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Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	har	summerat	sitt	65:e	
verksamhetsår.	I	mänskliga	mått	mätt	är	därmed	vår	
stadsmission	möjligen	pensionsmässig.	I	mänskliga	mått	
mätt	är	tack	och	lov	vår	stadsmission	dessutom	fylld	av	
erfarenheter,	kompetens,	innehållsmässig	tyngd	och	säkerhet	
och	har	som	de	flesta	andra	nutida	”pensionärer”	inga	planer	
på	att	dra	sig	tillbaka.	Tvärtom.	Det	65:e	verksamhetsåret	har	
visat	med	alla	tydlighet	att	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	
behövs mer än någonsin och att organisationen med sin 
erfarenhet klarar av att ta sig an såväl förändringar i samhället 
som	behov	hos	de	människor	vi	är	till	för.

Vi	är	inte	utan	utmaningar.	Ett	hårdare	samhällsklimat	kastar	
sin	långa	skugga	över	många	människor	i	vår	omgivning.	
Samtidigt som många får det bättre och högkonjunkturen 
rullar	ökar	klyftorna	och	levnadsvillkoren	mellan	dem	som	
har	och	dem	som	inte	har.	Det	ger	utslag	på	de	ekonomiska	
villkoren, men också på hälsan, livslängd och barnens 
tandstatus.	Skolresultat,	framtidsutsikter,	trångboddhet.	
Detta	ser	vi	tydligt	i	våra	verksamheter.

En	stor	del	av	vårt	gåvofinansierade	arbete	sker	av	en	slags	
stadsmissionstradition	som	akuta	insatser.	Det	tillhör	en	
stadsmissions	själ	att	befinna	sig	i	den	utkant	av	samhället	
där	människor	av	olika	anledningar	lever	i	stor	utsatthet.	
Akuta	behov	behöver	tillses	varje	dag.	Så	som	mat	och	kläder.	
Men	under	2016	har	vi	fortsatt	en	rörelse	av	fördjupning	i	
arbetet	med	människor	i	stor	utsatthet.	Hur	kan	vi	även	

bidra till en mer långsiktig förändring för dem som så önskar? 
Inte	minst	gäller	detta	människor	som	lever	i	hemlöshet.	
Vi är idag troligen en av landets mer erfarna aktörer inom det 
som	kallas	Bostad	först.	Vi	har	arbetet	med	att	utveckla	vårt	
koncept av stöd direkt in i hemmet under över 10 år och vi 
ser	nu	att	allt	fler	stadsdelar	i	Göteborg	vill	samarbete	med	oss.	

Ett	hot	i	vår	omvärld	är	den	dramatiska	svängning	kring	
flyktingpolitiken	som	skett	i	vårt	eget	land	och	inom	Europa	
under	de	senaste	1,5-2	åren.	Den	öppna	famnen	har	
blivit	den	stängda	dörren	och	människor	som	sökt	skydd	
i	vårt	land,	ja	som	uppmuntrades	att	söka	skydd	här,	
misstänkliggörs och möts nu av ett hårdnat samhällsklimat 
där	inte	ens	barnens	rättigheter	tillgodoses.	Här	måste	vi	
tillsammans med andra goda krafter göra allt vi kan för att 
bidra	till	en	sansad	diskussion	och	en	mer	humanitär	politik.

Inget vore möjligt utan ett starkt och långsiktigt stöd från 
gåvogivare och företagspartners eller utan ett gott samarbete 
med	Göteborgs	stad.	Inte	heller	utan	förtroendet	från	våra	
boende, gäster och deltagare eller engagemanget från 
medarbetare	och	volontärer.	Vi	har	lagt	det	65:e	året	bakom	
oss	och	är	i	full	fart	på	väg	genom	det	66:e.	Erfarna,	uthålliga	
och envist arbetande för människors rätt till ett värdigt liv!

Lotta Säfström

Direktor/VD

DIREKTORN HAR ORDET
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Att göra det som ingen annan gör, att räcka ut en hand till dem som andra har gett upp hoppet 
om	och	möta	de	människor	som	ingen	annan	möter.	Det	är	centralt	för	alla	våra	verksamheter.	Vi	
arbetar för att kunna ge akut hjälp till dem som behöver det som mest - vare sig det handlar om 
avgiftning	eller	tak	över	huvudet.	Samtidigt	vill	vi	ge	långsiktigt	stöd	till	den	som	vill	förändra	sitt	liv	
i	positiv	riktning.	För	att	lyckas	med	det	tror	vi	att	det	är	viktigt	med	inflytande.	Genom	att	lyssna	
på	den	enskildes	behov	kan	vi	ge	människor	en	chans	att	komma	tillbaka	in	i	samhället.	Det	kan	
handla om att få växa i sin egen takt på vår arbetsträning, att få vara med i gemenskapen på ett 
av	våra	boenden	eller	att	någon	lyssnar	när	livet	känns	tungt.	Det	kan	också	handla	om	att	få	
ekonomiskt och materiellt stöd, respektfull omsorg på vårt äldreboende eller en kopp kaffe och 
några	vänliga	ord	när	man	behöver	det	som	mest.	

Genom	att	stödja	människor	till	ett	liv	i	innanförskap	vill	vi	få	människor	att	växa.	Få	dem	att	
känna	sig	bekräftade	och	respekterade.	På	våra	mötesplatser	erbjuder	vi	trygghet,	ett	socialt	
sammanhang	och	en	möjlighet	att	skapa	nya,	goda	relationer.	Vi	vill	utgöra	en	röst	för	människor	
som	sällan	blir	hörda	och	värna	om	deras	rättigheter.	Det	gör	vi	genom	opinionsbildning,	genom	
att	ta	ställning	och	påverka	de	strukturer	som	finns	i	samhället.	Vi	samarbetar	med	Riksföreningen	
Sveriges	Stadsmissioner,	Svenska	kyrkan,	Göteborgs	Stad,	Famna	och	en	rad	andra	nationella	
och	internationella	aktörer.	Våra	volontärer	bidrar	med	klokhet,	engagemang	och	medmänsklig-
het.	Tillsammans	är	vi	med	och	skapar	ett	Göteborg	där	alla	är	inkluderade.	En	stad	där	vi	möter	
människan,	inte	problemet.

Det här är Göteborgs Stadsmission

Bidrag  
3,8	(3,4)	Mkr

Försäljning  
122,8	(108,9)	Mkr

Gåvor  
41,7	(42,0)	Mkr

Övriga verksamhetsintäkter 
5,2	(3,8)	Mkr

Ändamålskostnader 
145,9	(138,3)	Mkr

Administrationskostnader 
11,9	(10,2)	Mkr

Insamlingskostnader 
8,6	(5,5)	Mkr

Verksamhetsintäkter 
koncernen

Kostnader 
koncernen

Inom parantes: 2015
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FATTIGDOMSRAPPORTEN4 Tillsammans med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 
släppte	vi	den	årliga	rapporten	Stadens	fattiga.	Rapporten	är	ett	samarbete	med	Magnus	
Karlsson,	docent	i	socialt	arbete	vid	Ersta	Sköndal	Högskola.

MED FASTIGHETSÄGARNA MOT HEMLÖSHETEN4 Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	och	
Fastighetsägarna	GFR	har	undertecknat	en	gemensam	avsiktsförklaring	som	syftar	till	
att	minska	den	akuta	hemlösheten	i	Göteborg.

S:T JOHANNESKYRKAN 150 ÅR4 S:t	Johanneskyrkan	firade	150	år.	Dessutom	firade	
vår	verksamhet	i	kyrkan	20	år	och	Johanneskören	firade	15	år.	Det	uppmärksammades	
med en mängd olika aktiviteter, bland annat paneldebatt med ledande lokalpolitiker, 
diverse	kulturarrangemang,	fotoutställning	och	gudtjänst	med	biskop	Per	Eckerdal.

ERGON 30 ÅR4 Ergon	erbjuder	arbetsträning	och	rehabiliterande	sysselsättning.	
Vi vänder oss bland annat till långvarigt sjukskrivna och människor som stått utanför 
arbetsmarknaden	länge.	Under	2016	firade	denna	verksamhet	30	år.	

ÖPPNING AV UNGDOMSBOENDE4 Som	en	del	av	Göteborgs	Stads	IOP	med	ideburna	
organisationer	öppnade	vi	under	året	ett	ungdomsboende	för	ensamkommande	barn.		

AVVECKLING TRANSITBOENDE4 På	grund	av	den	akuta	flyktingsituationen	öppnade	vi	
under	hösten	2015	ett	trasitboende	med	40	platser	för	ensamkommande	flyktingbarn	i	
Lövgärdet.	Verksamheten	avvecklades	under	2016	på	grund	av	minskad	efterfrågan.	

ÖPPNING AV UNGA FORUM4 Unga	forum	är	en	del	av	vår	gåvofinansierade	verksamhet.	
Målgruppen	är	unga	mellan	16	och	25	år.	Vi	erbjuder	en	mötesplats,	individuell	kontakt	
och	kurser	i	stresshantering	på	Göteborgs	gymnasieskolor.	

FAIRWAYS, NY SORTS ASYLBOENDE4 Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	och	Bräcke	
diakoni	startade	ett	gemensamt	aktiebolag,	Fairways,	för	att	driva	en	ny	sorts	asyl-
boenden	utan	vinstintresse,	så	kallade	Engagemangsboenden.	

Viktiga händelser under året
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Sociala verksamheter

FÖR BARN, UNGA OCH 
FAMILJER

DROTTNINGGATAN

• 158	personer,	varav	78
barn, deltog i sommarlägret

• 597	hushåll	med	samman- 
			lagt	908	barn	fick
   julhjälp (i form av pengar
   eller riklig julklappspåse)

• 70	cyklar	delades	ut

• Huset	på	Vrångö	besöktes
av 39 hushåll

• 160	besökare	fick	inträde,
biljetter och mat till Liseberg

• Mötesplatsen	för	pappor
och deras barn hade
90 besök

• Öppna förskolan hade
782	besök,	varav	443	barn

• Vår	psykoterapimottagning
tog emot 116 personer för
samtal

• Vår samtalsmottagning för
unga tog emot 302 ungdomar

I EN INTERN KARTLÄGGNING kan vi se att 
unga	idag	har	en	oroande	psykisk	ohälsa	
och	att	det	i	Göteborg	finns	insatser	för	
unga,	men	att	målgrupperna	ofta	är	smala.	
Ett	behov	vi	kunde	se	var	en	mötesplats	för	
unga, som var oberoende av stadsdel och 
där	man	inte	behöver	uppfylla	särskilda	
kriterier	för	att	kvalificera	sig.	

Vi	startade	därför	verksamheten	Unga	
Forum.		Under	året	har	även	verksamheten	
riktad	till	Unga	föräldrar	utvecklats	vidare	
genom att även erbjuda en förlossningsför-
beredande	kurs.

UNGDOMARNA som söker sig till samtals-
mottagningen för unga kommer från 
olika delar av Göteborg och har olika 

socioekonomiska	bakgrunder.	De	ämnen	
som många unga tar upp i samtal är olika 
erfarenheter av lidande (till exempel oro 
och stress, nedstämdhet, sömnsvårigheter 
och	fysiska	symtom	av	olika	slag).	Det	är	
fortsatt långa väntetider för att få hjälp inom 
kommunen och hälsovården som riktar sig 
till	ungdomar	och	unga	vuxna.	

VÅRT POPULÄRA SOMMARKOLLO erbjuder 
familjer gemenskap och aktiviteter som 
simskola, målning, paddling, sång och 
musik.

Vår verksamhet  på Drottninggatan riktar sig till barn, unga och föräldrar, 
däribland	personer	med	fysisk	och	psykisk	ohälsa	och	personer	i	socio-
ekonomisk	utsatthet.	De	personer	vi	möter	är	bland	annat	i	behov	av	stöd	
i	kontakt	med	myndigheter,	samtal,	materiellt-	och	ekonomiskt	stöd,	
gemenskap	samt	samhälls-	och	livsinformation.	

Social verksamhet
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Sociala verksamheter

GATLJUSET & 
CROSSROADS

• Gatljuset har 114 pågående
ärenden

• Crossroads har haft
4	017	besök,	varav	121
sjukvårdsbesök

• Vanligaste insats var
stöd i att söka arbete och
samhällsorientering

HJÄLP TILL LÅNGSIKTIG
FÖRÄNDRING
Våra verksamheter Gatljuset och Crossroads vänder sig till olika utsatta 
grupper	i	Göteborg.	Gruppen	som	”faller	mellan	stolarna”	har	ökat	under	
året.	Det	handlar	om	personer	med	ett	svenskt	personnummer	som	inte	
har en naturlig väg in till socialtjänsten utifrån rätt till bistånd exempelvis 
på	grund	av	missbruk	eller	funktionsnedsättning.

DE HAR HELLER INTE en så pass allvarlig 
funktionsnedsättning att de har rätt till 
insatser	via	t	ex	specialistpsykiatrin.	Det	
handlar snarare om personer som har 
ett eget boende, lever på en låg pension 
eller långvarigt försörjningsstöd och helt 
enkelt inte reder ut praktiska saker i 
vardagen.	Det	kan	handla	om	hur	man	
betalar sina räkningar via internetbank, 
skaffar ett mobilt bank ID, förstår sig på en 
smartphone	etc.	

VÄGLEDARNA på Gatljuset har också 
uppmärksammat personer som man 
under lång tid stöttat på olika sätt och 
där man genom deras egna berättelser 
förstår vikten av att kunna känna sig 
trygg	både	med	de	professionella	man	
möter,	men	också	organisationen	i	sig.	
Det	blir	tydligt	att	vi	som	organisation	
har	en	stor	styrka	i	att	kunna	erbjuda	ett	

helhetsperspektiv med allt från avgiftning, 
öppenvård	och	boende	till	sysselsättning,	
social gemenskap och kontakt med 
självhjälpsgrupper.	

VID ÅRSSKIFTET 2015-2016 övergick 
Crossroads från att vara ett projekt till 
att bli en ordinarie verksamheter inom 
Stadsmissionen.	Inriktning	på	enheten	
har fortsatt att vara rådgivning och stöd i 
etableringsprocessen	för	EU-medborgare.	
Vi möter i denna verksamhet personer 
som idag försörjer sig i gatumiljö, med 
låg utbildning och vars huvudsakliga 
mål är att försörja sin familj som lever i 
ursprungslandet.	Vi	möter	också	personer	
med relevant arbetslivserfarenhet och 
utbildning, som vill etablera sig långsiktigt 
i	Sverige.	Denna	grupp	utnyttjas	ofta	för	
”svart”	arbete	med	dåliga	arbetsvillkor	och	
är	därför	en	viktig	grupp	att	stötta.

Social verksamhet Social verksamhet
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Sociala verksamheter

S:T JOHANNES- 
KYRKAN

• 125 000 människor har
hämtat bröd

• Gratis	julbord	till	drygt	1	800
personer

• Kulturverksamheten hade
totalt 1 040 deltagare

EN PLATS FÖR MAT 
OCH GEMENSKAP

S:t	Johanneskyrkan	består	av	en	öppen	social	verksamhet	där	vi	i	vår	
mötesplats	och	vårt	kafé	erbjuder	mat	och	samvaro,	vägledning,	motivation	
och	möjlighet	till	stöd	med	bland	annat	myndighetskontakter,	olika	typer	av	
basbehov,	kulturverksamhet,	själavårdssamtal	och	ett	aktivt	gudstjänstliv.	

I S:T JOHANNESKYRKAN vänder sig till 
människor som lever i ensamhet, fattigdom, 
missbruk,	personer	med	psykiska	
funktionsnedsättningar, andligt sökande 
och de som på annat sätt upplever ett 
socialt	exkluderande	samhälle.	Arbetet	
bygger	på	att	få	människor	till	en	positiv	
förändring och ökad livskvalitet genom 
att gå från maktlöshet till egenkraft, från 
ensamhet	till	gemenskap	och	livsmening.	
Utgångspunkten	är	att	försöka	möta	
människan	och	inte	problemet.

ANTAL BESÖKARE I KYRKAN fortsätter att 
öka både till den dagliga verksamheten 
och	till	våra	gudstjänster.	Diakon	och	präst	
vittnar	om	att	antalet	själavårdssamtal	ökar.	
Till	kyrkan	söker	sig	också	ett	ökat	antal	

gäster som redan vid öppningstid går och 
lägger sig i bänkarna och sover efter att ha 
vandrat	runt	utomhus	hela	natten.	
En	del	av	dem	är	i	dåligt	skick	och	många	
är	påverkade.	Behovet	av	en	trygg	miljö	där	
alla	är	välkomna	är	fortsatt	stort.	

PERSONALEN I KYRKAN uppfattar att 
andelen	personer	med	psykisk	ohälsa	
har	ökat	i	verksamheten.	Det	skapar	allt	
oftare hotfulla situationer som kräver mer 
av personalen både för att klara av samtal 
med dem som mår dåligt, men även för att 
hantera	eventuella	uppkomna	situationer.	
Med	anledning	av	det	ökade	antalet	
besökare	samt	att	allt	fler	mår	psykiskt	
dåligt förstärktes personalgruppen under 
året	med	fyra	stödassistenter.

Social verksamhet
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Sociala verksamheter

– 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 Drottninggatan

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	gåvogivare.

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 fantastiskt och snäppet bättre än 
vår	egen	julklappsbutik.	Med	hjälp	av	presentkort	på	ett	stort	
köpcentrum eller varuhus kan familjerna välja själva, utifrån 
behov.	Även	om	julklappsbutiken	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.

JULKLAPPSBUTIK FÖR BEHÖVANDE FAMILJER 
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	vår	personal	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! 

Social verksamhet
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Sociala verksamheter

ARBETE GER 
MENINGSFULL VARDAG

ERGON 
ARBETSTRÄNING
• 210 personer i arbets-
   träning under 2016

• 23 personer har gått vidare
till arbete eller utbildning

• 8 second-hand butiker
med	drygt	200	000
kunder	och	drygt	700	000
återanvända artiklar

På	Ergon	arbetsträning	får	människor	chans	att	växa	i	sin	egen	takt.	Med	
fokus på laganda och personligt ansvar ges den hjälp som behövs för att 
kunna	ta	steget	ut	på	arbetsmarknaden.	

Arbetsträning

I 30 ÅR har Stadsmissionen via verksam-
heten	på	Ergon	hjälpt	människor	ut	på	
arbetsmarknaden.	Till	Ergon	kommer	
nyanlända	som	håller	på	att	etablera	sig	i	
Sverige, långtidssjukskrivna eller människor 
som av andra anledningar behöver stöd i 
sin	strävan	att	komma	vidare.	

VÅRT MÅL ÄR att låta människor växa i 
sin egen takt så att de så småningom ska 
kunna ta steget ut till ett jobb på arbets-
marknaden.	Vi	erbjuder	en	plats	där	alla	är	
behövda efter sina egna förutsättningar och 
där	det	finns	stöd	och	hjälp	att	utvecklas.	
Många	av	dem	vi	möter	saknar	ett	socialt	
sammanhang och arbetsträningen är därför 
en	viktig	källa	till	en	meningsfull	vardag.	

Vi erbjuder arbetsträning i verklighetsnära 
former där stor vikt läggs vid att utveckla 
deltagarna i samarbetsförmåga, laganda 
och	personligt	ansvar.	Vi	har	avdelningar	
inom snickeri, textil, kök, trädgård och 
fastigheter.	Organisationen	har	även	åtta	
second hand-butiker och en insamlings-
central som bidrar med kvalitativa praktik-
platser	till	Ergon.		

UNDER DET GÅNGNA året har vi haft ett 
samarbete	med	AF	UngKOMP,	som	riktar	
sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 
16-24	år.
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Under	hösten	2015	så	fick	Myndigheten	för	ungdomar	och	civilsamhällsfrågor	(MUCF)	delge	
Sveriges	Stadsmissioner	ett	belopp	som	skulle	riktas	för	nyanlända.	Ergon	startade	med	hjälp	av	
medel	från	myndigheten,	upp	ett	projekt	för	nyanlända	kvinnor	med	medel-,	eller	låg	utbildningsnivå.		
Här	kommer	ett	utdrag	ur	rapporten	från	projektet.

PROJEKT FÖR NYANLÄNDA KVINNOR

”Våra	samlingar	har	ofta	lett	till	
spontana diskussioner om helt andra 
ämnen,	intressant	och	spännande.	
Det har också lett till träning i och 
mod	att	använda	det	talade	språket.	
Våra deltagare har upplevt att de blivit 
bättre	på	att	prata	svenska.	
Vi	har	byggt	vårt	arbete	på	dialog	och	
nyfikenhet.	Ett	viktigt	resultat	är	ökad	
förståelse	för	det	nya	hemlandet.	Vi	har	
också fått en spännande kunskap 
om	deras	kultur.	Deltagarna	umgås	
också	mycket	över	nationalitetsgrän-
serna vilket inte var lika vanligt bland 
tidigare	arbetstränande.	Arbetsträning	
integrerad med språkträning har 
varit ett framgångskoncept som ökar 
möjligheterna att komma ut i arbets-
livet.	Lusten	och	möjligheten	till	högre	
utbildning	har	ökat”.

Totalt	var	projektet	ämnat	för	15	deltagare	och	i	slutet	av	projektet	fick	deltagarna	
möjlighet	att	träffa	kommunstyrelsens	ordförande	Ann-Sofie	Hermansson.
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BOENDE

• Stigberget – 54 platser

• Öjersjöhemmet – 20 platser

• Kustgatan	–	7	platser

• Brattås – 10 platser

• Uddängen	–	8	platser

• Ingsered (egen stiftelse)

– 25 platser

• Bostad Först  – 80
hyresgäster

Vård, boende & rehabilitering Vård, boende & rehabilitering

DET VIKTIGA här är att just hjälpen och 
stödet är av sådan kvalitet, att det verkligen 
leder	framåt	för	den	som	behöver	hjälpen.	
Och det är här Göteborgs Stadsmission 
kommer	in	i	bilden.	Vi	har	både	kunskap	
och lång erfarenhet av hur man bäst skall 
stödja och hjälpa människor som har det 
svårt.	Vi	har	flera	olika	boenden	med	stöd.

VÅRT ARBETE enligt metoden Bostad 
först är ett väletablerat och fungerande 
arbete.	Personen	som	flyttar	in	i	någon	av	
våra	Bostad	först-lägenheter	hyr	i	andra	
hand under 18-24 månader och då står 
Stadsmissionen eller Fastighetskontoret 
för	förstahandskontraktet.	Stadsmissionen	
står för stöd och hjälp så personen efter 
stödtiden ska kunna ta över förstahands-
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 lägen-
het inom Stadsmissionen Bostad först tar 
över	förstahandskontraktet.	Detta		är	ett	sam-
arbete	med	olika	stadsdelsförvaltningar.

KVALITET i det här sammanhanget handlar 
om att erbjuda så hög kompetens och 
flexibilitet	för	att	verkligen	skapa	de	bästa	
förutsättningarna	för	var	och	en.	Om	man	
sedan lägger till våra övriga verksamheter, 
inser man att Göteborgs Stadsmission 
också kan stödja genom gemenskap med 
andra,	arbetsträning	eller	annan	syssel-
sättning.

Det	kan	finnas	många	orsaker	till	att	man	inte	klarar	att	bo	helt	på	egen	
hand.	Till	exempel	missbruk,	psykisk	ohälsa	eller	dessa	i	kombination.	
Så förutom tak över huvudet kan man också behöva hjälp och stöd, 
i	varierande	grad.	

BOENDE MED STÖD UTIFRÅN 
INDIVIDENS BEHOV
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UNGDOMARNAS VARDAG innebär att 
gå i skola, läsa läxor, och ägna sig åt 
olika fritidsaktiviteter och gemensamma 
aktiviteter.	På	boendet	skapar	vi	ramar	
och	rutiner	för	det.	Varje	ungdom	har	en	
kontaktpersonal som får ett utökat ansvar 

för	individens	omsorg	och	utveckling.	

Bland annat ingår att kontakten sam-
ordnas med det professionella nätverket 
kring ungdomen, såsom socialtjänst, god 
man	eller	särskilt	förordnad	förmyndare,	
skola	och	sjukvård.	Kontaktpersonalen	är	
den	som	håller	i	planeringsprocessen.

PÅ BOENDET	finns	18	enkelrum,	tillgång	
till	toalett	och	dusch	delas.	Det	finns	
gemensamhetsutrymmen.	Ungdomarna	

har tillgång till dator, internet, telefon 
och	TV.	Mat	lagas	tillsammans	med	
ungdomarna.	När	ungdomarna	har	bott					

ett tag på boendet kommer de succesivt 
handla	och	laga	sin	egen	mat.	De	skall	
träna på att så småningom klara av ett eget 
hushåll.	Detsamma	gäller	städ	och	tvätt.	
Det	finns	städutrustning	och	tvättmaskiner	
på	boendet.	Ungdomarna	ska	förberedas	för	
ett självständigt liv utifrån sina individuella 
förutsättningar.

BOENDET ÄR BEMANNAT	dygnet	runt.	Minst	
två på förmiddagspass, tre på eftermiddagen 
och	två	vaken	personal	nattetid.	Personal-
gruppen består av ca 15 personer, ca 11 
heltidstjänster, boendeassistenter och en 
samordnare	och	enhetschef.	Det	är	en	
personalgrupp utgörande av blandad ålder, 
bakgrund, utbildning och erfarenhet, vilket 
blir en bred kompetens som stöd för vårt 
uppdrag.

UNGDOMSBOENDE 

• 19 platser för ungdomar i
åldrarna 13-20 år

HEM FÖR ENSAMKOMMANDE
Vi	tar	emot	ensamkommande	asylsökande	barn	samt	ensamkommande	barn	
som	har	uppehållstillstånd.	Socialtjänsten	har	bedömt	ett	behov	och	beslutat	
om	ett	HVB-boende	(hem	för	vård	eller	boende).	Vi	tar	emot	barn	mellan	
13-20	år.	Vi	välkomnar	alla,	oberoende	könstillhörighet.
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ÄLDREOMSORG MED ÄKTA 
OMSORG

GÖTAHOLM
• 27	platser	varav	3	för	par

• Under	året	erbjöds	de

boende olika aktiviteter,

bland annat bingo,

filmvisningar,	bakning,

musikunderhållning,

gruppgymnastik,	läscirkel

och enskilda aktiviteter

När	kommersiella	aktörer	bjuder	under	varandra	i	sin	iver	att	driva	
äldreboenden	som	ren	affärsverksamhet,	känner	vi	sorg	i	hjärtat.	För	oss	
handlar	äldreomsorg	om	en	helhetssyn	där	varje	individ	skall	få	de	egna	
behoven	tillgodosedda	och	alltid	bemötas	med	respekt	och	värdighet.

VÅR ENGAGERADE PERSONAL skapar det 
som	är	typiskt	för	Göteborgs	Stadsmissions	
äldreomsorg:	en	lugn,	trygg	och	hemlik	miljö	
med egna möbler, med all grundservice på 
plats	dygnet	runt,	och	där	alla	runtomkring	
verkligen	bryr	sig.	

VÅRT ÄLDREBOENDE ligger centralt med 
bra	läge	i	Gamlestan.	Personalen	skapar	
förutsättningarna för en positiv och aktiv 
tillvaro	i	social	gemenskap.	De	boende	
kan delta i gemensamma aktiviteter som 
tidningsläsning,	gymnastik,	litteraturcirklar,	
sångstunder, gudstjänster, utevistelser och 
mycket	annat.	Att	aktiviteterna	till	största	del	
bygger	på	de	boendes	egna	intressen	och	
erfarenheter	gör	dem	än	mera	stimulerande.	

Om du sedan lägger till våra volontärer som 
sätter guldkant på vardagen för de gamla, 
ser	du	ytterligare	något	som	skiljer	vår	
verksamhet	från	andras.	

VÅRT PERSONLIGA ENGAGEMANG och vårt 
sätt att möta enskildas behov har skapat 
mycket	nöjda	boende.	Det	visar	också	de	
undersökningar	som	genomförs	regelbundet.	
Det	är	tryggt	och	gott	att	leva	hos	Göteborgs	
Stadsmission	på	ålderns	höst.	Det	är	det	vi	
kallar	äldreomsorg	med	verklig	kvalitet.

Vård, boende & rehabilitering
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AVGIFTNINGSKLINIK 

& ÖPPENVÅRD 

• Avgiftningskliniken har 18

vårdplatser

• Ca 5 000 öppenvårdsbesök

FRI FRÅN MISSBRUK MED 
TRYGG EXPERTVÅRD 
På	vår	avgiftningsklinik	och	i	vår	öppenvård	är	vi	specialiserade	på	medicinsk	
behandling	av	olika	typer	av	missbruk.	Här	arbetar	undersköterskor,	skötare,	
legitimerade	sjuksköterskor,	psykiatriker	samt	socionom	och	psykolog.	

VÅR AVGIFTNINGSKLINIK VÄNDER sig till män 
och kvinnor med alkohol-, narkotika- och 
tablettberoende.	Målet	är	att	vara	ett	första	
steg	mot	ett	nyktert	och	drogfritt	liv.	Hos	oss	
arbetar undersköterskor, skötare, legiti-
merade	sjuksköterskor,	psykiatriker	samt	
socionom	och	psykolog.	Förutom	medicinsk	
kunskap och behandling erbjuder vi enga-
gemang	och	en	helhetssyn	på	människan.	
Vårt arbete utgår från den enskilde individen 
och de behov som patienten själv upplever 
att	hen	har.	Vi	hjälper	till	att	förmedla	sociala	
och professionella kontakter och ser till att 
våra patienter får de redskap som behövs för 
att kunna fortsätta att göra positiva livsstils-
förändringar.	

VÅRT ARBETE PÅ avgiftningskliniken och 
i öppenvården är tätt knutet till de andra 

verksamheterna	i	organisationen.	Våra	
patienter kan tidigare ha varit gäster på 
Gatljuset eller Drottninggatan och efter att 
de	har	lämnat	oss	finns	det	möjlighet	att	få	
fortsatt stöd i någon av självhjälpsgrupperna 
i	S:t	Johanneskyrkan	-	om	de	själva	önskar	
att	få	den	hjälpen.

VI ERBJUDER NADA öronakupunktur 
som är godkänd som sjukvårdande 
behandling.	NADA	är	ångestlindrande,	
sänker	abstinenssymtom	och	hjälper	
vid	sömnbesvär.	Metoden	har	visat	sig	
vara effektiv när det gäller behandling av 
patienter	med	missbruksproblematik.Rent 
generellt har vi under det gångna året sett 
ett	ökat	drogmissbruk	bland	yngre.	
Vi har även sett att gängkriminaliteten 
bland	yngre	män	har	ökat.	

Vård, boende & rehabilitering
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Sociala verksamheter

Målet	för	Insamling	&	kommunikation	är	att	säkerställa	att	de	gåvofinansierade	verksamheterna	ges	
tillräckligt	med	resurser	och	att	vårt	varumärke	stärks	i	en	allt	mer	konkurrensutsatt	insamlingsmarknad.	
Vi	arbetar	även	med	opinionsbildning	och	samordning	av	våra	volontärresurser.

Vi	bedriver	insamlingsarbete	på	flera	olika	sätt	bl	a	genom	att	skicka	ut	gåvobrev,	genomföra	kampanjer,	
event	och	bössinsamlingar,	testamenten,	kollekter,	samt	ansökningar	från	fonder	och	stiftelser.	Svenska	
kyrkan	i	Göteborg	är	vår	största	enskilda	bidragsgivare	och	vi	är	även	förmånstagare	till	Postkodlotteriet.
bidragsgivare	och	vi	är	även	förmånstagare	till	Postkodlotteriet.

ÖKAT ENGAGEMANG OCH 
LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

Insamling & kommunikation

GÖTEBORGS STADSMISSION har ett 90-konto och kontrolleras 
av	Svensk	insamlingskontroll.	Vi	är	dessutom	medlemmar	i	
FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och följer FRII:s 
regelverk för insamling genom Kvalitetskoden och Givarens 
rättigheter.

UNDER 2016 INTRODUCERADE VI värvning av månadsgivare 
med	dörrknackning	i	bostadsområden.	Vi	har	på	så	sett	nått	
nya	målgrupper.	Tack	vare	månadsgivare	kan	vi	planera	mer	
långsiktigt	och	de	administrativa	kostnaderna	blir	lägre.

JULKAMPANJEN 2016 hade fokus på vårt omfattande arbete 
med	barn	och	unga.	En	nalle	blev	symbolen	för	kampanjen.	
Julkampanjen	resulterade	i	ett	stort	antal	nya	givare.

VI SAMARBETAR MED	flera	andra	Göteborgsaktörer,	som	Göte-
borgs	Spårvagnssällskap,	GöteborgsVarvet,	GöteborgsGirot	m.fl.	
för	att	skapa	intresse	och	engagemang	kring	vår	verksamhet.

VI PROVAR KONTINUERLIGT nya	sätt	att	bredda	och	nå	vår	
målgrupp.	Det	finns	fortfarande	många	göteborgare	som	inte	

vet	så	mycket	om	vårt	omfattande	sociala	arbete.	Vi	får	allt	
fler	följare	på	våra	sociala	kanaler	som	Facebook,	Instagram,	
Twitter	och	LinkedIn.

VI SER OCKSÅ att företag mer och mer får upp ögonen och 
visar	intresse	för	sociala	frågor.	Våra	företagsvänner	bidrar	med	
pengar och i vissa fall även med sin kompetens och produkter 
som	livsmedel	och	kläder.	

VI ARBETAR ÄVEN MED opinionsbildning och tar fram informa-
tionsmaterial	till	alla	våra	verksamheter.	Under	året	har	vi	lyft	
många frågor som har fått medialt intresse, till exempel fattiga 
EU-medborgare,	flyktingar,	fattigdom,	hemlöshet,	vård	och	
socialomsorg.	

VI ANSVARAR FÖR	att	rekrytera,	utbilda	och	samordna	våra	
volontärer.	Våra	volontärer	är	oerhört	viktiga	för	vår	verksamhet	
och utan dem hade vi inte kunnat erbjuda hjälp i den utsträck-
ning	vi	gör.	Exempel	på	uppdrag	är	läxhjälp,	matlagning	och	
kaféarbete,	men	det	kommer	hela	tiden	nya	uppdrag	utifrån	
behov	som	uppstår.

Insamling & kommunikation
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Sociala verksamheter

INSAMLING & KOMMUNIKATION

•  Inkomna gåvor från privata gåvogivare var 
		11	627	Tkr

• Inkomna gåvor från företag 4 568 Tkr

• 120 volontärer har jobbat i våra verksamheter

• Volontärerna har sammanlagt jobbat 12 690
   timmar

• Ökat antal följare på Twitter, Instagram,
   Facebook och LinkedIn

Insamling & kommunikation

Talen inom parantes anger andelen som kom 
från	testamenten.

Allmänheten  
25,6 %

Testamenten 
2,6 %

Företag  
10,1 %

Stiftelser/föreningar  
11,1 %

Postkodlotteriet	 
8,9 %

Församling/ 
kollekter 4,0 %

Göteborgs	kyrkliga	 
samfällighet  
29,5 %

Göteborgs Stad  
8,4 %

Gåvor och bidrag 2016
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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	bedriva	
verksamhet	i	S:t	Johanneskyrkan. 

Under	drygt	65	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	sociala	arbetet,	
vars	syfte	är	att	hjälpa	och	stödja	enskilda	människor	som	
lever	i	utsatthet,	i	en	stiftelse.	Verksamheterna	i	stiftelsen	
drivs uteslutande med insamlade medel från gåvor och 
bidrag.	I	dotterbolaget	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	
Bistånd	och	Entreprenad	AB	bedrivs	verksamheter	som	är	
upphandlade	av	antingen	kommuner	eller	region.	Göteborgs	
kyrkliga	stadsmission	Fastighets	AB	äger	två	fastigheter	med	
lokaler	som	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	person-union	mellan	samtliga	styrelser.

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	och	Entreprenad	
AB har under 2016 tillsammans med Bräcke Diakoni startat 
upp	det	gemensamt	ägda	Fairways	Engagemangsboende	
AB.	Fairways	verksamhet	syftar	till	boende-	och	
integrationsverksamhet	för	bland	annat	asylsökande.	
Uppstart	sker	med	stöd	utav	bidrag	från	Svenska	Kyrkan,	
kyrkostyrelsen.	

Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission,	Org	nr	802426-0195	

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016 
Styrelsen	och	direktor	avger	följande	årsredovisning	och	koncernredovisning.
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Forts.	nästa	sida

Stadsmissionens ändamålsparagraf § 1 

Stiftelsen ska i samverkan med Svenska kyrkans församlingar 
och andra, i egen regi eller genom hel- eller 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

I	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	
AB driver Stadsmissionen sju boenden med olika 
former	av	stöd,	för	människor	som	lever	med	psykisk	
ohälsa eller i ett missbruk, ett äldreboende samt ett 
boende	för	ensamkommande	barn.	I	bolaget	finns	också	
arbetsträning och en avgiftningsklinik med tillhörande 
öppenvårdsmottagning samt stöd i egen lägenhet enligt 
Bostad	först.	Fastighetsverksamhet	drivs	i	aktiebolaget	
Göteborg	kyrkliga	stadsmission	Fastighets	AB	-	Stigbergsliden	
6	och	Öjersjöhemmet	i	Öjersjö.

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se 
ovan) aktuell utvecklar Göteborgs Stadsmission löpande sitt 
arbete.	De	gåvofinansierade	sociala	verksamheterna	i	Stiftelsen	
är	uppdelade	i	tre	enheter;	Gatljuset	(inkl.	Crossroads),	S:t	
Johanneskyrkan	och	Drottninggatan.	

Gatljuset (inkl. Crossroads)

Hemlöshetsverksamheten	Gatljuset	i	Göteborg	finns	för	att	
ge	stöd	åt	samhällets	mest	utsatta	människor.	Gatljusets	
vägledare	har	flyttat	in	på	Andra	Långgatan,	i	samma	
lokal	som	Crossroads.	Vägledarnas	uppdrag	har	ett	tydligt	
fokus på det långsiktiga förändringsarbetet och stöd i 
myndighetskontakt.	Målgruppen	är	personer	som	lever	i	
hemlöshet	i	kombination	med	missbruk	och/eller	psykisk	
ohälsa.	Under	2016	har	Gatljuset	haft	114	pågående	ärenden	
utifrån	stöd	i	myndighetskontakt.	

Crossroads	Göteborg	riktar	sig	till	EU-medborgare	och	
tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i 
annat	EU-land.	Vid	årsskiftet	2015-2016	övergick	Crossroads	
från att vara ett projekt till att bli en del av sociala områdets 
ordinarie	verksamheter.	Inriktning	på	verksamheten	har	
fortsatt att vara rådgivning och stöd i etableringsprocessen 
för	EU-medborgare.	Verksamheten	ingår	i	det	IOP	(Idéburet	
offentligt partnerskap) med Göteborgs stad som reglerar 
arbetet	med	utsatta	EU-medborgare.	Under	2016	arbetade	
Crossroads	med	att	sprida	information	om	HIV	bland	EU-
medborgare	och	också	erbjuda	HIV-testning	anonymt.	Under	
2016	har	Crossroads	haft	totalt	4	017	besök	(en	och	samma	
individ	kan	generera	flera	besök)	varav	3	047	har	varit	bokade	
besök.	Totalt	sett	har	Crossroads	träffat	262	nya	individer	
under	2016.

S:t Johanneskyrkan 

Kyrkan	består	av	en	öppen	social	verksamhet	där	vi	
i	vår	mötesplats	och	kafé	erbjuder	mat	och	samvaro,	
vägledning, motivation och möjlighet till stöd med bland 
annat	myndighetskontakter,	olika	typer	av	basbehov	(bl.	a.	
brödutdelning), konst- och kulturverksamhet, själavårdssamtal, 
ett	aktivt	gudstjänstliv.	I	kyrkan	bedrivs	diakonal	verksamhet,	
men här erbjuds även olika aktiviteter eller möten med olika 
självhjälpsgrupper.	

Kyrkan	besöktes	under	2016	av	ca	250	besökare	per	dag.	
Ett	femtontal	olika	grupper	håller	möten	varje	vecka.	Våra	
gudstjänster och mässor har ett stadigt antal besökare med 
15-30	personer.	Vad	gäller	kulturverksamheten	har	vi	haft
ca	1	040	besökare	(icke	unika)	och	träffat	mer	drygt	230
ensamkommande	ungdomar	på	olika	boenden.	Vi	serverar
dagligen	ca	75	luncher	och	frukostförsäljningen	har	ökat
markant,	i	genomsnitt	42	frukostar	per	dag.	Under	juldagarna
serverade	vi	julbord	till	drygt	1	800	personer	och	vi	har	under
året	delat	ut	bröd	till	ett	värde	av	ca	350	tkr.

Drottninggatan

På	Drottninggatan	arbetar	vi	aktivt	med	personer	som	på	olika	
sätt	lever	i	utsatthet.	Vi	riktar	främst	vår	verksamhet	till	barn,	
unga	och	föräldrar,	däribland	personer	med	fysisk	och	psykisk	
ohälsa,	personer	i	socioekonomisk	utsatthet	och	papperslösa.	
De personer vi möter är bland annat i behov av stöd i kontakt 
med	myndigheter,	samtal,	materiellt-	och	ekonomiskt	stöd,	
gemenskap	samt	samhälls-	och	livsinformation.

Under	året	har	Samtalsmottagningen för unga ökat antal 
samtal	med	31	%	jämfört	med	2015,	ca	2	690	st.	Enheten	
som arbetar med Socialt och ekonomiskt stöd har haft 
kontakt med 1 561 hushåll under året, där efterfrågas framför 
allt	kläder	och	mat.	Familjedagar har anordnats under fem 
sommarveckor.	Fyra	lägerveckor	har	varit	vikta	till	barnfamiljer	
och en vecka har varit en vuxenvecka med deltagare från 
Stadsmissionens	olika	verksamheter.	Under	2016	fick	totalt	
597	familjer/hushåll	med	908	barn	någon	form	av	hjälp	från	
Julhjälpen.		Nytt	för	i	år	har	även	varit	vår	julklappsbutik,	där	
familjerna själva fått välja vad de velat ha till sig själva och till 
sina	barn.	Öppna förskolan för unga föräldrar och deras barn 
har	haft	öppet	två	dagar	i	veckan,	sammanlagt	76	tillfällen.	
Det	har	varit	782	besök	uppdelat	på	313	föräldrar,	443	barn	
och	26	övriga	vuxna	-	släktingar,	vänner.	Vid	varje	tillfälle	har	
det	i	medeltal	varit	drygt	tio	besökare,	vilket	är	ca	65	%	fler	än	
föregående	år.	Under	året	har	också	en	ny	gruppverksamhet	
startats,	Unga	Forum.	Därutöver	har	personer	som	kommit	
till Stadsmissionens Psykoterapimottagning erbjudits 
krisbearbetning	och	psykoterapi.	Mötesplats för pappor och 
deras barn utvecklats till att bli en mer mobil och uppsökande 
verksamhet	i	Biskopsgården.	
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Resultat och ställning

Efterfrågan	på	organisationens	tjänster	från	kommun	och	
landsting	har	varit	god.	Koncernens	totala	intäkter	uppgår	
till	173,5	mkr	(158,2	mkr)	vilket	är	en	ökning	med	9,7	%	
jämfört	med	föregående	år.	Insamlade	medel,	41,7	mkr	(42,0	
mkr),	har	minskat	vilket	beror	på	lägre	testamentsgåvor.	Från	
Postkodlotteriet,	via	Sveriges	Stadsmissioner,	har	erhållits	4,1	
mkr	(3,6	mkr).	Gåvor	från	allmänheten	och	företag	fortsätter	
att	öka.	

Försäljningsintäkterna uppgår till 122,8 mkr (108,9 mkr) vilket 
är	en	ökning	med	12,8	%.	Viktigaste	orsaken	är	avtalet	med	
kommunen att bedriva ett transitboende för ensamkommande 
ungdomar.	Totalt	uppgår	ändamålskostnaderna	till	145,9	mkr	
(138,3	mkr)	vilket	motsvarar	84,1	%	(87,4	%)	av	koncernens	
intäkter.	Insamlings-	och	administrationskostnaderna	utgör	totalt	
11,8	%	(8,1	%)	av	koncernens	intäkter.	Insamlingskostnaderna	
har	ökat	till	5,0	%	(3,5	%)	pga.	av	autogiro-kampanj.	
Administrationskostnaderna	har	ökat	till	6,8	%	(6,4	%).	Årets	
rörelseresultat har förstärkts jämfört med föregående år vilket är 
hänförligt	till	dotterbolagens	verksamheter.	

Finansiella instrument

Stiftelsens	finansiella	placeringar	är	omfattande	och	har	under	
senaste	året	ökat	med	1,8	mkr	till	totalt	71,8	mkr	(70,1	mkr).	
Inriktningen,	enligt	av	styrelsen	fastställd	placeringspolicy,	ska	
vara långsiktig och placeringar ska göras i tillgångar som ger 
betryggande	säkerhet.

Viktiga händelser 2016

Under	2016	har	Gatljusets	verksamhet	varit	inne	i	en	
omfattande	organisationsförändring.	I	början	av	året	planerades	
för att öppna en verksamhet bestående både av akuta 
nattplatser	och	möjlighet	till	stöd	i	myndighetskontakt.	

På	grund	av	utdragna	bygglovsprocesser	valde	vi	efter	

sommaren	att	inte	gå	vidare	med	den	planeringen.	Under	
hösten arbetade vi istället fram former för Gatljusets fortsatta 
arbete utan akuta nattplatser, men med fortsatt stöd i 
myndighetskontakt	genom	våra	vägledare.	Detta	innebar	
förändringar för personalgruppen i form av att de som arbetat 
med	att	möta	besökarnas	basala	behov	istället	fick	en	nytillsatt	
befattning	som	stödassistenter	i	Johanneskyrkan.

Ett	boende	för	ensamkommande	barn	startades	i	slutet	av	
året	i	administrationens	lokaler	på	Stigbergsliden.	Detta	krävde	
ombyggnadsåtgärder	och	administrationen	samt	Insamling	och	
Kommunikation	flyttade	sin	verksamhet	till	en	kontorslokal	i	
anslutning	till	Stigbergsliden.	

 I november upphörde avtalet med Göteborgs Stad gällande 
transitboende för ensamkommande barn som vi drivit i Svenska 
Kyrkans	lokaler	i	Lövgärdet.	Verksamheten	lades	ned	enligt	
plan.

Medarbetare

Under	året	har	stiftelsen	i	genomsnitt	haft	70	(73)	
månadsanställda	medarbetare.	Motsvarande	siffror	i	koncernen	
är	220	(211)	månadsanställda	medarbetare.		Utöver	den	
ordinarie personalen har cirka 180 (180) volontärer och 
frivilliga bidragit med sin tid och kunskap i organisationens olika 
verksamheter.	Göteborgs	Stadsmission	har	branschavtalet	Vård	
och	Omsorg	via	medlemskap	i	Arbetsgivaralliansen.

Styrelse

Stiftelsens	styrelse	ska	enligt	stadgar	bestå	av	7	ordinarie	
ledamöter.	Varje	ledamot	väljs	för	en	period	av	4	år.	Eva	
Eriksson	är	ordförande	sedan	1	januari	2014.	Anneli	Hulthén	
och	Lars	Härenstam	har	båda	lämnat	sina	styrelseuppdrag	från	
och	med	31	december	2016.	Valförsamlingen	har	valt	Palle	
Stenberg	och	Ulf	Bjereld	för	perioden	2017-2018.

Ekonomisk översikt, koncernen*          
     2016   2015   2014   2013   2012
Verksamhetsintäkter		 	 173	474			 158	186			 183	946			 196	712			 184	529
Resultat	efter	finansiella	poster		 9	428		 	 6	653		 	 6	996		 	 14	745		 	 13	623
Balansomslutning			 	 167	357			 142	559			 139	661			 125	728			 107	895
Soliditet	(%)		 	 	 65,6		 	 73,0		 	 71,6		 	 75,2		 	 76,1
Medelantal	anställda		 	 220		 	 211		 	 269		 	 279		 	 269

Ekonomisk översikt, moderstiftelsen*
     2016   2015   2014   2013   2012 
Verksamhetsintäkter		 	 48	095		 	 47	775		 	 51	025		 	 50	944		 	 44	443
Resultat	efter	finansiella	poster		 -1	967		 	 -2	700		 	 3	088		 	 4	610		 	 5	985
Balansomslutning			 	 105	529			 92	132		 	 96	626		 	 92	071		 	 74	415
Soliditet	(%)		 	 	 64,7		 	 76,3		 	 75,5		 	 75,9		 	 87,7
Medelantal	anställda		 	 70		 	 73		 	 67		 	 58		 	 52

*Definitioner	av	nyckeltal,	se	tilläggsupplysningar.	K3	tillämpas	från	och	med	2013.	
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Förändring av eget kapital
Koncernen Stiftelsekapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt kapital

Belopp vid årets ingång 10 000 14 238 79 885 104 125
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjats under året 1 1
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år -429 -429
Årets resultat 6 171 6 171

Belopp vid årets utgång 10 000 13 810 86 058 109 868

Moderstiftelsen Stiftelsekapital Balanserat kapital Totalt kapital

Belopp vid årets ingång 10 000 14 238 46 046 70 284
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjats under året 1 1
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år -429 -429
Årets resultat - - -1 539 -1 539

Belopp vid årets utgång 10 000 13 810 44 507 68 317

Ändamålsbestämda medel Koncernen Moderstiftelsen
2016 2015 2016 2015

Ändamålsbestämda medel 12 035 12 463 12 035 12 463
Insamlade medel till Isaac Beens minne 244 244 244 244
Hilma Natalia Nilssons fond 1 126 1 126 1 126 1 126
Fru Ingrid Wiks fond 405 405 405 405

Summa 13 810 14 238 13 810 14 238

Ändamålsbestämda medel

-

-

-

-

-

-

-

-

FRII:s kvalitetskod

I	syfte	att	upprätthålla	och	stärka	förtroendet	för	svenska	
insamlingsorganisationer följer medlemsorganisationerna i 
FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) en gemensam 
kvalitetskod.	Under	2014	antogs	denna	av	Göteborg	kyrkliga	
stadsmission	och	våra	revisorer	granskar	arbetet.	Göteborgs	

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	den	vi	möter	i	verksamheten.		Effektrapporten	
finns	tillgänglig	på	www.stadsmissionen.org	.

Förändring av eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Crossroads
Det	Idéburna	och	offentliga	partnerskapsavtalet	(IOP)	för	
utsatta	EU	medborgare	förlängdes	till	den	15	mars	2017,	i	
avvaktan	på	att	ett	nytt	IOP	skulle	arbetas	fram.	Detta	är	nu	
klart	och	ett	nytt	tvåårigt	avtalsförslag	ligger	för	beslut	hos	
Social	resursnämnd.	Crossroads	har	som	ett	led	i	detta	och	
även	som	stöd	för	att	definiera	de	fortsatta	aktiviteterna,	gjort	
en	mer	omfattande	analys	av	vilka	grupper	man	mött	under	
åren	som	verksamheten	funnits.

Framtida verksamhetsutveckling

De närmaste åren kommer att präglas av de långsiktiga mål och 
tillhörande	strategier	styrelsen	beslutat	om.	Med	utgångspunkt	
i	ändamålsparagrafens	uppdrag	att	bland	annat	finnas	till	för	
behövande, kommer vår förmåga att fokusera på utsatthetens 
många	ansikten	att	fortsatt	vara	i	fokus.

Våra	sålda	tjänster	inom	Bistånd	&	Entreprenad	AB	söker	
uppdrag och förutsättningar även utanför Göteborgs stad där

våra erfarenheter och vår verksamhetsinriktning efterfrågas 
och	tas	tillvara.	En	förutsättning	för	detta	är	bland	annat	att	
upphandling sker med tillräckligt fokus på kvalitet, innehåll och 
brukarnas	behov.

Sedan	starten	har	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	erhållet	
ekonomiskt	stöd	från	Göteborgs	kyrkliga	samfällighet	(Svenska	
kyrkan	i	Göteborg)	Enligt	beslut	i	stiftsstyrelsen	kommer	
Göteborgs	kyrkliga	samfällighet	att	försvinna	vid	årsskiftet	
2017/2018.	Den	nya	församlings-	och	pastoratsindelningen	
kommer	att	bestå	utav	nio	självständiga	ekonomiska	enheter.	
I samband med de beslut som fattats vad gäller ekonomisk 
uppdelning	till	de	nya	enheterna	har	inga	beslut	tagits	
om	fortsatt	stöd	till	sex	Svenska	kyrkan	närstående	men	
självständiga	stiftelser,	varav	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	
är	en.	Hur	det	fortsatta	stödet,	nu	från	var	och	en	av	de	nio	
kommande enheterna kommer att se ut är därmed oklart och 
kommer	att	kräva	förhandling	med	varje	enhet	separat.
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Resultaträkningar Koncernen Moderstiftelsen

Not 2016 2015 2016 2015

1
Verksamhetsintäkter
Gåvor 2 41 681 42 017 41 681 42 017
Försäljning 3 122 777 108 937 1 547 1 253
Bidrag 4 3 800 3 400 3 800 3 400
Övriga verksamhetsintäkter 5 216 3 832 1 067 1 105

Summa verksamhetsintäkter 173 474 158 186 48 095 47 775

Verksamhetskostnader
Insamlingskostnader -8 640 -5 480 -8 640 -5 480
Övriga kostnader - - -34 -
Ändamålskostnader -145 904 -138 257 -45 933 -46 986
Administrationskostnader -11 876 -10 171 -3 091 -2 576

Summa verksamhetskostnader -166 420 -153 908 -57 698 -55 042

Rörelseresultat 5, 6, 7, 8 7 054 4 278 -9 603 -7 267

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i
koncernföretag 9 - - 5 000 2 000
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är
anläggningstillgångar 10 2 641 2 553 2 641 2 553
Övriga ränteintäkter 5 20 2 16
Räntekostnader -272 -198 -7 -2

Summa resultat från finansiella
poster 2 374 2 375 7 636 4 567

Resultat efter finansiella poster 9 428 6 653 -1 967 -2 700

Skatt på årets resultat 11 -3 685 -2 538 - -

Årets resultat 5 743 4 115 -1 967 -2 700

Fördelning av årets resultat
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjats under året -1 -10 -1 -10
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år 429 1 574 429 1 574

Kvarstående belopp för året 6 171 5 679 -1 539 -1 136

   Verksamhetsintäkter

   Verksamhetskostnader

   Resultat från finansiella poster

   Fördelning av årets resultat

RESULTATRÄKNING
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Balansräkningar Koncernen Moderstiftelsen

Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 12 756 989 - -

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 41 200 27 784 1 258 1 279
Inventarier, verktyg och installationer 14 2 800 2 183 1 052 1 006
Pågående nyanläggningar - 164 - -

44 000 30 131 2 310 2 285

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 - - 1 100 1 100
Andelar i intresseföretag 16 100 - - -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 71 823 70 065 71 823 70 065

71 923 70 065 72 923 71 165

Summa anläggningstillgångar 116 679 101 185 75 233 73 450

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 28 108 - -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 287 11 036 1 400 535
Fordringar hos koncernföretag - - - 43
Aktuell skattefordran - 123 - -
Övriga kortfristiga fordringar 1 233 823 823 627
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 18 13 274 13 367 1 289 1 607

23 794 25 349 3 512 2 812

Kassa och bank 26 856 15 917 26 784 15 870

Summa omsättningstillgångar 50 678 41 374 30 296 18 682

Summa tillgångar 167 357 142 559 105 529 92 132

   Anläggningstillgångar

   Omsättningstillgångar
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Balansräkningar Koncernen Moderstiftelsen

Not 2016 2015 2016 2015

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelsekapital 10 000 10 000 10 000 10 000

Ändamålsbestämda medel 19 13 810 14 238 13 810 14 238
Balanserat kapital 86 058 79 885 44 507 46 046

109 868 104 123 68 317 70 284

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 4 815 3 834 - -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 26 850 16 000 - -
Leverantörsskulder 5 115 3 746 2 076 1 413
Skulder till koncernföretag - - 27 968 15 597
Skatteskuld 1 494 1 043 114 138
Övriga kortfristiga skulder 3 209 2 979 1 770 1 528
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter 21 16 006 10 834 5 284 3 172

52 674 34 602 37 212 21 848

Summa eget kapital och skulder 167 357 142 559 105 529 92 132

BALANSRÄKNING

   Eget kapital och skulder

   Avsättningar

   Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalyser Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 7 054 4 278 -9 603 -7 267
Avskrivningar, reavinster m.m 2 154 1 898 452 510
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm - 208 - -1
Erhållen ränta 5 20 2 16
Erlagd ränta -272 -198 -7 -2
Betald inkomstskatt -2 130 -2 159 - -

6 811 4 047 -9 156 -6 744

Ökning/minskning varulager 80 47 - -
Ökning/minskning kundfordringar 1 749 -5 295 -865 299
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar -315 2 009 165 2 869
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 369 -1 678 663 -779
Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder 5 402 462 14 701 -1 014

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 096 -408 5 508 -5 369

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -14 288 - - -
Investeringar i pågående
nyanläggningar - -164 - -
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar - -371 - -
Sålda materiella anläggningstillgångar - 235 - -
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar -1 502 -2 777 -477 -123
Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar -1 758 -1 192 -1 758 -1 192
Utdelningar på finansiella placeringar 2 641 2 553 2 641 2 553
Investeringar i intressebolag -100 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 007 -1 716 406 1 238

   Den löpande verksamheten

   Investeringsverksamheten
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Kassaflödesanalyser Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 10 850 - - -
Utdelning från koncernföretag - - 5 000 2 000

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 10 850 0 5 000 2 000

Årets kassaflöde 10 939 -2 124 10 914 -2 131
Likvida medel vid årets början 15 917 18 041 15 870 18 001

Likvida medel vid årets slut 26 856 15 917 26 784 15 870

KASSAFLÖDESANALYS

   Finansieringsverksamheten
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning har upprättatsenligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

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 ej erhållna gåvor från företag och
organisationer intäktsförs dessaefter individuell prövning.

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.

Värderingsprinciper m.m.
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.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande komponenter och
avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:
- Stomme 100 år
- Klimatskal 40 år
- Stammar 40 år
- Installationer aggregat/maskiner 15 år
- Inredning 30 år
- Övrigt 40 år

Markanläggning 30 år
Inventarier 5 år
IT-utrustning 4 år

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 ändamålskostnaderklassificeras sådanakostnader som har direkt sambandmed 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 dessakostnader 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

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

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagenett 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, dvs det lägsta av samlat anskaffningsvärde respektive samlat
marknadsvärde.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

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 beräknademarknadsvärdet 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.

Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessakommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och antagandensom 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. Verksamheter som har korta
avtalstider, dvs upphandlas ofta.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 2 Gåvor

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Allmänheten 11 627 10 529 11 627 10 529
Testamenten 1 199 5 059 1 199 5 059
Företag 4 568 3 648 4 568 3 648
Externa stiftelser/fonder och föreningar 9 077 7 573 9 077 7 573
Församlingar 1 823 1 821 1 823 1 821
Göteborgs kyrkliga samfällighet 13 387 13 387 13 387 13 387

Summa 41 681 42 017 41 681 42 017

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Under 2016 har livsmedel för 3,6 mkr skänkts till våra verksamheter. Utöver det har volontärer
bidragit med drygt 12 000 timmar med framför allt hjälp i caféverksamhet, läxhjälp och vid event.

Not 3 Försäljning

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Vård- och omsorgstjänster 116 218 102 689 9 96
Varuförsäljning 5 695 2 932 1 538 1 157
Övrig försäljning 864 3 316 - -

Summa 122 777 108 937 1 547 1 253

Not 4 Bidrag

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Göteborgs Stad 3 800 3 400 3 800 3 400

Summa 3 800 3 400 3 800 3 400

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 5 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderstiftelsen
2016 2015 2016 2015

PwC
Revisionsuppdraget 196 197 111 111
Skatterådgivning - 19 - -
Övriga tjänster 16 49 16 45

Summa 212 265 127 156

Med revisionsuppdraget avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen. Övriga tjänster är
sådant som inte ingår i revisionsuppdraget, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 6 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderstiftelsen

2016 2015

Försäljning som avser koncernföretag 15 170
Inköp som avser koncernföretag 4 916 4 762

Summa 4 931 4 932

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Medelantalet anställda
Kvinnor 161 154 51 51
Män 59 57 19 22

Totalt 220 211 70 73

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelse 5 - 5 -
Löner och ersättningar till direktor 935 845 718 212
Löner och ersättningar till övriga
anställda 79 351 74 981 22 896 24 103

80 291 75 826 23 619 24 315

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Sociala avgifter enligt lag och avtal 27 439 25 556 8 180 8 102
Pensionskostnader för styrelse - - - -
Pensionskostnader för direktor* 162 197 - -
Pensionskostnader för övriga anställda 6 134 5 829 1 895 1 820

Totalt 114 026 107 408 33 694 34 237

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - - 2 3
Män - - 5 4

Totalt 0 0 7 7

Antal övriga befattningshavare inkl.
direktor
Kvinnor - - 1 1

Totalt 0 0 8 8

* Pensionskostnader för direktor har i sin helhet betalats av Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd
och Entreprenad AB.

Direktor/VD för Göteborgs kyrkliga stadsmission har en månadslön på 74 000 kr (2016).

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 6 månader. Vid uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till 12
månaders avgångsersättning. Detta är utöver lönen som erhålls under uppsägningstiden. Dock skall
lönen från en eventuell ny anställning avräknas från såväl uppsägningslön som avgångsersättning.
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Not 8 Operationella leasingavtal - leasetagare

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 9 970 8 452 5 047 4 797
Förfaller till betalning senare än ett men
inom 5 år 4 699 11 923 2 599 11 116
Förfaller till betalning senare än fem år - - - -

14 669 20 375 7 646 15 913

Under perioden erlagda leasingavgifter 20 562 16 900 5 126 4 980

De operationella leasingavtal som redovisas består av lokal- och bilhyror. Framtida avgifter gällande
hyresavtalen har räknats upp med KPI.

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen

2016 2015

Utdelningar 5 000 2 000

Summa 5 000 2 000

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Utdelningar 2 641 2 553 2 641 2 553

Summa 2 641 2 553 2 641 2 553

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -2 664 -2 001 - -
Uppskjuten skatt -1 021 -537 - -

Skatt på årets resultat -3 685 -2 538 0 0

Redovisat resultat före skatt 9 428 6 653 - -

Skatt beräknad enligt gällande skattesats
(22%) -2 074 -1 464 - -
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader -26 -26 - -
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 1 - -
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond -13 -15 - -
Skattefri verksamhet -1 573 -1 034 - -

Redovisad skattekostnad -3 685 -2 538 0 0

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 1 164 - - -
Årets förändringar
-Inköp - 372 - -
-Omklassificeringar - 792 - -

Utgående ackumelerade
anskaffningvärden 1 164 1 164 0 0

- Ingående avskrivningar -175 - - -
- Avskrivningar -233 -175 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -408 -175 0 0

Utgående restvärde enligt plan 756 989 0 0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 13 Byggnader och mark

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 30 687 21 949 1 505 1 505
Anskaffningar 14 288 8 738 - -
Omklassificeringar 164 - - -

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 45 139 30 687 1 505 1 505

Ingående avskrivningar -2 903 -2 038 -226 -205
Årets avskrivningar -1 036 -865 -21 -21

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 939 -2 903 -247 -226

Utgående restvärde enligt plan 41 200 27 784 1 258 1 279

Bokfört värde byggnader 39 048 25 755 733 754
Bokfört värde mark 1 020 1 020 525 525
Bokfört värde markanläggningar 1 132 1 173 - -

Koncernens och moderstiftelsens fastigheter har ej åsatts något taxeringsvärde då de avser
vårdfastigheter.

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 22 079 22 241 8 319 8 196
Årets förändringar
-Inköp 1 502 751 477 123
-Försäljningar och utrangeringar - -913 - -

Utgående ackumelerade
anskaffningvärden 23 581 22 079 8 796 8 319

- Ingående avskrivningar -19 896 -19 506 -7 313 -6 824
- Avskrivningar -885 -859 -431 -489
- Försäljningar/utrangeringar - 469 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 781 -19 896 -7 744 -7 313

Utgående restvärde enligt plan 2 800 2 183 1 052 1 006
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Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen Säte
Kapital-
andel %

Redovisat värde
16-12-31

Redovisat värde
15-12-31

Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd &
Entreprenad AB, 556746-3038 Göteborg 100 1 000 1 000
Göteborgs kyrkliga stadsmission 
Fastighets AB, 556748-6062 Göteborg 100 100 100

Summa 1 100 1 100

Eget kapital ResultatUppgifter om eget kapital och resultat

Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB 22 807 9 354
Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB 10 181 3 496

Not 16 Andelar i intresseföretag

Koncernen Org nr Säte
Kapital-
andel (%)

Fairways Engagemangsboende AB 559067-3629 Göteborg 50

Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel % Antal andelar

Redovisat värde
i koncernen

Direkt ägda
Fairways Engagemangsboende AB 50 50 100 100

Summa 100

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Aktiefonder 21 972 20 623 21 972 20 623
Räntefonder 49 851 49 442 49 851 49 442

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 71 823 70 065 71 823 70 065

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 83 906 (83 587) tkr.
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda kostnader 3 536 2 849 828 678
Upplupna intäkter 9 510 10 263 359 869
Upplupna lönebidrag 228 255 103 60

13 274 13 367 1 290 1 607

Not 19 Ändamålsbestämda medel

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Ändamålsbestämda medel 12 035 12 463 12 035 12 463
Insamlade medel till Isaac Beens minne 244 244 244 244
Hilma Natalia Nilssons fond 1 126 1 126 1 126 1 126
Fru Ingrid Wiks fond 405 405 405 405

Summa 13 810 14 238 13 810 14 238
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Not 20 Ställda säkerheter

Koncernen Moderstiftelsen

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 32 482 32 482 - -
Avseende kortfristiga skulder till
kreditinstitut

Summa avseende egna skulder och
avsättningar 32 482 32 482 0 0

För egna ansvarsförbindelser

För övriga koncernföretag

För övriga engagemang

Summa ställda säkerheter 32 482 32 482 0 0

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderstiftelsen

2016 2015 2016 2015

Semesterlöneskuld 4 037 3 738 1 238 1 094
Upplupna löner 1 197 1 128 205 229
Upplupna sociala avgifter 3 730 3 463 1 032 1 026
Förutbetalda intäkter 822 550 500 225
Upplupna kostnader - leverantörer 6 220 1 955 2 309 598

Summa 16 006 10 834 5 284 3 172
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Göteborg 2017-04-25

Eva Eriksson Ann-Charlotte Säfström
Styrelseordförande Direktor

Björn Sällström Gunvor Hagelberg

Henrik Törnqvist Jonas Steen

Palle Stenberg Ulf Bjereld

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-10.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt Stefan Linderås
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse

Till	styrelsen	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	2016.	Stiftelsens	årsredovisning	och	koncernredovisning	ingår	på	sidorna	18-39	i	detta	dokument.

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	2016	och	av	dessas	finansiella	resultat	och	kassaflöde	för	året	enligt	årsredovisningslagen.

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.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta	dokument	innehåller	även	annan	information	än	årsredovisningen	och	koncernredovisningen	och	återfinns	på	
sidorna	1-17.	Det	är	styrelsen	och	direktor	som	har	ansvaret	för	den	andra	informationen.	

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande	med	bestyrkande	avseende	denna	andra	information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som	identifieras	ovan	och	överväga	om	informationen	i	väsentlig	utsträckning	är	oförenlig	med	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen.	Vid	denna	genomgång	beaktar	vi	även	den	kunskap	vi	i	övrigt	inhämtat	under	revisionen	samt	
bedömer	om	informationen	i	övrigt	verkar	innehålla	väsentliga	felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller	en	väsentlig	felaktighet,	är	vi	skyldiga	att	rapportera	detta.	Vi	har	inget	att	rapportera	i	det	avseendet.

Styrelsens och direktors ansvar

Det	är	styrelsen	och	direktor	som	har	ansvaret	för	att	årsredovisningen	och	koncernredovisningen	upprättas	och	att	
den	ger	en	rättvisande	bild	enligt	årsredovisningslagen.	Styrelsen	och	direktor	ansvarar	även	för	den	interna	kontroll	
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som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel.

Vid	upprättandet	av	årsredovisningen	och	koncernredovisningen	ansvarar	styrelsen	och	direktor	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	direktor	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	på	fel.	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 fel 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:

• identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	årsredovisningen	och	koncernredovisningen,	vare	
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information	eller	åsidosättande	av	intern	kontroll.

• 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	direktors	
uppskattningar	i	redovisningen	och	tillhörande	upplysningar.

• drar	jag	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	och	direktor	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	och	koncernredovisningen.	Mina	slutsatser	
baseras	på	de	revisionsbevis	som	inhämtas	fram	till	datumet	för	revisionsberättelsen.	Dock	kan	framtida	händelser	
eller	förhållanden	göra	att	en	stiftelse	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.
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Jag	måste	informera	styrelsen	och	direktor	om	bland	annat	revisionens	planerade	omfattning	och	inriktning	samt	
tidpunkten	för	den.	Jag	måste	också	informera	om	betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	de	
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 stiftelsen 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	
direktors	förvaltning	för	Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	för	år	2016.

Enligt	vår	uppfattning	har	styrelseledamöterna	och	direktor	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 direktors ansvar

Det	är	styrelsen	och	direktor	som	har	ansvaret	för	förvaltningen	enligt	stiftelselagen	och	stiftelseförordnandet.

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	direktor	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.
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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	10	maj	2017

Öhrlings	PricewaterhouseCoopers	AB	

Gunilla Lönnbratt      Stefan Linderås

Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor



STYRELSEN

Från vänster till höger: 

Ulf Bjereld
Ledamot sedan 2017. 
Professor	 i	 statsvetenskap	 vid	
Göteborgs	 universitet.	 Ordfö-
rande för Socialdemokrater för 
tro	och	solidaritet.	Stor	erfaren-
het av akademiskt ledarskap 
och av politisk verksamhet på 
alla	nivåer.

Jonas Steen 
Närvarande vid 6 av totalt 6 
styrelsemöten.
VD,	delägare	F	O	Peterson	&	
Söner	Byggnads	AB.	Erfaren-
het från det privata näringsli-
vet.	Stor	erfarenhet	från	bygg-	
och	fastighetsbranschen.

Lotta Säfström 
Närvarande vid 6 av totalt 6 
styrelsemöten.
Direktor/VD,	Göteborgs	kyrk-
liga	stadsmission.	Utbildad	
socionom	och	diakon.	Har	
arbetat inom civilsamhället 
i	många	år.	Lotta	har	erfa-
renheter	från	flera	diakonala	
organisationer.

Eva Eriksson 
Närvarande vid 6 av totalt 6 
styrelsemöten.
Långvarigt politiskt arbete i 
både riksdag, region och 
kommun.	Förutvarande	Lands-
hövding.	Har	stor	erfarenhet	
och stort engagemang för civil-
samhället	och	dess	betydelse	
för	samhällsutvecklingen.	

Henrik Törnqvist 
Närvarande vid 5 av totalt 6 
styrelsemöten.
Kyrkoherde,	Bergsjöns	försam-
ling.	Har	lång	erfarenhet	av	
socialt	arbete	i	Göteborg.	Var	
med och startade verksam-
heten	i	S:t	Johanneskyrkan	i	
dess	nuvarande	funktion.

Palle Stenberg 
Ledamot sedan 2017.
Partner	i	Nudie	jeans	Co.	
Har	 spenderat	 mycket	 tid	 på	
olika platser runt om i världen 
de senaste 15 åren, och med 
det skaffat sig en global erfa-
renhet.	Det	 lokala	perspektivet	
i globaliseringens framfart 
intresserar	honom.

Gunvor Hagelberg 
Närvarande vid 5 av totalt 6 
styrelsemöten.
Förvaltningschef,	Mölndals	
pastorat.	Har	stor	erfarenhet	
från	kyrkans	värld	som	
förtroendevald på nationell och 
lokal nivå och som administra-
tivt och ekonomiskt ansvarig 
på	lokal	nivå	i	samfällighet.	

Ej	med	på	bild:

Björn Sällström 
Närvarande vid 3 av totalt 6 
styrelsemöten.
Personaldirektör	Volvo	Person-
vagnar	AB.	Har	kunskap	och	
erfarenhet	från	näringslivet.	
Framförallt från strategiska och 
operationella personalfrågor 
samt av företagsledning och 
styrelsearbete.

Oscar Holtner
Närvarande vid 1 av totalt 6 
styrelsemöten.
Arbetar på Gatljuset som 
behandlingsassistent.

Niklas Borg 
Närvarande vid 2 av totalt 6 
styrelsemöten.
Kurator	på	Drottninggatan.	
Fackligt ombud för Vision 
sedan	2006.	Sitter	med	i	
Visions	förbundsstyrelse.
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LEDNINGSGRUPPEN

Från vänster till höger bakre 
raden:

Linus Bergström
Chef för second hand 
arbetsträning
Utbildning/erfarenhet:	 Politisk	
magister i offentlig administra-
tion.	Tidigare	arbetat	på	 IKEA	
och	Myrorna.	Arbetat	i	
organisationen	sedan	2011.	

Maria Cedmert 
Ekonomichef
Utbildning/erfarenhet:	Magis-
tersexamen i företagsekonomi
Tidigare arbetat på bland annat 
Göteborgs Stadsteater AB, 
Sida,	Plastal	AB	och	Ernst	&	
Young	AB.	Arbetat	i	organisa-
tionen	sedan	2017.

Lennart Forsberg 
Socialchef
Utbildning/erfarenhet:	Socio-
nom.	Har	tidigare	arbetet	inom	
Individ- och familjeomsorgen i 
Göteborgs	stad.	Arbetat	i	orga-
nisationen	sedan	2011.

Kjell Larsson 
Utvecklingsledare

Utbildning/erfarenhet:	Tidigare	
verksamhetschef i Göteborgs 
Stad.	Arbetat	i	organisationen	
sedan	2008.	

Från vänster till höger främre 
raden:

Lotta Säfström 
Direktor/VD

Utbildning/erfarenhet:	Utbildad	
diakon och socionom från Stor 
Sköndal.	 Diakonvigd	 1988.	
Verksam inom diakonala orga-
nisationer	 och	 civilsamhället.	
Ledarskap	 för	 idéburen	 sektor	
(Ideellarena/IFL).	Arbetat	i	
organisationen	sedan	2010.	

Sara Larsson 
Utvecklingsstrateg  
Utbildning/erfarenhet:	Pol.
mag.	samt	internationella	
relationer	och	projekledning.	
Erfarenheter	inom	det	sociala	
området och utbilningsområ-
det.	Arbetat	i	organisationen	
sedan	2014.

Tomas Carlström 
Chef för Insamling och 
kommunikation

Utbildning/erfarenhet:	Civil-
ekonom	Lunds	Universitet.	
Tidigare	arbetat	på	Ekman	
Group,	Svenska	Mässan	och	
DB	Schenker.	Arbetat	i	
organisationen	sedan	2016.

Helena Törnqvist 
Personalchef

Utbildning/erfarenhet:	Socio-
nomexamen, personaladmi-
nistration.	Tidigare	arbetat	på	
bland	annat	Ericsson	AB,	
Geodis	Wilson	AB,	EFG	Euro-
pean	Furniture	Group. 
Arbetat i organisationen sedan 
2012.

Anneli Svensson 
Chef för Vård, boende, 
rehabilitering och äldreomsorg

Utbildning/erfarenhet:
Specialistsjuksköterska inom 
psykiatri.	Har	arbetat	inom	
regionens hälso- och sjuk-
vård som vårdenhetschef  
1997–2005.	Har	haft	chefs-
befattningar inom olika delar 
av socialtjänstensområden i 
Borås	kommun		2005–2013.	
Arbetat i organisationen sedan 
2013.
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VIKTIGA SAMARBETEN

Sveriges	Stadsmissioner	bildades	2008.	Att	värna	och	utveckla	det	gemensamma	varumärket	
Stadsmission	är	en	central	uppgift.	Det	finns	idag	sju	stadsmissioner	från	hela	landet	som	är	
medlemmar.	Sveriges	Stadsmissioner	arbetar	med	opinionsbildning	och	insamlingar	samt	att	
leda	en	dialog	kring	de	gemensamma	utvecklingsfrågorna.	Föreningen	är	mottagare	av	pengar	
från	PostkodLotteriet.	

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	har	en	lång	och	för	svenska	förhållanden	unik	relation	till	
Svenska	kyrkans	församlingar	i	Göteborg.	Detta	avspeglar	sig	såväl	i	ändamålsparagrafen	
”stiftelsen ska i samverkan med svenska kyrkans församlingar…” som i det konkreta dagliga 
arbetet.	Göteborgs	kyrkliga	samfällighet	bidrar	sedan	lång	tid	med	ett	större	ekonomiskt	anslag	
till	de	sociala	verksamheterna	och	möjliggör	därmed	att	ett	kvalificerat	diakonalt	arbete	bland	de	
mest	utsatta	kan	bedrivas	i	staden.

Göteborg	är	på	flera	områden	vår	huvudsakliga	verksamhetsort.	Som	idéburen,	självständig,	
organisation	formulerar	vi	vår	roll	utifrån	vårt	uppdrag,	samtidigt	som	vi	är	tydliga	med	vad	vi	
ser	som	stadens	ansvar	och	skyldigheter.	Den	nära	dialog	och	samverkan	vi	har	med	Göteborgs	
stad	är	därför	viktig.	Inte	bara	för	oss	som	organisation	utan	också	för	den	enskilda	medborgaren	
som	vi	möter	i	våra	olika	verksamheter.

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	och	Entreprenad	AB	är	medlem	i	Riksföreningen	
Famna	–	branschorganisationen	för	non	profit-vård	och	social	omsorg.	Famna	vill	bland	annat	
öka	den	politiska	förståelsen	för	vad	idéburen	och	non	profit-baserad	vård	och	omsorg	betyder	
för	samhället	i	stort	och	för	enskilda	individer.	

PostkodLotteriet	är	ett	lotteri	där	vinsten	från	lottförsäljningen	går	till	ideell	verksamhet	via	55	
förmånstagare	och	där	Sveriges	Stadsmissioner	är	en	av	dem.	Dessa	medel	används	till	Stads-
missionernas	sociala	arbete.	Göteborgs	Stadsmission	använde	under	2015	medel	från	Postkod-
Lotteriet	till	verksamheterna:	Gatljuset,	Crossroads	och	S:t	Johanneskyrkan.	

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, i vilket Stadsmissionen är medlem, har tagit fram 
en	kvalitetskod	för	svenska	insamlingsorganisationer	med	90-konto.	

Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	är	innehavare	av	90-konto.	Att	vi	har	90-konto	
betyder	att	vi	granskas	av	Svensk	Insamlingskontroll.	Det	innebär	bland	annat	att	vår	redovis-
ning granskas av en auktoriserad revisor och att alla givare har rätt att ta del av vår redovisning 
av	de	insamlade	medlen.	Enligt	Svensk	Insamlingskontrolls	riktlinjer	måste	minst	75	procent	gå	till	
ändamålet	och	max	25	procent	får	användas	för	administrations-	och	insamlingskostnader.	

204646 47



Tack!

Göteborgs	Stadsmission	vill	tacka	våra	värdefulla	företags-	och	framtidpartners	som	valt	att	stödja	oss	under	2017.	

Tillsammans	arbetar	vi	för	ett	enat	Göteborg.

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, SAMT FÖRETAGSVÄNNER PÅ GULD- OCH SILVERNIVÅ

2047

Framtidspartners

Guldvänner

Silvervänner
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GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Barlastgatan	2	414	63	Göteborg	Tel:	031-755	36	00			fax:	031-14	56	06

info@stadsmissionen.org			www.stadsmissionen.org
Gåvoplusgiro: 90 01 70-2   Gåvobankgiro: 900-1702

Framåt!
Vår	verksamhetsidé	är	att	stödja	enskilda	människor	

till ett liv i innanförskap och att som självständig 
idéburen	aktör	ta	ett	samhällsansvar	genom	att	rikta	
uppmärksamhet	på	svåra	sociala	omständigheter.	

Vår framtid, som börjar idag, ligger i att ta vår 
verksamhetsidé	till	nästa	nivå.	Med	fortsatt	förtroende	
från	Svenska	Kyrkan,	Göteborgs	stad,	från	gåvogivare	

och sponsorer, från brukare och besökare, kommer vi att 
kunna	ta	viktiga	steg	i	den	riktningen.	
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