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 24-36 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av fören-
ingens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

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

Dessutom:

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Anders Malmeby
Auktoriserad revisor

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis somär tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheterär högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, 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 rimlighe-
ten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Stockholms Stadsmission för år 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande 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 ansvar
Det är styrelsen 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 i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt 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 förhål-
landen 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. 
 

Stockholm den 5 maj 2017

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 årsredovis-
ningen 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 revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

–

–

–

–

–
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HJÄRTLIGT  TACK!

Åhlén-stiftelsen
Sällskapet

Makarna Malmqvists 
Minne 

Stiftelsen  
Wilhelm Govenii 

Minne

Stiftelsen  
Bertil Strömberg

Stiftelsen  
Matteusgården

Bonniers  
familjestiftelse

Stiftelsen  
Drottning Sophias 

Skyddshem

Elsa och Harry  
Gabrielssons  

stiftelse

Vårt hjärta klappar för alla er. Ni som ger ungdomar någon att prata med när vuxenvärlden 
vänt dem ryggen. Ni som ser till att människor i hemlöshet blir sedda i ögonen, istället för  
att mötas av bortvända blickar. Ni som får föräldrar och barn att hitta tillbaka till varandra 
när avståndet känns som längst. Det är era stora hjärtan som gör att vi kan ge människor 
kraft och mod att förändra sina liv. Ett ovärderligt tack till alla er som stöttat vårt arbete under 
året som gått.
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Målerimetoder i Stockholm AB
Mäklarsamfundets Stockholmskrets
NC Advisory AB
NCC Boende AB
New Sec
Niam AB
Nine Yards
Nordax Bank
Nordiska Plast AB
Nordnet Bank
Nordqvist & Ålander AB
Nordström & Co Trävaror KB
Norrenergi AB

Norvida
O. Timblads Målerifirma AB
O�Learys Trademark AB
Oaxen Krog & Slip
Objektfabriken AB
Odd Fellow
OKH STÄD AB
OP2 Byggnads AB
Originat AB
Oskarsgården i Munkerud 
Otto och Elsa Rietmans Stiftelse
Outrigger AB
Parapix
Parks and Resorts
Parsells Revisionsbyrå AB
Pernods El AB
Pfizer AB
Philips Lighting Sweden AB
Piratförlaget AB
Planograf
Plus Licens AB 
Plus Pil Skolutveckling AB
Pocket Shop AB
Polypac AB
Pool Store Sverige AB
Prabo Stockholm AB
Preem AB
PRI Pensionsgaranti
Prima Gruppen
Prins Gustav Adolf & Prinses. Sibyllas 
Minnesfond
Priority Strategy AB
PRO
Projektledarhuset i Stockholm AB
Projektledning - Jan Pålsson
Provider Investment AB 
PSG Capital AB
Ramsbury Property AB
Rapid Säkerhet AB
RC Research & Consulting AB
Rehab Station Stockholm AB
Rese & IT Compagniet AB
Retail24 Sweden 2015 AB
Rexab flytt & tungtransport AB
Riga Wood Sweden AB
Rika Entreprenad AB
Riksbyggen
Rippler
Risenta
Roche AB
Rockstore Engineering AB
Roger From Snickeriservice
Rolf Persson Konsult AB
Ronnie Widell Ekonomistyrning AB
Roslagstulls Återbruk
Rättighetsbyrån
S:t Görans hemtjänst AB
S:t Johannislogen S:t Erik
Sabis AB
Salk
Savantic AB
Savills Sweden AB
Scandinavian Development Services AB
Sdiptech
Segulah Advisor AB
Sellpy
Servicesoft
Sickla Köpkvarter
Sillcom AB
SJR in Scandinavia AB
Skandinaviska Gasprodukter AB
Skanska Sverige AB
SKB 
Skebostiftelsen
Skrotjohan
Sky Hotel Apartments 
Smaka på Stockholm
Smiling Faces
Småa AB
Sodexo AB
Sofieberg
Sofos Card Solutions AB
Sophie Wittlocks stiftelse
SPWM Special Clients Services AB
SSM Bygg & fastighets AB
SSSB
Stadium Sports Camp
Staffan BIllgert
Stalands Möbler
Star Republic AB

Starcom Stockholm
Stiftelsen Brita och Egon Nirins fond
Stiftelsen Byggmästare Einar och hans hustru 
Birgit Mattssons fond
Stiftelsen C G Thulins Minne
Stiftelsen Gustaf Emanuel Beskows 
Blasieholmskyrkofond
Stiftelsen Gustaf Vasa gården
Stiftelsen Infinity
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond
Stiftelsen Kurt och Iris Genrups fond
Stiftelsen Kvällsol
Stiftelsen Ljusglimts Donationsfond
Stiftelsen Makarna Eckerstedts testamente
Stiftelsen Nils Knutssons Minne
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans 
Donationsfond
Stiftelsen Stiftssekreteraren  
Enar Sahlins Minne
Stiftelsen Stockholms Kyrkliga Socialråd
Stiftelsen Vilhelmina Nybergs fond
Stitelsen Eva och Sven Almvalls fond
STMicroelectronics AB
Stockholm Futsal Club
Stockholm Gas AB 
Stockholmia 
Stockholms Fjällkoloniförening
Stockholms Stift
Storbutiken i Barkarby AB
STT Storkökstillverkarna AB
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
STUDIO L2
Sundling Wärn Partners AB
Swedbank AB
Svenskt Näringsliv Service AB
Söderberg och Partners
Söderkyl AB 
Sörab
Tactic Sverige AB
Tallbiten Invest AB 
Tech Data
Telac Elektronik Aktiebolag
Telavox AB
The Good Divider AB 
Thinkable AB
Thomas Hägg PR & Communication
Tieto Sweden AB
Timmermansorden
TL Bygg AB
TNS Sifo AB
Tomas Andersson Fastighetsförmedling AB
Torkab Entreprenad AB
Toshiba Electronics Europe GmbH  
(Tyskland) filial Sverige
Toyota
TPO Evolution
Transcendentgroup Stockholm AB
TryggHem Bostads AB
Tuxer
Twilfit AB
Tyresö Bostäder AB
UHPO InköpsSupport AB
Universal Music AB
Universal Publishing Scandinavia AB
Vacse AB
Valegro AB 
Walleniusrederierna AB
Wallfast
VanityBar AB
Vasakronan AB
Vattenfall AB
Webtop Solutions
Viaplay AB 
Widman Wiss Advokatbyrå
Viktor Rydbergs Samskola Djursholm
Willy:s AB
Wimert Lundgren Advokatbyrå AB
Wise Communications AB
Visuell planering & Praktisk PPM AB
Wunderkraut
VVS-KRAFT Teknikservice AB
XL Caitlin                                        
Yttreman Projekt AB
ZonderaCom AB
Åhléns AB
Åke Andersson Förvaltnings AB
Åke Benson Fastigheter AB
Åke Wibergs stiftelse
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

HJÄRTLIGT  TACK!

Åhlén-stiftelsen
Sällskapet

Makarna Malmqvists 
Minne 

Stiftelsen  
Wilhelm Govenii 

Minne

Stiftelsen  
Bertil Strömberg

Stiftelsen  
Matteusgården

Bonniers  
familjestiftelse

Stiftelsen  
Drottning Sophias 

Skyddshem

Elsa och Harry  
Gabrielssons  

stiftelse

Vårt hjärta klappar för alla er. Ni som ger ungdomar någon att prata med när vuxenvärlden 
vänt dem ryggen. Ni som ser till att människor i hemlöshet blir sedda i ögonen, istället för  
att mötas av bortvända blickar. Ni som får föräldrar och barn att hitta tillbaka till varandra 
när avståndet känns som längst. Det är era stora hjärtan som gör att vi kan ge människor 
kraft och mod att förändra sina liv. Ett ovärderligt tack till alla er som stöttat vårt arbete under 
året som gått.
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