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Historik 
IFS/CS startade 1989 och har enligt stadgarna som ändamål att stödja personer med 
schizofreni och deras anhöriga, tillvarata dessa gruppers rättigheter i samhället, öka 
förståelsen för människor som insjuknar i psykossjukdom samt att främja samarbetet 
mellan anhöriga, vårdansvariga, politiker och myndigheter 
 
För att uppnå detta arbetar föreningen intressepolitiskt med uppvaktningar, skrivelser, 
medverkan i råd och samverkansgrupper, medlemsinriktat med öppna hus, råd och 
stöd till anhöriga samt brukarinriktat med verksamheten Steg för Steg 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats vid 15 
tillfällen. Den till styrelsen knutna erfarenhetsgruppen har haft representanter som 
deltagit vid styrelsemöten vid ett flertal tillfällen, samt haft återkommande möten 
tillsammans med två representanter från styrelsen.  
 
Medlemsantal  
IFS/CS hade 154 betalande medlemmar och 6 personer som deltar i 
erfarenhetsgruppen avgiftsfritt, sammanlagt 160 personer.  
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Medlemskap 
Föreningen är ansluten till såväl Schizofreniförbundet som IFS Stockholmsdistriktet. 
Föreningen är verksam i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och 
Östermalm. 
 
Ideellt engagemang 
Allt föreningsarbete bedrivs ideellt, endast inom verksamheten Steg för Steg finns 
anställd personal. IFS/CS styrelse och ett antal aktiva medlemmar har kontinuerlig 
kontakt med Steg för Steg och många engagerar sig på olika sätt i verksamheten. Två 
av IFS Stockholmsdistriktets självhjälpsgrupper leds av föreningsmedlemmar. 
Politikergruppen har under året fortsatt med att undersöka utbudet av 
socialpsykiatrisk verksamhet i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm 
och Östermalm och har träffat aktuella politiker och tjänstemän. Bo-gruppen har 
under året varit aktiv i frågor om boende och boendeformer inom Stockholms stad. 
Föreningen är representerad i funktionshinderråd, brukarråd och olika 
samverkansgrupper. 
  
Råd och nämnder 
IFS/CS har haft representanter i följande råd och nämnder: 
Socialnämnden/Äldrenämnden och Överförmyndarnämndens råd för 
funktionshinderfrågor samt de lokala råden för funktionshinderfrågor på 
Kungsholmen och Östermalm. 
Vi har också representanter i brukarråden både inom Södra och Norra psykiatrin. 
I samrådsgruppen på Serafens psykosmottagning finns två representanter från 
föreningen, en brukare och en anhörig. 
 
Deltagande i konferenser och föreläsningar  
Flera styrelseledamöter har varit på olika konferenser och föreläsningar bland annat 
RSMH: s konferens om återhämtning, Alfas slutkonferens, Socialförvaltningens dag 
om fysisk hälsa, NSPH: s Visa Vägar och Sjuk på fel sätt och Socialförvaltningens 
seminarium om konsekvenser av upphandling enligt LOV. 
 
Föreningsmöten 
I samarbete med IFS Stockholmsdistrikt har IFS/CS anordnat öppna hus, 
stimulansmöten, studiecirklar och samtalsgrupper. Ett särskilt Öppet hus anordnades 
om boendefrågor. I början av hösten anordnades en fest på Kristinehovs Malmgård 
för föreningens medlemmar samt deltagare, anställda och cirkelledare på Steg för 
Steg.  
 
Information om IFS/CS och Steg för Steg 
Information har getts vid patient och anhörigutbildningar på Serafens 
psykosmottagning vid två tillfällen och på Katarinahuset inom Södra Psykiatrin vid 
ett tillfälle, till IPS-projektet om inflytandefrågor och vid studiebesök från Japan 
(personal) och Parasoll Bolivia. Information har också getts till lärarna på Lidingö 
folkhögskola City.  
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Skrivelser och uppvaktningar 
Uppvaktning har gjorts av socialborgarrådet i Stockholm angående central tilldelning 
av medel till socialpsykiatrin, samt frågor om sysselsättning och boende. Föreningen 
har också vid några tillfällen träffat stadsdelsdirektörerna och ansvariga för 
socialpsykiatrin på Kungsholmen och Södermalm med samma frågeställningar. 
 
Värdegrund 
Under året har arbete med att formulera en värdegrund för föreningen och dess 
verksamhet fortsatt. Ett tidigare arbete med att i tre olika grupper, deltagare, styrelse 
och personal, ta fram ”värdeord” var utgångspunkt. En grupp har deltagit i 
Companions utbildning Visorek. Visorek är en metod som är särskilt framtagen för 
att stödja sociala kooperativ i deras utveckling av mål, arbetssätt och verksamhet. 
Kvalitetssystem inom Steg för Steg är under uppbyggnad. Förslag till värdegrund är 
ute på remiss hos styrelse, erfarenhetsgrupp, deltagare och personal på Steg för Steg. 
 
Anhörigstöd  
Många av våra anhöriga medlemmar har deltagit i samtalsgrupper och studiecirklar 
anordnade av IFS Stockholmsdistriktet. Rådgivning per telefon eller vid träffar ges 
kontinuerligt. Många stadsdelar har fått anhörigkonsulenter som på olika sätt söker 
samarbete med vår förening. Vid två möten har två representanter från IFS/CS 
deltagit i möten med stadens anhörigkonsulenter. 
 
Erfarenhetsgruppen  
Erfarenhetsgruppen är referensgrupp till styrelsen och alla deltagare har egen 
erfarenhet av psykos. Erfarenhetsgruppen har utökats och bestått av sex personer med 
erfarenhet av psykos samt två ledamöter från styrelsen. Under 2014 har man haft 9 
sammankomster. Gruppen har bland annat arbetat med att ta fram värdegrund för 
föreningen och dess verksamhet. Arbetet med detta förväntas pågå även under 2014. 
På mötena har också de logotyper som IFS/CS och Steg för Steg har diskuterats. I 
övrigt har gruppen följt styrelsens arbete. Man har också diskuterat den ekonomiska 
situationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetsgruppen har 
också tidigare tagit fram ett material Min återhämtningsplan som nu finns att köpa på 
Steg för Steg. Konferenserna Visa vägar och Sjuk på fel sätt har haft deltagande från 
Erfarenhetsgruppen. Vid två tillfällen under året har man varit ute och ätit. 
 
Bogrupp  
Bogruppen har bestått av fyra styrelseledamöter, två av dessa har deltagit i 
socialförvaltningens möten och planering av nya boenden. De har också deltagit i 
Storstadsmöte där deltagare från Stockholm, Göteborg och Malmö deltog och 
boendefrågor diskuterades. Studiebesök har gjorts av gruppen på Gästhemmet i 
Södertälje, en verksamhet som kommit långt när det gäller att utveckla bra 
krisboenden i samarbete med Landstinget.  
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Gruppen arbetar bland annat med att få fram fler boenden med stora insatser/ 
gruppboenden där personalen arbetar mera med motivation, aktiviteter, gemensamma 
måltider, samarbete med anhöriga och berörda intresseorganisationer.  
 
Politikergrupp 
IFS/CS interna ”politikergrupp” har inriktat sin verksamhet under året på att dels 
träffa vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungström-Schött, stadsdelsdirektörerna 
och socialcheferna/socialpsykiatricheferna i innerstadens stadsdelar. Frågorna som 
ställts har handlat om inventering av patienter inom IFS/CS intresseområde och om 
hur pengar fördelas till socialpsykiatri, särskilt för boende och sysselsättning.  
 
Hemsida 
Varje vecka uppdateras vår hemsida så att den alltid är aktuell. Den sköts av 
administrationen inom Steg för Steg. Uppbyggnad av ny mer lättillgänglig hemsida 
pågår.  
 
Överenskommelse. 
Överenskommelse mellan Stockholms stad och idéburna organisationer har tagits 
fram. IFS/CS har hittills valt att inte underteckna Överenskommelsen, men följer 
frågan kontinuerligt. 
  
Nätverk 
Föreningen har haft två representanter i ett nätverk för sysselsättning, där ett tiotal 
stadsdelar ingår tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar har 
anordnats vid fyra tillfällen. Södermalm har också ett nätverk där socialpsykiatrin har 
träffat lokala brukarorganisationer. En rådgivande grupp har träffats några gånger 
under året för att utveckla socialpsykiatrin. Tre styrelsemedlemmar från IFS/CS har 
deltagit i gruppen.  

Personligt ombud (PO) 
Föreningen har en representant i styrgruppen för PO Stockholms innerstad och i 
ledningsgruppen för PO södra Stockholm. Föreningen har även en representant i 
styrgruppen för PO hemlösa som drivs av Stadsmissionen. 
 
Projekten Alfa och IPS 
Föreningen har haft en representant i Alfaprojektets styrgrupp. Alfa förmedlar 
information om sysselsättning och studier i Stockholms stad och Huddinge kommun. 
Av samma styrgrupp hanteras IPS projektet (Individuell Placering och Stöd) som 
skapar arbete med stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

IFS Stockholmsdistriktet 
Styrelsens ledamöter består av ordföranden i länets lokalföreningar. IFS/CS 
ordförande har varit kassör och studieansvarig. 
Schizofreniförbundet 
Föreningens ordförande är ledamot i förbundsstyrelsen och en av förbundets 
representanter i NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa). 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter och gåvor, medan verksamheten 
Steg för Steg finansieras av Stockholms stad, Socialstyrelsen, egna intäkter, stiftelser 
och fonder samt försäljning av biståndsbedömda platser.  
 

Verksamheten Steg för Steg 
 
Historik 
Verksamheten Steg för Steg startade som projekt i slutet av nittiotalet med 
målsättning att finna och utveckla daglig sysselsättning och arbetstillfällen samt 
möjligheter till studier/utbildning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Steg för Steg har utvecklats inom områden som efterfrågats av personer med psykisk 
funktionsnedsättning eller som IFS/CS arbetat med som fokusområden i det 
intressepolitiska arbetet. Steg för Steg erbjuder nu aktiviteter inom områdena arbete, 
sysselsättning, studier och fritid.  
 
Lokalerna 
Verksamheten bedrivs i föreningens lokaler på S:t Eriksgatan 33. Lokalerna är 
fördelade på tre plan. Två av planen har ingång från trapphuset. Studiegruppen 
”Studieförberedande undervisning” har undervisning i Hägerstensåsens 
Medborgarhus och ett café har drivits på Kungsholmens bibliotek.  
 
Samarbetspartner  
Studieförbundet Vuxenskolan har varit samarbetspartner för 
studiecirkelverksamheten på Steg för Steg. 
 
Deltagare 
Under året har deltagare kommit från stadens samtliga stadsdelar, främst från 
Kungsholmen och Norrmalm samt från vissa kranskommuner.  
 
Kvalitetssäkringssystem  
Steg för Steg erbjuder sysselsättning, studier och fritidsaktiviteter till deltagare med 
psykisk funktionsnedsättning. IFS/CS vill att Steg för Stegs aktiviteter ska vara 
efterfrågade av personer med egen erfarenhet av psykossjukdom. Aktiviteterna på 
Steg för Steg ska vara alternativ och/eller komplement till stadens egna verksamheter. 
Steg för Stegs aktiviteter kan också uppfylla ett behov som IFS/CS har 
uppmärksammat i sitt intressepolitiska arbete. Aktiviteterna ska vara av god kvalitet 
och anpassade till de behov som deltagarna har. För de flesta studiecirklar och 
sysselsättningsplatser på Steg för Steg krävs det att deltagarna får beviljad 
biståndsbedömning. När Steg för Steg är utförare av aktiviteter för socialtjänstens 
klienter ställs det krav på att insatserna är av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten 
ska också utvecklas och säkras systematiskt och kontinuerligt. Det är viktigt att Steg 
för Stegs kvalitetssystem är obyråkratiskt, tydligt och bra för alla som är involverade 
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i verksamheten. Det gäller deltagare, styrelse, medlemmar, personal, volontärer, 
kunder, uppdragsgivare, bidragsgivare med flera.    
 
Kvalitetssäkringssystemet på Steg för Steg har under året fått en övergripande 
struktur. Systemet innehåller 27 områden som ska kvalitetssäkras. En prioritering 
gjordes och Steg för Steg har valt att göra områdena sekretess och tystnadsplikt och 
synpunkter och klagomål klara under 2012 och 2013. Inom många områden är 
utvecklingen pågående som till exempel personalfrågor, arbetsmetoder, deltagare, 
ekonomi, kunder och värdegrund. Arbetet med brandskydd har gått långsammare än 
planerat. En intern brandsyn gjordes 2013. Brandvarnare byttes ut, och rutiner för att 
hålla brandutgång öppen säkrades. Under 2014 ligger fokus på att avsluta 
brandskyddsrutiner, få kunskap om Lex Sarah och sjösätta värdegrunden. 
 
Stadsdelarna, deltagarna och biståndsbedömning 
För några år sedan införde IFS/CS krav på biståndsbedömning för deltagare i Steg för 
Stegs studiecirklar och sysselsättningsplatser. Det berodde på att IFS/CS inte längre 
hade ekonomiska möjligheter att driva verksamheten om inte cirklar och 
sysselsättningsplatser belades med avgift. 
 
Sedan IFS/CS började med krav på biståndsbedömning på Steg för Steg så har 
verksamheten fått god inblick i stadsdelarnas rutiner kring biståndsbedömningar. 
Samarbetet med socialsekreterarna i de olika stadsdelarna är gott. Föreningen har 
identifierat en del olikheter i hur stadsdelarna gör bedömningar. 
 
En stadsdel avslår ansökningar om bistånd för en del typer av studiecirklar eftersom 
deltagaren anses kunna gå i det ordinarie utbud som till exempel Medborgarskolan 
och ABF har.  I samma stadsdel delas alla klienter upp och ges ansökningstider jämnt 
utspridda över året för att arbetsbelastningen inte ska bli för stor vissa tider för 
socialsekreterarna. Några stadsdelar avslår ansökningar om bistånd för att gå 
studiecirklar i annan verksamhet än stadsdelens egna. Vissa stadsdelar ger muntliga 
avslag till klienterna eller uttrycker farhågor om att ”det nog blir avslag”. En del 
stadsdelar avslår ansökningar när personen fyller 65 år och hänvisar till den egna 
dagverksamheten medan andra stadsdelar bifaller bistånd som tidigare. Deltagare 
berättar också om långa handläggningstider ibland till exempel vid sjukdom i 
socialpsykiatrin. IFS/CS ser också att en del deltagare uppfattar ansökningsprocessen 
kring bistånd för sysselsättning som besvärlig. Det kan handla om initiativsvårig-
heter/obehag inför att ringa upp och/eller tala i telefon och med myndighetskontakter, 
svårigheter att skilja på olika insatser, överklaga beslut och vänta in beslutsprocesser.  
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I deltagarenkäten som Steg för Steg gjordes vårterminen 2013 visade det sig att av de 
24 respondenterna hade  

• 1 person sökt 4 cirklar och fått 2 
• 2 personer sökt 3 cirklar och fått 2 
• 1 person sökt 2 cirklar och fått 3 
• 5 personer sökt 2 cirklar och fått 2 
• 3 personer sökt 2 cirklar och fått 1 
• 2 personer sökt 1 cirkel och fått 0 
• 5 personer sökt 1 cirkel och fått 1 
• 2 personer hade inte ansökt om bistånd till cirkel 
• 3 personer besvarade inte frågan 

 
och i höstterminens enkät svarade de 18 respondenterna som följer: 
 

• 2 personer sökt 3 cirklar och fått 3 
• 1 person sökt 3 cirklar och fått 2 
• 1 person sökt 2 cirklar och fått 0 
• 1 person sökt 2 cirklar och fått 1 
• 4 personer sökt 2 cirklar och fått 2 
• 5 personer sökt 1 cirkel och fått 1 
• 1 person sökt 1 cirkel och fått 0 
• 1 person sökt 2 cirklar men inte angett antal bifallda  
• 2 personer besvarade inte frågan  

 
Regelbundna enkätundersökningar görs varje termin från och med vårterminen 2013.  
Svarsfrekvenserna ligger på 20-25 procent vilket är för lågt för att dra säkra 
slutsatser. På vårterminen svarade 63 procent av respondenterna att de inte kände till 
Steg för Stegs synpunkts- och klagomålssystem Ros och Ris. Hälften av 
respondenterna vill ha ökad möjlighet att påverka studiecirklarna och 33 procent vill 
ha ökad möjlighet att påverka verksamheten på Steg för Steg. I höstterminens enkät 
svarade 72 procent av respondenterna att de inte kände till Steg för Stegs synpunkts- 
och klagomålssystem. 35 procent vill ha ökad möjlighet att påverka studiecirklarna 
och 44 procent vill ha ökad möjlighet att påverka verksamheten på Steg för Steg. 
 
Rönen från enkätundersökningarna kan trots den låga svarsfrekvensen tolkas som att 
fortsatt arbete med information om Steg för Stegs synpunkts- och klagomålssystem 
behövs. Steg för Steg ska också utveckla metoder för att öka möjligheterna för 
deltagarna att påverka verksamheten.    
    
Deltagarna i Steg för Stegs verksamhet fördelas enligt nedanstående tabell mellan 
stadsdelarna och kranskommuner. Tabellen visar alla deltagare på Steg för Steg och 
inte enbart personer med biståndsbedömd insats: 
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Stadsdel 
Deltagare 
VT12 

Deltagare 
HT12 

Deltagare 
VT13 

Deltagare 
Sommar13 

Deltagare 
HT13 

Bromma 3 3 4 1 3 

Enskede-Årsta-Vantör 5 4 4 2 3 

Farsta 6 5 3 1 2 

Hägersten-Liljeholmen 4 4 5 1 4 

Hässelby-Vällingby 2 3 1 0 0 

Kungsholmen 22 23 31 16 30 

Norrmalm 24 21 18 8 19 

Rinkeby-Kista 9 8 7 3 6 

Skarpnäck 2 2 0 0 0 

Skärholmen 2 1 1 0 2 

Spånga-Tensta 3 3 1 0 1 

Södermalm 3 2 2 1 2 

Älvsjö 1 2 2 1 2 

Östermalm 2 5 7 3 6 

Totalt stadsdelarna 88 86 86 37 80 

Danderyd 1 1 1 0 0 

Ekerö 1 1 1 0 1 

Haninge 0 0 1 0 1 

Huddinge 1 1 1 0 1 

Sollentuna 1 1 1 1 1 

Sundbyberg 7 6 10 5 8 

Österåker 1 1 1 0 1 

Solna 0 0 0 1 0 
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Stadsdel 
Deltagare 
VT12 

Deltagare 
HT12 

Deltagare 
VT13 

Deltagare 
Sommar13 

Deltagare 
HT13 

Totalt kranskommuner 12 11 16 7 13 

Totalt antal deltagare 100 97 102 44 93 

  
Personal 
I verksamheten har 11 personer varit anställda med olika arbetstider varav 8 har 
lönebidragsanställning.  Därutöver har 5 personer arbetat med uppdrag som rör 
enstaka veckotimmar som till exempel enskild undervisning i olika ämnen. En person 
som tidigare varit i FAS3-aktivitet på Steg för Steg har fått anställning i 
verksamheten. Personalen har till största delen varit anhöriga och själverfarna. Steg 
för Stegs handledare har själva fått professionell handledning för att finna ett 
gemensamt förhållningssätt. Handledningen är ett tillämpningsstöd i metoden ESL-
pedagogik.  
 
ESL-pedagogik 
ESL-pedagogik (ESL=Ett Självständigt Liv) är en metod som har utarbetats av 
psykolog Kerstin Wennström, IVH, Institutet för Vård och Hälsopsykologi, främst 
för socialtjänstens personal. ESL-pedagogik har ett strukturerat sätt att bemöta 
vardagssvårigheter, att lösa problem och träna färdigheter i det dagliga livet. IFS/CS 
Steg för Steg har anpassat metoden i arbetsverksamheterna Kontor & Administration 
och Café Rekommenderas.  
 
Uppdrag, nätverk och övergripande aktiviteter 
Steg för Steg har tagit emot 6-7 deltagare per termin som besökt Steg för Steg 
tillsammans med kontaktperson eller anhörig. Steg för Steg har också varit med på tre 
större nätverksmöten för deltagare och anställda. Intresserade organisationer har 
besökt Steg för Steg: 

• Coompanion/Tanke & Handlings Spring-projekt som arbetar med att skapa 
nätverk för arbetsintegrerande sociala företag besökte verksamheten med 15 
deltagare och cirka 25 deltagare från partners i Coompanions projekt Dubbelt 
Så Bra besökte Steg för Steg i januari och maj.  

• Work for You besökte verksamheten med 12 av sina deltagare i mars för att 
utbyta erfarenheter kring start och drift av sociala företag 

• Diskussion med Klippan-kooperativet om möjligheter för personer med 
psykisk ohälsa att få praktikplats eller anställning på Steg för Steg.  
 

Steg för Stegs verksamhetschef har deltagit i nätverksmöten tillsammans med 
organisationer inom Stockholm som tillhandahåller sysselsättning och/eller 
praktikplatser, bland annat genom IPS-metoden, för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Steg för Steg har deltagit i utbildningar i Coompanions 
utbildningsprojekt Dubbelt Så Bra i Visorek – en metod för social redovisning och i 
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Balance – en metod för affärsanalys i sociala företag. Steg för Steg har också deltagit 
i de utbildningar i ekonomihantering och ansökningar av föreningsstöd som 
Socialförvaltningens organisations- och föreningsstöd ordnat under året. 
 
Steg för Steg genomförde två planeringsdagar för delverksamheterna Kontor & 
Administration och Café REKOmmenderas. 
    
Steg för Stegs verksamhetsområden ser ut som följer:  
 
ARBETE: 

Kontor & Administration 
Kontor & Administration sysselsätter nio personer. Fem har lönebidragsanställning. 
Tre deltagare arbetstränar/har sysselsättning. Under 2013 anställdes en person som 
haft rehabiliteringsaktivitet på Steg för Steg. Alla anställda och deltagare har tillgång 
till handledning/stödperson enligt metoden ESL-pedagogik.  
 
Basen i uppdragen har under året varit arbete med bokföring utskick/distribution, 
kopiering, fakturering, registerhantering och konferensadministration. Under året har 
två konferenser administrerats. Olika uppdrag har utförts kontinuerligt för 
Schizofreniförbundet, IFS Stockholmsdistriktet, Socialpsykiatriskt Forum, 
Kooperativet KOS, Attention Stockholms län, IT-kretsen, Stiftelsen Parasoll samt 
IFS/CS. Dessutom har nya kunder samt några tillfälliga kunder tillkommit. Kontor & 
Administration utför också löpande arbeten internt såsom kvalitetssäkrings-
utveckling, studiecirkeladministration och -service samt annat dagligt kontorsarbete.  
 
Vidareutvecklingen av metoden ESL-pedagogik som togs fram i projektet HUMiA 
har fortskridit. Under hösten 2013 fick stödpersonerna utbildning inom området 
kognitiv funktionsnedsättning. Steg för Steg har också deltagit i utvecklingen av 
hjälpmedlet ”Coachande instruktioner” som företaget StrikerSoft genomför med 
projektstöd från Post- och Telestyrelsen. ”Coachande instruktioner” är ett 
uppgiftssystem som bygger på ”appar” för Smartphones, PC och surfplattor.  
 
Rättvisecafé REKOmmenderas  
Rättvisecafé REKOmmenderas har haft två anställda med lönebidrag. Fyra personer 
har haft sysselsättning/praktik på caféet. Alla anställda och deltagare har tillgång till 
handledning/stödperson enligt metoden ESL-pedagogik.  
 
Caféet har öppet på vardagar. I cafésortimentet ingår olika kaffesorter, te, juice samt 
smörgåsar, bullar och kakor som i möjligaste mån är krav- och rättvisemärkta. De 
bakade produkterna köps från Stureby Bageri, en verksamhet som drivs av 
socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör.  
 
Under 2012-2013 har Steg för Steg drivit ett projekt i caféet med ESL-pedagogik och 
rönen i HUMiA som grund. Arbetskort, checklistor, plan för manualarbete, 
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schemaläggning m.m. har tagits fram. Projektet har finansierats av IFS/CS Steg för 
Steg, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och två fonder.  
  
Cafégruppen har under året i cafélokalen ordnat cirka tio utställningar med måleri, 
skulptur, stickat, foto och collage för deltagare i Steg för Steg och andra liknande 
verksamheter. Syftet med utställningarna är att ge ett forum till personer som inte har 
annan möjlighet att ställa ut sina alster.  
 
Beslut om nedläggning av Café REKOmmenderas 
Café REKOmmenderas har varit en källa till lärdom för IFS/CS. Personalen arbetar 
väldigt nära bibliotekets kunder. Kunderna har uttryckt stor uppskattning av 
verksamheten. Samtidigt har caféets små och begränsande lokaler och ljudmiljön 
varit ansträngande att arbeta i. Att utöka produktsortimentet för att bättra på den 
ansträngda ekonomin har inte heller varit möjligt eftersom köket saknar de faciliteter 
som krävs. En viktig del i IFS/CS arbete genom Steg för Steg är att erbjuda 
sysselsättning till personer med psykosproblematik. Caféet har dock varit alltför 
bullrigt och trångt för att deltagare ska orka vistas där längre tider. Steg för Steg har 
då kombinerat sysselsättningen i caféet med arbete i Steg för Stegs kök på S:t 
Eriksgatan 33, där det är lugnare. Under 2013 minskade också antalet deltagare som 
fick sysselsättning genom Stockholms stadsdelar eftersom IFS/CS valt att stå utanför 
stadens upphandlingssystem LOV.   
 
Under sommaren 2013 kontaktade Kungsholmens bibliotek och kulturnämnden 
IFS/CS om att lokalhyran för caféet skulle omförhandlas. Hyran hade då inte 
förändrats sedan 2008. Senare under hösten fick föreningen vetskap om långt 
framskridna planer på en galleribyggnation i kvarteret som skulle leda till att caféet 
inte skulle kunna vara kvar i Kungsholmens bibliotek.  Alla dessa faktorer 
samverkade till att IFS/CS styrelse i oktober 2013 under stor vånda tog beslut att 
stänga Café Rekommenderas. Verksamheten upphör 28 februari 2014.  

Ateljé Sticket 
En produktionsgrupp i stickning har funnits under året där sex deltagare varit 
verksamma. I gruppen stickar deltagarna hemma under veckan och träffas en 
förmiddag/vecka på Steg för Steg. Deltagare har under året utvecklat egna modeller 
av sockor, trekantsschalar, muddar, väskor och ylletröjor. En del av det som 
producerats har sålts till besökare och medlemmar, genom utställning i caféet och på 
Västerorts Aktivitetscentrum. En medlem i IFS/CS har varit behjälplig på ideell basis.  

Praktikplatser 
Inom Steg för Steg finns fyra platser för arbetsträning på Kontor & Administration, 
sju i café-verksamheten i kombination med verksamhetens kök, sex i stickproduktion 
och en i kulturklubben.   
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STUDIER: 
 

Allmänt:  
Cirka 15 studiecirkelledare anställda av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har 
ansvarat för Steg för Stegs olika studiecirklar. Steg för Steg har genomfört 25 
studiecirklar i olika ämnen under vårterminen och 10 cirklar i dubbelpass, under 
sommarterminen samt 24 studiecirklar i olika ämnen under höstterminen. Nya ämnen 
under året har varit franska för nybörjare, släktforskning, Din egen makt och kultur 
på stan. Totalt deltog 95 personer i studier under vårterminen, 43 under sommarens 
hälsoläger och 90 under höstterminen. Deltagare med invandrarbakgrund uppgår till 
ungefär 20 %. Fördelningen kvinnor respektive män är 60/40 procent. Eleverna har 
kommit till Steg för Steg via anhöriga, boendestödjare, biståndshandläggare, 
kontaktpersoner, öppenvårdspersonal samt på eget initiativ. 

Dataundervisning i grupp  
Studiecirklarna ger möjlighet att förkovra sig för elever som vill skaffa sig eller 
vidareutveckla sina kunskaper i data. Studiecirklar har funnits i allmän datakunskap, 
hemsida, Windows 7 och data för nybörjare.  
 
Svenska för invandrare 
På arbetsmarknadsnämndens bekostnad har svenska för invandrare bedrivits två 
gånger per vecka under våren och hösten. 

Övrig utbildning 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har utbildningen ”Studieförberedande 
undervisning” anordnats tre halvdagar per vecka med totalt fem elever under både 
höst och vårtermin i Hägerstensåsens Medborgarhus. Undervisningen löper 
terminsvis och omfattar kärnämnena svenska, matematik, orienteringsämnen och 
engelska. Betecknande för utbildningen är undervisning i små grupper med 
individuell och långsam studietakt. 

Studiecirklar  
En stor del av verksamheten i Steg för Steg bedrivs i studiecirkelform i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Studiecirklar är en bra form för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt en bra utgångspunkt att 
starta och vidareutveckla verksamheter. Att kunna växla mellan studiecirklar och 
arbetsverksamheter ger välbehövliga variationsmöjligheter.  
 
Under vårterminen anordnades två studiecirklar i stickning, fem i data, historia, 
samhällskunskap, målning/teckning, filosofi, franska för nybörjare, mindfulness, 
yoga, kultur på stan, släktforskning, engelsk konversation, engelska för nybörjare, 
Din egen makt och en skrivarcirkel.  
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Under höstterminen anordnades fem studiecirklar i data, två studiecirklar i stickning, 
en i målning/teckning, historia, samhällskunskap, engelska för nybörjare och engelsk 
konversation, yoga, bowling, en skrivarcirkel och släktforskning. 
 
Under sommaren anordnades för första gången en sommartermin i fyra veckor under 
juli. Aktiviteter på schemat var konst, stickning, vardagsdata, laga lättlunch, kropp & 
själ, temapromenader, samtala på engelska och yoga/friskvård. Sommarterminen 
kommer att vara ett fast inslag i Steg för Stegs verksamhet i framtiden. 
 
Enskild undervisning  
Intresset för individuell undervisning har ökat, speciellt för personer med 
psykosproblematik som kan ha svårt att delta i gruppverksamhet. Under året har sju 
elever deltagit i dataundervisning och en i mobil. Var och en har fått undervisning 
efter eget behov.  

FRITID: 

Kulturklubben 
Ett forum för kulturaktiviteter har under året skötts av en deltagare på Steg för Steg. 
Aktiviteterna har bestått av biobesök på helger. Detta har möjliggjorts genom 
beviljade fondmedel.   
 
Fester och utflykter 
Påsklunch anordnades för Steg för Stegs deltagare i de egna lokalerna. Vid denna 
tillställning deltog drygt 40 personer. En uppskattad vårresa till Sandhamn för Steg 
för Stegs personal och praktikanter gjordes i maj. Julgröt som anordnades för Steg för 
Stegs deltagare hade över 50 besökare. Julbord på restaurang anordnades för våra 
deltagare i arbetsverksamheterna, personal på Steg för Steg och styrelsens 
arbetsutskott. I år var det drygt 20 personer som åt av den goda maten. 
 
IFS/CS ERFARENHETER OCH SYNPUNKTER 
Socialförvaltningen genomförde en revison av IFS/CS och dess verksamhet Steg för 
Steg under juni och augusti 2012. IFS/CS och verksamheten Steg för Steg lämnade 
information till revisorerna bland annat om syfte och mål för föreningen och Steg för 
Steg, vilka målgrupper föreningen har, om medlemmar, deltagare och anställda, 
kvalitetssystem, uppföljnings- och kontrollmetoder, biståndssystemet m.m.  
 
IFS/CS lämnade under året svar på socialförvaltningens bedömning och ekonomisk 
redovisning som visar hur verksamhetsbidraget används i Steg för Steg. 
 
Det pågående utvecklingsarbetet med kvalitetssäkringssystemet ska ge verksamheten 
tydlighet och förutsägbarhet. Kvalitetssystemet ska vara ett obyråkratiskt och 
stödjande verktyg som förstärker Steg för Stegs fortsatta arbete med brukarinflytande 
och utveckling av metoden ESL-pedagogik. Metoder och kvalitetssystem ska ha 
brukarinflytandet i fokus.   
 



14 
 

Deltagare har kunnat växla mellan att gå i studiecirklar och delta i arbetsinriktad 
verksamhet. Små grupper, individuell inriktning och långsam studietakt har varit en 
förutsättning för att deltagare med psykisk funktionsnedsättning har kunnat delta. 
Uppskattningsvis har 85 procent av deltagarna på Steg för Steg en 
psykosproblematik. Övriga deltagare har annan psykisk problematik. Personer som 
inte kan arbeta i grupp har erbjudits enskild undervisning. För personer med annan 
etnisk bakgrund och psykosproblematik har en särskild cirkel med undervisning i 
svenska anordnats.  
 
Steg för Stegs deltagare har till övervägande del kommit från Kungsholmen och 
Norrmalm, men också från övriga stadsdelar i Stockholm och ett fåtal deltagare från 
kranskommunerna. Stadsdelarnas strama ekonomi har bland annat lett till att den som 
har en psykisk funktionsnedsättning i första hand rekommenderas att delta i den egna 
stadsdelens verksamheter. IFS/CS har på olika sätt arbetat intressepolitiskt med denna 
fråga.  
 
När Stockholm stad införde upphandling enligt LOV för några år sedan beslutade 
IFS/CS att tills vidare inte lämna in anbud. Det beror på att det i 
förfrågningsunderlaget ställs sådana krav på administration, personalens kompetens, 
systemuppbyggnad, insatser till brukare och målgrupp som IFS/CS inte kan, eller av 
intressepolitiska skäl inte vill, uppfylla. Att driva verksamhet på anbud innebär att 
verksamhetens innehåll styrs av upphandlingsvillkoren och möjligheter till 
behovsanpassning går förlorade. Frågan bevakades under 2013. 
 
Inom IFS/CS Steg för Steg har även frivilligt arbete bedrivits. I stickproduktionen har 
föreningens f.d. kassör medverkat. Föreningens nuvarande kassör är controller av 
ekonomin i verksamheten på ideell basis. Ett särskilt AU-möte för ärenden kring Steg 
för Steg hålls en gång per månad. IFS/CS styrelse och ett antal aktiva medlemmar har 
kontinuerlig kontakt med Steg för Steg och många engagerar sig på olika sätt i 
verksamheten.   
 
IFS/CS har haft fokus på konsolidering och stabilisering av Steg för Stegs 
verksamhet sedan 2012. Steg för Steg har en budget i balans 2013 och inga 
likviditetsbrister har uppstått under året. Steg för Steg har nu ett positivt eget kapital. 
  
IFS/CS styrelseledamöter har tillsammans med personal och deltagare i Steg för Steg   
insyn i utvecklingen av såväl stadens socialpsykiatri som landstingets öppen- och 
slutenvård. Detta har gett en god grund för föreningens strävan att förbättra 
situationen för personer med psykosproblematik och deras anhöriga. Kontakten med 
medlemmarna, som till 80 procent är anhöriga, ger insikt i vilka behov av kunskap 
och stöd anhöriga har. Steg för Steg ger en direkt kunskap om brukarnas behov. 
Föreningens aktiva deltagande i olika råd och samverkansgrupper ger en god insikt i 
samhällsutvecklingen inom socialpsykiatrins område. Dessa verksamheter är 
nödvändiga och ovärderliga källor som ligger till grund för IFS/CS intressepolitiska 
arbete. 


