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Gråzon. Glapp mellan hjälp och behövande.       
Socialchef och biträdande socialchef menar att allt fler har 
svårt att få hjälp med bostad. Läs mer på sida 8.

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION  

FOKUS: HEMLÖSHET SIDA 4-8, 13

NUMMER 4 | 2017

Julen. Så här kan du hjälpa till!

Gå ihop med vänner, kollegor och familj för 
att hjälpa göteborgare i utsatthet. Sida 10.

”VAR SKULLE JAG SOVA? 
UTOMHUS FÖR ATT SEDAN 
JOBBA PÅ DAGEN?”
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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. 

VÅR ÅSIKT

D et enda beständiga är förändring-
en! Där någonstans, i skärnings-
punkten mellan två djupt mänsk-
liga erfarenheter och förmodligen 

också sanningar befinner sig Göteborgs 
kyrkliga stadsmission denna höst.

I mitten av oktober fick vi stor publicitet 
åt vår forskningsöversikt av den fattigdom 
vi möter, i Göteborg och hos landets övriga 
Stadsmissioner. Att vi möter människor 
som ingenting har. Att vi dagligen möter 
människor som är hungriga. Att det är så 
många människor som har rätt till hjälp via 
socialtjänst, psykiatri 
och försäkringskassan 
men inte får den. Att 
de är så många men 
att de inte syns i den 
offentliga svenska myndighetsstatistiken. Vi 
kallar dem de ohjälpta medborgarna.

JAG LÄSER OM Allan Hallén som fanns med 
i den innersta kretsen som grundade vår 
Stadsmission. Hans erfarenheter är våra 
erfarenheter, trots att det gått 65 år. I vår 
stad (och i alla andra städer) finns alldeles 
för många människor som inte har möjlig-
het att köpa vinterkläder när frostnätterna 
obevekligen kommer. Jag har träffat Allan 
Hallén en gång, 1988, i samband med att 
han firade sitt 50-års jubileum som diakon 
på Stora Sköndal. Jag minns honom som en 
fin och då lågmäld man. Han gjorde intryck, 
konstaterar jag så här nästan 30 år senare!

VI HAR SÅ mycket framför oss! Vi har så 
många människor som även denna vinter 

kommer att behöva stöd från oss. Utveck-
lingen av vårt arbete med Bostad Först-
modellen för stadens hemlösa är en oerhört 
viktig del för att skapa en verklig förändring 
åt dem som kanske aldrig haft en nyckel till 
ett eget hem. Vi hoppas fortfarande på att 
stadens fastighetsägare ska ta ytterligare steg 
i sitt samhällsengagemang tillsammans med 
oss. Vi klarar det inte på egen hand. 

EN ANNAN VIKTIG samarbetspartner är 
Svenska kyrkan. Där sker stora förändringar 
på församlingsnivå just nu, säkert till det 

bättre! Men förändring skapar osä-
kerhet, även inom kyrkan, och en 
konskevens är att det ekonomiska 
stödet till vår Stadsmission sjunker 
med mångmiljonbelopp nästa 

år. På de flesta håll, med några få lysande 
undantag, prioriterar man den egna, lokala 
verksamheten och klipper bort det nödvän-
diga stödet för Stadsmissionens arbete bland 
Göteborgs mest utsatta. Vi tvingas skära ner 
i och begränsa våra insatser. Färre kommer 
att kunna få hjälp trots att vi vet att de är fler 
än på mycket, mycket länge.

NU STÅR ADVENT och jul för dörren. Ha gärna 
de utsatta göteborgarnas behov i åtanke när 
ni får frågan om att bli månadsgivare, när 
Julklappsvagnen kommer och när vår jul-
kampanj drar igång. ”Det folk som vandrar i 
mörkret ska se ett stort ljus”. Låt detta kon-
kretiseras i nya möjligheter för de människor 
som har det allra svårast, som faktiskt, är 
hungriga och behöver få mat!

”Vi klarar det inte på 
egen hand.”

INTET NYTT UNDER SOLEN!

LOTTA 
SÄFSTRÖM

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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■ Den 28 november hänger vår 
volontär Maria Körle sin utställning i 
S:t Johanneskyrkan. Välkommen!

GE EN GÅVA VIA SWISH!

28/11

B
ILD

: FR
ID

A
 LU

N
D

M
A

R
K

Du vet väl om att Göteborgs kyrkliga stads-
mission har Swish? Med Swish kan du enkelt 
ge valfritt belopp i gåva. Det är klart på några 
sekunder! Vårt nummer är 900 17 02.

Internationella
fattigdomsdagen

Den 17 oktober, på Internatio-
nella fattigdomsdagen släppte 
Sveriges Stadsmissioner, där 
Göteborgs Stadsmission ingår, 
årets Fattigdomsrapport. 
Det är den tredje i ordningen 
och rapporten baserar sig 
på ett forskningsprojekt som 
Sveriges Stadsmissioner driver 
tillsammans med Magnus Karls-
son, docent i socialt arbete vid 
Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 
Forskningen syftar till att kart-
lägga fattigdomsutvecklingen 
i Sverige.

Det vi kan se är att tusentals 
människor varje år kommer 
till stadsmissionerna för att få 
hjälp med så grundläggande 
behov som mat och kläder. Fat-
tigdomen är påtaglig och den 
växer. Det handlar om männ-
iskor som kommer till Stadsmis-
sionen för ett mål mat och för 
att värma sig. Det är människor 
som inte har någonstans att 
bo. Ändå redovisar regeringen 
i sin Agenda 2030-rapport att 
det inte finns någon fattigdom 
i Sverige. 

Nästan två tredjedelar (2/3) av 
alla i kartläggningen regist-
rerade insatser hos stadsmis-
sionerna ute i landet utgjordes 
av utdelning av mat eller 
subvention av mat. Det är den 
allra vanligaste insatsen, till 
exempel 72 procent av all hjälp 
i Göteborg. 

Rapporten finns att läsa i sin 
helhet på Stadsmissionens 
hemsida: 
www.stadsmissionen.org

Den 17 oktober hölls även ett seminarium om ämnet
med Göteborgs Stadmissions socialchef Lennart Forsberg, 
kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) 
och Peter Dellgran, professor i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet.
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– Självklart är jag glad. Men jag har 
betalat ett pris för den. Yosef Amin 
håller en knuten näve framför munnen 
och hostar till innan han fortsätter:

– Jag har betalat ett pris för den i 
fem och ett halvt år. Det är inte rätt.

Yosef har precis fått en lägenhet. Nu 
är det en vecka kvar tills att kontraktet 
skrivs på. Fram till dess bor han på 
vandrarhem. En av de bättre tillfäl-
liga boendelösningar han haft under 
de senaste fem och ett halvt åren som 
hemlös i Göteborg. 

– Jag skäms inte över att jag var 
hemlös, det händer. Alla människor 
kan göra fel och ska inte dömas för det 
hela livet, säger han.

FÖR YOSEF BÖRJADE det med att han 
efter två år sa upp lägenheten i Kalmar 
han fick när han kom till Sverige. Han 
skulle resa utomlands en längre tid 
och ville inte att den skulle stå tom. 
När Yosef kom tillbaka flyttade han till 
Stockholm.

– Jag letade efter jobb, men det var 
mycket svårt. Jag har inte jobbat med 
händerna innan, jag hade ett kontors-
jobb i mitt hemland. Jag sa att jag kan 
lära mig. Men det var svårt, de vill 
alltid ha referens och erfarenhet. Jag 
bodde på härbärgen och vandrarhem.  
Jag stannade där i ett och ett halvt år, 
sen blev jag trött. Det är inte ett liv, 
säger han.

Yosef flyttade från Stockholm och 

hoppades att svårigheterna med att 
få jobb och bostad kanske berodde 
på att det är en storstad. Därefter har 
han bott i Luleå, Umeå, Malmö och 
Jönköping innan han till sist hamnade 
i Göteborg. 

– Jag bodde i alla städer i två, tre 
månader. I varje stad var det samma 
sak. Det var svårt med lägenhet men 
jag tänkte att om jag stannar ett tag, 
kanske jag får ett jobb. Om jag får ett 
jobb, får jag lite pengar och kan hyra 
en lägenhet i andra hand. Men det var 
svårt med jobb, säger han.

Snart tog pengarna slut. Yosef hade 
dessutom skulder hos Kronofogden 
som gjorde det ännu svårare att få en 
bostad på den öppna bostadsmarkna-
den. Och utan egen bostad hade han 
väldigt liten chans till skuldsanering.

Kontakten med Stadsmissionen star-
tade i Gatljusets gamla lokaler, som då 
var en öppen verksamhet med nattplat-
ser. Yosef använde dock inte nattplat-
serna. Han hyrde i andra hand, hyrde 
svart, sov hos bekanta och till slut ut-
omhus. Men han brukade komma till 
Gatljuset för att spela schack och prata 
fotboll med Lars Eriksson, vägledare på 
Gatljuset.

– Efter att Gatljuset flyttade hade 
vi ett glapp där vi inte hade kontakt, 
berättar Lars Eriksson. Vid ett senare 
tillfälle var jag vid de gamla lokalerna 
innan de revs, och hittade Yosef där 
bland bord och bänkar som fanns 

MOMENT 22
Stadsmissionen ser en förändrad bild av hemlösheten växa 

fram. En bild där allt fler människor inte får, eller ens klarar 

av att söka, hjälp men som inte heller lyckas ta sig ur sin 

situation på egen hand.
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utanför, sovandes. Då förstod jag att 
det inte gick så bra för honom. Vi kom 
överens om att försöka göra något åt 
det här.

YOSEF HADE UNDER en längre tid fått 
försörjningsstöd men inte lyckats ta sig 
vidare. Han satt fast i ett moment 22. 
Utan arbete kunde han inte få bostad, 
och utan bostad hade han svårt att 
söka, och kunna sköta, ett arbete.

– Jag fick ett tillfälligt jobb en gång. 
De ville ha mig, men jag kunde inte 
ta det. Jag skulle vara klar klockan 
ett på natten. Var skulle jag sova då? 
Utomhus för att sedan gå till jobbet på 
dagen? Säger han.

Lars och Yosef påbörjade vad som 
skulle bli en långdragen process och 
bestämde sig för att börja med att söka 
sjukvård. Yosef hade problem med 
lungorna och andningen, vilket visade 
sig vara lungemfysem som försämrades 
av att han sov utomhus. Han blev sjuk-
skriven och via stadens fältenhet fick 
han akut nattplats. Det framkom även 
att han mådde dåligt psykiskt, vilket 
längre fram klassades som posttrau-
matiskt stressyndrom från krigs- och 
tortyrupplevelser.

– Vi sökte hjälp med kris- och 
traumahantering och det var en lång 
process i sig, det är ett väldigt litet 
nålsöga för att bli antagen som patient, 
och paradoxalt nog kräver det en stabil 
social situation, säger Lars Eriksson.

Ännu ett moment 22. För att få 
behandling var han tvungen att ha en 
stabil social situation med boende, och 
för att hitta ett boende behövde han 
hjälp. Socialtjänsten bedömde dock att 
han inte ingick i den målgrupp som via 
dem kan få hjälp med bostad.

– Vi bjöd in socialtjänsten till det 
här mötet med kris och traumamottag-
ningen. Det var på något sätt startskot-
tet till att bevisa att Yosef inte kunde 
räknas tillhöra den vanliga målgruppen 
självständiga personer.

EFTER ETT FÖRSTA avslag samlades mer 
underlag och fördjupade utlåtanden 
från läkare in. Förslaget kom då att han 
kunde söka bostad någon annanstans 
i landet, trots att hans sjukdom och 
behandling begränsade honom geo-
grafiskt. En ny ansökan och utredning 

gjordes. I denna omgång fick Yosef 
bifall, han skulle få hjälp. Socialtjänsten 
föreslog en remiss till fastighetskontoret 
för ett så kallat kommunalt kontrakt, 
som går att söka med referenser. Efter 
tre-fyra månader kom ansökan tillbaka. 
Avslag. Yosef var inte folkbokförd i 
Göteborg, vilket man missat att kon-
trollera. Lars hjälpte honom att skriva 
sig på kommunen och gjorde en ny 
ansökan. 

– Ytterligare tid förflöt och det blev 
avslag igen. Fastighetskontoret äger 
fortfarande rätten att ta beslut, och då 
blev det nej, han måste ha referenser 
först. Så han behövde få ett referensbo-
ende. Tillbaka till socialtjänsten igen. 
Nu fick det vara nog, säger Lars.

Med en ursäkt för hur Yosefs ärende 
hade hanterats satte socialtjänsten 
igång med att söka bostäder med stöd. 
För två veckor sedan, två och ett halvt 
år efter att Lars och Yosef satte igång 
processen, fick Yosef beskedet att han 
har fått en lägenhet.  

– Min handläggare sa till mig ”var-
för har du inte fått den här tidigare?  
Du borde fått den för länge sedan”. Jag 
skulle inte ha klarat kontakten med 
socialen utan Lars. Han har följt med 
mig på nästan varje möte. Jag försökte 
gå själv men det blev kaos. En gång sa 
jag till handläggaren: ”jag är en per-
son”. Yosef tittar mig i ögonen, väntar 
tyst en stund och fortsätter sedan:

– ”Prata med mig som en person. 
Du skickar runt mig som en boll och 
jag förstår ingenting”.

FÖR YOSEF HANDLADE mycket av 
hjälpen av Lars och Stadsmissionen 
om att bevisa att det fanns försvårande 
omständigheter som gjorde att han inte 
klarade av sin situation på egen hand. 
Yosef viker sin mössa på längden, tvin-
nar den runt handen när han pratar.

– Lars har hjälpt mig i två och ett 
halvt år, han vet allt om mig, stort och 
smått. Jag säger inte att jag är perfekt, 
jag har gjort fel. 

Yosef berättar att när det vissa nätter 
blev kallt, när centralstationen och 
Nordstan hade stängt och han inte 
visste var han skulle gå, gick han till 
casinot.

– Jag blev spelberoende. Men hur 
blev jag spelberoende? Om jag hade ett 

hem, skulle jag inte spela. 
– Till slut vaknade jag och sa, vad 

fan är det jag gör? Så jag slutade. Men 
det finns folk som inte slutar. De 
fortsätter, fortsätter, fortsätter. När man 
är hemlös får man andra problem. Man 
blir narkoman, alkoholist, spelberoen-
de, kriminell. Det finns folk som klarar 
det bättre, som tänker att det blir bättre 
imorgon. Men andra ser bara att nej, 
det är samma sak imorgon som idag, 
och därför ska jag dricka och glömma. 
Men de glömmer inte. De vaknar och 
alla problemen är tillbaka.

YOSEF HAR LÄST ekonomi, kan fem 
språk, har en egenskriven diktsamling 
på arabiska och förklarar för mig varför 
börsen rör sig upp och ned. Sen skrat-
tar han med hela ansiktet och säger att 
nu blir det för krångligt, jag kan inte 
förklara mer. 

Förut, innan han blev sjuk, höll han 
även på mycket med sport. Han är ett 
stort fotbollsfan, Arsenal är hans lag 
sedan 31 år tillbaka. Men själv har han 
framförallt tränat boxning. Det är en 
speciell träningsform berättar han. För 
att bli boxare behöver man springa fem 
dagar i veckan, minst en mil åt gången, 
i en månad. Sen behöver man hoppa 
hopprep i två-tre månader. Sen kan 
man börja träna boxning. 

– Ibland när jag ser människor 
träna, blir jag mycket ledsen för att jag 
kan inte göra det nu. Men jag spelar 
schack istället. Jag spelar i Johannes-
yrkan varje dag. Det är inte profes-
sionellt, men det spelar ingen roll. Jag 
behöver inte vinna. Det är bara enjoy 
time.

SEDAN NÅGRA MÅNADER tillbaka har 
personalen på Gatljuset sett en kraftig 
ökning av besökare som likt Yosef fallit 
mellan stolarna och hamnar, eller riske-
rar att hamna i, hemlöshet.

– Det offentliga har ingen skyldig-
het att tillhandahålla bostäder eller 
att vara behjälplig med anskaffning av 
bostad för den som saknar bostad. Men 
som jag ser det uppstår ett systemfel 
när det offentliga gör bedömningen att 
personen i fråga är självständig och inte 
tillhör målgruppen, utan att ha tagit 
hänsyn till om hen har förmåga att 
kommunicera och redovisa sin faktiska 
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situation eller inte. Utfallet blir ovisst 
och avhängit om alla faktorer som 
påverkar har tagits med eller inte i be-
dömningen. Om den personen, som i 
Yosefs fall, de facto inte har klarat av att 
skaffa en bostad under flera år, tycker 
jag att det är rimligt att göra en grund-
lig utredning i syfte att ta reda på hur 
det kommer sig. Jag kunde inte heller 
se detta direkt i Yosefs fall. Det tog tid i 
vår kontakt att få fram alla försvårande 
omständigheterna som att det fanns ett 
spelmissbruk som var sprunget ur ett 
posttraumatiskt stressyndrom, lung-

emfysem, språk- och kultursvårigheter, 
dålig samhällsorientering. Alla de här 
sakerna som på något sätt leder fram 
till att han inte klarade av sin situation.

– Den enskilde måste kunna lita på 
att det offentliga utreder situationen 
oavsett vilken förmåga hen själv har 
att kunna hjälpa till. Annars blir det 
rättsosäkert. I det här fallet blev utfallet 
ett annat när Stadsmissionen trädde 
in, vilket naturligtvis är orimligt, säger 
Lars Eriksson.

LÄGENHETEN YOSEF HAR fått har han 

ett andrahandskontrakt på i ett och ett 
halvt år. Under tiden erbjuds en stöd-
funktion som formas efter det behov 
han har.  Efter den tiden, förutsatt att 
hyrorna betalas i tid och att hyresla-
gen följs, har han sedan möjlighet att 
ta över kontraktet. Men idag ska han 
tillbaka till vandrarhemmet. Ikväll är 
det en VM-kvalsmatch som gäller.

– För att gå vidare måste Holland 
vinna med 7-0 över Sverige. Jag tror 
inte det kommer att gå, säger han.

Yosef känner vid det här laget
S:t Johanneskyrkans volontärer och personal.

Lars Eriksson, vägledare på Gatljuset.
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GRÅZON
Yosef är inte ensam om sin 

situation. Tvärtom menar 

socialchef Lennart Forsberg 

och biträdande socialchef 

Åsa Vilu att glappet mellan 

offentliga insatser och de 

som inte klarar av sin tillvaro 

blir allt större.

– Gatljuset möter allt fler perso-
ner som inte är biståndsberättigade 
utifrån att de anses kunna ”reda ut sin 
situation själva”. Det kan till exempel 
handla om att söka bostad, arbete eller 
skuldsanering. Vi möter dem på grund 
av att de i praktiken faktiskt inte klarar 
sig, säger Åsa Vilu, biträdande social-
chef på Göteborgs Stadsmission.

MÅNGA AV BESÖKARNA på Gatljuset har 
varit i kontakt med socialtjänst, vård el-
ler psykiatri men inte fått den hjälp de 
behövt. Ibland på grund av att ribban 
för vilka som berättigas hjälp har höjts, 
ibland på grund av att besökaren inte 
klarat av att redovisa rätt underlag och 
därför inte fått det stöd man egentligen 
skulle varit berättigad till. I andra fall 
handlar det om att sjukdom, psykisk 
ohälsa, beroende eller andra praktiska 
omständigheter gjort att man inte skött 
sina kontakter och dykt upp på bokade 
möten. 

En relativt vanlig situation är även 
att besöken har bollats mellan flera 
olika myndigheter där ingen av dessa 
har tagit ett helhetsansvar.

– Ofta är besökarna vi möter dåligt 
orienterade i hur välfärdssystemet 
fungerar. Det kan göra att man inte 

har förstått vilket underlag som ska 
redovisas eller att man inte klarar av 
att uttrycka sin problematik och därför 
inte bedöms tillhöra målgruppen hos 
den myndighet där man söker hjälp. 
Man hamnar i en gråzon där man inte 
får hjälp, men inte heller klarar av att 
reda ut sin situation på egen hand, 
säger Åsa Vilu.

– I takt med att samhällets skydds-
nät blir alltmer grovmaskigt har den 
här gruppen inte någon given plats att 
vända sig till för att få det stöd man 
behöver. Vi ser detta som en riskgrupp, 
här finns dels personer som lever i 
hemlöshet och som riskerar att hamna 
i allvarligare former av missbruk och 
psykisk ohälsa, men också personer 
som i dagsläget har en bostad men 
riskerar vräkning då man inte klarar 
praktiska saker som att betala hyra och 
sköta ett hushåll, säger hon.

ÅRETS FATTIGDOMSRAPPORT, ett forsk-
ningsprojekt som Sveriges Stadsmis-
sioner driver tillsammans med Magnus 
Karlsson, docent i socialt arbete vid 
Ersta Sköndal Högskola, visar att en 
fjärdedel av Göteborgs Stadsmissions 
insatser går till målgruppen Åsa Vilu 
beskriver. I och med att detta ofta 
är människor som inte fullt ut för-
står, eller klarar av, systemet och som 
dessutom många gånger saknar bostad, 
syns de inte heller i den offentliga 
statistiken. Officiella siffror grundas 
på folkbokföringsadress och ärenden 
hos myndigheter. Detta utesluter de 
människor som lever i hemlöshet, eller 
som inte anmält ett ärende hos någon 
myndighet. Deras utsatthet blir därför 
osynlig. 

– Den stora utmaningen för staden 
är att folk åker runt i systemet, och 
det slutar allt för sällan med ett eget 
kontrakt. Det är ekonomiskt oförsvar-
bart och inte hållbart för personen 
som drabbas, säger Lennart Forsberg, 

socialchef på Stadsmissionen.
Han fortsätter:
– Målsättningen var att staden till 

år 2018 skulle ha halverat den akuta 
hemlösheten, vilket innebär personer 
som är hänvisade till akuta boenden, 
härbärgen, skyddade boenden eller som 
sover utomhus och i offentliga miljöer.  
I den senaste mätningen har den istäl-
let ökat. I den stora gruppen hemlösa* 
räknar man att det idag är närmare 
4000 människor i Göteborg som lever i 
någon form av hemlöshet, och kostna-
den spränger miljardvallen.

Vad ser ni skulle behöva göras för att 
förändra situationen?

– Vi behöver öka samverkan mellan 
olika delar. Både mellan de olika of-
fentliga insatserna, men också mellan 
det offentliga, privata och idéburna. 
Om man till exempel har varit på 
Stigbergskliniken (beroendevård, reds. 
anm.) och inte har någon lägenhet att 
gå hem till efter utskrivning, var tar 
man vägen då? För att inte börja om 
i sitt beroende behövs det någon som 
stöttar upp efter att avvänjningstiden är 
över, säger Lennart Forsberg.

– Jag hör ofta att det saknas bo-
städer, men det är inte bara det. Det 
saknas strategier. Det är inte bara en 
fråga om bostadsbrist. Det här behöver 
ses på från flera håll. Personerna som 
hamnar i hemlöshet måste få hjälp med 
de problem som gjort att de inte får 
fäste på bostadsmarknaden. Ofta krävs 
det flera insatser för att lösa situatio-
nen. Den hjälp som erbjuds måste vara 
mer individanpassad och erbjuda en 
väg ut.

*Här menas Göteborgs stads fyra definitioner av 
hemlöshet:  akut hemlöshet, institutionsvistelse 
och kategoriboende, långsiktiga boendelösningar 
och eget kortsiktigt boende.

8 GATLJUS 4 2017

TEXT: FRIDA LUNDMARK
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För vissa barn  
är det bättre att 
stanna i skolan  

över jullovet.

Bli framtidspartner eller företagsvän.   

Allt fler företag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det 

är vi väldigt glada för. När du blir framtidspartner eller företagsvän 

visar du att ditt företag tar ett lokalt samhällsansvar samtidigt som 

du hjälper många göteborgare till ett lite bättre liv. Du bidrar också till 

vårt långsiktiga arbete med att göra Göteborg till en tryggare och mer 

inkluderande stad.  

Fördelar med att vara framtidspartner eller företagsvän 

√ Du gör skillnad i Göteborg.
√ Det stärker ditt varumärke.  
√ Du visar ditt engagemang – för både medarbetare, kunder och omvärld.
√ Du får använda vår vän- eller partnerlogga under hela året.
√ Du får din logga publicerad i vår tackannons i GP. 

På www.stadsmissionen.org/foretag kan du läsa mer om fördelarna.
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JOBBA PÅ GÖTEBORGS 
STADSMISSION

Vill du arbeta för ett mänskligare samhälle? Vi 
verkar inom många områden, där det finns 
människor med behov av hjälp och stöd. Vi 
söker ofta engagerade medarbetare som delar 
vår värdegrund. 

Du hittar alla våra lediga jobb på vår hemsida: 
http://www.stadsmissionen.org/lediga-jobb/

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 
har 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
till alla som har en lott – ni
möjliggör 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_oktober.indd   1 2017-10-13   11:13
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2. Familj till familj
Gå ihop med vänner, syskon, föräldrar, 
kollegor eller andra och köp julklappar 
till en specifik familj utifrån deras egen 
önskelista. Alla familjer ser olika ut, en 
del önskar sig basala saker, andra lite 
dyrare. Du köper givetvis det du kan 
och vill, men begagnade varor ber vi 
dig istället att skänka till vår insam-
lingscentral. 

Familjerna som söker hjälp är hos oss 
är olika stora, kostnaden ni gemensamt 
får räkna med är på ca 3000-4000 kro-
nor.  Önskelistan får du mailad till dig 
så fort vi mottagit den. Inlämningen 
av gåvorna sker på förbestämda datum 
till vår personal, som sedan överlämnar 
dem till familjen.

Vill du hjälpa en familj? 
Maila ditt intresse till elsa.stenstrom@
stadsmissionen.org senast den 24 
november.

Det börjar närma sig jul. Men för alla är inte 

högtiden förknippad med mat, gemenskap och 

värme. Så här kan du hjälpa till för att göra julen 

lite bättre för människor i utsatthet.

SÅ HÄR KAN 
DU HJÄLPA I JUL

Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

1. Skänk en gåva
Inför jul önskar våra besökare få pre-
sentkort på mat eller ett köpcentrum 
för att själva ha möjlighet att gå till af-
fären och välja det deras familj behöver. 
Många önskar även presentkort på 
upplevelser, något att göra tillsammans 
med sina barn. Liseberg, Universeum, 
Lek och buslandet är några aktiviteter 
som efterfrågas. För att ha möjlighet att 
hjälpa så många familjer som möjligt 
och i största möjliga mån kunna utgå 
från behov och familjekonstellation, tar 
vi gärna emot din gåva så tidigt som 
möjligt, gärna innan den 12 december.  
Vill du istället ge nya varor så som 
klädesplagg eller prylar, tar vi tacksamt 
emot även detta. Alla gåvor lämnas till 
vår personal på Drottninggatan 33. 
Vi delar sedan ut presentkorten och 
öppnar en julklappsbutik dit familjer 
som ansökt om hjälp själva kan gå välja 
ut det de vill ge till sina barn. 

Du kan även lämna dina gåvor till vår 
julklappsvagn den 2 december eller 
julklappsbåt den 9 december. Jul-
klappsvagnen stannar på olika platser 
runt om i staden, med längre stopp vid 
sex hållplatser. Läs mer på s. 14.

3. Ge en Göteborgsgåva istället för 
julklapp
I år kommer vi att sälja Göteborgs-
gåvor i våra second hand-butiker och 
från och med i mitten av november 
på vår hemsida. Göteborgsgåvan är 
ett gåvobevis på att du istället för att 
ge en pryl till den du tycker om, har 
köpt en lunch, ett hygienpaket eller en 
matkasse till någon som inte själv har 
möjlighet att köpa detta.

4. Skänk pengar
Sist men inte minst får du hemskt 
gärna skänka en gåva genom att swisha 
nummer 90 01 702, betala in till Gå-
voplusgiro 90 01 70-2, eller Gåvobank-
giro 900-1702. Läs mer om hur du kan 
stödja oss på vår hemsida: 
www.stadsmissionen.org
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Vill ditt företag stödja
Göteborgs Stadsmission? 
Ta kontakt!

Ansvarig företagsvänner:
Karin Spigelman 
karin.spigelman@stadsmissionen.org

Ansvarig framtidspartner:
Anette Tingets 
anette.tingets@stadsmissionen.org

Hur kommer det sig att ni valde att 
stötta just vår organisation?

– Vi har alltid varit måna om att 
stötta organisationer för att ta vårt 
ansvar som arbetsgivare och vi anser 
att det är viktigt att näringslivet betalar 
tillbaka till samhället. Tidigare hade vi 
ingen struktur på CSR-arbetet utan vi 
påbörjade vår stöttning med spridda 
skurar och olika organisationer. År 
2013 påbörjade vi sedan ett arbete 
med all personal på hela bolaget där vi 
tog fram nya värdeord och normer att 
arbeta efter. Samtidigt fick all personal 
fick träffa en beteendevetare. Detta för 
att vi vill att hela verksamheten ska 
arbeta efter samma värderingar. 

I samband med detta involverade vi 
vår personal i CSR-arbetet och frågade 
vad de ville stödja, då framkom det att 
de vill stödja organisationer i närom-
rådet och gärna hjälpa barn. Detta var 
grunden till att vi gick med i projektet 
”familj till familj”, det känns helt rätt 
att göra riktade insatser där dessutom 
hela vår personal aktivt deltar. Tidigare 

delade vi ut julklappar varje år till per-
sonalen, men nu är vi istället med i ett 
projekt där vi köper julklappar och mat 
till de som behöver det allra mest. 

Hur arbetar ni med ”familj till 
familj”?

– ”Familj till familj” är otroligt upp-
skattat bland vår personal, framförallt 
för att de känner en delaktighet i arbe-
tet. Varje år delar vi in alla anställda i 
grupper med en lagledare. Grupperna 
ansvarar sedan för att handla julklappar 
till varsin familj. Vi stödjer totalt tolv 
familjer idag och det är fantastiskt kul 
att se engagemanget hos vår personal. 
Vi har till och med anställda som skän-
ker pengar ur egen ficka för att kunna 
bidra ytterligare till familjerna. Detta 
projekt leder verkligen till eftertanke 
hos oss alla och tacksamhet för det vi 
har. 

Varför tycker ni det är viktigt med 
socialt CSR-arbete?

– Det är viktigt ur flera perspektiv. 
Vi anser att näringslivet har en stor roll 
och kan stötta samhället på flera sätt i 
de problem som finns, arbetsgivare be-
höver hjälpas åt och ta ett större ansvar 
för människorna i vår stad.  Utöver vårt 
samarbete med er är vi medlemmar i 
CSR Väst för att kunna vara föregång-
are i vår bransch, där träffar vi andra 
företag i regionen och kan inspireras 
av varandra. Vi håller dessutom på att 
utveckla ett samarbete med Göteborg 
stad, där vi i samverkan kan hjälpa 
nyanlända ut i praktik. 

Vi har den senaste tiden märkt en ef-
fekt av vårt CSR-arbete där potentiella 
kandidater söker sig till oss på grund av 
vårt sociala ansvarstagande. Det är häf-
tigt och stärker dessutom vårt employer 
brand! Att vi har anställda som vill och 
är intresserade av hållbarhetsfrågor gör 
att vi har goda värderingar att bygga 
vår verksamhet runt. Vi har brist på 
arbetskraft i vår bransch, att ha ett bra 
och levande hållbarhetsarbete tror vi 
är en av nycklarna till att attrahera rätt 
kompetens i framtiden!

”NÄRINGSLIVET KAN STÖTTA 
SAMHÄLLET PÅ FLERA SÄTT I 
DE PROBLEM SOM FINNS”

WH Bolagen är en koncern 

som arbetar med tjänster 

inom bygg, VVS, golv, måleri, 

el och bostadsutveckling. I 

år samarbetar de för tredje 

julen i rad med Göteborgs 

Stadsmission genom insatsen 

”familj till familj”.
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Eldsjälen, initiativtagaren och inte minst mannen som gjorde 

det ingen annan kunde: skaffade fram lägenheter. Så minns 

medarbetare sin kollega, och sonen Jan sin pappa, Allan 

Hallén. En av grundarna till Göteborgs Stadsmission, men 

som till skillnad från profilerna Ebbe Hagard och Isaac Béen 

försvunnit ur historieskrivningarna.

”HAN VILLE HJÄLPA 
MÄNNISKOR”

– Ser du, här är Ebbe Hagard som 
du känner igen, och här är Allan. Där 
är medaljen, det här är på börsen, säger 
Jan Hallén och zoomar in i ett svartvitt 
foto.

Fotot Jan visar är taget på en 
medaljutdelning där Ebbe Hagard 
och Allan Hallén fick utmärkelser för 
sitt arbete med Stadsmissionen. När 
Allan gick bort, ärvde Jan sin pappas 
guldmedalj och ett intresse för Allans 
engagemang och arbete väcktes. När 
han skrev på sitt tal till begravningen 
blev han osäker, var det verkligen så 
att hans pappa var med och grundade 
Stadsmissionen? 

Efter att ha suttit försjunken på 
bibliotek och intervjuat personer som 
jobbade med Allan fick Jan sina min-
nen bekräftade, visst var hans pappa 
med och grundade Stadsmissionen. 
Inte bara det, han var dessutom en av 
initiativtagarna till vår organisation. 
Jan bläddrar i en gammal skrift från 
1967, skriven av Ebbe Hagard, läser 
hans ord högt:

– Under några år hade jag också 
genom samtal med en dåvarande 
församlingsbo, diakonen Allan Hal-
lén, assistent på barnavårdsnämnden, 
format tankar och planer till ett  mera 
aktivt kyrkligt socialt engagemang. […] 
Så gick våren och sommaren  1952. 
Tanken var väckt och planerna grodde. 
När folk kom tillbaka till semestern 
och kyrkan vaknade ur ”sommarsöm-
nen”, träffade jag en dag diakon Allan 
Hallén, som sa: nu måste vi göra slag i 
saken! 

ALLAN HALLÉN JOBBADE på den tiden 
som assistent på barnavårdsnämnen, 
arbetet med Stadsmissionen gjorde han 
på sin fritid. Men inte ens där slutade 
engagemanget för människor i utsatt-
het.

– På sin semester tog han med sig 
familjen till en barnkoloni, i Röda Kor-
sets regi, där han och min mamma var 
föreståndare. När de tre veckorna var 
slut, pendlade han tillbaka till Göte-
borg varje dag medan min mamma var 
kvar och jobbade på kolonin, berättar 
Jan Hallén.

ÅR 1964 FICK Allan anställning som 
assistent på Stadsmissionen, där han 
bland annat startade snickeriverkstaden 
som tapetserade om möbler, lagade och 
tillverkade produkter. Därifrån drevs 
även en liten second hand-verksamhet, 
då benämnd ”Sista styvern”. Och inte 
minst: Allan fixade fram lägenheter. 
Prästen Jan Skåring jobbade under sin 
studietid extra på Stadsmissionen, och 
minns tydligt Allans arbete.

– Allan hade för mig en så äkta 
känsla för den utsatta människan och 
gjorde allt för att hjälpa. Han var så 
generös i sitt beviljande av både kläder, 
pengar och husgeråd att kollegor ibland 
höjde på ögonbrynen. Han kunde 
också det ingen annan kunde: skaffa 
lägenheter till flera som annars aldrig 
skulle haft chansen till en sådan, säger 
Jan Skåring.

Ofta handlade det om rivningskon-
trakt som Stadsmissionen fick hyra ut 
tillfälligt till människor som behövde 

någonstans att bo. En period var det så 
många som ett hundratal lägenheter.  
Allan hade goda kontakter med fastig-
hetsbolag och med kriminalvården, vil-
ket gjorde att han kunde erbjuda bland 
annat några av dem som muckade från 
fängelset en tillfällig bostad. Genom 
second hand-verksamheten gavs också 
möjlighet att delvis möblera lägenhe-
terna.

ALLAN VILLE GE ett förtroende till 
människorna han mötte och la ner tid 
och engagemang i att få bostadsverk-
samheten att fungera. Jan och hans 
syskon fick ibland agera chaufförer 
på de regelbundna hembesöken som 
gjordes. I och med sitt praktiska arbete 
fick Allan bra kontakt med många av 
dem han hjälpte. Jan Hallén minns hur 
telefonen kunde ringa under midda-
gar, och hur hans pappa gick ifrån och 
lyssnade länge.

– Han sa inte så mycket själv, han 
satt tyst länge och lyssnade på vad de 
hade att säga. Han fick ju människor 
runt sig som han värnade om. Pappas 
arbete byggde på ett otroligt enga-
gemang. Han var sån, om han drev 
någonting fick han sin vilja igenom. 
Och det var inte ett driv för att tjäna 
pengar. Han ville hjälpa människor, det 
var det han brann för. Jag har också fått 
berättat för mig att min pappa inte var 
den som stormtrivdes med att sitta på 
möten och snacka, han ville vara ute på 
fältet bland gubbarna. Det var där han 
kände att han hörde hemma, säger han.
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MODELLEN HETER IDAG Bostad Först, 
och arbetar tvärtom från trappstegsmo-
dellen där sista steget är en egen lägen-
het. Men utan tak över huvudet, är det 
svårt att avsluta ett beroende, skaffa en 
sysselsättning, eller känna någon slags 
trygghet. Genom att först få en bostad 
tror vi att människor också får förut-
sättningar att klara av att reda ut andra 
problem. 

I vår Bostad Först-modell samarbe-
tar vi med socialtjänsten, fastighetskon-
toret och fastighetsägare. Personen som 
söker hjälp får ett andrahandskontrakt 
på en lägenhet under 18-24 månader 
och Stadsmissionen bistår med det stöd 
hyresgästen behöver. Det kan exempel-
vis innebära stöd med att betala hyran 
i tid eller med vård och myndighets-
kontakter. Därefter får man ta över 
förstahandskontraktet av lägenheten. 
Det enda krav som ställs är att den 

boende under de 18-24 månaderna tar 
emot stödet och följer hyreslagen.

CLARY LAGERSTRÖM JOBBAR som boen-
deassistent på Bostad Först, vi har frå-
gat henne om hur hon ser på modellen.

Hur ser en dag som boendeassistent 
ut?

– Vi har inplanerade möten minst 
en gång i veckan med varje hyresgäst. 
Oftast träffas vi hemma hos personen 
och då hjälper jag till med det perso-
nen vill ha hjälp med. Ibland är det att 
prata om livet, svårigheter, praktiska 
omständigheter eller relationer. Ibland 
är det att följa med till en myndighet, 
att fylla i en ansökan, eller att hjälpa 
till med att boka ett möte. Vi som 
boendeassistenter fungerar som ett stöd 
och utgår alltid från det behov och de 
frågor hyresgästen i fråga har. Det jag 
tycker är viktigast i min roll är att moti-
vera och bekräfta personen. Jag tror att 
det är viktigt för att man ska växa i vårt 
möte. Jag är tacksam över att få vara 
med i deras liv, att få stötta dem i den 
resan de gör. 

Vad tycker du är speciellt med att 
arbeta med Bostad Först-modellen?

– Jag tror på grundkonceptet. Det 

är en rättighet att få bo i en lägen-
het tycker jag. Sen är det att möta 
alla dessa fina personer. Det är inte 
problematiken som är hela personen, 
det är en person bakom den och det är 
en ynnest att få vara delaktig i hens liv. 
Det är inte bara en dans på rosor. Det 
är inte helt lätt att bo i en lägenhet om 
man inte har gjort det på länge. Det 
är mycket ansvar, helt plötsligt har du 
en nyckel, pengarna ska räcka och räk-
ningarna ska betalas i tid. Där stöttar 
vi personen, vi ska inte ta ifrån någon 
dess ansvar, men vi ska se till att man 
får det stöd man behöver. Vad som än 
händer, hur mycket det är blåser kring 
hyresgästen står vi kvar. Det viktigaste 
är att personen mår bra och är där man 
vill vara.

Finns det någon situation du minns 
särskilt tydligt?

– Flera stycken. Det är en ganska 
speciell relation, att jag ska komma in 
i någon annans hem. Vi känner inte 
varandra, men ändå ligger vi på ett golv 
och skruvar ihop en säng tillsammans. 
Och att personen vill göra det tillsam-
mans, den tilliten är så fin. Jag tror 
att nyckeln till det är att vi inte är en 
myndighet. Vi är Stadsmissionen. Vi 
jobbar där människan är. 

Faktum är att Göteborgs 

Stadsmissions arbete med 

hemlöshet år 2017 inte är 

helt olikt Allans arbete, om 

än i en uppdaterad version. 

”Det viktigaste 
är att personen 
mår bra och 
är där man vill 
vara”
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Har du frågor om gåvor? Kontakta 
Tommy Bjurström på Göteborgs 
Stadsmissions givarservice. Du kan 
ringa vardagar kl 8-12. 
Tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av:

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till 
Göteborgs Stadsmission:

GIVARSERVICE

TESTAMENTERA

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

SKÄNK EN GÅVA

Göteborgs kyrkliga stadsmission är beroende av generösa 
människor, företag, församlingar och föreningar mm. Det är 
tack vare ekonomiska bidrag som vi kan hjälpa och stötta 
utsatta människor i Göteborg. Du kan också vara med och 
göra skillnad!

Swisha valfri summa till 900 17 02 eller sätt in på Bankgiro 
900 1702. Du kan också bli månadsgivare genom att gå in på 
www.stadsmissionen.org

Den andra december är det dags igen för Göteborgs här-
ligaste julevent! Julklappsvagnen har blivit en uppskattad 
tradition bland göteborgarna, som knyter samman staden 
geografiskt, historiskt och i hjärtat. Den ger människor och 
företag en möjlighet att göra gott för utsatta barnfamiljer och 
fattiga äldre i sitt närområde. En chans att visa att vi bryr oss 
om varandra och att vi vill att Göteborg ska vara en stad där 
ingen lämnas utanför.

Vagnen kommer att cirkulera mellan Härlanda, Sankt 
Sigfrids Plan, Centralstationen, Wieselgrensplatsen och 
Vagnhallen Majorna, med längre stopp och fika vid nämnda 
hållplatser och kortare stopp längst med vägen. Vid varje 
hållplats finns möjlighet att lämna gåvor och vid några 
utvalda hållplatser står våra kära volontärer och samlar in 
gåvor för dig som inte kan vänta in vagnens exakta tidpunkt. 
Ombord på julklappsvagnen finns många av våra kändisam-
bassadörer, bland annat Lasse Kronér och Glenn Hysén. 

Det kommer dessutom att stå en vagn stationerad vid 
Drottningtorget där det kommer att bjudas på fika och spän-
nande aktiviteter.

Intresset är stort och målet är självklart att slå de 60 
säckar med nya julklappar, 130 000 i presentkort och drygt 
150 000 i företagsgåvor vi fick in förra året. Gå gärna ihop 
med vänner och familj, utmana dina kollegor och hjälp ännu 
fler göteborgare att få en riktigt god jul.  Hoppas att vi ses på 
julklappsvagnen!
För mer information och tider, gå in på:
www.julklappsvagnen.se

Kathe Eriksson
Märta Andersson
Gun Wilhelmsson
Christina de Verdier
Per-Olof Karlsson
Pia Ström
Kåre Bakken
Elvy Jönner
Sten Gustafsson
Olof Andersson
Lisbeth Åregård
Irma Eriksson
Rune Rasmusson
Yvonne Rosenqvist
Kent Lundgren
Kerstin M. Sandström
Rolf Svensson
Gad
Ebbe Hagard 100 år, 30/9-17

Rune Forsgren
Tage Wastegård
Maj Synneby
Cecilia Envall
Edith Stensmyr
Jan Kihlström
Ann-Marie Skärström
Ingemar Svahn
Elsy Bernhardsson
kusin Christer
Viola Andersson
Marianne Åberg
John Widén
Lennart Samuelsson
Uno Jonsson
Monika Flink
Eskil

Thomas Waerner
Mattias Carlsson
Kjell Nilsson
Lisbeth Larsson
Mikael Johansson
Walter Ellsinger
Catrin & Christoffer
Margareta Lagerkvist
Robert Gustavsson
Hans-Olof Svensson
Helena Rexius

Ulla Hermansson
Karolina Hanberger
Ronny Karlsson
Brudparet Klara och Karl
Inger Thyberg
Greta Larsson
Lisbeth Larsson
Lotta Brändström
Ingrid och Bengt Andreasson

Snart rullar 
julklappsvagnen!
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Skicka in ditt svar senast den 19 januari 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 3 2017

Birgitta Wibeck, Göteborg, Margret Ågren, Ed, 
Maths Håland, Göteborg.

Grattis! Ni får boken Återstoden av dagen av årets 
nobelprisvinnare i litteratur, Kazuo Ishiguro.

Rätt ord i föregående nummer: HÖSTRUSK.

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

Business & Event 


