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Förvaltningsberättelse
Inledning
Den 22 februari 1952 publicerades ett upprop i Göteborgs-Posten, där prästen Isaac Béen påtalade
den nöd som fanns i staden och behovet av en Stadsmission. Prästen Ebbe Hagard läste uppropet
och tog genast kontakt med Béen.
Göteborgs kyrkliga stadsmission bildades 7 oktober 1952. Från början höll Stadsmissionen till i gamla
Nordstan och verksamheten byggde till stor del på volontärarbete. Efterhand anställdes
sjuksköterskor, rådgivare, lärare och administratörer. 1965 hade Stadsmissionen 30 anställda och
verksamheten bestod av en kombinerad rådfrågningsbyrå och alkoholpoliklinik, ett natthärbärge och
ett så kallat daghem för hem- och arbetslösa. 1966 stod det nya huset vid Stigbergsliden klart. Några
år senare utökades samarbetet med socialförvaltningen när det gällde alkoholpoliklinik och avgiftning. I
mitten av 1970-talet finansierades verksamheten främst genom insamlingar och försäljning av kläder
och möbler, endast en femtedel bestod av ersättningar från stat och kommun. I dag är siffran den
omvända och de upphandlade tjänsterna mot kommun och landsting står för den största delen av
omsättningen. Under 1980- och 1990-talen ökade samarbetet med den offentliga sektorn ytterligare.
Verksamheten växte och 1988 var det nödvändigt att bygga ut fastigheten på Stigbergsliden. 1996 fick
vi möjlighet att börja bedriva verksamhet i S:t Johanneskyrkan.
Under 70 år har Stadsmissionen funnits som en viktig del av Göteborg. Vi har alltid anpassat oss till
samtidens verklighet och behov och det kommer vi att göra även i fortsättningen.

Organisation
Göteborgs kyrkliga stadsmission består i dag av tre juridiska enheter.
Sedan den 1 januari 2009 bedrivs det gåvofinansierade sociala arbetet, vars uppdrag är att hjälpa och
stödja enskilda människor som lever i utsatthet, i Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
De gåvofinansierade sociala verksamheterna i stiftelsen är organiserade i tre enheter; S:t
Johanneskyrkan, Drottninggatan och Mötesplats lokalt. Insamling och kommunikation samt vissa
gemensamma funktioner finns också här.
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad ABs verksamhet består i att bedriva
kvalificerade sociala insatser på uppdrag av kommuner och regioner m.fl. Bolaget omfattar Boende
och Behandling, Arbetsintegration och gemensamma funktioner.
Verksamhetsområdet Boende och Behandling omfattar boenden med stöd, skyddade boenden,
äldreboende, avgiftningsklinik med öppenvård och Bostad först. Alla boenden bedrivs utifrån
Socialtjänstlagen (SoL) och Stigbergskliniken bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Tillstånd för enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns för Kustgatan och
Uddängen. Verksamhetsområdet Arbetsintegration innefattar Arbetsintegrationsteamet, Ergon, Ergon
service, Matcentralen, Stigbergslidens kök och Svinn Sjömanskyrkan. De gemensamma funktionerna
omfattar VD:s stab, HR, ekonomi, fastighet och IT. Även en del kommunikation ingår i de
gemensamma funktionerna.
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Fastighets AB äger två fastigheter med lokaler; Stigbergsliden 6
och Öjersjöhemmet i Öjersjö, vilka hyrs av Stadsmissionens verksamheter.
Utöver nämnda juridiska enheter har stiftelsen också två närstående organisationer - Göteborgs
Kyrkliga Stadsmission Ideell förening (second hand) och Ingseredsstiftelsen (boende med stöd).
Det råder personunion mellan samtliga styrelser.
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Stadsmissionens ändamålsparagraf
§1
Stiftelsen ska i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom heleller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar
genom att framförallt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Dessutom ska stiftelsen främja vård
och uppfostran av barn. Verksamheten ska bedrivas bland annat genom social hjälpverksamhet och
humanitärt biståndsarbete bland fattiga och sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.

Måluppfyllelse
De senaste åren har organisationen kunnat konstatera att allt fler människor söker sig till
Stadsmissionens olika verksamheter för att få den hjälp, det stöd och den gemenskap som
Stadsmissionen kan erbjuda och som de inte får på annat håll. Detta är en i många stycken
alarmerande och allvarlig utveckling som tycks pågå år efter år och som visar på en stad där klyftorna
vidgas och där den sociala nöden och ekonomiska fattigdomen i allt större utsträckning leder till ökad
utsatthet och utanförskap för en allt större grupp av människor.
Precis som 2020 blev år 2021 ett år präglat av covid-19. Ett år med ett fortsatt ökat antal människor
som söker sig till Stadsmissionens öppna verksamheter för akut hjälp och stöd. Verksamheterna har
utgått från Folkhälsomyndighetens (FHM) restriktioner som inledningsvis begränsat antalet besökare
till 25 individer, för att helt öppna upp under sommaren men avsluta året med begränsningar på 100
besökare.
Det är ett fortsatt högt tryck i verksamheterna där många av de som kommer är människor som
tidigare beviljats stöd från socialtjänsten men som nu av olika anledningar får avslag.
Samarbetet med församlingar/pastorat i Göteborgsområdet har fortsatt under året. En person i
organisationen har fått en samordnande funktion för att fokusera på och utveckla samarbetet med
pastoraten och församlingarna.
Samtliga gåvofinansierade verksamheter är samordnade under en gemensam områdeschef.
Verksamheterna är därefter organiserade i tre enheter, Drottninggatan, S:t Johanneskyrkan och
Mötesplats Lokalt.

S:t Johanneskyrkan
Inom kyrkans väggar ryms en mötesplats och ett café som erbjuder mat och samvaro, vägledning,
motivation och möjlighet till stöd med bland annat myndighetskontakter, olika typer av basbehov,
kulturverksamhet, själavårdssamtal och ett aktivt gudstjänstliv. S:t Johanneskyrkan är öppen årets alla
365 dagar. Hit söker sig människor av olika skäl. Det kan bero på ensamhet, fattigdom, missbruk,
psykisk ohälsa, andligt sökande och de som på annat sätt upplever ett socialt exkluderande samhälle.
Utgångspunkten är att se och möta människan i sin helhet, inte bara problemet.
För att möta nöden i en tid av hårda restriktioner ingicks ett Idéburet offentligt partnerskap (sk IOP)
med Göteborgs stad gällande den tillfälligt öppnade verksamhet i Sjömanskyrkan. Samarbetet syftade
till att ge personer i hemlöshet möjlighet att komma in i värmen, få tillgång till återhämtning samt ett
mål mat. Sjömanskyrkan hade ett snitt på 83 besökare per dag.
Under februari månad då kylan under tre veckor låg under minus fem grader, erbjöd Johanneskyrkan
nattplatser för 15 personer per natt mellan 4-28 februari.
I augusti återgick arbetet succesivt till ordinarie verksamhet genom att starta gruppaktiviteter,
bokklubb, kör och sommarläger.
Drottninggatan
Verksamheten på Drottninggatan riktar sig till barn och unga, familjer och ensamstående. Besökarna
har bland annat behov av stödsamtal, gemenskap, stöd i kontakt med myndigheter, samhälls- och
livsinformation, samt materiellt och ekonomiskt stöd. Verksamheten bedrivs med ett helhetsperspektiv
och erbjuder en bredd av olika stödformer. Syftet är att kunna möta den som kommer och erbjuda
insatser som i sin tur syftar till att besökaren får ökad egenmakt, förbättrad hälsa, och en känsla av
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sammanhang (KASAM meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet).
Verksamheten, som till en del sker i samverkan med andra aktörer, anpassas utifrån besökarnas
behov. Ambitionen är att komplettera samhällets insatser och fokusera på individer och grupper där
det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till.
Året började med fortsatta pandemibegränsningar i verksamheter som aldrig ställde in men som aktivt
ställde om.
Under sommaren erbjöds läger under fem veckors tid för 150 barn och vuxna.
Sommarkassen som innehöll mat, leksaker och picknicktillbehör delades ut till 200 familjer.
Höstlovsaktiviteter genomfördes med fokus på att bryta social isoleringen genom att erbjuda
gemensamhetsaktiviteter för 18 familjer och totalt 46 barn.
Julklappsvagnen och julklappsbåtens insamling av klappar kunde återgå enligt plan samt kompletteras
med en fysisk julklappsbutik. I och med ökad insamling under året skapades förutsättningar att erbjuda
1 050 familjer julhjälp (800 familjer 2020).

Mötesplats Lokalt
Mötesplats lokalt är en nystartad verksamhet som arbetar områdesbaserat för att identifiera behov och
erbjuder lokala insatser för de boende i området. Syftet är att rusta till ökad delaktighet i samhället,
ökad möjlighet för människor att kunna påverka sitt eget liv samt att bidra till minskad social och
ekonomisk utsatthet. Under året har personalen systematiskt identifierat behov och önskemål kring
utformandet av verksamheten tillsammans med lokalbefolkningen. Kärnverksamheten är studiestöd
för elever åk fyra till sex, familjestärkande aktiviteter och vägledning.
Verksamheten är placerad i Biskopsgården, men bedriver även studiestöd i Lövgärdet och
föräldraaktiviteter för pappor och deras barn i Tynnered.
Insamling och kommunikation
Verksamheten och utvecklingen av de sociala insatserna har varit möjlig tack vare gåvor. Under året
nåddes insamlingsrekord från både privatpersoner och företag. Framgångsfaktorer är att vår
verksamhet uppfattas relevant för givarna, den höga synligheten i media och ett effektivt
insamlingsarbete. Vi har lyckats rekrytera volontärer till alla nya uppdrag. P.g.a. pandemin har en stor
del av rekryteringen och utbildningen av volontärer skett digitalt.

Coronavirusets fortsatta effekt på verksamheten
Sociala området
Pandemin har präglat sociala områdets alla insatser under hela året. Det har precis som föregående år
inneburit anpassningar för att ställa om och inte ställa in.
Flertalet av de som besöker sociala områdets verksamheter saknar digitala förutsättningar vilket lett till
inköp av Ipad samt mobilt bredband som tillhandahållits efter behov. Volontärer har engagerats i
medmänskliga samtal på telefon för dem som lidit extra av isolering och ensamhet. Ett samarbete
inletts med VGR och det mobila teamet som regelbundet besökt Johanneskyrkan för att erbjuda
vaccination för människor i hemlöshet.
När antal besökare begränsades till 25, prioriterades de mest utsatta besökarna. Det innebar en
förskjutning inom verksamheten där besökarna mått allt sämre. Det har resulterat i en allt tyngre miljö i
Johanneskyrkan, både för medarbetare och besökare.
Personalen i verksamheter har under året uppmärksammat pandemins konsekvenser på barnens
psykiska hälsa. Barn har drabbats hårt av inställda aktiviteter, distansstudier och isolering. Det har
getts uttryck för depression och hopplöshet.
Pandemin har lett till ökad sjukfrånvaro och vård av barn. Det har lett till fler timanställningar i
Johanneskyrkan och ett underskott på arbetstid. Personalsituationen har lett till en extra ansträngd
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situation i våra verksamheter och överlag en sliten personalgrupp.
Boende och Behandling
Inga verksamheter inom område boende och behandling har stängts p.g.a. pandemin, bara anpassats
eller skademinimerats. Det har inneburit ökade materialkostnader för tester, skyddsutrustning med
mera. Den senare vågen fick, tillsammans med myndigheternas restriktioner och rekommendationer,
konsekvenser då allt fler i personalgrupperna behövde vara hemma p.g.a. smitta eller symptom. Det
innebar i sin tur en bemanning i allt högre grad med hjälp av vikarier och medföljande risker att förlora i
såväl kontinuitet som kvalitet. Området har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har behövt
prioritera om i arbetsuppgifterna för att bistå med stöd i frågor om Covid-19.
Pandemin hade stark negativ påverkan på beläggningsnivåerna särskilt på skyddsverksamheten och
Stigbergskliniken. Det har inneburit stora ekonomiska utmaningar. För skyddsverksamheten innebar
det mycket låg beläggning. Från september månad skedde en markant ökning vilken sedan hållit i sig
och utvecklats i positiv riktning.
Arbetsintegration
Stora anpassningar i verksamheterna bidrog till att området kunde fortsätta att ta emot deltagare när
många myndigheter och andra aktörer stängt eller enbart mött deltagare digitalt/på telefon. Det har
bidragit till att området hållit en hög och stabil nivå på antalet deltagare under hela 2021.
Pandemin har framför allt påverkat kökens intäkter. Restaurang Svinn i Sjömanskyrkan öppnades i
september och förhoppningen var då att pandemin var på tillbakagång men då smittspridningen tog
fart under hösten har det fortsatt att påverka verksamheten negativt.

Ekonomisk översikt
Ekonomisk översikt , koncern*
Koncern
Verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medelantal anställda

2021
216 730
10 728
201 939
68,5
273

2020
215 469
25 575
187 946
67,8
262

2019
187 203
-3 912
161 377
63,4
247

2018
161 787
-3 785
166 387
62,6
243

2017
170 173
-3 759
160 256
66,4
245

2020
75 770
24 049
135 145
78,4
67

2019
60 010
6 755
100 752
81,2728
62

2018
52 151
4 896
104 149
72,1
75

2017
57 109
1 917
96 301
72,9
77

Ekonomisk översikt, moderstiftelse
Moderstiftelse
Verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medelantal anställda

2021
76 559
15 667
144 547
84,1
74

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. K3 tillämpas.

Resultat och ställning
Koncernens totala intäkter uppgår till 216,7 mkr (215,5 mkr), vilket är 1,2 mkr bättre än föregående år.
Gåvor uppgår till 62,4 mkr (61,6 mkr). Gåvorna har under året ökat med 0,8 mkr.
Försäljningsintäkterna uppgår till 128,3 mkr (123,1 mkr), vilket är en ökning med 5,2 mkr. Orsaken till
detta är ökade intäkter för våra arbetsintegrations insatser.
Bidragsintäkterna uppgår till 23,0 mkr (23,7 mkr) vilket är en minskning med 0,7 mkr.
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Övriga verksamhetsintäkter uppgår till 2,9 mkr (7,1 mkr) vilket är en minskning med 4,2 mkr. Vi har
under 2021 mottagit mindre Coronastöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för
sjuklönekostnader, än under 2020.
Koncernens totala kostnader uppgår till 212,7 mkr (198,3 mkr), vilket är 14,4 mkr högre än föregående
år. Ändamålskostnaderna uppgår till 186,1 mkr (173,4 mkr), vilket motsvarar 86 % (80 %) av
koncernens totala intäkter. Insamlings- och administrationskostnaderna utgör totalt 12,2% (11,6 %) av
koncernens totala intäkter. Insamlings- och administrationskostnaderna har ökat med 1,7 mkr mot
föregående år.
Årets utdelningar på värdepapper uppgår till 3,8 mkr (3.2 mkr). Årets resultat efter finansiella poster
uppgår till 10,7 mkr (25,6 mkr).

Finansiella placeringar
Stiftelsens finansiella placeringar är omfattande. Det bokförda värdet på stiftelsens placeringar har
ökat med 7 mkr till totalt 92 mkr (85 mkr). Inriktningen, enligt av styrelsen fastställd finans- och
placeringspolicy, ska vara långsiktig och placeringar ska göras i tillgångar som ger betryggande
säkerhet och med balanserat risktagande.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Sociala området
Utifrån februarimånadens kyla har ett långsiktigt samarbete med Göteborgs stad och andra
civilsamhälles aktörer intensifierats på Stadsmissionens initiativ. Samarbetet syftar till att förbättra
samverkan för människor i akut hemlöshet.
Psykoterapimottagningen på Drottninggatan avslutades i juni.
Inom sociala området har en verksamhetsutvecklare anställts på områdesnivå. Tidigare socialchef
avslutade sitt uppdrag under våren och ny chef rekryterades med start i augusti.
Tillsammans med insamling och kommunikation har nya företagssamarbeten initierats vilket lett till
utökad budget under 2021. Ett tillskott på 2,0 mkr tillfördes området under september månad. Från 1
oktober och året ut har Johanneskyrkan utvecklat en Nödhjälps-filial som erbjudit kyrkans besökare
möjligheten att tvätta kläder och dusch tre förmiddagar i veckan.
Insamling och kommunikation
Stiftelsens egen insamling har 2021 varit mycket framgångsrik och resulterat i årsresultat som ligger
betydligt över de förväntade och budgeterade. Detta är ett uttryck för gåvogivares, såväl privata som
företag, förtroende för den verksamhet som bedrivs. En del av ökningen är ett resultat av det viktiga
samarbetet med Riksföreningen Sveriges stadsmissioner och de statliga medel som fördelats.
Ett framgångsrikt insamlingsarbete är en förutsättning för att möta de ökade behov vi möter inom våra
sociala verksamheter. Det är också en förutsättning för att stiftelsen ska kunna fortsätta att utveckla
hela sin verksamhet.
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
Boende och Behandling
Nya ramavtal har under året ingåtts med Göteborg Stad i februari respektive april. Den omorganisation
av stadsdelsförvaltningarna som genomfördes i Göteborgs stad under året innebar att flera
handläggare utifrån den delegationsordning som beslutades, hade svårigheter att placera. Detta hade
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tydliga negativa effekter för våra enheter. Under andra halvåret ökade förfrågningar om placeringar
från Göteborgs stad något. De målgrupper flera av våra enheter nu möter har ett mer komplext behov
av stöd utifrån funktionsnedsättningar i form av både missbruksproblematik och psykisk ohälsa.
Enheten Bostad Först har under året stått inför stora utmaningar. Antalet uppdrag har minskat
successivt från 107 hyresgäster till 85 hyresgäster. Verksamheten fick ett nytt centralt ramavtal för
Bostad först med Göteborgs Stad som ersättning för de tidigare avtalen och IOP, men det innebar inga
nya placeringar 2021. Staden har konsekvent genomfört sitt mål att i första hand dubblera sin egen
Bostad först verksamhet, och därför har inga externa placeringar gjorts.
Göteborgs stads äldreomsorgsnämnd fattade den 24 augusti beslut om avveckling av Götaholms
äldreboende. Att avveckla en välfungerande verksamhet som har bedrivit en högkvalitativ omsorg med
personal som är kompetenta och motiverade är både smärtsamt och ledsamt. Utifrån det fattade
beslutet om avveckling har dock alla processer hanterats på ett professionellt och värdigt sätt.
Arbetet med att utveckla det nya verksamhetsområdet konsulentstödd familjehemsvård har gått framåt
om än inte i den takt som först planerats. Vi har under året fått erforderligt tillstånd från IVO och arbetat
aktivt med rekryteringskampanjer.
Stigbergsklinikens ramavtal med Västra Götalandsregionen gällande abstinensbehandling för vuxna,
med tillhörande öppenvård, sträckte sig till 2022-01-31. VGR uttryckte att de är mycket nöjda med
Stigbergsklinikens arbete. Under våren 2021 bjöd VGR in till hearing och Stadsmissionen fick även
möjlighet att lämna in synpunkter vid remissförfarande inför en eventuell ny upphandling.
Stadsmissionen, som bedrivit verksamheten i 40 år, har vid dessa tillfällen framfört att det är av största
intresse att driva verksamheten vidare, men eftersom verksamheten har drivits med negativt resultat
under en längre period påtalades att den ekonomiska ersättningen behövde förbättras. Upphandling av
verksamhet genomfördes vid två tillfällen Stadsmissionen svarade vid båda dessa tillfällen, men
eftersom det ekonomiska taket i upphandlingen inte motsvarade kostnaden för att driva verksamheten
lades vid båda tillfällena ett anbud som översteg upphandlingens maxtak med 850 tkr. VGR beslutade
vid båda tillfällena att avbryta upphandlingen. Enligt VGR var någon ytterligare dialog om
verksamhetsdrift inte aktuellt. Istället beslutade VGR att verksamheten skall bedrivas i egen regi. Då
Beroendeenheten inom VGR inte ansågs sig vara förberedda på att ta emot uppdraget den 1 februari
genomförde VGR en upphandling om 3 ytterligare månader (februari t o m april) med ekonomiska
förutsättningar i linje med Stadsmissionens inlämnade anbud. Stigbergskliniken drivs nu vidare till och
med 2022-04-30 varefter SU förväntas ta över.
Arbetsintegration
Under året har partnerskap ingåtts i två ytterligare ESF-projekt: Landa och Vamos. Uppdraget i Vamos
är att skapa en kompetenspool för deltagarna i projektet i syfte att matcha dem mot rekryteringsbehov
hos företagsvänner och andra arbetsgivarkontakter. I projektet anställdes en Studie- och
yrkesvägledare och en företagslots. Båda dessa medarbetare bidrar med kompetens som inte fanns
tidigare i AI-teamet och som innebär ett mervärde för fler deltagare än enbart de som är med i Vamos.
Andra halvåret tecknade området ett IOP tillsammans med Kungsbacka kommun, ett partnerskap som
utökats inför 2022.
Området vann 2021 ramavtalet Skräddarsydd hälsoinsats där Arbvux kommer att börja avropa på
avtalet under 2022. Ansökan till Arbetsförmedlingens tjänst Kundval Rusta och Matcha (KROM)
lämnades in i september och beviljades i januari 2022.
Verksamheterna på Norra Ågatan fick under 2021 ett ännu större fokus på ekologisk hållbarhet när
även snickeriet ställde om till att enbart arbeta med återbruk och svinnmaterial. Snickeriet och
textilavdelningen samarbetar bl. a. med Rekomo men har även producerat produkter som sålts i
second hand butikerna och på julmarknad i Kronhusbodarna.
Under hösten byggdes en avdelning för sortering på uppdrag av second hands insamlingscentral.
Båda förändringarna har inneburit att verksamheterna kan ta emot betydligt fler arbetstränande än
tidigare tack vare nya arbetssätt.
För att skapa ytterligare en arena för att jobba både ekologiskt och socialt hållbart öppnades
Restaurang Svinn i Sjömanskyrkan under hösten 2021. Restaurangen jobbar med 95 procent
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matsvinn och tar emot arbetstränande, precis som alla övriga verksamheter inom området.
Gemensamma funktioner
Stora insatser har genomförts för att stödja digitala behov under pandemin.
Modell för fördelning av IT och OH-kostnader har gjorts om.
Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB
Verksamhetsförändringar m.m. har gjort att fastigheten Stigbergsliden 6 har fått minskade
hyresintäkter. På plan 5 öppnades en verksamhet för "Ungbo" där Fastighets AB via Stigbergets
boende hyr ut rum direkt till unga, men kostnader bl.a. för personal och för vissa inventarier har gjort
att verksamheten går back. Detta har till viss del kompenserats genom ökade hyresintäkter av att
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission från oktober hyr en tom lokal i entréplan. P.g.a. minskade
intäkter, tomma lokaler och stort underhållsbehov har en utredning inför en eventuell avyttring av
fastigheten påbörjats.

Medarbetare
Under året har Stiftelsen i genomsnitt haft 74 (67) anställda medarbetare. Medelantalet anställda i
koncernen är 273 (262 ). Utöver den ordinarie personalen har cirka 390 ( 420) volontärer och frivilliga
bidragit med sin tid och kunskap i organisationens olika verksamheter. Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission har branschavtalet Vård och Omsorg via medlemskap i Arbetsgivaralliansen.
Under året beslutades att ansöka om medlemskap i Arbetsgivarorganisationen Fremja. Avtalet med
Arbetsgivaralliansen sas upp vid halvårsskiftet och från och med 1 januari 2022 är samtliga
organisationer inom koncernen medlemmar i Fremja. Nuvarande branschavtal Vård och Omsorg via
medlemskap i Arbetsgivaralliansen löper dock fram till 2023-04-30.

Styrelse
Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ordförande och sex övriga ledamöter.
Valförsamlingen består av ledamöter utsedda av Föreningen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions
vänner samt stiftsstyrelsen i Göteborgs stift. Därutöver ges församlingar och pastorat inom Svenska
kyrkan möjlighet att utse ledamöter i valförsamlingen i enlighet med fastställt reglemente för
valförsamlingen.

GIVA Sverige:s kvalitetskod
I syfte att upprätthålla och stärka förtroendet för svenska insamlingsorganisationer följer
medlemsorganisationerna i GIVA Sverige en gemensam kvalitetskod. Göteborg Kyrkliga Stadsmission
följer kvalitetskoden och våra revisorer granskar vart annat år arbetet enligt kvalitetskoden. Stiftelsen
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission upprättar årligen en effektrapport kring arbetet som utförs med hjälp
av gåvomedel. Syftet med effektrapporten är att följa upp våra insatser och säkerställa att det vi gör får
avsedd effekt för dem vi möter i verksamheten. Effektrapporten finns tillgänglig på
www.stadsmissionen.org.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Samarbetet mellan landets stadsmissioner i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) inleddes
2007. RSS:s ansvar är att förvalta, skydda och utveckla varumärket Stadsmission. Ett fortsatt utvecklat
nära samarbete bedöms av styrelsen för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission som strategiskt viktigt.
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Förändring av eget kapital

Koncern
Belopp vid årets ingång
Ändamålsbestämning av medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderstiftelse
Belopp vid årets ingång
Ändamålsbestämning av medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Stiftelsekapital
10 000

Ändamåls
bestämda
medel
14 730
500
-1 105

Balanserat
kapital
102 765
-500

Totalt
kapital
127 495

14 125

1 105
10 926
114 296

StiftelseÄndamålskapital bestämda medel
10 000
14 730
500
-1 105

Balanserat
kapital
81 203
-500
1 105

Totalt
kapital
105 933

15 667
97 475

15 667
121 600

2021
2 000
1 099
264
8 987
244
1 126
405
14 125

2020
1 500
2 204
264
8 987
244
1 126
405
14 730

10 000

10 000

14 125

10 926
138 421

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

Ändamålsbestämda medel
Koncern och moderstiftelse
Reparation och underhåll Johanneskyrkan
Glimstedt
Projekt Hisingen
Allmänna medel
Insamlade medel till Isaac Beens minne
Hilma Natalia Nilssons fond
Fru Ingrid Wiks fond
Summa

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Sociala området
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
Boende och Behandling
Verksamhetsområdena Boende och Behandling vuxna och Boende och Behandling barn och familj har
vid årsskiftet blivit Verksamhetsområde Boende och Behandling.
Arbete pågår för säkra intäkter genom att ingå IOP med staden avseende skyddat boende och där
erbjuda ett antal platser på abonnemang. Avtalsarbetet är påbörjat och målsättningen är att de fyra
nämnderna ska fatta nödvändiga beslut i april-22 för att möjliggöra uppstart 2023.
Arbetsintegration
Storköket på Stigbergsliden flyttade i början av januari till lokaler hos Bräcke diakoni på Hisingen.
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I slutet på januari öppnades ytterligare en Restaurang Svinn på Norra Ågatan, en take away
restaurang i vårt befintliga kök på adressen.
Fastighets AB
En strategisk översyn av vårt fastighetsinnehav pågår under 2022.

Framtida verksamhetsutveckling
Verksamheten fortsätter att formas med utgångspunkt i ändamålsparagrafens uppdrag att bland annat
finnas till för behövande.
Sociala området
På samtliga enheter ser vi över möjligheten att öppna fler mötesplatser i fler stadsdelar. Det finns
behov av att utöka vägledningen och tillgängliggöra den för fler.
Ett fortsatt arbete med att utveckla kvalitetssäkringen i verksamheterna genom av uppföljning och
utvärdering kommer att ske. Effektmätning av områdets insatser kommer att utvecklas tillsammans
med Sveriges stadsmissioner.
Utifrån en stadsmission kommer samarbetet med övriga verksamhetsområden att utökas.
Boende och Behandling
Brukarinflytande, värdegrundsarbete, kvalitetssäkring, marknadsföring och fortsatt metodutveckling är
de viktigaste fokusområdena för den planerade verksamhetsutvecklingen. Området ska fokusera på
ökad samverkan mellan enheterna och områdesledningen genom ett aktivt ledarskap. Stödfunktioner i
området ska aktivt arbeta som stöd till enhetscheferna för att uppnå områdets- och enheternas mål.
Ett arbete för en utökning av antalet kommuner verksamheten bedrivs i ska ske.
Arbetsintegration
Arbetsförmedlingen (AF) går ut med allt fler upphandlingar som innefattar stora volymer av deltagare
vilket kan bli en utmaning för Stadsmissionen att hantera. Ett alternativ i vissa upphandlingar kan vara
att bli underleverantör. Det pågår även diskussioner i RSS AI-grupp gällande om Riksföreningen
Sveriges stadsmissioner ska stå bakom överenskommelser gällande underleverantörskap med andra
aktörer.
I områdesplan för 2022 har satts tydliga mål som handlar om att vi vill erbjuda 200 heltidsplatser för
arbetslivstjänster, starta upp daglig verksamhet, förstärka och förtydliga det interna och externa
varumärkesarbetet samt starta upp verksamhet i minst en ny kommun.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Försäljning
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Insamlingskostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

1
2
3
4

9

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital
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2020-01-012020-12-31

62 399
128 323
23 095
2 913
216 730

61 591
123 070
23 715
7 093
215 469

-11 844
-186 096
-14 835
-212 775

-12 642
-173 364
-12 339
-198 345

3 955

17 124

-3

-

7 301
7
-532
6 773

9 053
7
-609
8 451

10 728

25 575

198
10 926

-329
25 246

10 926
1 105
-500
11 531

25 246
250
-772
24 724

5,7,8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

2021-01-012021-12-31

Oneflow ID 2941067

Sida 11 / 32

11(29)

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
802426-0195

Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

723
723

-

13,20
14
15

39 132
1 288
94
40 514

40 789
1 284
5
42 078

17
18

91 970
1 755
93 725

75
85 016
1 755
86 846

134 962

128 924

7
7

16
16

19 083
602
1 608
5 975
27 268

11 822
442
1 262
6 507
20 033

Kassa och bank

39 702

38 973

Summa omsättningstillgångar

66 977

59 022

201 939

187 946

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förskott immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

12
11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

Stiftelsekapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

10 000
14 125
114 296

10 000
14 730
102 765

Summa eget kapital

138 421

127 495

Uppskjuten skatteskuld

2 864

3 062

Summa avsättningar

2 864

3 062

-

10 385

-

10 385

32 245
5 539
5 600
17 270

21 970
6 284
4 179
14 571

60 654

47 004

201 939

187 946

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut

20

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not

2021-12-31

2020-12-31

Betald inkomstskatt

3 954
2 883
7
-532
6 312
-88

17 124
3 114
7
-609
19 636
764

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 224

20 400

9
-7 261
188
-745
4 117

19
588
555
-78
-3 115

2 532

18 369

-632
-89
-723
-596
14 369
-21 323
3 461
3 840
-

-217
-670
-102
76 903
-85 016
5 828
3 225
-30

-1 693

-79

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

-110

4 385
-30

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-110

4 355

729
38 973
39 702

22 645
16 328
38 973

23

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskuld
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark
Investeringar i pågående nyanläggningar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investering i inventarier, verktyg och installationer
Avyttring långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i långfristiga värdepappersinnehav
Rearesultat avyttring långfristiga värdepappersinnehav
Utdelning på långfristiga värdepappersinnehav
Lämnade aktieägartillskott till intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

62 399
1 071
12 577
512
76 559

61 591
1 708
11 525
946
75 770

-11 844
-51 769
-4 587
-68 200

-12 642
-42 431
-5 708
-60 781

8 359

14 989

7 301
7
7 308

9 053
7
9 060

Resultat efter finansiella poster

15 667

24 049

Skatt på årets resultat
Årets resultat

15 667

24 049

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

15 667
1 105
-500
16 272

24 049
250
-772
23 527

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Försäljning
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Insamlingskostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

1
2
3
4

5,6,7,8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

14

195
374

210
271

15

23
592

481

16
18

6 100
91 970
98 070

6 100
85 016
91 116

98 662

91 597

3 346
438
1 510
921
6 215

2 393
53
1 211
932
4 589

Kassa och bank

39 670

38 959

Summa omsättningstillgångar

45 885

43 548

144 547

135 145

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

10 000
14 125
97 475

10 000
14 730
81 203

121 600

105 933

2 615
11 764
3 350
5 218
22 947

2 319
19 452
2 783
4 658
29 212

144 547

135 145

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållen ränta

Not

23

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskuld
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark
Investeringar i pågående nyanläggningar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Avyttring långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i långfristiga värdepappersinnehav
Utdelning på långfristiga värdeappersinnehav
Rearesultat avyttring långfristiga värdepappersinnehav
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2021-12-31

2020-12-31

8 359
106
8
8 473
-385

14 989
162
7
15 158
104

8 088

15 262

-952
-289
296
-6 562

-30
1 338
274
10 069

581

26 913

-23
-194
14 369
-21 323
3 840
3 461

-217
-5 000
76 903
-85 016
3 225
5 829

130

-4 276

-

-

711
38 959
39 670

22 637
16 322
38 959
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Utöver det, tillämpas
Bokföringsnämndens allmänna råd ( BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av
coronaviruset.

Verksamhetsintäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. I
koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt
kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan
inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ännu inte erhållna gåvor från företag och
organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Erhållna villkorade bidrag redovisas via balansräkningen, och intäktsredovisas i samma period som
kostnader uppstår eller när villkoret på annat sätt uppfylls.
Aktier och andelar som erhålls genom gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till
marknadsvärdet vid gåvotillfället. Andra omsättningstillgångar som erhålls via gåva eller testamente
redovisas som intäkt värderad till nettoförsäljningsvärdet.
Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte.
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel vid leverans. Försäljning av tjänster
intäktsredovisas i den perioden tjänsten utförs.
Kompensationen för höga sjuklönekostnader har redovisats som en övrig rörelseintäkt.
Rabatt på hyran har redovisats som en kostnadsminskning i den period rabatten är hänförlig till.
Nedsänkningen av arbetsgivaravgifter har redovisats som en kostnadsminskning i den period dessa är
hänförliga till.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig
rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande komponenter och
avskrivningstider tillämpas:
Byggnader:
- Stomme 100 år
- Klimatskal 40 år
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- Stammar 40 år
- Installationer aggregat/maskiner 15 år
- Inredning 30 år
- Övrigt 40 år
Markanläggning 30 år
Inventarier 5 år
IT-utrustning 4 år

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas i enlighet med K3 kap. 11.
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Placeringar i
värdepapper värderas med portföljsyn, d.v.s. det lägsta av samlat anskaffningsvärde respektive samlat
marknadsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla
Stadsmissionens syfte och stadgar. Hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som hyra,
personal och drift.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare för att
generera gåvor, testamenten och donationer. Hit räknas kostnader för annonsering,
insamlingskampanjer och personal som arbetar med insamling.
Administrationskostnader
Administrationskostnader utgörs av de avdelningar som krävs för att administrera organisationen. Till
dessa kostnader hör hyra, administrativa system och revision samt personalkostnader.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Skatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som
redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade
värdet på en tillgång eller skuld skiljer dig från det skattemässiga värdet.

 Signerat

2022-04-25 06:57:30 UTC

Oneflow ID 2941067

Sida 20 / 32

20(29)

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
802426-0195

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas med vägledning av K3 kap 7 och enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med K3 Kap 9. Detta innebär att förvärvade
dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys.
Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets
nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande,
vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden
värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller
minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter
förvärvstidpunkten.

Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Osäkerhet och risker
Göteborgs kyrkliga stadsmission är beroende av ett fortsatt gott rykte samt omvärldens förtroende i
stort för civilsamhället. Organisationen är också beroende av att uppdragsgivare, kommuner, landsting
och andra, kontinuerligt efterfrågar verksamheternas tjänster.
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Not 2 Gåvor
Koncern och moderstiftelse
Allmänheten
Testamenten
Företag
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Externa stiftelser/fonder och föreningar
Församlingar
Svenska Kyrkan i Göteborg församlingar och pastorat
Summa

2021
31 447
1 544
11 902
4 286
5 570
801
6 849
62 399

2020
30 939
3 094
10 036
3 941
6 083
697
6 801
61 591

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Under 2021 har livsmedel för 500 ton (360 ton) skänkts till stiftelsens verksamheter. Utöver det har
volontärer bidragit med drygt 12 000 timmar (12 500 timmar) med framför allt hjälp i Johanneskyrkan
och matcentralen.

Not 3 Försäljning
Koncern
Vård- och omsorgstjänster
Varuförsäljning
Övrig försäljning
Summa

2021
119 795
5 053
3 475
128 323

2020
115 573
5 849
1 648
123 070

Moderstiftelse
Vård- och omsorgstjänster
Varuförsäljning
Summa

2021
55
1 016
1 071

2020
9
1 699
1 708

2021
2 308
7 057
4 599
2 130
7 001
23 095

2020
1 621
8 893
6 333
3 258
2 337
1 273
23 715

2021
2 308
5 757
209
746
3 557
12 577

2020
1 621
5 430
1 907
304
646
1 617
11 525

Not 4 Bidrag
Koncern
Göteborgs Stad
Projektbidrag Kulturdepartementet "Ensamkommande unga vuxna"
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Offentliga bidrag
Lönebidrag
Övriga bidrag
Summa

Moderstiftelsen
Göteborgs Stads
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Projektbidrag Kulturdepartementet "Ensamkommande unga vuxna"
Offentliga bidrag
Lönebidrag
Övriga bidrag
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Not 5 Ersättning till revisorer
Koncern
PwC
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2021

2020

220
18
238

258
184
442

Moderstiftelse
PwC
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2021

2020

127
18
145

178
135
313

2021
661
7 063

2020
220
5 691

Not 6 Inköp och försäljning inom koncernen
Moderstiftelse
Försäljning som avser koncernföretag
Inköp som avser koncernföretag

Not 7 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
2021

2020

193
80
273

186
76
262

Moderstiftelse
Kvinnor
Män

50
24

46
21

Totalt

74

67

Medelantalet anställda
Koncern
Kvinnor
Män
Totalt
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Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
2021

2020

948
104 444
105 392

931
97 979
98 910

34 514
164
8 209
42 887

30 658
161
7 624
38 443

148 279

137 353

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

3
4

2
5

Totalt

7

7

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor
Kvinnor

1

1

Totalt

8

8

Moderstiftelse
Löner och ersättningar till direktor*
Löner och ersättningar till övriga anställda

2021
237
26 382
26 619

2020
233
23 635
23 868

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för övriga anställda

8 548
1 970
10 518

6 849
1 702
8 551

Totalt

37 137

32 419

3
4

2
5

7

7

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor
Kvinnor

1

1

Totalt

8

8

Koncern
Löner och ersättningar till styrelse
Löner och ersättningar till direktor*
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för direktor*
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

*Direktor/VD för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission hade under 2021 en månadslön på 79 000 kr.
Månadslönen betalas av både Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB (75%)
och Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission ( 25%). Pensionskostnader för direktor har i sin helhet
betalats av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB.
Direktor ansvarar för verksamheten inom Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission samt de båda
dotterbolagen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB och Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission Fastighets AB. Direktor ansvarar även för verksamheten inom Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission Ideell förening och Ingseredsstiftelsen.
Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd men har i sitt anställningsavtal en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till tolv
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månaders avgångsersättning. Detta är utöver lönen som erhålls under uppsägningstiden. Dock ska
lönen från en eventuell ny anställning avräknas från såväl uppsägningslön som avgångsersättning.

Not 8 Operationella leasingavtal - leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter, som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:

2021

2020

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare
än ett men inom fem år

8 275

7 067

17 786
26 061

18 849
25 916

17 091

16 939

Moderstiftelse
Framtida minimileaseavgifter, som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:

2021

2020

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare
än ett men inom fem år

4 012

2 981

905
4 917

388
3 369

4 367

5 183

Under perioden erlagda leasingavgifter

Under perioden erlagda leasingavgifter

De operationella leasingavtal som redovisas består av lokalhyror. Framtida avgifter gällande
hyresavtalen har räknats upp med KPI.

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncern och moderstiftelse
Utdelningar
Realisationsresultat sålda värdepapper
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Not 10 Skatt på årets resultat
2021
198
198

2020
-329
-329

Redovisat resultat före skatt

10 728

25 575

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6% för 2021
och 21,4% för 2020)
Skatteeffekt av ändrade skattesatser
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej aktiverade underskottsavdrag
Skattefri verksamhet

-2 210

-5 473

43
-862
3 227

40
-42
5 146

198

-329

Koncern
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Koncern
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2021
1 163
1 163

2020
1 163
1 163

-1 163
-1 163

-1 104
-59
-1 163

-

-

2021
723
723

2020
-

Not 12 Förskott immateriella anläggningstillgångar
Koncern
Vid årets början
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13 Byggnader och mark
2021
52 407
632
53 039

2020
47 231
218
5 164
-206
52 407

-11 618
-2 289
-13 907

-9 502
-2 186
70
-11 618

Utgående restvärde enligt plan

39 132

40 789

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark
Bokfört värde markanläggningar

37 704
495
934

39 320
495
973

Koncern
Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningar
Omklassificeringar
Avyttring
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning och utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncernens och moderstiftelsens fastigheter har ej åsatts något taxeringsvärde då de avser
vårdfastigheter samt ecklesiastikbyggnad.
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Moderstiftelsen
2021
217
217

2020
217
217

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7
-15
-22

-7
-7

Utgående restvärde enligt plan

195

210

Bokfört värde byggnader

195

210

2021
19 558
596
-860
19 294

2020
20 123
102
-667
19 558

-18 274
-491
759
-18 006

-18 208
-689
623
-18 274

Utgående restvärde enligt plan

1 288

1 284

Moderstiftelse
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
3 949
194
4 143

2020
3 984
-35
3 949

-3 678
-91
-3 769

-3 558
-151
31
-3 678

374

271

Koncern
Vid årets början
Investeringar
Aktivering
Redovisat värde vid årets slut

2021
5
89
94

2020
4 499
670
-5 164
5

Moderstiftelse
Vid årets början
Investering
Redovisat värde vid årets slut

2021
23
23

2020
-

Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 15 Pågående nyanläggningar
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Not 16 Andelar i koncernföretag
Säte
Moderstiftelse
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborg
Bistånd & Entreprenad AB, 556746-3038
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Fastighets AB, 556748-6062

Kapitalandel %
100

2021
6 000

2020
6 000

100

100

100

6 100

6 100

Eget kapital

Resultat

11 886
10 935

-3 976
-765

2021
-

2020
75

-

75

Göteborg

Uppgifter om eget kapital och resultat
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd & Entreprenad AB
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Fastighets AB

Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncern
Fairways Engagemangsboende AB
559067-3629
100 andelar med 50% rösträttsandel

Säte
Göteborg

Kapital
andel %
50

Under 2021 har beslut tagits att avveckla Fairways Engagemangsboende AB genom frivillig likvidation.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncern och moderstiftelse
Aktiefonder
Räntefonder
Utgående ackumulerade

2021
56 203
35 767
91 970

2020
56 690
28 326
85 016

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 117 710 tkr (92 684 tkr).

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Koncern
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna lönebidrag

2021
4 054
1 725
196
5 975

2020
4 049
2 297
161
6 507

Moderstiftelse
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna lönebidrag

2021
793
69
59
921

2020
767
113
52
932
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Not 20 Ställda säkerheter
Koncern
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Summa avseende egna skulder och avsättningar

2021

2020

36 482
36 482

36 482
36 482

Summa ställda säkerheter

36 482

36 482

Koncern
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader - leverantörer
Summa

2021
4 636
3 454
4 866
654
3 661
17 271

2020
4 529
1 414
4 503
713
3 412
14 571

Moderstiftelse
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader - leverantörer
Summa

2021
1 457
656
1 206
1 899
5 218

2020
1 216
317
1 135
1 990
4 658

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Sociala området
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
Boende och Behandling
Verksamhetsområdena Boende och Behandling vuxna och Boende och Behandling barn och familj har
vid årsskiftet blivit Verksamhetsområde Boende och Behandling.
Arbete pågår för säkra intäkter genom att ingå IOP med staden avseende skyddat boende och där
erbjuda ett antal platser på abonnemang. Avtalsarbetet är påbörjat och målsättningen är att de fyra
nämnderna ska fatta nödvändiga beslut i april-22 för att möjliggöra uppstart 2023.
Arbetsintegration
Storköket på Stigbergsliden flyttade i början av januari till lokaler hos Bräcke diakoni på Hisingen.
I slutet på januari öppnades ytterligare en Restaurang Svinn på Norra Ågatan, en take away
restaurang i vårt befintliga kök på adressen.
Fastighets AB
En strategisk översyn av vårt fastighetsinnehav pågår under 2022.
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802426-0195

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Koncern
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

2021
2 783
100
2 883

2020
3 070
44
3 114

Moderstiftelse
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

2021
106
106

2020
158
4
162

Göteborg den dag som framgår av min underskrift

Eva Eriksson
Styrelseordförande

Ann-Charlotte Säfström
Direktor

Jonas Eek

Ann-Marie Ericson

Eric Muhl

Jonas Steen

Jeanette Andreasson

Ulf Bjereld

Vår revisionsberättelse har lämnats Göteborg den dag som framgår av min underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor
Min revisionsberättelse har lämnats Göteborg den dag som framgår av min underskrift

Stefan Linderås
Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen och direktorn i Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, org.nr 802426-0195

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
direktorns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktorn använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse och
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

•

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina
uttalanden.

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

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av
stiftelsens och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
direktorns förvaltning för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och direktorn inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och direktorns ansvar
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller direktorn i något väsentligt
avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Stefan Linderås
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 06:46:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Datum

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

STEFAN LINDERÅS Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 07:07:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LINDERÅS

Datum

Stefan Linderås
Leveranskanal: E-post
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