
1GATLJUS 1 2017

GATL  US

GöteborgsVarvet. Garanterat gott resultat
Spring i Team Stadsmissionen så är du med och bidrar 
till en bättre sommar för utsatta barn. Sida 12

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION  

A och O. Det egna boendet betyder allt

Glenn Janstrand ser det som sin stora chans. ”Utan 
lägenheten hade jag inte levt idag.” Sida 4

FOKUS: SJÄLVBESTÄMMANDE SIDA 2, 4–9

NUMMER 1 | 2017

ATT FÅ VÄLJA SJÄLV



2 GATLJUS 1 2017

Organ för Göteborgs kyrkliga stadsmission | Utkommer med fyra nummer per år | Nummer 1 2017 • Årgång 60 Stigbergsliden 6, 
414 63 Göteborg, Tel: 031-755 36 00, e-post: info@stadsmissionen.org, webb: www.stadsmissionen.org
Redaktion: Lotta Säfström, direktor och ansvarig utgivare, Sofie Eriksson, redaktör/layout, Malin Lernfelt, kommunikatör, Martin 
Watsfeldt, privat gåvoinsamling, Lennart Forsberg, socialchef, Olof Jacobson, områdeschef, och Tomas Carlström, områdes-
chef. Tryck: Billes Tryckeri. Omslagsbild: Sofie Eriksson. 

Göteborgs kyrkliga 
stadsmission har 
ett 90-konto och 
granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det 
innebär att vår redovisning granskas av en 
auktoriserad revisor och att alla givare har 

rätt att ta del av vår redovisning av de  
insamlade medlen. 

Enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlin-
jer måste minst 75 procent gå till ändamålet 
och max 25 procent får användas för admi-
nistrations- och insamlingskostnader.

Göteborgs kyrkliga stadsmission 
är medlem i organisationen FRII 
– Frivilligorganisationernas In-
samlingsråd. FRII verkar för etisk 
och professionell insamling. 

LOTTA 
SÄFSTRÖM

VÅR ÅSIKT

VEM ÄR DU? VAD BEHÖVER DU?

”Det är egentligen 
två djupt existentiella 
frågor som inrym-
mer många lager av 
möjliga svar inåt oss 
själva.”

em är du? Vad behöver du? 
Så har vi koncentrerat ner vår vär-
degrund och vårt förhållningssätt 
till två, skenbart, enkla frågor. Två 

frågor som bara människan framför oss kan 
svara på. Vår uppgift är att invänta svaren, 
ibland hjälpa till att skapa förutsättningarna 
för att frågorna ska kunna besvaras.

SÅ SOM JESUS beskrivs i 
evangelierna, är det ofta med 
dessa frågor han närmar sig 
människor. Till och med till 
den blinde mannen ställer 
han frågan ”Vad vill du att 
jag ska göra för dig”? Po-
ängen för oss på Göteborgs 
kyrkliga stadsmission är att 
aldrig tro att vi vet vad en 
människa verkligen önskar 
sig utan att vi först ställt 
frågan. Vi ska inte fälla vårt avgörande utifrån 
det första intrycket. 

PRÖVA SJÄLV. DET är egentligen två djupt exis-
tentiella frågor som inrymmer många lager av 
möjliga svar inåt i oss själva.

”JESUS RIKTAR SIG till de utsatta – inte för att 
han är snäll eller vill göra livet lättare för dem. 

Jesus riktar sig till de utsatta för att ge dem 
upprättelse, att ge dem – eller åtminstone 
erbjuda dem – ett agentskap där de själva får 
möjlighet att påverka och förverkliga sina liv.” 
skriver Ulf Bjereld i en liten skrift som kom 
ut från Kyrkokansliet sent 2016. 

VI MÖTER MÅNGA människor som har djupa 
erfarenheter av att ha förlorat makten och 

inflytandet över sitt eget liv. 
Som gett upp. Möten med den 
offentliga välfärden har inte 
alltid återgett dem styrkan och 
kraften eller skapat möjlighe-
terna för något nytt. Vårt arbete 
syftar ytterst till det. Vi tror att 
varje människa har förmåga 
till det om förutsättningarna 
ges. Inom socialt och diakonalt 
arbete kallas det empowerment.

KANSKE ÄR EN, av flera, framgångsfaktorer 
i vårt arbete, att vi har möjligheten att ge 
människor tid. Invänta. Vi stressar inte på. 
Vi försöker att inte låta oss styras av klockan. 
Människor behöver ofta just tid. Och goda 
förutsättningar runt omkring. Då kan vårt 
arbete leda till upprättelse i ordets sanna me-
ning. 

V

DIN ÅSIKT

Skriv till Göteborgs 
Stadsmission om 
du har frågor eller 
kommentarer som 
rör våra verksam-
heter. 

Skriv till; 

info@stadsmissio-
nen.org 

eller 

Tidningen Gatljus,  
Stigbergsliden 6 
414 63 Göteborg
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■ Så många nya månadsgivare 
fick vi under 2016. Det är en 
fantastisk siffra! Med stabila 
gåvogivare kan vi bygga en 
stabil verksamhet för utsatta.

RENOVERING AV KYRKAN720

S:t Johanneskyrkan öppnade 
sina portar för julfirande på 
julafton, juldagen och annan-
dagen. Därtill bjöd kyrkan in 
till liknande firande även på 
nyårsafton. Alla kvällar avslu-
tades med gudstjänstfirande 
för dem som ville.

Tack vare givmilda företag 
kunde vi bjuda på en dig-
nande buffé av julmat, godis, 
kakor, frukt och julmust till 
alla våra besökare. Och 
gemenskap. Gemenskapen 
över jul och nyår är oerhört 
viktig. Några av våra gäster 
kom alla fyra dagar, men 
många kom en eller ett par 
dagar.

”Detta är 
fantastiskt! Så 
mycket mat!”
Citat är från en besökare.

Personal och volontärer hade 
ställt kyrkbänkarna åt sidan 
och istället dukat långbord 
i kyrksalen. Det fanns två 
”stationer” för mat, en för 
varm och en för kall mat, en 
station för kakor och bullar 
och en station med dricka, 
godis och frukt.

Under året som gick kunde 
vi se att antalet besökare 
i kyrkan ökar. Behoven av 
mat, stöd och gemenskap 
är stora. Totalt under dessa 
fyra dagar kom 1 875 gäster 
till kyrkan. Vi tror och hop-
pas att alla som kom kunde 
äta sig mätta och ta del av 
julefriden.
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S:t Johanneskyrkan är inklädd i byggnadsställ-
ningar. Det pågår renoveringar av tegelfogar 
och taket ska läggas om. Vi ser fram emot att 
se resultatet!

Jul- och nyårsfirande  
i S:t Johanneskyrkan
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VILKEN DAG SOM helst ska Glenn Jan-
strand skriva första hands-kontrakt på 
lägenheten han bor i. Det har varit en 
lång väg dit.

– Det känns overkligt! Jag har aldrig 
mått så bra och mitt liv har aldrig varit 
så här bra förut, säger han och ler brett.

– Den chansen jag fått är så stor.
Glenn säger att han vill berätta sin 

historia så att tjänstemän och politiker 
i kommunen, bostadsägare och andra 
som behöver hjälp förstår att det här är 
rätt väg att gå. Han syftar på metoden 
Bostad först.

– Bostad är A och O. Att ha en dörr 
att låsa, någonstans att ha sina saker. 
Det funkar inte att ha allt i en ryggsäck 
och hänga på centralen om nätterna.

Det är nu 1,5 år sedan Glenn fick 
chansen till en egen lägenhet via Stads-
missionen Bostad först. Personen som 
flyttar in hyr i andra hand under 18-24 
månader och då står Stadsmissionen för 
första hands-kontraktet, men också för 
stöd och hjälp så personen på sikt ska 
kunna ta över första hands-kontraktet. 
Det ställs inga krav på nykterhet utan 

det är Hyreslagen som styr. Man ska 
betala sin hyra i tid, vara rädd om 
bostaden och inte störa sina grannar. 
Alltså samma villkor som för vem som 
helst. Det är en effektiv metod och 8 
av 10 som får lägenhet inom Stads-
missionen Bostad först tar över första 
hands-kontraktet.

– Jag har haft en kontaktperson på 
Stadsmissionen som jag har träffat varje 
tisdag. Hon har kunnat hjälpa mig med 
olika ärenden, men ofta har vi bara pra-
tat och stämt av läget, säger Glenn.

 
GLENN SÄGER ATT han härjat runt i 
många år. Alkoholen fick makt över 
hans liv. Han förlorade familjen och 
har flyttats runt på olika boenden, 
varit på avgiftning, psyket, bott hos sin 
mamma, polisen har varit inkopplad. 
De olika boendena beskriver han som 
boskapsvagnar. Sängen, skrivbordet, 
nattygsbordet. Allting på sina bestämda 
platser. Ingenting eget. Inget att rå om.

– Och så är det som om de slår 
en på fingrarna om man inte sköter 
sig. Hur ska man kunna sköta sig i 

en sådan miljö? Det är ju bostad man 
behöver, säger han.

NÄR GLENN VAR 14 år kom han hem 
och hittade sin pappa död. Något som 
han som tonåring, mitt i puberteten, 
hade svårt att hantera och han bråkade 
med alla som ville hjälpa honom, 
även sin mamma som han flyttade till. 
Bara två år senare skaffade han egen 
lägenhet. Den blev ett tillhåll, som en 
fritidsgård, med många fester. Glenn 
beskriver detta som startskottet på 
något som senare skulle bli ett alkohol-
missbruk. Han drack för att döva sin 
ångest, när han nyktrade till fick han 
ångest för att han hade druckit och så 
spann det runt. Det intensifierades för 
20 år sedan då han råkade ut för en 
olycka på jobbet. Han skadade ryggen 
så illa att han blev förtidspensionerad.

– Då mådde jag bara sämre och 
sämre. Jag drack i smyg och gick hemi-
från för att kunna dricka. Det eskale-
rade och ledde till att jag och min fru 
separerade. Jag förstår henne.

Under flera år hade han bara spora-

Att ha en egen bostad betyder allt för Glenn Janstrand. Någonstans att kunna låsa om sig, ha sina 

saker och att känna sig trygg.

– Det är helt suveränt. Det är så här det borde vara för alla, säger han.

TEXT OCH BILD: SOFIE ERIKSSON

Att ha makt över sitt eget liv är en viktig byggsten för att må bra. Många av de människor 
som finns i våra verksamheter upplever att de har förlorat den makten. Även om hjälpen 
inom Göteborgs kyrkliga stadsmission sker inom vissa ramar är ändå ett av målen att hjälpa 
människor till ett liv de själva kan styra över. På sidorna 4-9 kan du ta del av några exempel 
på hur vi jobbar med självbestämmande och vad det kan innebära för den enskilde.

”JAG HADE INTE LEVT IDAG”
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disk kontakt med sina två barn. Glenn 
berättar att han har gett löften till 
barnen som han inte kunnat hålla och 
han har ljugit så många gånger. Han 
för händerna över ansiktet och suckar. 
Han drack så mycket att kroppen till 
slut inte klarade mer. Då bodde han 
på Stigbergets boende (inom Stadsmis-
sionen), men var för tillfället på besök 
hemma hos sitt ex. Han minns att 
han låg på soffan med fjärrkontrollen 
i handen. Hans ex gick ut i köket för 
att sätta på kaffe. När hon kom tillbaka 
var Glenn medvetslös och det rann 
fradga ur munnen på honom. Hon 
tillkallade ambulans som försökte få liv 
i honom, men utan att lyckas. Det blev 
ilfart till Sahlgrenska där han blev lagd 
i respirator. Han överlevde, men blev 
kvar på sjukhuset i tre veckor.

– Sätta på kaffe tar inte så många 
minuter. Tänk om mitt ex hade gått 
och duschat istället. Då hade jag nog 
inte suttit här idag, konstaterar han.

KROPPEN VAR SÅ utslagen att Glenn 
fick lära sig gå igen. Händelsen blev en 
ordentlig väckarklocka för honom. I sam-
ma veva fick han reda på att hans dotter 
väntade barn. Han skulle bli morfar.

– Jag insåg att det här livet funkar 
inte. Jag höll på att supa ihjäl mig. Att 
ligga för döden och samtidigt veta att 
jag skulle bli morfar ruskade liv i mig. 
Det blev vändpunkten, säger Glenn.

Han kom tillbaka till Stigbergets 
boende med en ny inställning. Snart 
blev han satt på kölista för lägen-
het inom Bostad först. Eftersom han 
har sina rötter i Frölunda hade han 
önskemål om att få bo åt det hållet. Så 
småningom blev han visad två olika 
lägenheter i Högsbo. Han fick välja 
vilken av dem han ville ha.

– Bara det är helt sjukt! Att någon 
frågade vad jag ville ha.

När det var dags att flytta fick han 
möbelbidrag från socialtjänsten på 
5 000 kronor. Glenn fick hjälp av 
sin mamma och de åkte omkring i 
Göteborg och köpte begagnade möbler 
via annonser. Lägenheten är en etta på 
dryga 40 kvadrat och Glenn säger att 
den är perfekt för honom och att den 
är precis som han vill ha den.

– Jag har fått hjälp av fastighetsä-
garen att renovera så nu har jag de 
möbler jag vill ha och de tapeter jag 
vill ha. Det är så här det ska vara. Få 
inreda själv, möblera själv. Det går inte 

att trivas på alla de där boendena – ”nu 
är du nykter, annars åker du ut”. Det 
här boendet är det bästa som hänt mig. 
Hade jag inte fått en bostad hade jag 
nog inte levt idag.

EFTER HÄNDELSEN DÅ Glenn nästan för-
lorade livet har han haft problem med 
minnet. Fast han säger att det är ganska 
positivt, för mycket av allt det som har 
varit svårt minns han inte.

– Jag tror det bland annat är därför 
som jag mår så bra. Jag har ingen ång-
est längre. Det var ju därför jag drack. 
För att döva ångesten.

Glenn lever ett ganska stillsamt liv. 
Som en hjälp att hålla sig nykter har 
han brutit med sina gamla vänner. På 
grund av ryggskadan har han ingen 
sysselsättning, men har kunnat ägna 
mycket tid åt sitt barnbarn. Glenn 
visar en bild på honom. Det märks att 
han är stolt. Kontakten med sina två 
barn har han återupprättat och de hörs 
nästan varje dag. Glenn jobbar med sig 
själv, att komma vidare. Nästa mål är 
att hitta någon typ av sysselsättning.

– Mest för det sociala, men också 
för att ha något att göra. Annars blir 
jag nog knäpp! 

Glenn Janstrand säger själv att han höll på att supa ihjäl sig. 
Vändningen kom när han bokstavligen höll på att dö. Idag vill han 
berätta sin historia för att visa hur viktigt det är med egen bostad.
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PÅ KUSTGATANS BOENDE står individen 
i fokus. Faktiskt redan innan man 
har flyttat in. Här bor unga männ-
iskor i åldern 18-30 år som lever med 
psykiskt funktionshinder eller psykisk 
ohälsa. Det finns sju små lägenheter 
sammankopplade med gemensamma 
ytor som kök, vardagsrum och tvätt-
stuga.

Hit kommer man via socialtjänsten 
och det första steget är ett studiebesök. 
Personen visas runt och får information 
om hur just det här boende funkar.

– Studiebesöket handlar om 
självbestämmande och att personens 
egen uppfattning är viktig, säger Lotta 
Rehbinder, verksamhetsstrateg på Gö-
teborgs Stadsmission.

– Vi ställer frågan ”Kan detta vara 
ett bra boende för dig?” och inte 
tvärtom. Tänk själv, hur skulle det kän-
nas att bli placerad, att inte ha något 
att säga till om själv, säger Susanne 
Lindskog, bitr enhetschef på Kustga-
tans boende.

Om personen tackar ja till boendet 
ställs man i kö. Det är ett litet boende 
och ett av få i Göteborg som vänder sig 
till en yngre målgrupp. Här är alltid 
fullbelagt och behoven av den här ty-
pen av boende har ökat de senaste åren. 
Det är fler som mår dåligt och behöver 
stöd för att klara sin vardag.

NÄR MAN FLYTTAR in får man en kon-
taktperson i personalen och tillsam-
mans med sin socialhandläggare skrivs 
en handlingsplan för tiden på boendet. 
Handlingsplanen ser vitt skilda ut 
för de boende. Det är de individuella 
behoven som styr. En del behöver hjälp 

att skapa schema för exempelvis tvätt-
ning och städning. Andra behöver mer 
hjälp med den sociala biten. En del 
behöver stöd med medicinering eller 
besök hos vård och myndigheter. Målet 
är att man ska bli så självständig som 
möjligt innan man lämnar boendet.

– Sen bor man här i snitt två år. En 
del bor kortare och en del bor längre, 
säger Susanne.

Liksom i alla Stadsmissionens bo-
enden jobbar man också här med del-
aktighet. Man uppmuntrar de boende 
att delta i gemensamma aktiviteter och 
måltider, men det är upp till var och 
en om man vill vara med. En gång i 
veckan har man gemensam middag då 
man särskilt vill att alla ska vara med.

– Vi tycker att den gemensamma 
måltiden är viktig. Det brukar bli bra 
samtal kring bordet, säger Susanne.

Eftersom varje lägenhet har eget kök 
skulle de boende kunna klara sig helt 
själva, men varje dag finns det möjlig-
het att äta samtliga måltider tillsam-
mans. Vissa måltider är de boende 
själva med och lagar, om de vill. Allt 
bygger på frivillighet. Det har hänt att 

en boende vill klara sig helt själv och 
utan att delta i gemenskapen, men det 
vanligaste är att det byggs en ganska 
familjär känsla och en god gemenskap 
där de boende och personal umgås i de 
gemensamma utrymmena.

PÅ ALLA BOENDEN inom Göteborgs 
Stadsmission försöker man samla in 
synpunkter från de boende, men även 
personalen rapporterar om mindre 
saker som inte blivit bra.

– Vi sammanställer och tittar på allt 
som kommer in. Finns det samband 
och situationer som återkommer? Vi 
jobbar hela tiden med att förbättra och 
utveckla, säger Lotta.

Något annat man kan använda sig 
av i verksamhetsförbättrande arbete 
är brukarrevision. Det innebär att 
en grupp personer som har personlig 
erfarenhet av vårt boende eller liknande 
granskar verksamheten och pratar med 
de boende.

– Det vill vi få igång under året, 
säger Lotta. 

På Kustgatans boende är 

målet att varje person ska bli 

så självständig som möjligt när 

det är dags att flytta vidare.

TEXT OCH BILD: SOFIE ERIKSSON

INDIVIDUELLT FOKUS

En i personalen lagar veckans gemensamma middag. Att sitta ner alla tillsammans 
tycker man är viktigt på Kustgatan och det brukar bli bra samtal kring bordet.
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TEXT OCH BILD: SOFIE ERIKSSON

MÖJLIGHETEN ATT FÅ VÄLJA SJÄLV

I år kunde Göteborgs kyrkliga 
stadsmission ge julhjälp till 597 
hushåll med totalt 908 barn. Det är 
20 fler hushåll än förra året. Tidigare 
år har personalen på Drottninggatan 
(som ansvarar för julhjälpen) packat 
ihop kassar efter de önskemål som de 
behövande familjerna haft. Men ur 
Stadsmissionens tanke – Vem är du? 
Vad behöver du? växte en ny idé 
fram. Vi öppnade en julklappsbutik!

– Det är behoven som ska styra 
och det är större chans att man får 
det man verkligen behöver när man 
får välja själv och inte det vi tror 
passar. En femårig flicka kanske inte 
alls vill ha en docka eller något som 
anses tjejigt. Det är lätt att våra 
föreställningar styr, säger Maria 

Bäcklund, enhetschef på Drottning-
gatan

ATT VÄLJA SJÄLV gör också att man kan 
få känna sig som vem som helst, även 
om man lever i en svår ekonomisk 
situation. Allt i butiken var nytt och 
det var väldigt fina saker. Leksaker, 
kläder, hygienartiklar och saker till 
hemmet – tack vare generösa gåvogi-
vare. Flera klädföretag hade skänkt 
kläder från sina senaste kollektioner.

– Varje familj som kom hit togs 
emot av en personal och blev lotsad 
runt i butiken medan en volontär 
pysslade och fikade med barnen.

Det var max tre familjer i butiken 
samtidigt, så det var ingen trängsel, 
och familjerna fick gott om tid att 
välja och fundera. Det fanns även 
möjlighet att prova så man fick rätt 
storlek på kläderna man valde.

– Alla har nog inte fått exakt vad 
de önskade sig, men upplägget har 
varit suveränt och känts värdigt. Det 
har uppskattats av familjerna, säger 
Maria.

FÖRUTOM KLÄDER OCH leksaker fick 
julhjälpen in många presentkort från 

både företag och privatpersoner. Långt 
fler än föregående år, vilket är fantas-
tiskt och snäppet bättre än vår egen 
julklappsbutik. Med hjälp av present-
kort på ett stort köpcentrum eller 
varuhus kan familjerna välja själva, 
utifrån behov. Även om julklappsbuti-
ken är bra, blir den av naturliga orsaker 
begränsad i sitt utbud. Därför är 
presentkort något vi kommer fortsätta 
att be om. Under hela året. Det gäller 
även presentkort på mat. Många av 
familjerna som söker hjälp hos oss har 
många barn. Under jul och nyår är det 
flera lediga dagar då hela familjen ska 
äta hemma. Därför är det många som 
efterfrågar pengar till mat. Något vi 
fick förhållandevis lite av.

– Eftersom vi vet att detta är ett så 
stort behov valde Stadsmissionen att 
komplettera så att alla familjer fick 
presentkort på mat. Det är lätt att 
glömma att behoven är väldigt 
basala, även till jul, säger Maria 
Bäcklund.

Varmt tack till alla som skänkt nya 
och fina gåvor som vi kunnat 
förmedla till behövande i vår stad! 

Istället för att personalen 
packade julklappspåsar blev 
det nya steget att öppna en 
julklappsbutik, där de behö-
vande familjerna själva fick 
välja ut julklappar till sig och 
sina barn.

TEXT OCH BILD: SOFIE ERIKSSON



8 GATLJUS 1 2017

KONSTEN ATT BESTÄMMA 
LAGOM MYCKET

I AUGUSTI 2016 öppnade Göteborgs 
kyrkliga stadmission ett HVB-hem 
(Hem för vård och boende) för 
ensamkommande flyktingungdomar 
mellan 16-18 år. Nu har vi varit igång 
i snart ett halvår, vi har jobbat hårt och 
intensivt, och det har varit en spän-
nande och oerhört lärorik tid. Under 
hela uppbyggnaden har vi haft fokus 
på att ungdomarnas åsikter är viktiga 

och att verksamheten skall arbeta med 
”självbestämmande”. 

EN LÄRDOM ÄR att det inte har varit helt 
utan problem. Stigbergets ungdomsbo-
ende är en kollektiv verksamhet. Det 
bor 19 ungdomar med olika behov 
och önskemål under samma tak, 19 
helt unika unga personer. Det är en 
verksamhet för barn. Våra ungdomar är 
under 18 år och räknas som barn. Barn 
skall givetvis ges möjlighet att komma 
till tals, men de kan och skall inte vara 
med att bestämma allt. Några ung-
domar kan ta ett förnuftigt och vuxet 
ansvar, men inte alla. Och vi arbetar 
med en målgrupp som inte är van med 
vare sig demokrati eller medbestäm-
mande. I många kulturer råder ett 
auktoritärt förhållande till äldre vuxna 
och religiösa ledare. Ingen kanske har 
frågat dem tidigare hur de vill ha det.

HUR HAR VI då gjort? Vi har erbjudit 
vägledning och träning in i självbe-

stämmande och medbestämmande. 
Varje vecka har vi så kallade husmöten, 
som vi valt att ha som obligatoriska. 
Det i sig visar på att det är viktigt att 
man är delaktig. Både ungdomarna 
och personalen är med och bestämmer 
agendan över vad som ska tas upp, och 
det har getts möjligheter att komma 
med synpunkter på verksamhetens 
innehåll och kvalitet. Vi har gett infor-
mation genom tolk på ungdomarnas 
modersmål. Att förstå den information 
som ges är grundläggande för att kunna 
göra medvetna och självständiga val.

Ungdomarna har hittills uttryckt 
att vi som verksamhet har haft för-
bättringsområden inom framförallt 
mat-området. De har tyckt att vi har 
lagat fel typ av mat, serverat för små 
portioner och att vi har haft mattider 
som inte stämmer överens med en-
skilda önskemål. En del synpunkter har 
vi bifallit. En del synpunkter har inte 
varit möjliga, pga budget eller annat.

En del frågor har handlat om det 

TEXT: THERESE LANDEN, ENHETSCHEF, OCH REBECCA AXELL, BOENDEASSISTENT
BILD: SOFIE ERIKSSON

Delaktighet, självständighet och demokrati. På Stigbergets 

ungdomsboende blir personalen ställföreträdande föräldrar för 

de ensamkommande flyktingungdomarna där det måste finnas 

balans mellan eget ansvar och tydliga gränser.



9GATLJUS 1 2017

enskilda kontra det kollektiva. En vill 
ha middag kl 21 och en annan vill ha 
det kl 16, då handlar det om att lära sig 
kompromissa. En träning i demokrati. 

Men det har också varit önskemål 
som vi sagt nej till. Verksamhetens 
rutiner handlar ofta om omsorg för 
ungdomarna på olika sätt. Erfarenhets-
mässigt skapar rutiner förutsägbarhet 
och trygghet. Några ungdomar har haft 
önskemål om att få komma hem senare 
på kvällarna, eller att få ha kompisar/
gäster hemma som de själva vill. Någon 
vill få äta när som helst och vad som 
helst eller bestämma att personal som 
sagt emot dem inte skall få jobba kvar. 
Vi tror på att om verksamheten skulle 
tillgodose vissa önskemål så skulle detta 
leda till kaos och en enorm otrygghet. 
Vi måste visa att vi är deras ställföre-
trädande föräldrar, och då skall vi inte 
vara gränslösa. 

HUR LÅTER VI ungdomar bestämma en-
skilt? När en ungdom flyttar in hos oss, 
och om det finns fler än ett tomt rum, 
får de önska vilket de vill ha. Rum-
men är grundmöblerade med samma 
inventarier, men därefter lägger vi oss 
inte i hur de vill placera sin säng, vart 
skrivbordet ska stå eller huruvida de vill 
sätta upp ett fotografi på sin familj på 
väggen eller inte. 

En betydande del av stödet och om-

sorgen som vi ger ungdomarna, ger vi 
enskilt. Vi har avsatt tid i verksamheten 
där personalen skall vara tillgänglig, tex 
för läxhjälp. Det handlar mycket om 
möten, och mellanmänskliga relatio-
ner. Personalen är närvarande, och det 
skapar en trygghet. 

EN ANNAN DEL av självbestämmandet 
handlar om fundamentet i Stadsmissio-
nens värderingar - ”vem är du och vad 
behöver du”?  Vi behöver utforska detta 
tillsammans med ungdomen. Vilka är 
de enskilda önskemålen och behoven?  
I vår verksamhet jobbar vi med så 
kallat kontaktmannaskap, där varje 
boendeassistent har lite extra fokus på 
ca 2-3 ungdomar. Man behöver avsätta 
tid och har olika arbetssätt för det 
arbetet.  Kontaktpersonalen måste vara 
lyhörd och formulerar konkreta och 
nåbara mål för den enskilde. Det är det 
som är ledstjärnan för vårt arbete. Eller 
19 ledstjärnor. En hel himmel. 

Vad är ”att bestämma lagom 
mycket”? Det handlar om rättigheter 
och skyldigheter.  Mognad och ansvar. 
Budget och ramar. Enskilt kontra kol-
lektivt. Det är en konst.

Och kanske är det så att det inte 
alltid är negativt att inte vara med att 
bestämma i allt, valmöjligheterna är 
oändliga och en stor faktor till (besluts)
ångest. 

Ungdomarna på boendet har olika behov. Ibland tar man hänsyn till individen, men 
ibland måste man också visa hänsyn för kollektivet.

Fler exempel på 
självbestämmande

Självbestämmade och del-
aktighet är viktigt i hela vår 
organisation och det sker på 
många olika sätt. Nedan finns 
fler exempel.

• Äldreboendet Götaholm 
har tre rum för sambo-
ende så att man ska ha 
möjlighet att fortsätta 
dela vardagen med sin 
livskamrat.

• På Öjersjöhemmet får 
de boende ta med sina 
husdjur. Något som är 
mycket uppskattat.

• Alla är med på perso-
nalmöten och deltar i 
utvecklingen på Insam-
lingscentralen oavsett 
om du är anställd, deltar 
i arbetsmarknadspro-
gram eller kommer ifrån 
frivården.

• Alla Stadsmissionens 
olika boenden arbetar 
utifrån en individuell 
handlingsplan framta-
gen tillsammans med 
individen.

• På Ergon är målsättning 
att alla ska delta i medar-
betarträffar där man kan 
göra sin röst hörd och 
tycka till om sin arbets-
plats. Detta är också ett 
sätt för att påvisa hur den 
svenska arbetsmarkna-
den fungerar över lag då 
många på Ergon är nya i 
Sverige.

• Den som får en lägenhet 
genom Stadsmissionen 
Bostad först får välja 
mellan två lägenheter. 
Efter 18-24 månader 
med individuellt stöd får 
den boende ta över första 
hands-kontraktet.
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Avalon har genomfört två kampanjer 
tillsammans med och till förmån 
för Göteborgs Stadsmission. I båda 
kampanjerna har konstnären Karo-
lina Palmér anlitats. Konstnären har 
tagit fram ett motiv till vardera kam-
panj. Vid första tillfället användes 
bilden till kuddfodral som användes 
av Avalon, men som också gick att 
köpa. Vid andra tillfället fick Karoli-
nas bild fungera som ett signum.

Pengarna från de båda kampanjerna 
har gått till Stadsmissionens arbete med 
utsatta barn.

Varför valde ni att arbeta tillsam-
mans med en konstnär?

– Avalon är ett utpräglat konst- 
och designhotell och då passar det 
utmärkt att samarbeta med Karolina 
för att visa att vi är genuint intres-
serade av konst och att konsten går 
att använda på många sätt, säger 
Torbjörn L. Johansson, ägare och vd.

Vad har ni fått för reaktioner från 
era gäster?

– Bara positiva reaktioner! Alla 
gäster blir glada och förnöjda när 
man som företag också vill hjälpa till 
med samhällsbygget. Denna gång 
så bad vi inte gästerna att skänka 
något, utan vi tog 10 kronor per 
maträtt som såldes under perioden, 
och skänkte till Göteborgs Stadsmis-
sion utan att höja priset till gäst.

Varför valde ni att ingå ett samar-
bete med just Göteborgs Stadsmis-
sion?

– Vi valde Göteborgs Stadsmis-
sion för att organisationen är lokalt 
förankrad och mycket trovärdig 
samt inte minst det mycket fina må-
let att hjälpa barn i utsatthet, säger 
Torbjörn L. Johansson.

MED KONST SOM MEDEL

Avalon och Göteborgs Stads-

mission har samarbetat i två 

kampanjer. I båda kampanjer 

jobbade man tillsammans 

med en konstnär.

Vill ditt företag stödja 
Göteborgs Stadsmission? 
Ta kontakt!

Ansvarig företagsvänner:
Karin Spigelman 
031-755 36 14 
Ansvarig Framtidspartner:
Anette Tingets 
031-755 36 20
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STOR UPPMÄRKSAMHET FÖR JULKAMPANJ
I julas satte Göteborgs Stadsmission med hjälp av reklambyrån 
Dear Friends & Shout fokus på barnen i julkampanjen. Det hela 
startade med en gerillakampanj där vi placerade ut nallar runt 
om i stan. Alla nallar hade en berättelse om ett utsatt barn runt 
halsen. Därtill skapades en film i en rättssal där nallen sitter som 
enda vittne till det som hände barnet. Många gånger är nallen 
det tysta vittnet. Kampanjen fick stor medial spridning och vi 
fick ett lyckat insamlingsresultat.

KONSERTDAGS I DOMKYRKAN!
Lördag 8 april kl 12 i Domkyrkan, tema uppmuntran.
Inte bara – men både Bach och Biermann finns på reportoaren. 
Detta blir alltså en körkonsert med Göteborgs Kammarkör 
under ledning av Gunnar Eriksson. Konserten ingår i Henrik 
Cervins konsertserie nr 17 till förmån för Göteborgs Stadsmis-
sion, dit kollekten går.

GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION ÄR I BEHOV AV VOLONTÄRER. 
ÄR DU DEN VI SÖKER?

För våra verksamheter och våra besökare är det viktigt med kontinuitet. Därför söker vi nu volon-
tärer som kan bidra långsiktigt med sin tid. Stadsmissionen är en organisation med många olika 
verksamheter och därför kan volontäruppdragen se vitt skilda ut. Det som är gemensamt för alla 
uppdrag är att se till våra besökares behov och att sätta människan i centrum.

Vissa uppdrag är återkommande veckovis i våra verksamheter och vissa uppdrag är punktinsatser 
vid olika event och aktiviteter.

INTRESSERAD? 
Kontakta vår volontärsamordnade Jakob Lindman:
Ring 031-755 36 17 eller maila jakob.lindman@stadsmissionen.org

Kan en lott skapa
en trygg vardag?
Nej, en lott kan inte skapa en trygg 
vardag. Det vore väldigt förenklat att 
se det på det sättet. Men den som 
köper en lott i PostkodLotteriet bidrar 
till att viktiga organisationer kan göra 
bra saker, som till exempel att hjälpa 
utsatta människor till ett tryggt
och meningsfullt liv. 

Stort tack Stadsmissionerna
för allt ni gör, och stort tack
alla lottköpare som möjlig-
gör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se 
om du eller en anhörig spelar för mycket. 
Mer info på postkodlotteriet.se

Putte Nelsson är vinstutdelare 
i PostkodLotteriet.

#postkode� ekten

GtbStadsmission_januari.indd   1 2017-01-31   09:48
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edan flera år har Göteborgs 
Stadsmission ett samarbete med 
GöteborgsVarvet. Organisatio-
nen ingår i välgörenhetsgruppen 

och alla som vill kan välja att springa i 
Stadsmissionens tröja och därmed visa 
att man är med och gör skillnad i vår 
stad. Det kostar lite mer att anmäla 
sig till välgörenhetsgruppen, men alla 
pengar som kommer in – över en halv 
miljon varje år – går till vårt sommar-
läger där barn och deras föräldrar som 
lever i social och ekonomisk utsatthet 
får möjlighet att vara tillsammans och 
njuta av sommaren.

För de barn och unga som kommer 
till Stadsmissionens sommarläger är det 
ofta enda möjligheten att få uppleva 
sådant som många av oss tar för givet. 
Att få bada, grilla och spela brännboll. 

Många får pröva på att simma och 
cykla för allra första gången. 

I år har vi även uppmanat anställda 
hos en av våra närmaste samarbets-
partners, Svenska kyrkan, att vara med 
och springa för barnen. Det är ett bra 
sätt att manifestera närheten mellan 
organisationerna. Särskild ambassadör 
för kyrkan i Team Stadsmissionen är 
Henrik Törnqvist som är kyrkoherde 
i Bergsjön och som dessutom sitter i 
Stadsmissionens styrelse. 

– Det är roligt att ha en bra anled-
ning att ge sig ut och träna. Det kan 
vara lite trögt att komma ut och 
springa annars. Att springa Göteborgs-
Varvet för Stadsmissionen är också 
ett väldigt bra sätt att bidra till ett 
bättre Göteborg. Man mår bra och gör 
skillnad. Att vi gör detta tillsammans är 

också ett sätt att lyfta fram och stärka 
de nära banden mellan Svenska kyrkan 
och Stadsmissionen. Jag tycker att 
Stadsmissionen är en fantastisk orga-
nisation och jag minns fortfarande när 
jag var tio år och min pappa tog med 
mig för att lämna in kläder som han 
samlat in till behövande, säger Henrik. 

VILL DU OCKSÅ VARA MED? 

Eftersom pengarna går till utsatta barn, 
kan vi garantera ett gott resultat!

Anmäl dig till Team Stadsmissionen 
på http://www.goteborgsvarvet.se/
goteborgsvarvet-21-km/charity/

Vill du inte springa går det lika bra 
att komma och heja fram våra fantas-
tiska löpare! Vi ses den 20 maj!

GARANTERAT GOTT RESULTAT

S

TEXT: MALIN LERNFELT 
BILDER: SOFIE ERIKSSON/MALIN LERNFELT
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RENSA UT – LÄMNA IN
Second hand-butikerna 

Ebbes Hörna ägs och drivs av 

Göteborgs Stadsmission.

GENOM ATT LÄMNA in hela och rena 
prylar och kläder som du inte längre 
behöver bidrar du till ett positivt 
kretslopp i Göteborg. Alla insamlade 
ting sorteras och fördelas till våra 
second hand-butiker, men vi förmedlar 
även gåvor efter behov direkt till våra 
sociala verksamheter. Vi förmedlar även 
rekvisitioner till behövande människor 
så att de själva kan gå till våra butiker 
och välja ut vad de vill ha.

Genom att handla second hand 

Bra för miljön

Arbetstillfällen
Social nytta

Insamlade gåvor

Sortering/
fördelning

Butik

Social verksamhet

Remake }

BELLEVUE

CENTRUM

FRÖLUNDA

KRETSLOPPSPARKEN 
ALELYCKAN

STIGBERGSTORGET

SVINGELN
VÅRVÄDERSTORGET

    Butiker i Göteborg:
Ebbes Hörna, Bellevue
Adress: Korpralsgatan 1
Telefon: 031-755 37 82
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag-söndag kl 10-15

Ebbes Hörna, Centrum
Adress: Vallgatan 1
Telefon: 031-755 37 88
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag kl 11-16

Ebbes Hörna, Frölunda
Adress: Lergöksgatan 4
Telefon: 031-755 37 84
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag-söndag kl 10-15

Ebbes Hörna, Alelyckan
Adress: Lärjeågatan 12
Telefon: 031-755 37 87
Öppet: måndag stängt, 
tisdag-fredag kl 10-18, 
lördag-söndag kl 10-16

Ebbes Hörna, Stigbergstorget
Adress: Amerikagatan 4
Telefon: 031-755 37 85
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag kl 10-16

Ebbes Hörna, Svingeln
Adress: Norra Ågatan 6
Telefon: 031-755 37 02
Öppet: vardagar kl 10-17

Ebbes Hörna, Vårväderstorget
Adress: Vårväderstorget
Telefon: 031-755 37 83
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag kl 11-15

Övriga insamlingsställen:
Insamlingscentralen
Adress: Korpralsgatan 2
Telefon: 031-84 20 20
Öppet: vardagar kl 8.30-16.30

Ebbes Hörna, Alingsås
Adress: Göteborgsvägen 16
Telefon: 031-755 37 80
Öppet: vardagar kl 10-18, 
lördag kl 10-14

Du kan lämna dina saker på följande ställen:

minskar belastningen på vår gemen-
samma miljö. Alla vinster från försälj-
ningen går tillbaka in i verksamheten 
så att vi kan hjälpa fler människor i vår 
stad. 

Nästa gång du rensar i garderober 

och förråd – lämna dina saker till Gö-
teborgs Stadsmission! Nedan ser du var 
du kan lämna dina saker. 

Har du inte möjlighet att själv 
lämna in dina grejer kan du ringa 
031-84 20 20 så hämtar vi!
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Har du frågor om gåvor? Kontakta Tommy 
Bjurström på Göteborgs Stadsmissions gi-
varservice. Du kan ringa vardagar kl 8-12. 
Tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av:

Harry Larsson
Ruth Holmén
Erna Gröper
Lena Ström
John Gustafsson
Evert Olofsson
Carina Klämberg
Göran Gabrielsson
Eric Swedberg
Annalisa Carlsson
Gertrud Hagström
Margit Franck
Dennis Nilsson
Einar Lundberg
Maj-Lis Jarlinder-
Nilsson
Pär Söderlund
Bruno Johansson
Barbro Malmros
Birgit Sidbrant
Ulla-Britt Blom
Ulf Andersson
Reinert Nilsson
Lars Lindell
Edit Löwhall
Gun Höglund
Ingrid Hansson
Signe Andersson

Emma Eriksson
Monica Palm
Eva Marcusson
Ingalill Solberg
Wilhelm Ängermark
Tomas Engel
Vega Sköld
Lars Ruergård
Karl-Evald Kallhag
Astrid Svensson
Anne-Marie Nilsson
Bertil Magnusson
William Setterborg
Gunnel Irwert
Mai Johansson
Ingemar Windt
Bengt Hagström
Märta Bjureblad
Michael Cedstrand
Inger Ramnerö Gus-
tafsson
Klara Wikström
Åke Ek
Birgit Margareta 
Johansson
Hjördis Höij
Kurt Edman
Aina Albertsson

Brigitte Örnhov
Erling Andersson
AnnMarie
Thorild Gustavsson
Vera Ling
Anna Karlsson
Bertil Jansson
Margaret Harris
Jan ”Putte” Mårtens-
son
Solveig Öberg
Vaike Nordenhäll
Monica Lundmark
Solveig Wern
Majt Sandström
Sven Orsman
Kenneth Karlevid
Ragnar Persson
Greta Söderblom
Janne Com RingUp 
Kungen
Alice Börjesson
Margit Johansson
Risto Paula
Astrid Hjörne
Ulla Freje
Ann-Marie Reimbert

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till 
Göteborgs Stadsmission:

GIVARSERVICE

TESTAMENTERA

Victoria Wagner
Elver Jonsson
Kaisa Svennberg
Peter och Madeleine 
Bergh
Urban Norén
Sylvia Nilsson
Roger Kusthed
William och Walter
Elin Martinsson
Anna-Märta Aspman
Sylvia Nilsson
Eva

Karl Persson
Emil, Anton och Albin
Micka och Jonte
Linus Bille
Annika Strandh
Barbro Olausson
Familjen Larsson/Jo-
hansson
Helen Resar
Ingela & Knut
Henke  & Mia
Viola
Sofia Ekvall

Den lyckliga klappvin-
naren
Lennart Angerbratt
Lars Bäckström
Viola Anna Gunnel 
Sager-Aspelin
Anette Magnusson
Orvar Leandersson
Lars Jerrestrand
Elin och David Olsson
Margareta Berglund
Arto Matkaniemi

TILL ATT BÖRJA med, ett stort tack för ert stöd 2016! Tack vare 
era gåvor har vi kunnat hjälpa och stötta många människor i 
vår stad. Vi hoppas att ni vill vara med även i år. Ni behövs!

Vi ser en utbredning av sociala problem och vidgade klyftor i 
samhället. Göteborgs Stads-
mission möter allt fler männ-
iskor som lever i utsatthet och 
som kommer till oss för att få 
hjälp på olika sätt. Det innebär 
att vi måste öka vår insamling 
av ekonomiska medel för 
att kunna klara de växande 
behoven. Vi är helt beroende 
av generösa givare som bidrar 
till våra verksamheter.

VI FICK ETT mycket stort 
antal nya privata gåvogivare 
under hösten, vilket är väldigt kul. Vi hoppas att ni väljer 
att fortsätta stödja oss på olika sätt. Genom rekrytering via 
dörrknackning och telefon har antalet månadsgivare vuxit 
kraftigt, vilket är oerhört viktigt för att få en stabil insamling. 
Ju fler månadsgivare vi har desto lägre administrativa kostna-
der får vi samtidigt som vi kan planera mer långsiktigt.

VI PROVAR KONTINUERLIGT nya sätt att bredda och nå vår mål-
grupp. Det finns fortfarande många göteborgare som inte vet 
så mycket om vårt omfattande sociala arbete. Där kan våra 
befintliga givare vara med och bidra till att sprida informa-
tion om vår verksamhet. Ett sätt att göra det är att följa oss 
på våra sociala kanaler som Facebook, Instagram, Twitter och 
LinkedIn och dela med sig till sina vänner. 

VI SER OCKSÅ att företag mer och mer får upp ögonen och 
visar intresse för sociala frågor. Alla våra företagsvänner bidrar 
med pengar och många även med sin specialistkompetens. Vi 
ser att det finns en stor potential i olika former av samarbeten 
med det lokala näringslivet i Göteborgsregionen. 

ETT ANNAT SÄTT att stödja vår verksamhet är att lämna in hela 
och rena kläder och prylar till våra second hand-butiker Eb-
bes Hörna som finns runt om i Göteborg och i Alingsås. Eller 
att själv handla i butikerna. (Se mer på s 13.)

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi behöver 
er även 2017!

Du vet väl om att du kan testamentera till 
Göteborgs Stadsmission? Har du frågor 
kring testamentesärenden – kontakta 
Gunilla Persson så hjälper hon dig. 
Du når Gunilla på tel: 031-755 36 02 eller 
e-post: gunilla.persson@stadsmissionen.
org

TEXT: TOMAS CARLSTRÖM, 
INSAMLING- OCH KOMMUNIKATIONSCHEF

Tomas Carlström
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Skicka in ditt svar senast den 15 april till: 

Korsord 
Göteborgs kyrkliga stadsmission 
Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Namn:..................................................................................

Gatuadress:........................................................................

Postadress:.........................................................................

Lös korsordet ovan. De blå rutornas bokstäver lagda i rätt ordning bildar ett ord – vilket? 

Skriv ordet här:  ..................................................................

Vinnare i Gatljus korsord nr 4 2016 

Majvor Nilsson, Billdal, Margret Ågren, Ed, och 
Marika Lindstedt, Göteborg. Grattis! Ni får boken 
En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité och 
Jesper Waldersten.

Rätt ord i föregående nummer: JULFRIDEN

Du kan även maila svaret till kommunikation@stadsmissionen.org Ange korsord som ämne. Glöm inte att ange namn och postadresss!
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TACK Framtidspartners och Företagsvänner som valt att stödja oss under 2017!
Vill du bli Framtidspartner kontaka Anette Tingets 031-755 36 20, anette.tingets@stadsmissionen.org

Vill du bli Företagsvän kontakta Karin Spigelman 031-755 36 14, karin.spigelman@stadsmissionen.org

Framtidspartners

Guldvänner

Silvervänner


