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Året 2020 började med målet inställt på att fortsätta arbetet 
med den positiva ekonomiska utveckling vi haft på senare 
år. Med stark kvalitetsutveckling och tillhörande 
tillväxtmål siktade vi högt. Men i slutet av februari nådde 
pandemin Sverige och det stod klart att covid-19 var en 
dödlig sjukdom som spreds snabbt och allra mest utsatta var 
våra äldre och de redan sköra människorna i vårt samhälle. 

På bara någon vecka ändrades vårt fokus till att skydda våra 
boende, klienter, patienter och våra medarbetare så långt 
som möjligt. Skyddsutrustning både tillverkades och 
köptes in, många var med och bidrog i det intensiva 
logistikarbetet som pågick under många veckor. Vi fick 
även stöd från frivilliga organisationer och företag som 
hjälpte oss på olika sätt. 

Det blev en tung vår och sommar med besöksförbud hos 
våra äldre, mycket oro bland medarbetare och närstående 
och i samhället i stort. Nya arbetssätt och ständigt nya 
rutiner där medarbetare fick arbeta i visir och annan 
skyddsutrustning vid behov. På våra förskolor flyttade all 
undervisning utomhus, även föräldramöten genomfördes 
ute på gårdarna. På Stora Sköndals Neurologiska 
mottagningar medförde uteblivna patientbesök 
permitteringar i arbetslagen. Inom stöd och omsorg 
uteblev den dagliga verksamheten i perioder och 
hembesök gjordes istället. Det rekryterades fler vikarier 
än någonsin till vår äldreomsorg och med vårt snabbt 
tillsatta utbildningspaket kunde vi även rekrytera 
medarbetare utan någon vårderfarenhet. 

Och mitt i allt detta har jag känt en sådan otrolig stolthet, 
glädje och tacksamhet till alla hjältar som arbetar hos 
Stora Sköndal! Det har funnits ett stort genuint 
engagemang och en vilja att alltid hitta lösningar. Med 
mod och kompetens har våra medarbetare skapat en miljö 
där våra boende, klienter, patienter ändå har haft det 
tryggt och bra under dessa svåra omständigheter. 
Ledarskapet på samtliga nivåer har varit helt avgörande 
för det arbetet.

Vi kommer att få leva med pandemin länge, men med 
försiktighet blickar jag också framåt. Under hösten 
öppnades vårt nya vård- och omsorgsboende Villa 
Magnolia, som är den första nya verksamheten i den 
stadsdelsutveckling som pågår på vårt markområde. Vid 
årsskiftet ska vi även flytta verksamhetsstöd till nybyggda 
lokaler och öppna vårt tredje LSS-boende. Under 
sommaren och hösten har det flyttat in nya grannar i de 
cirka 300 hyres- och bostadsrätter som byggts på området, 
vilket ger liv och rörelse kring det nya torget. Vägen mot 
målet – att skapa ett socialt hållbart samhälle där det finns 
en självklar plats för alla är därmed påbörjad. Arbetet med 
nästkommande etapp har pågått under året, med siktet 
inställt på att inom 20 år succesivt bygga 4500 bostäder, 
förskolor och grundskolor, vård- och omsorgsboenden, 
butikslokaler och restauranger. Under hösten 2020 
tecknades avtal med byggherrar för etapp 2a. 

Året som gått kommer jag aldrig att glömma. Hur mycket 
vi tillsammans klarar av trots en stor kris när alla hjälps åt 
och bidrar. Precis som vi har gjort i 100 år ska vi fortsätta 
framåt att ge den bästa livskvaliteten till de människor 
som vi har förmånen att få ta hand om.

Stora Sköndal i mars 2021,

ÅSA A N DE R S SON, DIR E KTOR OCH V D

En organisation fylld med hjältar



Verksamhetsberättelse
2020
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Stora Sköndal  
– från då till nu

1900–1920 
OMSORG OCH ÖVERTYGELSE
Det är fattigt i Sverige i början på 1900-talet. 
Många söker arbete utanför jordbruket och flyttar 
till städerna, där det är trångt och smutsigt. 
Människor går hungriga. Stockholm fylls av 
fattiga och sjuka. Vem ska ta hand om dem? 

Inom Svenska kyrkan är man övertygad om att 
diakonin, kyrkans sociala arbete, kan vara en  
del av lösningen. 1904 köper Diakonisällskapet 
gården Stora Sköndal där diakoner ska utbildas 
och sjuka vårdas. 

Här börjar Stora Sköndals historia som en plats 
för socialt engagemang, omsorg och utbildning.

1940–1960 
NU BLIR FATTIGVÅRD ÄLDREOMSORG
Under 50-och 60-talen växer verksamheterna  
på Stora Sköndal i en riktig byggboom. Diakon- 
utbildningen utvidgas och är nu öppen även för 
kvinnliga studenter och man utbildar för socialt 
arbete både inom kyrkan och i samhällets regi. 
Ett modernt epilepsisjukhus med 230 vårdplatser 
invigs och nu startar också Stora Sköndals 
äldreomsorg.

Torsten Levenstam var präst, men också 
entreprenör, med många idéer och kraft  
att genomdriva dem, inte minst att ordna 
finansiering till de stora byggprojekten.

1980–2000 
AVVECKLING OCH UTVECKLING
Nu följer en tid av reformer och ny lagstiftning gällande 
både äldre och funktionshindrade. Långvården avvecklas 
och sjukhemsavdelningarna på Stora Sköndal omvandlas 
gradvis från institution till egna bostäder för de äldre. 

Det första gruppboendet för personer med demenssjukdom 
öppnar 1993 och några år senare får Stora Sköndals äldre- 
omsorg Stockholms stads kvalitetspris. 

År 2000 startar den diakonala enheten en volontärverksamhet 
som syftar till att erbjuda mer samtal och sällskap till de 
många boende på Stora Sköndal. Sedan dess har närmare 
1000 volontärer bidragit med sin tid och sitt engagemang.

1920–1940 
ARBETE SOM MEDICIN
På Stora Sköndal ägnar man sig åt jordbruk, 
utbildning och vårdverksamhet. Stora Sköndal 
blir snabbt en av landets största institutioner  
för personer med epilepsi. Här vårdas också 
alkoholister och ”försumliga familjeförsörjare 
och lösdrivare”. 

Stora Sköndal blir för många en plats där de lever 
hela sina liv. Det blir ett samhälle i miniatyr för 
de som inte har en självklar plats utanför området 
och i mitten av 1930-talet finns här nästan 200 
patienter.

2000–2020 
ETT SAMHÄLLE MED SJÄLVKLAR PLATS FÖR ALLA
Lagen om valfrihet och en ökad privatisering inom välfärden leder till att Stora 
Sköndals vård- och omsorgsverksamheter alltmer konkurrerar om kundernas val. 
Trots detta utvecklas fler verksamhetsgrenar: 
•  Neurologiska rehabiliteringskliniken öppnar flera mottagningar.
•  Stöd och omsorg blir ett eget verksamhetsområde och öppnar bland annat ett 

boende för ensamkommande flyktingungdomar, daglig verksamhet för personer 
inom LSS * och boendestöd inom socialpsykiatrin.

•  Stora Sköndal öppnar två förskolor, Lilla Sköndal och Lilla Tollare i Nacka.
•  Ersta diakoni och stiftelsen Stora Sköndal slår samman sina högskolor till  

ett aktiebolag: Ersta Sköndal högskola. Bräcke diakoni blir delägare 2010 och 
Stockholms sjukhem kommer till 2020.

Under de här åren går 
Stora Sköndal från att 
vara knutet till ett 
geografiskt område till 
att återigen bli en 
verksamhet som ryms på 
fler platser.

* Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade

1960–1980 
RÄTTEN ATT LEVA SOM ANDRA
Under 1970-talet avvecklas landets statliga 
institutioner för utvecklingsstörda och personer 
med epilepsi. På Stora Sköndal öppnar ett över- 
gångsboende för människor som tidigare bott på 
institution, där man får träna på att självständigt 
klara och ta ansvar för vardagsrutiner.

1964 får Sköndalsinstitutet, utbildningen på Stora 
Sköndal högskolestatus. Då utbildas här diakoner, 
kyrkomusiker och socionomer. 

Stora Sköndal tecknar avtal med landstinget om 
300 vårdplatser för långvård och rehabilitering och 
två år senare öppnar Stora Sköndals neurologiska 
rehabiliteringsklinik.

” Som en mor för 
elever och anställda”

Anna Högman, husmor 
1914–1936

” Nu blev det mer 
utbildning och 
mer samtal”

Inger Christiansson, 
sjukgymnastbiträde 
epilepsisjukhuset

” Här finns verkligt 
radikal humanism”

Bengt Börjeson, professor  
i socialt arbete, lärare Ersta 
Sköndal högskola 1997–2012

” Mitt jobb gör 
verkligen skillnad”

Joy Seguis, undersköterska,  
teamchef äldreomsorgen

” Då gick jag upp till 
byggministern och 
lade fram ärendet”

Torsten Levenstam, 
direktor 1946–1970

” Här är platsen som 
Gud tänker skänka!”

Hebert Widman, Stora Sköndals 
första föreståndare 1904–1916
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FÖRSKOLA / ÄLDREOMSORG

Stora Sköndals värdegrund och läroplanens uppdrag 
tillsammans med grunden med vårt projekterande 
arbetssätt genomsyrar alla dagar på våra förskolor Lilla 
Tollare och Lilla Sköndal.

LÄSLYFTET

Våra förskolors gemensamma projekt inför läsåret 20/21 
var ”Barnet som språkskapare” och under våren 2020 
ansökte vi om statsbidraget Läslyftet och fick det beviljat. 
Läslyftet är Skolverkets kompetensutveckling i språk-, 
läs-, och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. 
Genom projektet kan vi stärka både de yngre och äldre 
barnens möjligheter att utveckla språket.

PEDAGOGISKA LÄRMILJÖER

I början på året arbetade förskolan fram ett underlag för 
en bas av pedagogiska lärmiljöer vilket implementerades 
under hösten. Våra undervisningsmiljöer ska vara tydliga, 
tillgängliga, tilltalande och stimulerande för barnen. 
Styrkan i förskolan sitter i de kollegiala lärprocesserna 
och att vi gemensamt arbetar för att bedriva likvärdiga 
förskolor med hög kvalité. Att vi ska arbeta likvärdigt 
betyder inte nödvändigtvis likadant. Likvärdigt innebär 
att barnen har rätt till sina egna undervisningsmiljöer för 
att skapa, leka och växa.

UNDER LUPP

Ett material för intern granskning utifrån läroplanen togs 
fram under våren 2020 och fick namnet Under lupp. 
Sedan tidigare har förskolan tagit fram liknande material 
men det saknades underlag för intern granskning mellan 
avdelningarna. Utvalda observatörer (förskollärare) deltar 
i verksamheten på den förskola de själva inte arbetar och 
resultatet delges sedan till pedagogerna för att arbetas 
vidare med. Tanken är att detta ska vara en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet och bidra till att utveckla 
våra förskolor till att bli likvärdiga med hög kvalité.

CORONAPANDEMINS INVERKAN PÅ FÖRSKOLAN

När coronapandemin kom var vi snabba med att ställa om 
verksamheten för att kunna bedriva den utomhus så långt 
det var möjligt. För att tillgodose en god undervisning 

flyttades material ut, nya utemiljöer utvecklades och 
projekt säkerställdes så att de kunde leva vidare utomhus. 
Rektorerna intensifierade sin närvaro för att finnas 
tillgängliga för pedagoger och vårdnadshavare vilket 
uppskattades mycket. Vi har fått positiv återkoppling på 
hur vi ställt om verksamheten och hur informationsflödet 
har hanterats.

GOTT RESULTAT FÖRÄLDRAENKÄT NACKA

Stockholm stad och Nacka kommun gör årligen en enkät 
där vårdnadshavare får svara på frågor om vår 
verksamhet. I Nacka och för Lilla Tollare är deltagandet 
mycket högt och där visar enkäten på att vårdnadshavare 
är mycket nöjda. I Sköndal arbetar vi på att höja 
deltagandet för Lilla Sköndal men även där ser vi en 
positiv utveckling i andel nöjda vårdnadshavare.

BELÄGGNING OCH EKONOMI

Beläggningen under 2020 har varit för låg och pandemin 
har bidragit till fortsatt låg beläggning. Inför 2021 ser 
ekonomin för förskolan ansträngd ut men vi hoppas att 
luckan mellan överkapacitet av platser och inflyttning av 
nya barn blir så liten som möjligt. På området pågår en 
stadsutveckling med många nya bostäder som ska byggas 
de närmaste åren.

Utbildning
Stora Sköndals äldreboenden erbjuder vård och omsorg 
med uttalad respekt för den enskildes behov. De som bor 
hos oss ska få leva sina liv med god livskvalitet, något som 
våra medarbetare genom deras stora engagemang 
möjliggör varje dag. Inom vår äldreomsorg finns idag 
vård- och omsorgsboenden, boende för yngre med 
demenssjukdom, daglig verksamhet och ett 
korttidsboende.

ETT ÅR INTE LIKT NÅGOT ANNAT

Coronapandemin har påverkat vår äldreomsorg på många 
sätt. De som bor hos oss har i långa perioder inte fått träffa 
sina anhöriga och våra medarbetare har slitit som aldrig 
förr. Användande av skyddsutrustning och ständigt behov 
av att uppdatera rutiner har tärt, samtidigt som vi har 
arbetat för att de boende ska känna att vardagen flyter på 
nästan som vanligt. Något som varit uppskattat är alla 
besök med musik och skönsång ute i trädgårdarna från 
bland annat Dramaten, Kungliga Operan och 
Konserthuset. Stödet från aktörer i samhället har varit 
värmande i en tuff tid. Under pandemin har efterfrågan 
på äldreboenden minskat vilket har varit extra 
utmanande för vårt nya boende Villa Magnolia där 
inflyttning inte gått i den takt som planerat.

HELTIDSINFÖRANDET

I maj implementerades heltidsinförandet inom 
äldreomsorgen. Införandet innebär att 
tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden har 
möjlighet att välja en sysselsättningsgrad om 100 %, vilket 
inte varit möjligt tidigare men efterfrågat bland våra 
medarbetare. Totalt valde 43 % en sysselsättningsgrad på 
100 %. Med fler heltidstjänster skapas en förbättrad 
kontinuitet i vården och ger en ökad trygghet både för 
boende och medarbetare. Dessutom ökar det 
konkurrenskraften för oss som arbetsgivare att kunna 
erbjuda heltidstjänster. 

WEBBASERAD INTENSIVUTBILDNING

I och med pandemin blev behovet av visstidsanställda 
medarbetare betydligt större än tidigare. Det fick oss att 
tänka i nya banor och ställa oss frågan hur kan vi 

introducera människor med liten eller ingen tidigare 
erfarenhet till vårdyrket på bästa sätt mitt under en 
pandemi. Lösningen blev en webbaserad intensiv-
utbildning. Personer utan tidigare erfarenhet får med hjälp 
av utbildningen en grundläggande introduktion i vård och 
omsorg, medan de som har erfarenhet får en uppdatering 
och insikt i hur arbetet fungerar just på Stora Sköndal. 
Utbildningen har gjort så att fler har kunnat anställas och 
varit redo att börja arbeta direkt, något som varit mycket 
uppskattat bland såväl nya som gamla medarbetare. 

INFLYTT PÅ VILLA MAGNOLIA  
OCH ETT FÖRSTA SPADTAG

I september öppnade vårt nya äldreboende Villa Magnolia 
i Sköndal. De första som flyttade in var boende på vårt 
vård- och omsorgsboende Kyrkbyn vars lokaler behöver 
rustas upp innan någon ny verksamhet kan ta plats. På 
Villa Magnolia finns 74 lägenheter fördelade på fyra plan 
och riktar sig till personer med demenssjukdom och 
somatiska besvär.

Under hösten gick också byggstarten för Sköndalsvillan i 
Tyresö. Här kommer vi öppna och bedriva ett vård- och 
omsorgsboende med 80 lägenheter och ett 
korttidsboende med 12 lägenheter som beräknas vara 
inflyttningsklart 2022. Då hoppas vi att livet återgått till 
det normala för alla boende och medarbetare.

Äldreomsorg
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Neurologiska Rehabiliteringskliniken är en 
förändringspositiv verksamhet där medarbetarna aktivt 
deltar i att utveckla vården och förbättra för både 
patienter och medarbetare. Våra verksamheter är: 

•  Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

•  Planerad neurologisk rehabilitering, slutenvård och 
dagrehab

•  Logopedmottagning

•  Fysioterapimottagning 

•  ME/CFS *-mottagning

CORONAPANDEMINS INVERKAN  
PÅ VERKSAMHETEN

Tidigt under pandemin togs beslutet att införa 
besöksförbud i verksamheten för att skydda våra 
patienter. I april presenterade Socialstyrelsen 
riskgrupperna för covid-19 vilket resulterade i ett bortfall 
på 80 % av klinikens patienter inom öppenvård, vilka 
ingick i den kategorin. 

Under samma period började inneliggande avdelningen 
och dagrehabiliteringen ta emot patienter som 
intensivvårdats för covid-19, vilket också resulterade i flera 
nyhetsinslag i både tidning, radio och på tv. Den nya 
patientgruppen vägde dock inte upp bortfallet vilket gjort 
att flera medarbetare inom öppenvården och receptionen i 
juni blev permitterade. Medarbetare inom 
dagrehabiliteringen permitterades först i oktober.

STÄNDIG KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling ingår i det dagliga arbetet och varje 
månad arrangeras miniseminarium av medarbetarna inom 
specifika ämnen. Under pågående pandemi har alla 
medarbetare kunnat ta del av digitala seminarium och andra 
kompetenshöjande webbutbildningar.

FÖRVÄRV AV SKÖNDALS HUSLÄKARMOTTAGNING

I november stod det klart att Sköndals 
husläkarmottagning övergår i Stora Sköndals regi den 1 
januari 2021. Att driva vårdcentral ses som en del av 
kärnverksamhet inom sjukvård och det har länge varit ett 

mål för stiftelsen att förvärva ytterligare sådana. Avtalet 
med Region Stockholm förblir detsamma vilket för 
patienterna betyder att det inte blir några förändringar i 
den vård som erbjuds. Vår strävan är att övergången bara 
ska märkas i positiv bemärkelse för både befintliga och nya 
kunder liksom för de medarbetare som arbetar där idag. 
Under 2021 väntar ett stort organisatoriskt arbete med att 
implementera husläkarmottagningen i stiftelsens regi.

ME/CFS-MOTTAGNINGEN LÄGGS NER

Beslutet att lägga ner mottagningen togs i november och 
ett uppsägningsbeslut skickades in till Region Stockholm. 
Orsaken till nedläggningen är att vi under en lång tid 
haft svårt att rekrytera specialistläkare till mottagningen 
vilket lett till att vi inte haft möjlighet att ta emot och 
utreda nya patienter. Utan ett kontinuerligt intag av nya 
patienter har mottagningen gått med betydande 
underskott vilket medfört att beslut om nedläggning var 
tvunget att tas. Mottagningen kommer att vara öppen till 
den 31 maj 2021.

Sjukvård
På Stora Sköndal arbetar vi utifrån övertygelsen om att 
alla människor vill spela huvudrollen i sitt eget liv. Vårt 
jobb är att ge det stöd som behövs på vägen och vi 
anpassar våra resurser efter varje individs behov och 
förutsättningar. Våra verksamheter inom stöd och 
omsorg är: LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade), socialpsykiatri och HVB (hem för 
vård eller boende) för ensamkommande ungdomar.

HVB-BOENDE & STÖDBOENDE  
I TRÄNINGSLÄGENHETER

Pilbacken är vårt HVB-boende för ensamkommande 
ungdomar och därtill kommer träningslägenheter för 
barn och unga mellan 16–20 år. Under året har 
efterfrågan minskat då pandemin har satt stopp för både 
flyktingströmmar och kvotflyktingar. 

Pilbacken är första val hos flera kommuner vid 
placeringar för ensamkommande men Stockholms 
stadsdelar måste gå efter ramavtal i första hand vilket vi 
saknar. För att vi ska ha möjlighet att driva verksamheten 
långsiktigt behövs ett ramavtal. Beläggningen nästa år 
beror på inflödet av kvotflyktingar samt hur 
flyktingsituationen utvecklar sig i världen. 

Beläggningen minskade kraftigt för träningslägenheterna 
under året. Främst på grund av nya direktiv från Stockholms 
stads stadsdelsförvaltningar som innebär att de ungdomar 
som bor i träningslägenheterna flyttar ut tidigare. 

Största utmaningen under pandemin har varit att 
informera ungdomarna om covid-19 och få dem att förstå 
och framförallt efterleva restriktionerna. Under 
vårterminen var gymnasieskolorna stängda och alla våra 
boende ungdomar pluggade då hemifrån vilket ställde 
högre krav på studiedisciplin.

SOCIALPSYKIATRI

Boendestöd är en socialpsykiatrisk verksamhet som 
erbjuder stöd till vuxna med psykisk ohälsa. Stödet kan 
ges på särskilt boende Nybacken, i stödboende, eller i eget 
boende inom Stockholmsområdet.

Under året startade vi upp både ett stödboende med ett 

antal lägenheter i Haninge och en daglig sysselsättning i 
Sköndal för klienter inom socialpsykiatrin under namnet 
Aktivitetshuset. Syftet med Aktivitetshuset är att skapa 
en meningsfull vardag för både våra klienter på särskilt 
boende Nybacken och personer med samma behov från 
andra stadsdelar. Under 2021 kommer vi arbeta för att 
kunna erbjuda fler kommuner våra olika boendeformer.

Coronapandemin har påverkat beläggningen och 
efterfrågan på vårt stödboende i Haninge och 
Aktivitetshuset i Sköndal. Förfrågningar efter platser på 
Nybacken har dock ökat under året och vi märker att 
både klienter och handläggare har stor tillit till våra 
verksamheter. 

GRUPPBOSTÄDER OCH  
DAGLIG VERKSAMHET (LSS)

Vi har en gruppbostad i Sköndal för personer med 
funktionsnedsättning. I Vällingby driver vi ett boende 
för personer med diagnos inom autismspektrat. I början 
av 2021 öppnar vi ytterligare en gruppbostad i nybyggda 
lokaler på området Stora Sköndal och har då 
sammantaget tre gruppbostäder inom vår egen regi. 

Vår dagliga verksamhet ligger i Stora Sköndal och 
erbjuder sysselsättning för personer med lindrig och 
måttlig funktionsnedsättning och autism.

Under pandemin stängdes många dagliga verksamheter 
vilket gjorde att många deltagare var kvar hemma i 
gruppbostäderna. Många hade svårt att vänja sig vid sin 
nya vardag med bland annat nya hygienrutiner att 
anpassa sig till. Vår dagliga verksamhet har flyttat ut 
många av sina aktiviteter istället för att ställa in, vilket 
har varit mycket uppskattat.

Stöd & Omsorg
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FASTIGHET / DIAKONALA ENHETEN

Stora Sköndal fastighetsavdelning ansvarar för uthyrning, 
förvaltning, förädling och utveckling av fastigheter, 
grönområden och kyrkogården på Stora Sköndal. Vår 
samarbetspartner Sodexo tar hand om drift, teknik och 
markskötsel. Det befintliga fastighetsbeståndet på området 
består av både bostäder och verksamhetslokaler. Våra 
hyresgäster är seniorer, studenter, verksamheter inom 
stiftelsen och externa verksamheter.

SENIORER OCH STUDENTER  
FORTSATT I FOKUS

Beläggningen för såväl bostäder som verksamhetslokaler 
har under året varit god. Inom bostadsbeståndet är 
studenter och seniorer en viktig målgrupp. Stockholms 
bostadsförmedling har fått utökat uppdrag att förmedla 
både studentbostäder och ett antal hyreslägenheter inom 
vårt område. Vi hyr även ut 20 hyreslägenheter i 
bottenplanet av nybyggda Villa Magnolia.

Flera seniorer kommer att behöva flytta från sina 
nuvarande bostäder på området då etapp 2a inom 
Framtidens Stora Sköndal ska börja byggas. Under året 
tecknades därför ett avtal med Pensionärsbostads-
föreningen gällande vilka principer som ska gälla för 
omflyttningar. Det är ett gemensamt initiativ för att vi 
tillsammans på bästa sätt ska kunna lösa de 
omflyttningar som krävs.

Under året har därför ett antal hyresgäster med 
korttidskontrakt blivit uppsagda och andra med 
tillsvidarekontrakt blivit erbjudna nya bostäder på 
området. Detta arbete kommer att fortgå även under hela 
2021 för att på sikt kunna ge plats åt flerfamiljshus, nya 
gator och verksamhetslokaler.

NICE VALLEY FLYTTADE IN PÅ KRISTINAHUSET

I augusti lämnade Compass Group Kristinahuset efter tre 
år med caféverksamheten och i september tog restaurang 
Nice Valley över som ny hyresgäst. Restaurang Nice 
Valley drivs av sköndalsbon Martin Johansson som blev 
uppmärksammad i media när han under våren öppnade 
upp en mycket omtyckt lunchrestaurang utanför sitt hem 
i Sköndal när alla ordinarie uppdrag avbokades. 
Pandemin har gjort att konferenser och event har 

uteblivit men Nice Valley har anpassat verksamheten till 
att bland annat servera helglunch utomhus över grill. 
Med den nya näringsidkaren har populariteten stigit 
ytterligare för Kristinahuset som ett utflyktsmål för god 
mat och gott fika.

PANDEMINS PÅVERKAN

Förra årets omorganisation av fastighetsavdelningen har 
lett till förenklade kontaktvägar och bättre rutiner men att 
inte kunna träffa våra hyresgäster under året har varit en 
utmaning. Det fysiska mötet är det bästa sättet att skapa 
långsiktiga och goda relationer med våra hyresgäster. Under 
året har kontakten främst skötts via e-post och telefon.

Att träffas tillsammans enligt det samarbetsavtal som slöts 
under 2019 med Pensionärsrådet och Pensionärsbostads-
föreningen har varit svårt. Syftet med avtalet är att 
förtydliga våra gemensamma mål med boendekvaliteter på 
området och ha en löpande dialog kring dessa. Vår 
förhoppning inför det kommande året är att vi ska kunna 
träffa våra hyresgäster och föreningar på ett säkert sätt för 
att kunna fortsätta dialoger och idéutbyten.

Fastighet
ÅRET SOM GICK

Inför 2020 satte vi upp verksamhetsmål utifrån livskvalitet 
och ett gott samhälle med inriktning omsorg och 
gemenskap för de människor som vänder sig till oss eller 
för dem vi vänder oss till. Sedan kom coronapandemin och 
ställde mycket på ända både i samhället i stort, bland våra 
medmänniskor och för vår verksamhet. Mänsklig kontakt 
och relationer människor emellan är grunden för vår 
verksamhet. Flera av de människor vi möter har av olika 
anledning inte tillgång och möjlighet att använda digitala 
medel som för andra har varit den enda möjligheten att 
upprätthålla en meningsfull tillvaro. Vi har i så stor 
utsträckning det går anpassat våra aktiviteter men vissa 
har vi varit tvungna att skjuta upp eller ställa in.

ETT UTÖKAT KONTAKTNÄT

Vår verksamhet har märkt av en ökad inflyttning i 
närområdet och att många är intresserade och nyfikna på 
vad vi gör vilket gör oss väldigt glada. Ett mål var att skapa 
bättre kännedom om vilka insatser Diakonala Enheten 
kan bistå med till Stora Sköndals verksamheter samt 
allmänheten. Genom olika marknadsföringsinsatser 
gjordes detta under året i form av bland annat affischering, 
annonsering och informationsmöten med verksamheter. 
Vi har också utökat samarbetet med församlingen och då 
främst Sköndalsdistriktet, det finns ett behov bland 
människor att vi finns och verkar på flera platser och i nya 
sammanhang. Ett exempel är samverkansprojektet 
Himmel o Pannkaka med Farsta och Enskede Årsta Vantör 
stadsdelsförvaltning och Farsta församling som erbjuder 
fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsvariationer.

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SAMTAL OCH STÖD

Det har varit en ökad efterfrågan på samtal och stöd och 
den ekonomiska utsattheten har också ökat under året 
bland människor vi är i kontakt med. Under året har vi 
haft walk and talks där vi träffat människor med ett 
behov att någon lyssnar på deras livsberättelser. 
Människor i olika situationer som delat sin oro, rädsla och 
förtvivlan i det svåra, men också de som uttryckt en 
lättnad och tacksamhet när hoppet infinner sig igen. Att 
få vara en medvandrare en bit på en människas livsväg är 
stort och berör oss på djupet.

KÄRNORDSVANDRING

Ett av målen för året var att skapa en kärnordsvandring på 
Stora Sköndals område. Med andra ord en kortare 
pilgrimsled med kärnord inristade i stenar som ledsagare 
efter vägen. En möjlighet till eftertanke och reflektion i 
samband med promenad och rörelse i naturskön miljö. 
Leden invigdes under coronasäkra förhållanden i 
september. Under 2021 fortsätter vi att satsa på leden med 
fler markeringar, bänkar, tonsättning och digitala lösningar.

STORA SKÖNDALS KAPELL EN PLATS ATT MÖTAS

Från mars och hela året ut har vi hållit kapellet öppet 
flera dagar i veckan för ljuständning och möjlighet till 
samtal med en medmänniska. Målet var att ha det öppet 
fram till allhelgonahelgen och därefter stänga på grund 
av kylan men behovet att ha fortsatt öppet gjorde att 
kapellet har hållit öppet ända fram till julveckan.

Diakonala enheten



STIFTELSEN STORA SKÖNDAL | ÅRSBERÄTTELSE 2020

16

EFFEKTERNA AV CORONA
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PANDEMIN – EN STORMVIND  
SOM DROG FRAM

Vad visste vi om Corona och covid-19 i slutet av 2019? Inte 
mycket. Den 1 februari 2020 klassade regeringen 
coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom vilket 
öppnade upp för extraordinära smittskyddsåtgärder och 
drygt en månad senare, den 11 mars, meddelade WHO att 
spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. En 
pandemi som svepte in och förde med sig ändrade 
förutsättningar, omkullkastade planer och nya 
förhållningsätt i arbetet. Det ställde höga krav på alla 
delar i organisationen samtidigt som vissa saker faktiskt 
var precis som vanligt. 

Vi har fått tänka nytt, tänka om och agera utifrån 
pandemins spridning i alla våra verksamheter, men det 
har också varit ett stort övergripande arbete som pågått 
under året. Smittspridningen har ökat och minskat och 
ökat igen och vi har lärt oss att leva och arbeta i den 
verkligheten. Att livet ska bli precis som innan pandemin 
är mycket svårt att tro.

ARBETSGRUPP C – OMVÄRLDSBEVAKNING OCH 
KOMMUNIKATION

I början på mars togs beslutet att tillsätta en arbetsgrupp 
med ansvar att genomföra och upprätthålla en riskanalys 
av pandemins konsekvenser samt att följa och 
implementera direktiv från myndigheter. Det har varit 
enorma mängder med ny information, nya eller förändrade 
restriktioner och nya rutiner att införa i våra verksamheter. 
Att skapa Arbetsgrupp C var en nödvändighet för 
omvärldsanalys, för att få överblick över hur situationen i 
varje verksamhet såg ut och för att på ett pedagogiskt och 
transparent sätt kunna informera medarbetare, anhöriga 
och samarbetspartners om den rådande situationen. 
Regelbundna möten varje dag eller flera gånger i veckan 
har följt pandemins utveckling. I gruppen ingår direktor, 
HR-chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, respektive 
områdeschef, kvalitétsutvecklare och representant från 
kommunikation- och marknadsavdelningen.

INFORMATIONSHANTERING OCH  
EN MEDARBETARUNDERSÖKNING

Det har varit av största vikt med transparens och att hålla 
våra medarbetare, kunder och klienter informerade om 
pandemin i stort och framförallt hur den påverkar det 
dagliga arbetet. På Intranätet finns all information 
samlad tillsammans med nya rutiner. Utöver det får alla 
chefer regelbundna mejl för att hålla sig och sina 
medarbetare uppdaterade om läget inom hela Stora 
Sköndal. Under sommaren gjordes en 
medarbetarundersökning om upplevelsen av hantering av 
pandemin. Majoriteten av de 300 svarande var nöjda eller 
till stor del nöjda med informationshanteringen och 
majoriteten uppgav att de visste hur de ska använda 
skyddsutrustning. Det var många som upplevde att de 
inte hade fått det stöd de behövde när de upplevde oro. 
Många konstruktiva och kloka synpunkter inkom som 
har tagits upp i respektive verksamhet för att stå bättre 
rustade inför andra vågen av smitta under hösten. Vikten 
av god informationshantering och tekniska system som 
underlättar arbetet har blivit tydliga. Här finns många 
möjligheter till förbättringsarbete.

OCKSÅ NÅGOT POSITIVT

Pandemin har varit det stora samtalsämnet i media och 
under året har Stora Sköndals verksamheter varit frekvent 
förekommande i nationell som internationell radio, tv och 
tidningar. Det har varit reportage om besöksförbudet på 
våra äldreboenden, om hur de äldre håller kontakten med 
hjälp av surfplattor, rehabiliteringen av patienter som 
intensivvårdats för covid-19, hur vi provtar personal och 
bidrar till forskning på Karolinska Institutet och hur det 
sett ut när stora kulturaktörer har besökt oss. Det har varit 
ett fantastiskt genomslag med många hoppfulla, positiva 
inblickar i hur vi hanterat pandemin. Året etablerade Stora 
Sköndal som en viktig samhällsaktör på ett sätt vi är 
mycket stolta över.

Effekterna av Corona



STIFTELSEN STORA SKÖNDAL | ÅRSBERÄTTELSE 2017

18

FRAMTIDENS STORA SKÖNDAL

19

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL | ÅRSRBERÄTTELSE 2020

NYA INVÅNARE FLYTTAR IN

2020 var året när det började märkas att vi att vi bygger en 
ny stadsdel där människor ska kunna bo, arbeta och umgås. 
På Magnoliatomten (etapp 1), närmast Sköndals centrum, 
pågick under sommaren inflyttning i flera av de nya 
lägenheterna. Lampor tändes i fönster och balkongerna 
fylldes med blommor. En ny restaurang öppnade i ett av 
bottenplanen och i en av bostadsrättsföreningarna 
etablerades en cykelverkstad. På samma tomt öppnade 
också vårt nya vård- och omsorgsboende Villa Magnolia i 
september. De nya lägenheterna, takterrassen och övriga 
samlingsutrymmen togs varmt emot av våra äldre som 
flyttade in. I bottenvåningen finns mindre hyresrätter  
som förmedlas genom Stockholms bostadsförmedling.

NYTT HUVUDKONTOR

På Magnoliatomten stod i slutet av året huvudkontoret 
färdigt för inflyttning i januari 2021 för medarbetarna på 
verksamhetsstöd. Det är ett modernt och aktivitetsbaserat 
kontor med förbättrade förutsättningar för digitala möten. 
I samma hus kommer vårt nya LSS-boende att öppna under 
året som kommer. Granne med huvudkontoret ligger också 
den nyrenoverade restaurang Magnolia med storkök och en 
restaurangdel. Tyvärr har pandemins konsekvenser gjort att 
den näringsidkare som ska driva köket inte kunnat öppna 
än. Vi hoppas på en öppning under 2021 så att tillagning av 
mat till våra verksamheter kan ske där och att allmänheten 
ska kunna avnjuta en lunch eller middag i den ljusa 
matsalen inredd i trä från golv till tak.

VÄGEN FRAMÅT

Nästa steg i framväxten av stadsdelen Framtidens Stora 
Sköndal är etapp 2a. Enligt Stockholms stadsbyggnads-
kontor plan är beräknad byggstart under andra halvan av 
2022. Etappen beräknas ta cirka fem till sex år att 
färdigställa. Etappen ligger centralt placerad på området 
och knyter an där Magnoliatomten slutar. Här ska bland 
annat omkring 900 bostäder, verksamhetslokaler, lekpark 
och grundskola F-9 byggas.

Efter många möten under året med intresserade byggaktörer 
skrevs avtal med fem byggherrar för etapp 2a. Byggaktörerna 
är K2A, Heba Fastighetsutveckling/Åke Sundvall, NREP 
och Wallenstam. Tillsammans med dessa och Stockholms 
stad ska arbetet fortsätta mot att bygga en stadsdel som kan 
bli en nationell och internationell förebild inom hållbar 
stadsutveckling.

MÖTESPLATSEN

Som en del i arbetet med social hållbarhet öppnades vår 
nya satsning Mötesplatsen under våren på området Stora 
Sköndal. Mötesplatsen är tänkt som en samlingsplats där 
idéer och projekt kan födas och förverkligas och vars 
verksamhet får växa fram tillsammans med de 
medborgare som vill engagera sig. Träning för barn, yoga, 
bokklubb och hantverksgrupp har redan huserat i 
lokalen. Här kommer också nyfikna att kunna följa 
utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal genom 
utställningen ”Att bygga en stadsdel”. Tyvärr har 
pandemin förhindrat platsen att nå sin fulla potential 
som en samlingsplats. Vi hoppas att 2021 ger oss bättre 
förutsättningar för att lokalen ska kunna bli ett nav i 
arbetet med social hållbarhet.

EN DEL AV VIABLE CITIES

Under året etablerades samarbetet mellan Stora Sköndals 
Framtidsutveckling, KTH och Viable Cities. Hur vi 
tillsammans kan ta oss an hållbarhetsarbetet fördjupades 
och konkretiserades på ett mycket positivt sätt. Viable 
Cities är den hittills största satsningen som genomförts i 
Sverige på forskning och innovation om smarta och 
hållbara städer. Viable Cities leds av KTH som har startat 
forskning kring hållbarhet och stadsbyggnad i 
Framtidens Stora Sköndal. Forskningen kommer till att 
börja med att löpa under tre år med ambitionen att följa 
utvecklingen på området hela vägen mot mål.

Vi ser fram emot ett nytt år och arbetet tillsammans mot 
en stadsdel med social och miljömässig hållbarhet som 
ledstjärna.

Framtidens Stora Sköndal

Framtidens Stora Sköndal är inte ett 
vanligt bostadsutvecklingsprojekt. Det är 
en stadsdel som byggs med social och 
miljömässig hållbarhet som ledstjärna. 
Stadsdelsutvecklingen i Stora Sköndal 
kommer att pågå under en tjugoårsperiod, 
fram till 2035. I den färdiga stadsdelen 
kommer över 10 000 människor bo och 
arbeta. Här ska finnas fem förskolor, tre 
grundskolor och ett gymnasium. Området 
ska kunna erbjuda livskvalitet för många 
och göra det lätt att leva livet hållbart.

Genom bolaget Stora Sköndals 
Framtidsutveckling AB driver stiftelsen 
tillsammans med partners, arbetet med 
att utveckla den nya stadsdelen.
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Vår värdegrund
VÅR VISION

Ett samhälle med självklar plats för alla.

VILKA VI ÄR

Stora Sköndal är en stiftelse som utan 
vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, 
utbildning och forskning. Vi jobbar för att 
människor ska få växa och utvecklas utifrån 
sina unika förutsättningar.

VÅRA LEDORD

Jämlikhet – för att alla människor är lika 
mycket värda.

Omtanke – för att det är så vi bygger ett  
gott samhälle.

Förändring – för att vi inte är där än.

VÅR VERKSAMHETSPOLICY

Stora Sköndal bedriver utan vinstsyfte stöd, 
vård, omsorg, utbildning och forskning. 
Verksamheten bedrivs utifrån tillämpliga lagar, 
föreskrifter och krav. Vi jobbar för att 
människor ska få växa och utvecklas utifrån 
sina unika förutsättningar. Vi arbetar för att 
skapa ett samhälle med en självklar plats för alla.

För att bidra till ett hållbart samhälle eftersträvar 
vi hög kompetens samt bedriver ett aktivt och 
systematiskt arbete. Genom det infrias 
kundernas och samhällets krav och förväntningar 
på god service och minskad miljöbelastning. 

Vi eftersträvar god kvalitet genom ett 
attraktivt arbetsklimat där arbetsglädje, 
samverkan, personligt ansvar och möjlighet till 
inflytande stimuleras. 

Vi verkar för alla människors lika värde – att 
varje människas rättigheter, villkor och 
utvecklingsmöjligheter ska vara likvärdiga.

Genom att arbeta förebyggande och ha ett väl 
förankrat miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete 
kan vi leverera tjänster av god kvalitet. Det ger 
förutsättningar för en hållbar utveckling och 
goda relationer med kunder, medarbetare, 
samverkansorgan och samhället i övrigt.

Ett samhälle med självklar plats för alla är visionen som vägleder arbetet på Stora Sköndal. 

När det kommer till vårt miljö- och hållbarhetsarbete är det idag en självklar och naturlig 

del i vad vi gör: Från avtal med samarbetspartners till hanteringen av läkemedel, när 

vi planerar en ny stadsdel och i vår strävan efter att ge medarbetare och boende de 

bästa förutsättningarna att leva ett gott liv. Vi ser arbetet med hållbarhetsfrågor som  

en utmaning och en drivkraft. För oss finns det inget annat alternativ än att förändra 

och fortsätta driva utvecklingen framåt för en mer hållbar värld.
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Miljö
HÅLLBAR MILJÖ

Varje verksamhet har någon form av 
miljöpåverkan, negativ som positiv. Genom att 
identifiera de områden där vi påverkar vår miljö 
får vi hjälp att prioritera insatser så att de ger 
bäst effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att 
minska vår miljöpåverkan, bland annat genom 
att sätta upp långsiktiga mål som leder till ett 
mer miljömässigt hållbart förhållningssätt.

Vi har under flera år arbetat aktivt med att fasa ut 
engångsprodukter av främst plast, men under 
året har förbrukningen av plastprodukter, och då 
främst skyddsutrustning, ökad dramatiskt. 
Initialt fanns begränsad möjlighet att ta 
miljöhänsyn vid inköp på grund av den akuta 
brist på utrustning som då fanns. Successivt har 
vi fått större valmöjlighet och då kunnat begränsa 
miljöpåverkan vid inköp av vissa produkter, som 
till exempel flergångsvisir, som kan rengöras 
mellan användning, istället för engångsmaterial.

Med start under kvartal fyra introducerade vi 
en ny leverantör av förbrukningsvaror. Med 
möjlighet att centralt styra vilka produkter som 
köps in lokalt genom specifika kravlistor kan vi 
säkerställa att produkterna har miljö-, 
kvalitets- och prismässigt acceptabla prestanda. 
Därtill sker en samordning av leveranser, vilket 
kraftigt minskar transporttillfällen till våra 
verksamheter. 

Målet att minska antalet kemikalier som ligger 
på Stora Sköndals utfasningslista med 20% 
nåddes med marginal. Den totala mängden 
läkemedelsavfall minskade med drygt 12% 
under 2020 jämfört med året innan. 

På Stora Sköndals grönytor och marken vi äger 
finns sedan ett par år tillbaka Sveriges största 
robotgräsklipparpark, med 69 eldrivna 
gräsklippare som bidrar till en minskad 
miljöpåverkan. 

Minskade transporter av färdtjänst till våra 
mottagningar och dagliga verksamheter, samt att 

färre personer behövt åka till sina arbetsplatser, 
har haft en positiv miljöpåverkan under året. 

Utomhusbelysningen på området Stora Sköndal 
har bytts ut till LED. Åtgärden ger besparingar 
på både el och underhåll, minskar miljöpåverkan 
och ökar känslan av säkerhet då färre områden 
är mörklagda på grund av trasiga ljuskällor.

CERTIFIERING

Vårt verksamhetsområde sjukvård är certifierat 
enligt miljöstandarden ISO 14001. Under hösten 
genomfördes en extern revision vår följsamhet 
till standarden som drog slutsatsen att 
miljöledningssystemet är stabilt och har klarat 
de extrema påfrestningar som det utsatts för i 
samband med pandemin. Revisionen 
konstaterade att det råder en god miljöprestanda 
där utvecklingsmöjligheter har tagits tillvara på. 
Genom att fortsatt fokusera på möjligheterna i 
det systematiska ledningsarbetet kan man 
ytterligare utvecklas från den redan höga nivån. 
Två tidigare avvikelser kunde avskrivas och inga 
nya avvikelser registrerades. Övriga 
verksamheter arbetar i enlighet med ISO 14001, 
men är inte certifierade enligt standarden.

ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD SOM EN DEL 
AV REHABILITERINGSPROCESSEN

Neurologiska rehabiliteringskliniken har 
integrerat Stora Sköndals miljömål för ökad 
biologisk mångfald som en del i 
rehabiliteringsprocessen för patienter. Till följd 
av förändringar i miljön har många insekters 
naturliga livsmiljöer försvunnit. Kliniken har 
genom sin terapiträdgård hittat nya arbetssätt 
som bidragit till en chans för insekter att 
bosätta sig och söka skydd samt finna föda, 
samtidigt som det integrerats i 
rehabiliteringsprocessen för klinikens 
patienter. Studier visar att naturbaserade 
behandlingar har en positiv påverkan på 
rehabiliteringen. För integrationen av ökad 

biologisk mångfald i rehabiliteringsprocessen 
nominerades kliniken till Region Stockholms 
miljöpris och fick presentera satsningen för 
Stockholms stads miljöförvaltning.

För många patienter har terapiträdgården även 
givit ett större mervärde av rehabiliteringen. 
Medarbetare uppger att det blir ett naturligt 
sätt att se patienters behov vid bedömning och 
träning. De uppskattar även trädgården i andra 
moment med patienter och ser att den bidrar 
till en mer positiv arbetsmiljö.
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EN HÅLLBAR STADSDEL

Genom bolaget Stora Sköndals 
Framtidsutveckling driver stiftelsen Stora 
Sköndal tillsammans med sina partners arbetet 
med att utveckla en ny stadsdel under en 
tjugoårsperiod, fram till 2035.

Den nya stadsdelen Stora Sköndal är inte ett 
vanligt bostadsutvecklingsprojekt. Det är en 
stadsdel som byggs på idén om social och 
miljömässig hållbarhet. Det betyder att Stora 
Sköndal ska bli en stadsdel där många olika 
behov och förutsättningar ska kunna rymmas. 

Vi har noga kartlagt de miljömässiga aspekterna, 
och kraven för att bygga hållbart och med så lite 
miljöpåverkan som möjligt är höga. Vi har 
kartlagt och utrett hanteringen av dagvatten och 
hur vi ska behålla den biologiska mångfalden. En 
genomgång av samtliga fastigheter på området 
har visat vilka hus och lokaler som har högt 
kulturhistoriskt värde och ska bevaras. De stora 
viktiga ekstråken som finns på området har 
analyserats och kommer så långt det är möjligt att 
behållas eller flyttas. Den nya stadsdelen kommer 
att medföra ett stort tillskott av nya verksamheter 
som ska bidra till utbudet av offentlig service, 
handel och arbetsplatser i stadsdelen.

FRAMTIDENS STORA SKÖNDAL  
OCH VIABLE CITIES

Innovationsprogrammet Viable Cities är det 
hittills mest långsiktiga forskningsprogrammet 
med inriktning mot smarta och hållbara städer 
i Sverige.

Programmet inriktas på att skapa förutsättningar 
för klimatneutrala städer 2030, där alla kan leva 
ett gott liv inom planetens gränser. Det ska bidra 
till en rad innovationer som ska driftsättas under 
de närmaste tjugo åren. Viable Cities leds av 
KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera 
olika forskningsfält, näringsliv, offentlig 
verksamhet och civilsamhälle.

Stora Sköndals Framtidsutveckling och projektet 
Framtidens Stora Sköndal har blivit utvalt som 
huvudpartner i programmet för de kommande 
tre åren. Målsättning är följeforskning under 
utveckling, produktion och förvaltning av den 
nya stadsdelen. Fokus i samarbetet är att kunna 
mäta och följa upp hur stadsdelens arbete leder 
till ökad social hållbarhet och så liten 
miljöpåverkan som möjligt.

Sociala förutsättningar 
och arbetsmiljö
Våra verksamheter förutsätter daglig 
interaktion mellan människor. Pandemin har 
påverkat hela vår organisation och det dagliga 
arbetet för våra medarbetare. Till skillnad från 
många andra arbetsplatser kräver majoriteten av 
våra verksamheter att våra medarbetare är på sin 
arbetsplats. Det här året har ställt höga krav på 
våra medarbetares förmåga att snabbt anpassa 
och utveckla verksamheterna i enlighet med 
rekommendationer och regler från myndigheter.

TILLSATT ARBETSGRUPP  
MED FOKUS PÅ PANDEMIN

För att kunna hantera pandemin och de 
utmaningar som vi och samhället i stort stod 
inför bildades tidigt en krisgrupp, Arbetsgrupp 
C. I gruppen ingår direktor, HR-chef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, respektive områdeschef, 
kvalitétsutvecklare och representant från 
kommunikation- och marknadsavdelningen. 
Arbetsgruppen fick beslutsmandat för att snabbt 
kunna agera vid förändrade förutsättningar. 
Möjligheterna att samverka mellan olika 
kompetensområden inom organisationen blev 
tydliga och har utnyttjats under året.  Gruppen 
bevakar förändringar i lagar, krav och 
förordningar, rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm, 
smittspridning inom vår egen verksamhet, 
tillgång till skyddsutrustning och många andra 
pandemirelaterade frågeställningar. Med denna 
information har man tagit fram arbetssätt, gjort 
prioriteringar och väglett Stora Sköndal under 
denna svåra tid.

FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT  
FÖR VÅRA MEDARBETARE

Flertalet medarbetare har arbetat i 
skyddsutrustning för att hindra smittspridning, 
vilket varit utmanande på många sätt. 
Smittspridningen och den oro den medfört 
inom äldreomsorgen har tärt på både 
medarbetare och de boende. Inom förskolan har 
stora delar av undervisningen och inskolningen 
av nya barn skett utomhus som ett steg i att 
minska risken för smittspridning. På grund av 
pandemin har också chefer erbjudits extra stöd 
i form av en digital utbildning i ledarskap under 
kris. Utbildning i basal omvårdnad och 
vårdhygien har också hållits för medarbetare 
löpande under året för att kunna säkerställa att 
alla medarbetare har den kunskapen.  

I alla våra verksamheter har externa besök, resor 
och aktiviteter ställts in. Planerade utbildningar 
har ställts in eller hållits digitala. Den digitala 
utvecklingen inom organisationen har fått en 
oplanerad men positiv skjuts framåt, såväl som 
stöd för medarbetare som för kunder.

Många arbetsplatsträffar har skett till del 
digitalt eller fått ställas in. Det i kombination 
med den stora oron som pandemin överlag 
skapade i samhället, har gjort arbetet med att 
skapa sammanhållning och arbetsglädje på 
arbetsplatserna komplicerat. De medarbetare 
som har kunnat arbeta hemifrån har beordrats 
att göra det i största möjliga utsträckning. 
Majoriteten av dessa arbetar på verksamhetsstöd 
och det har gått över förväntan att ställa om till 
hemarbete. Det som varit den stora utmaningen 
är den sociala aspekten vilket har medfört ett 
stort ansvar på chefer att upprätthålla en god 
psykosocial miljö för dess medarbetare. 
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En omtyckt och återkommande aktivitet under 
året som fick ställas in på grund av pandemin är 
våra årliga värdegrundsdagar för alla medarbetare 
inom organisationen. De har under tidigare år 
hållits på hösten varje år för att stärka våra 
medarbetare och öka sammanhållningen och 
gemenskapen. Under året som gick hann vi inte 
ställa om värdegrundsdagarna till att hållas 
digitalt vilket är något som planeras för 2021.

DISKRIMINERING OCH  
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Stora Sköndals värdegrund beskriver tydligt 
hur vi arbetar med utgångspunkt från alla 
människors lika värde. Vi arbetar aktivt med 
frågor om diskriminering och kränkande 
särbehandling på bland annat arbetsplatsträffar. 
Vårt mål är att alla medarbetare ska känna sig 
trygga i sin arbetsmiljö med ett öppet och 
tillåtande klimat fritt från alla former av 
kränkande särbehandling och diskriminering. 
Trots det upplever sig ett fåtal vara utsatta på 
våra arbetsplatser. Anmälningar som inkommit 
har utretts noggrant och handlingsplan har 
upprättats. Stora Sköndal tillämpar även ett 
visselblåsarsystem där medarbetare kan anmäla 
oegentligheter.

PATIENT OCH MEDARBETARSÄKERHET

Stora Sköndal antog under året en handlingsplan 
för patientsäkerhet som sträcker sig fram till 
2024. Den omfattar alla verksamheter i stiftelsen 
som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och 
syftar till att ge en tydligare riktning i 
patientsäkerhetsarbetet. Handlingsplanen utgår 
från den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet vars övergripande vision är god 
och säker vård – överallt och alltid. 

Pandemin har påverkat samtliga verksamheter 
gällande patient och medarbetarsäkerhet, nedan 
följer ett utdrag av åtgärder som vidtagits. 

När pandemin var ett faktum blev det snabbt 
brist av desinfektionsmedel och 
skyddsutrustning på marknaden. Genom att 
centralisera inköp har organisationen trots 
detta hela tiden haft tillgång till både 
desinfektionsmedel och skyddsutrustning.

För att minska smittorisken i våra verksamheter 
infördes flera åtgärder. Bland annat ställdes alla 
icke-kritiska besök till verksamheterna in. 
Hemarbete beordrades i största möjliga 
utsträckning för de medarbetare som har 
tjänster där det är möjligt.  

På våra äldreboenden och vår neurologiska 
rehabiliteringsklinik har våra medarbetare 
arbetat större delar av året i skyddsutrustning 
och i omgångar infördes besöksförbud för att 
skydda våra kunder. Vaccineringen av de 
boende inom äldreomsorgen inleddes de sista 
dagarna under året vilket ger hopp om en 
minskad smittspridningsrisk och en återgång 
till en normalare vardag. Under året provtogs 
387 av totalt 482 boende inom äldreomsorgen 
för misstänkt covid-19. 122 av dessa testades 
positivt för covid-19 och 84 kunde senare 
friskförklaras medan 38 avled. 

Verksamheterna har i mycket begränsad 
omfattning kunnat erbjuda praktik för 
studerande av olika slag. Under våren pausades 
intaget helt av praktikanter och därefter har 
endast sökande med en längre praktikperiod 
framför sig antagits. Sökanden som studerar till 
bristyrken såsom sjuksköterska har prioriterats. 
Situationen och villkoren för de studerande har 
varit detsamma över hela landet, att behöva neka 
dessa studenter praktikperioder har resulterat i 
en viss oro för framtida kompetensförsörjning.

BEMANNINGSENHETEN

I maj implementerades heltidsinförandet inom 
äldreomsorgen, det vill säga möjligheten för 
tillsvidareanställda undersköterskor att gå upp 

till en sysselsättningsgrad på 100%. I samband 
med införandet tillsattes en bemanningsenhet 
för att stödja verksamheterna med att 
överblicka och samordna bemanning i 
verksamheterna. Pandemin gjorde så att 
implementeringen inte gick som planerat, de 
utbildningstillfällen som var tilltänkta för 
enheternas chefer och medarbetare fick ställas 
in och istället blev det skarpt läge direkt med 
löpande rådgivning och assistans. 

Under året har enhetens främsta fokus varit att 
stödja verksamheterna inom äldreomsorgen 
med bemanning för att klara av den höga 
sjukfrånvaron som uppstått till följd av 
pandemin. Heltidsinförandet har under året 
utvärderats med den fackliga motparten enligt 
överenskommelse. Utvärderingen visade att det 
har funnits ett utbildningsbehov kring nya 
arbetssätt och rutiner som inte har kunnat 
tillgodogöras på grund av pandemin.

ETT VÄLFUNGERANDE LEDNINGSSYSTEM

För en organisation i snabb förändring och 
utveckling är det mycket viktigt att hela tiden 
kunna hålla en hög nivå gällande kvalitet, där 

vårt ledningssystem fyller en viktig funktion. 
Genom vårt ledningssystem kommunicerar vi 
relevant information, rutiner, riktlinjer och 
policys till medarbetare inom organisationen. 
Vårt avvikelsesystem hjälper oss att identifiera 
och arbeta med förbättringsområden. Vi har 
också en visselblåsarfunktion, där man anonymt 
kan anmäla allvarliga missförhållanden Ett 
levande ledningssystem har varit en 
förutsättning i de snabba förändringar i 
riktlinjer, föreskrifter och förhållningssätt som 
har skett under pandemin.

UTFALLET AV HELTIDSINFÖRANDET:

117 av 271 medarbetare valde 100%.

78 av 271 medarbetare valde högre 
sysselsättningsgrad men inte 100%.

24 av 271 medarbetare valde lägre 
sysselsättningsgrad än vad de hade innan.
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Förebyggande av 
korruption och 
oegentligheter

Medarbetare på Stora Sköndal tillåts inte att 
personligen ta emot gåvor från kunder, 
närstående eller leverantörer även om det skulle 
röra sig om gåvor med litet eller inget ekonomiskt 
värde. Medarbetare tillåts inte heller låna pengar 
av kunder eller dess närstående.

Vårt arbetssätt gällande gåvor och testamenten 
syftar till att motverka missbruk och 
utnyttjande av den beroendeställning som 
kunder eller närstående kan befinna sig i. Det 
är även ett viktigt verktyg för att hindra att 
medarbetares integritet ifrågasätts eller att de 
ska behöva känna tacksamhetsskuld gentemot 
kunder eller närstående. 

Stora Sköndal använder sig av kompetensbaserad 
rekrytering och har ett godkännandeflöde som 
innebär att överordnad chef alltid ska godkänna 
en rekrytering. Överordnad chef tillfrågas också 
för frågor som rör relationer och handlingar som 
kan skada stiftelsens anseende som utförare eller 
arbetsgivare.

Information om vårt arbete med att förebygga 
korruption förmedlas till våra medarbetare 
under arbetsplatsträffar och på intranätet där 
också visselblåsarfunktionen finns. Med hjälp av 
vårt visselblåsarsystem har vi möjlighet att 
upptäcka allvarliga missförhållanden på 
arbetsplatsen. Medarbetare kan anonymt 
rapportera iakttagelser som rör beteenden som 
bedöms kunna vara oetiska eller olagliga, utan 
att de riskerar att drabbas av några konsekvenser. 
Ingen visselblåsning har rapporterats under året.

MEDARBETARUNDERSÖKNING  
MED FOKUS PÅ PANDEMIN

Efter att ha levt med pandemin under knappt 
ett halvår togs beslutet att göra en undersökning 
bland våra medarbetare gällande vår hantering av 
pandemin de första månaderna. Undersökningen 
gjordes under sommaren 2020, den gick ut  
till 619 medarbetare och 301 svar inkom. Det 
framkom att medarbetarna i stort tyckte att 
organisationen hanterat krisen bra och att 
arbetsgivaren tar pandemin på högsta allvar. 
Majoriteten av våra medarbetare har känt sig 
trygga och välinformerade. Under påståendet 
om jag har fått den information jag behöver 

och hur coronapandemin påverkar mitt arbete, 
svarade hela 91 % att det stämmer helt eller att 
det stämmer till stor del. Hela 85 % svarade att 
de vet hur skyddsutrustningen ska användas. 
Det stora gensvaret med många både positiva 
och konstruktiva svar påverkade det fortsatta 
arbetet. Varje verksamhetschef har ansvarat för 
att ta med sig de inkomna svaren tillbaka till 
sin verksamhet för att säkerställa att konstruktiv 
kritik och oro följs upp och tas på allvar. Det 
har bland annat resulterat i att medarbetare  
har erbjudits samtalsstöd för att få verktyg  
att hantera den oro som många känt under 
pandemin – både i arbetet och i samhället i stort.
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Resultatöversikt koncern och 
moderstiftelsen Stora Sköndal

Resultatöversikt (tkr) 2020 2019* 2018** 2017 2016***

Nettoomsättning 538 825 542 615 508 255 459 604 395 481

Övriga intäkter 25 850 14 433 -14 339 5 823 326 905

Rörelsekostnader -570 866 -540 558 -509 908 -459 173 -429 966

Rörelseresultat -6 191 16 490 -15 992 6 254 292 390

varav reavint mark -323 883

varav reaförlust fastighet 7 261

varav nedskrivning fastighet 17 000

varav uppskrivning fastighet -2 200

varav nedskrivning aktier 16 098

varav pensionsskuldförändring ink löneskatt 7 381 -1 642 3 723 -2 973 -8 462

korrigerat rörelseresultat 1 190 14 848 27 082 3 281 -25 155

Resultat från finansiella poster -9 817 159 -3 556 19 553 -9 957

Resultat efter finansiella poster -16 008 16 649 -19 548 25 807 282 433

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016

Balansomslutning 1 326 697 1 156 116 1 117 338 1 230 024 1 187 346

Rörelsemarginal 0,2% 2,7% 5,3% 0,7% -6,4%

Soliditet I 27% 32% 32% 31% 30%

Resultatöversikt och nyckeltal koncernen, år 2016–2020 Resultatöversikt och nyckeltal moderstiftelsen, år 2016–2020

* korrigerat resultat 2019 avseende fastighetskostnader inom koncern
*' korrigerat resultat 2018 avseende reaförlust fastighetsförsäljning inom koncern
*** ej bildad koncern 2016

Fullständig årsredovisning finns att ta del av i PDF-format på www.storaskondal.se.

Resultatöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 487 400 482 962 505 761 460 108 395 481

Övriga intäkter 25 758 2 411 1 561 4 386 325 432

Rörelsekostnader -534 015 -491 272 -508 566 -458 708 -429 966

Rörelseresultat -20 857 -5 899 -1 244 5 786 290 947

Resultat från finansiella poster 9 736 14 181 -20 059 -5 888 -9 957

Resultat efter finansiella poster -11 121 8 281 -21 303 -102 280 990

korrigerat resultat efter jämförelsestörande poster * -3 740 6 640 4 939 -5 425 -36 555

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016

Investeringar

Balanserade utgifter 801 1 249 2 915 2 004 -

Byggnader och pågående nyanläggning 10 688 3 757 116 287 90 742 81 351

Inventarier 10 477 3 212 5 491 3 147 14 325

Investeringar totalt 21 966 8 218 124 693 95 893 95 676

Ekonomisk ställning

Justerat eget kapital 323 550 334 861 326 649 348 569 349 052

Lån 65 062 65 123 65 368 514 135 498 038

Balansomslutning 739 177 727 977 767 769 1 208 616 1 179 000

Övervärde i fastigheter 101 277 110 123 112 197 394 389 457 154

Nyckeltal **

Nettoomsättning per anställd 927 942 1 051 998 942

Rörelsemarginal -2,8% -1,6% 4,9% 0,6% -6,7%

Nettomarginal -0,8% 1,4% 1,0% -1,2% -9,2%

Avkastning på eget kapital -3,4% 2,5% -6,5% 0,0% 80,5%

Avkastning på totalt kapital -1,6% 0,0% 0,8% 0,9% 0,0%

Soliditet I 44% 46% 43% 29% 30%

Soliditet II 51% 53% 50% 46% 49%
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Stiftelsen Stora Sköndal  
(802000-6725)

Kommanditdelägare av  
Sköndals Husläkarmottagning KB  

(969674-7501)

Sköndals  
Husläkarmottagning KB  

(969674-7501)

Stora Sköndals 
Framtidsutveckling AB 

(559093-4559)  
Sköndal 1:8

Stora Sköndals 
Fastighetsförvaltning AB 

(559060-9441)

Stora Sköndals  
Fastighet Tomt 7 AB  

(559093-4591)

Stora Sköndals  
Bygg AB  

(559055-3136)  
Sköndal 1:25

EBSH  
Ersta Bräcke Sköndal 

Högskola

Stora Sköndal äger en intresseandel i EBSH

Rådet för  
ekonomi  

och finans

Direktion

Rådet för  
verksamhets- 

utveckling

Rådet för  
diakoni

Stora Sköndals 
Fastighetsprojekt AB 

(559059-9915)

Stora Sköndals 
Arbetskraft AB  
(559055-3193)

Stora Sköndals  
Holding 3 AB  
(559055-3219)

Sköndals  
Husläkarmottagning AB  

(556469-2522)

Komplementär av  
Sköndals  

Husläkarmottagning KB

Stora Sköndals Holding 1 AB  
(559050-5896)

Äldreomsorg
Helena Gille

Sjukvård
Marie Linné

Utbildning
Filippa Kreibom

HR/Lön

Stöd och omsorg
Amila Srabovic

Kvalitet

Fastighet | VD
Tomas Krywult

IT

Utvecklings-
avdelning

Annika Elfström

Affärsutveckling

Ekonomi
Maria  

Edblad-Jansson

Verksamhetsstöd

Marknad & 
Kommunikation

Ledningsgrupp

Diakoni
Annika Löfgren

Direktor
Åsa Andersson

Äldreomsorg Sjukvård Utbildning Stöd och Omsorg

Johannesgården Daglig rehabilitering Lilla Sköndal Boendestöd i ordinärt boende
Solgården Heldygnsrehabilitering Lilla Tollare Aktivitetshuset

Villa Skönviken ME-mottagning (upphör under 2021) Daglig verksamhet

Villa Tollare Logopedmottagning TLV 4 Gruppbostad (start 2021)

Villa Magnolia Fysioterapimottagning NLV 1 Gruppbostad

Husläkarmottagning 1/1 2021 ÅMG 1 Gruppbostad

Nybacken

Pilbacken

Träningslägenheter

Björkgården

Dagliljan

Koncernstruktur direktion och råd Verksamheter och organisation
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Direktion
Margarethe Isberg, Ordförande

Sten Boström, Vice Ordförande

Viveca Bergstedt Sten

Magnus Bodin

Anders Lago

Tommy Lenberg

Nalin Pekgul

Lena Möllerström Nording (adjungerad)

Åsa Andersson, Direktor/VD

Ledningsgrupp
Åsa Andersson, Direktor/VD

Maria Edblad-Jansson, tf Ekonomichef

Annika Elfström, Affärsutvecklingschef

Helena Gille, Äldreomsorgschef

Filippa Kreibom, Områdeschef Utbildning

Tomas Krywult, Fastighetschef samt  
VD koncernens fastighetsbolag

Marie Linné, Områdeschef Sjukvård

Amila Srabovic, Områdeschef Stöd och omsorg

Direktion & Ledningsgrupp


