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StaDSmISSIONEN utVEcklaS
Göteborgs kyrkliga stadsmission är inne på sitt 60:e verksam-

hetsår. För en organisation vars uppdrag är att arbeta bland 

fattiga och behövande borde väl uppdraget snart vara slutfört? 

Men verkligheten ser annorlunda ut. 

200 000 av Sveriges barn växer upp i familjer som 

klassificeras som fattiga. Vi möter såväl föräldrar som 

barn och ungdomar från dessa familjer i flera av våra 

verksamheter.

Socialtjänstens försörjningsstöd var tänkt att utgöra 

en tillfällig ekonomisk lösning för människor. Men vi 

möter människor som levt på försörjningsstöd 10-15 

ibland upp till 20 år. 

I våra verksamheter ser vi människor som lämnar fattig-

dom, missbruk, hemlöshet och kriminalitet bakom sig 

som reser sig och kommer på rätt köl igen. Men kvar 

finns ofta ensamheten, de tidigare förlusterna och 

avsaknaden av vänner och familj.

Den här vintern 2010/2011 har vi anat ett ökat tryck i samtliga 

våra gåvofinansierade verksamheter. Innevarande verksam-

hetsår ser vi ingen tendens till att Göteborgs Stadsmission inte 

längre skulle behövas. Tvärtom.

Ett av våra större utvecklingsprojekt det närmaste året är att 

starta ett center för barn, unga och deras familjer. Vi vill samloka-

lisera våra nuvarande verksamheter för målgruppen och har 

som mål att såväl fördjupa som utöka vårt arbete. 

En allt oftare uppmärksammad och även omdiskuterad grupp 

är fattiga EU-medborgare. Det rör sig om människor från 

EU-länder, ofta från östra Europa, som bland annat tar sig till 

Sverige i hopp om att skaffa försörjning. Tillsammans med 

andra svenska stadsmissioner och Göteborgs Stad vill vi närma 

oss detta på ett djupare sätt.

Stadsmissionens uppdrag på 2010-talet, målgrupper, metoder, 

kvalitetsutveckling, värdegrundsfrågor och ledarutveckling 

finns med i ett strategiskt inriktningsarbete under 2011. Det 

gäller både våra gåvofinansierade verksamheter och de upp-

handlade verksamheterna. Vi har ett stort intresse i att utveckla 

och expandera våra verksamhetsområden. Det innebär bland 

annat att vi fortsätter vårt engagemang i de näringspolitiska 

frågorna för idéburna non-profit-vårdgivare.  

Jag riktar mitt och organisationens tack till gåvogivare, samarbets-

partners, Göteborgs kyrkliga samfällighet och alla företagsvänner 

för allt stöd under 2010.  

Vi har mängder kvar att göra tillsammans! 

Lotta Säfström

Direktor

2 3



StaDSmISSIONEN 2010 

att finnas till hands med hopp, alternativ och ljus är genom-

gående det viktigaste i Stadsmissionens arbete. Bland våra 

uppgifter ingår att arbeta för dem som på grund av missbruk, 

psykisk ohälsa, sociala problem eller sjukdom hamnat bland  

de utsatta, nödlidande och hemlösa.

Att tro med händerna är att möta varje människa med den 

öppna hand som är välkomnandets och respektens signum. 

Under åren som gått har Göteborg förändrats och förhållande-

na skiftat, likaså har de hjälpsökandes behov skiftat. Vår verk-

samhet är i ständig förändring, men vår ambition är oförändrad 

sedan grundandet av Stadsmissionen 1952 – att hjälpa enskilda 

människor i nöd.

För de flesta är Göteborgs kyrkliga stadsmission bara  

Stadsmissionen. Men sedan några år tillbaka drivs verksam-

heten i fem olika juridiska enheter. Förändringen är gjord för  

att skapa stabilitet, tydlighet och trygghet för verksamheterna 

men också för våra gåvogivare, avtals- och samarbets partners.

De sociala verksamheterna som drivs av insamlade medel 

finns alla samlade i moderstiftelsen Göteborgs kyrkliga stads-

mission. De verksamheter som säljer tjänster till kommuner, 

region och företag är samlade i Göteborgs kyrkliga stadsmis-

sion Bistånd & Entreprenad AB, vilket ägs av stiftelsen. Fastig-

heterna på Stigbergsliden 6 i Göteborg och Öjersjövägen 20 i 

Öjersjö ägs av Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB, 

även detta bolag ägs av stiftelsen.

Second hand-butikerna och insamlingscentralen drivs av  

Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening. 

Ingseredsstiftelsen med boende för psykiskt funktions hindrade 

är fortsatt en separat stiftelse.

Alla fem organisationerna har samma styrelse, samma 

direktor/ vd och samma ledning.

Och vi fortsätter att vara Stadsmissionen.

KONcERNEN

GÖTEBORGS KyRKLIGA STADS MISSION 
BISTåND & ENTREpRENAD AB

STIFTELSEN  
GÖTEBORGS KyRKLIGA STADSMISSION

GÖTEBORGS KyRKLIGA STADS MISSION  
FASTIGhETS AB

GÖTEBORGS KyRKLIGA STADSMISSION  
IDEELL FÖRENING (SEcOND hAND)

INGSEREDSSTIFTELSEN

4 5



Stadsmissionen

4 5



2010 arrangerades kollo för alla i fem veckor med start innan 

midsommar. Det unika med femte årets upplaga var att man 

hade verksamhet på tre av fyra möjliga helger, vilket är en stor 

ökning jämfört med tidigare år. Kollot var så gott som fullbe-

lagt och sammanlagt var det fler gäster 2010 än året innan. 

Under de fem veckorna besöktes kollot av Rådgivningsbyrån, 

Ungdomsbussen, Kulturlabbet, stamgästerna från S:t Johannes-

kyrkan och de boende på Stigberget. Stadsmissionens två 

äldreboenden Götaholm och Berzelius gästade kollot varsin 

dag per vecka.

– på midsommar aftonen ordnades en traditionell midsommar-

fest för 100 personer på kollogården, säger Sofia Svensson, 

kolloansvarig. Där bjöds på dans kring midsommarstången, 

tävlingslekar och sedvanlig midsommarmat. Gästerna som kom 

för dagen fick tid att dra nytta av den vackra omgivningen på 

olika sätt, genom att till exempel sola och bada, innan de bussades 

tillbaka till Göteborg på kvällen.

De två första veckorna samt sista veckan sponsrades av Gp/

Stampen respektive Glädjeresan, vilket medförde att det fanns 

extra många roliga aktiviteter för gästerna att prova på. Gp och 

Stampen ordnade bland annat visning från Göteborgs Filmfes-

tival, akvarellmålningskurs från Akvarellmuseet och seglings-

kurs från GKSS. Glädjeresan skickade ut två snickare som 

byggde lådbilar tillsammans med barnen. De skänkte också 

gitarrer, som kom från Musikbörsen. 

– Då det fanns en musiklärare som kolloledare fick vi mycket 

stor användning av gitarrerna – hon höll i en musikskola 

alla fem veckorna, säger Sofia. Varje vecka anordnades det 

grillkväll för de hemvändande gästerna för att på så vis ge en 

trevlig avslutning på vistelsen på kollot. 

Femte sommaren med kollo för alla

Kollo
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Siffror från Socialstyrelsen visar att samtidigt som folkhälsan i 

stort utvecklas positivt i Sverige, ligger de unga sämre till. Sluten-

vård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök bland 

unga ökar, liksom vård för alkoholrelaterade diagnoser. Inom 

Stadsmissionens sociala verksamhet finns Kyrkans ungdoms-

mottagning (KUM) dit unga kan söka sig för samtal med kurator 

eller präst.

– Jag har en känsla av att ungdomar känner mer stress, ångest 

och prestationskrav nu än för 20 år sedan, säger Berit Dahl före-

ståndare för KUM. Samhället har blivit osäkrare, utbildnings- 

system och arbetsmarknad ser annorlunda ut idag. Bara för att 

du går en utbildning är det inte säkert att du får ett jobb. Samtidigt 

har antalet valmöjligheter ökat enormt. Det finns en rädsla för att 

inte lyckas, att bli en ”loser”. Ja, allting ska vara så rätt. Och om 

du inte lyckas är det ditt eget fel, vilket ger skamkänslor.

KUM:s egen inventering för 2006–2009 visar också att många 

ungdomar ville tala om sin ångest och oro, 68 procent, depression 

och nedstämdhet, 66 procent samt stress och prestationskrav  

64 procent. Relationsproblem och existentiell oro var andra 

centrala frågor.

– Alla är välkomna till oss, men har man rent kroppsliga frågor 

och problem är det bättre att vända sig till kommunens ungdoms-

mottagning där det finns barnmorskor och läkare, säger Berit 

Dahl. på KUM är det samtalet som står i fokus. Eftersom KUM:s 

verksamhet riktar sig till alla ungdomar som vill gå i samtal får 

man allt från tonårsgrubbel till svåra depressioner (dock inte  

psykoser). Eftersom man inte lyder under hälso-och sjukvårdslagen 

för man inga patientjournaler och tar inte in ungdomar på remiss.

– Vi står helt fria och behöver inte ens ta personuppgifter. Det är 

en trygghet för ungdomarna, det de väljer att prata om här förs 

inte vidare. prästerna har dessutom absolut tystnadsplikt, säger 

Berit Dahl. 

Fler unga mår sämre  KUM – En plats för samtal

lotta Bergman trodde aldrig att hon skulle få uppleva sin 50-årsdag. 

Få narkomaner får det. Men så, förra året, fick hon fira den med nära 

och kära i Stadsmissionens kyrka - S:t Johanneskyrkan.

– Den här kyrkan är mitt andra hem. Det var här livet började, säger hon.

– NA (Anonyma narkomaner) har varit min livlina i många år, säger Lotta 

Bergman när vi ses utanför kyrkan. NA och Stadsmissionens arbete.  

S:t Johanneskyrkan är som mitt andra hem. Jag släpper aldrig den här 

platsen. Det var här livet började och här ska det också sluta, säger Lotta.

Lotta Bergman har varit ren i tio år. När hon kommer till S:t Johannes-

kyrkan idag är det inte för att, som tidigare, sitta i köket och skaka av 

avtändningsångest, utan för att arbeta och hjälpa andra. Vanligtvis står 

hon i kaféet en till två helger i månaden, men under sommaren har hon 

varit ledig för att, bland annat, arbeta på Stadsmissionens kollo. 

För två år sedan firade Lotta Bergman sin 50-årsdag i kyrkan tillsammans 

med sin fostermamma, sina fyra barn och andra nära och kära. Det var 

en dag hon aldrig trodde hon skulle få uppleva.

Idag bor Lotta tillsammans med yngste sonen en bit utanför Göteborg. 

Vägen till ett drogfritt liv med fungerande familjerelationer har inte varit 

enkel, men hon gör som tolvstegsprogrammet rekommenderar – hon tar 

det lugnt och tar en dag i sänder. 

S:t Johanneskyrkan 
gav lotta livet tillbaka
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låt oss kalla honom andreas. Andreas sitter med en starköl i 

handen och blickar ut över konstgräset utanför Göteborgs-

operan. han är kanske 17 år. han har sovit ute ett par 

nätter. han har redan varit placerad på behandlingshem 

ett antal gånger i sitt unga liv. han rymde från det senaste 

för en vecka sedan. För tre dagar sedan blev han utslängd 

av sin mamma. Andreas är en medveten kille som vet hur 

systemet fungerar. han vet också att han inte fungerar i just 

det systemet. 

Vi följer med fältassistenterna från Ungdomsbussen på 

stan. Ungdomarna de träffar där är oftast mellan 15-18 år 

gamla. charmerande ungdomar som är trevliga och bjuder 

på sig själva. Ibland blandar de ihop oss med personal från 

socialen. Men när de får veta att vi är från Ungdomsbussen 

ändrar de genast tonläge. Att inte tillhöra en myndighet ger 

en del fördelar. 

Men fördomarna spelar oss ett spratt då och då. Nej, alla 

dricker inte. Nej, alla lever inte rövare. De flesta känns bara 

så hopplöst rotlösa. Många av ungdomarna verkar tycka 

om sin egen situation – att livet liksom gick ut på det här. 

Att hänga på Nordstan, dricka öl, röka, träffa kompisarna, 

att vara annorlunda – att sticka ut. Eller är det en misstolk-

ning? Är det bara kärlek som fattas? Känner föräldrarna till 

deras liv? Bryr de sig? Frågorna hopar sig och man blir lite 

illa till mods. hur kan vi göra skillnad? Några som faktiskt 

gör skillnad för de här ungdomarna är våra fältassistenter. 

Genom sin blotta närvaro och sitt starka engagemang 

skapar de nya, viktiga relationer dagligen.

Vandringen fortsätter genom Nordstan. Då och då stannar 

vi för att hälsa på några killar eller tjejer. Kramar utbytts. 

Nedtonade förfrågningar om hur läget är kommer. Statistik 

förs i mobilen. Vi hamnar utanför operan vid konstgräsmat-

tan när det sker en akututryckning. En av ungdomarna har 

blivit utkastad av en förälder. En av fältarna ringer och får 

det bekräftat av föräldern – tonåringen är inte välkommen 

hem. Kontakt tas med socialjouren. Tänk, kanske är det här 

den enda riktiga vuxenkontakt vissa av dem har. 

med  
ungdomsbussens  
fält assistenter  
på Nordstan

Ibland blandar de ihop oss med 

personal från socialen. Men när 

de får veta att vi är från Ungdoms-

bussen ändrar de genast tonläge. 

Att inte tillhöra en myndighet ger 

en del fördelar.
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Rådgivningsbyrån 
hjälper fattiga göteborgare
Sverige är ett rikt land. Jämför vi med andra 

länder runt om i världen så kommer Sverige 

alltid högt upp på listorna över ekonomiskt 

välstånd. Vi har ett tätt och starkt socialt 

skyddsnät. Men vår erfarenhet säger att 

alltfler göteborgare söker sig till Stadsmis-

sionen för att få ekonomiskt stöd. 

– Sverige är ett rikt land och de allra 

flesta av oss har det väldigt bra, säger  

cecilia Brandell ansvarig på Rådgivnings-

byrån. Den form av fattigdom som finns till 

exempel i Afrika har vi inte här. Men fattig-

dom är ett relativt begrepp och bara för att 

våra förhållanden inte går att jämföra med 

vissa andra länders så tar det inte bort det 

faktum att många i Sverige idag lider stor 

nöd.

– Vi träffar människor som levt på social-

bidrag i 20 år, berättar cecilia och förklarar 

vidare att socialbidragssystemet egentligen 

bygger på att bidragstagarna behöver eko-

nomisk hjälp under en kortare period för 

att lösa en akut kris och därför bara ska 

räcka till det absolut mest nödvändiga.

– Men verkligheten ser helt annorlunda ut. 

Vi har kommit hem till folk där det har varit 

helt bedrövligt.

cecilia Brandell lyfter också upp barnens 

situation och hur svårt det kan vara att ge 

sitt barn goda förutsättningar i livet om 

man lever på existensminimum.

– För barn är det viktigt att ha vettig syssel-

sättning på fritiden, säger hon och ger 

konkreta exempel. Om ditt barn är med i 

någon idrott eller annan aktivitet så är det 

vanligt att de behöver skjuts. Men om du 

lever på socialbidrag har du inte rätt att äga 

en bil. Är du med i ett fotbollslag så behöver 

du antagligen köpa skor och en lagtröja. 

Små exempel på hur barnen stängs ute 

från den värld som deras jämnåriga har till-

gång till. När det är dags för extra aktiviteter 

i skolan anmäler sig barnen sjuka för att de 

inte har råd att vara med. Skammen är så 

stor att man hellre hittar på något än berättar 

sanningen.

– Det är dyrt att vara fattig, avslutar cecilia. 

Varje gång jag kommer till Stadsmissio-

nens dag- och nattverksamhet Gatljuset 

slås jag alltid av samma känsla. Känslan 

av att komma till ett ställe där folk bryr sig 

om. Även om de anställda själva ibland 

ifrågasätter sin arbetsmiljö finns den alltid 

där – tron på människan – och att det inte 

finns några hopplösa fall.

 – Vi jobbar ju för personen, säger Njanko 

Marong, miljöassistent på Gatljuset. Vi är 

här för att stödja och pusha – även när det 

är som svårast.

– Men det är också viktigt med gräns-

sättningar, säger enhetschefen Lasse 

Jutemar. I vår hårda vardag måste vi ha 

regler för att få verksamheten att fungera. 

Det är tufft nog ändå. Men till det positiva 

hör ändå att vi möter människor där de 

verkligen befinner sig. Snacka om att för-

verkliga Stadsmissionens devis: Tro med 

händerna.

Till Gatljuset kommer dagligen 50–70 

missbrukare, hemlösa eller människor 

med psykisk ohälsa. Det är hit de kan och 

får komma. De är inte särskilt välkomna 

någon annanstans. Att arbeta på Gatljuset 

är ofta svårt – allt ställs liksom på ända.

– Arbetet är helt annorlunda än allt annat 

jag gjort tidigare, säger Ingela hultman, 

miljöassistent. Men man vänjer sig vid och  

klarar lättare av jargongen, människorna 

och de ibland ohanterliga situationerna.

Jag träffar Njanko, Lasse och Ingela 

en helt vanlig eftermiddag i början av  

februari. Vi sitter i det minimala fika- och 

personalrummet. Men ingen av dem kan 

slita blicken någon längre stund från vad 

som händer ute i samlingsrummet. Så är 

det här – helt plötsligt händer det något. 

När vi sitter och pratar får vi ett erbjudande 

om att köpa en gammal kassettband- 

spelare. problemet är bara att bandspela-

ren redan tillhör Gatljuset. Så erbjudandet  

nekas med ett leende. 

Gatljuset – ett ställe där folk bryr sig
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StöD- Och tIllSyNSBOENDEt  
I BISkOpSGÅRDEN ERBJuDER 
BOStaD FöRSt tIll hEmlöSa
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– Jag drack för mycket, säger Veronika. Det var därför jag till 

slut hamnade på Stadsmissionens avgiftningsklinik. Sedan 

dess har jag varit Stadsmissionen trogen. Jag bodde ett tag 

på kvinnoboendet Frideborg och sedan fick jag en lägenhet – 

båda boendena tillhör Stadsmissionens boende Stigberget. på 

Stigberget finns alltid personal och tillgång till stöd – dygnet om.

– Den första april förra året trodde jag att jag blivit skojad med, 

ler Veronika. Jag blev erbjuden en lägenhet som jag sa ja till. 

Så nu bor jag i en alldeles egen lägenhet och sköter mig själv. 

Men Mattias kommer en gång i veckan – det är oerhörd trygghet 

att veta att han alltid kommer på tisdagsmorgnarna.

Mattias heter pettersson och är boendeassistent och kontaktman 

för Veronika. han arbetar på Stöd- och tillsynsboendet, som 

ligger i Biskopsgården. hyresgästerna bor i egen lägenhet och 

träffar regelbundet en boendeassistent. Efter ett tag trappas 

stödet ner när man ser att den boende klarar ett mer självstän-

digt liv. 

Stadsmissionen har ett 50-tal lägenheter. Tolv av dem tillhör 

kategorin satellitlägenheter som är spridda runt om i Göteborg. 

Resten ligger i Biskopsgården. Lägenheterna har man fått av 

sex olika fastighetsägare. Idag arbetar det en enhetschef och 

fyra boendeassistenter på boendet där assistenterna dessutom 

är kontaktmän för de boende. 

Boendet i Biskopsgården gäller som referensboende och 

vänder sig framförallt till personer som till följd av psykosocial 

problematik och/eller tidigare missbruk står utan bostad. 

hyresgästerna hyr insprängd lägenhet i andrahand av Stads-

missionen. Målet är att efter två år med stöd och tillsyn kunna 

överta kontraktet och leva självständigt.

personalen arbetar alltid med individuella lösningar. De har 

också ett ansvar gentemot grannar och fastighetsägare. Men 

genom ett återkommande samarbete och personliga möten 

med alla inblandade parter fungerar arbetet bra. De har god 

kontakt med både handläggare på socialkontoret, fastighets-

ägarna och husvärdar. på det sättet vet de hela tiden att de är 

på rätt väg. Ganska ofta får de höra ni tar alltid tag i saker när 

det händer något av en husvärd – ja, med den bekräftelsen vet 

man att det man gör är bra.

I EU pågår sedan en tid ett aktivt arbete för att ta fram en gemensam definition 

och gemensamma riktlinjer för hemlöshet. Sedan ett antal år tillbaka arbetar Stads-

missionen med begreppet Bostad först med inspiration av det så kallade housing 

First-konceptet. Bostad först utgår från tanken att en egen bostad är förutsättningen 

för att en hemlös ska kunna ta itu med sina problem. Modellen grundar sig på 

forskning från bland annat Tyskland och USA. Stadsmissionens Stöd- och tillsyns-

boende i Biskopsgården vänder sig till bostadslösa personer som under flera år levt 

i hemlöshet eller bor på något korttidsboende. Veronika bor i en av lägenheterna.

Lägenhetsbeståndet var i december 2010 totalt  
50 stycken, 38 lägen heter med Biskopsgårdens 
avtal och 12 lägen heter med ramavtal.

Verksamheten har fått 12 nya lägenheter  
under året.

Under 2010 har 16 hyresgäster flyttat varav 50 %  
har fått eget eller kommunalt kontrakt och andra 
hälften har avbrutit sin boende planering.

Visste du att...
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Det har gått ett år sedan Stadsmissionens verksamhet på 

Öjersjöhemmet permanentades. Verksamheten är en fullträff.

– Tittar man på den geografiska placeringen av Öjersjö samt 

vad som erbjuds i vårt koncept så förstår jag varför Öjersjö är 

intressant, säger Karin Silva, föreståndare på Öjersjöhemmet.

– Mycket har hänt – vi har gjort stora förändringar, säger 

Karin. Vi har verkligen fått starta från början. Men genom den 

fantastiska personalgruppen har allt gått över förväntan – de 

är nyfikna, motiverade och vill verkligen göra ett bra arbete. 

De boende här har också haft ett otroligt överseende med 

renoveringar och varit behjälpliga under hela processen. Det är 

de boende ihop med personal som har skapat en så underbar 

stämning och potential, säger Karin Silva.

– De som kommer hit är personer med missbruksproblem 

ofta i kombination med psykisk ohälsa. Missbruk kommer 

sällan som en isolerad företeelse, säger Karin. Vi hämtar våra 

boende på avgiftningskliniker eller där de befinner sig för en så 

snabb och smidig inskrivning som möjligt. Vi försöker möta de 

individuella behoven och försöker också ha korta väntetider. 

Ofta kan vi även hjälpa till vid akuta ärenden. Eftersom vi har 

fått många nöjda kunder (oftast socialsekreterare på kommu-

nen) är det många som återkommer. Det handlar om att skapa 

positiva relationer – att kunna förmedla till våra intressenter att 

vi har ett bra och unikt koncept, säger Karin. Samarbetet med 

socialtjänsten måste vara primärt, de måste kunna lita på att vi 

återkopplar och fullföljer uppdragen.

Man bor på Öjersjö allt mellan några dagar upp till ett år, 

beroende på vilka behov som finns. Av tradition har det varit 

en relativt hög medelålder på de boende och många av dem 

har varit alkoholiserade män. Nu ser Karin att det börjat ändra 

sig. Även yngre med missbruksproblematik samt kvinnor har 

ökat sedan Stadsmissionen tog över. Blandningen i åldrar tror 

hon är väldigt positiv, främst för de yngre som har möjlighet att 

påverkas av de äldres stabilitet och lugn. De boende kan själva 

påverka hur mycket stöd de vill ha under tiden på Öjersjö, en 

del vill ha ett boende med endast drogkontroller medan andra 

vill ha mycket stöd och motivationsarbete. 

Vad är det som gör Öjersjöhemmet unikt och välfungerande?

– Det unika ligger i den potential som finns i det geografiska 

läget, huset och den familjära stämningen, säger Karin. Bara 

det att vi ligger utanför storstaden i lilla Öjersjö är mycket värt. 

huset ligger mitt i ett bostadsområde och har fungerat som 

missbruksboende och behandlingshem i flera decennier. Detta 

i sin tur ger en känsla av trygghet.

– En annan styrka är vår personalgrupp. I gruppen finns 

många kompetenser som vi drar nytta av. Våra boendeassist-

enter gör inte samma saker. De gör det de är duktiga och 

kompetenta inom. När det finns saker vi människor brinner för 

och tycker är roliga uppkommer en entusiasm – en entusiasm 

som lätt smittar av sig till de boende. Vi har en skön prestige-

löshet hos oss – det är härligt, tycker Karin. Jag vet också att 

vi tillsammans tycker om att kunna hjälpa människor som 

hamnar mellan stolarna.

öJERSJöhEmmEt – Ett  
EFtERtRaktat BOENDE

12 13



Beläggningen har varit god under hela året och snittet 
ligger på 99 %.

Behandlingsinslagen fortsätter att vara en viktig del i 
arbetet. Man har schemalagt temagrupper, föräldra-
utbildning, verkstadsarbete och matlagningskurs. 

Det erbjuds hämtning av de boende på avgiftningar samt  
att personalen är behjälplig med transporter till olika 
forum, till exempel Länken, NA och AA. 

Samarbetet med kranskommuner har etablerats och 
plac eringarna är från fler kommuner samt att vi har ett 
utökat samarbete med vissa stadsdelsförvaltningar.

Visste du att...

hemma
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86 lägenheter (varav 67 gruppboendelägenheter) 

Brukarenkät 2010 gav ett mycket bra resultat på nästan 
alla punkter. Även vid Socialstyrelsens jämförelser ligger 
Berzelius väldigt bra till – både regionalt och nationellt. I 
korthet är de boende mycket nöjda, de har många aktivi-
teter att välja mellan samt att de utnyttjar många  
av aktiviteterna. 

Under året som gick fick de boende möjligheter till fler 
aktiviteter än tidigare. Det rör både underhållning som 
egna aktiviteter. För de som vill erbjuds nu till exempel 
enklare SpA-tillval.

27 lägenheter

Äldreboendet har många individuella aktiviteter och under 
2010 arbetade personalen extra mycket med att se, värdera 
och dokumentera aktiviteterna. 

Götaholm har ett kontaktmannaskap som innebär att de 
boende får mycket egen tid med sin kontaktman. Det kan 
vara att man till exempel får håret lagt, eller man tittar i 
gamla foto album, spelar schack eller får en stund tillsam-
mans i solen på balkongen. 

I Socialstyrelsens jämförelser ligger Götaholm tydligt över 
rikssnittet i de flesta parametrar.

GötahOlmS älDREBOENDE I GamlEStaDEN 

Valfrihet

BERzElIuS älDREBOENDE I mölNDal 

Visste du att...
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äldreomsorgen är en av Stadsmissionens större verksamheter. 

Sammanlagt har Stadsmissionen 113 lägenheter delade på två 

äldreboenden. Nytt på hösten 2010 var att hemtjänsten blev 

valbar i delar av Mölndals Stad. Där är nu Stadsmissionen en 

av organisationerna man kan välja när det kommer till just 

hemtjänst. hemtjänsten är uppdelad i en service- och en 

omsorgsdel. Meningen är att den nya lagstiftningen Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) ska ge ökad valfrihet för de äldre samt 

bättre kvalitet på omsorgen.

– Till att börja med fungerar det bara i Mölndals Stad, säger 

Birgitta Natanaelsson områdeschef för Stadsmissionens äldre-

omsorg. Vi har stora förhoppningar att även Göteborgs Stad 

släpper fram den nya lagstiftningen. Våra kunder kan ju på 

det här sättet själva få välja vem de ska få hjälp av. LOV är och 

kommer att vara en viktig del av vårt välfärdssystem – speciellt 

för oss som driver en professionell non-profit-verksamhet. Skill-

naden mellan till exempel Stadsmissionen och en privat aktör 

är att vårt eventuella överskott går tillbaka in i verksamheten 

och inte till en privat ägare, säger Birgitta. Det tycker vi är en 

väldigt viktig skillnad när det gäller att göra det egna valet av till 

exempel hemtjänst.

Folke och Kerstin har valt att anlita Stadsmissionen för sin 

hemtjänst. Sedan årsskiftet är det möjligt att i hela Mölndal 

själv välja vem man vill ha som utförare av hemtjänst. I Folke 

och Kerstins fall anlitar de Stadsmissionen för hela sin omsorg 

och det innebär att Stadsmissionen kommer på besök tre 

gånger om dagen. Utöver det har de tvätt- och städhjälp en 

gång i veckan.

Vad som gjorde att Folke och Kerstin valde just Stadsmissionen 

är enkelt att förstå. De hade redan tidigare haft service från 

Stadsmissionen vilket underlättade deras val. Servicen innebar 

att Stadsmissionen hjälpte till med städning, tvättning och 

inköp av mat med mera. 

– Det är också många av våra servicekunder som nu blivit våra 

omsorgskunder, säger catrine Karlsson, som normalt arbetar 

som samordnare för Stadsmissionens hemtjänst. Ibland hoppar 

hon in och gör ett och annat hembesök.

– Utöver hembesöken hjälper vi också till med hämtning av 

mediciner, ledsagning till läkare eller andra former av ärenden 

utanför bostaden, säger catrine. Antalet service- och omsorgs-

tagare är just nu cirka 175 personer (mars 2011). Antalet 

omsorgstagare ökar hela tiden. Vi ser ljust på framtiden och 

ser också potentialen i den nya lagstiftningen, säger catrine 

Karlsson. Idag arbetar nio fast anställda samt timanställda på 

Stadsmissionens hemtjänst. Geografiskt håller de till i lokaler 

på Terrakottagatan i Mölndal – där också Berzelius äldre-

boende ligger.

Ny laGStIFtNING SkapaR 
StöRRE ValFRIhEt
ÄLDRE I MÖLNDAL KAN SJÄLVA VÄLJA hEMTJÄNST

14 15



Volontärverksamheten på Stadsmissionen är lika gammal som 

Stadsmissionen. Med tiden har arbetet växt – idag finns ungefär 

140 personer som volontärer hos Stadsmissionen.

– In- och utflödet av volontärer är mer eller mindre konstant, 

säger volontärsamordnaren Laila Nyberg.

– Tänk, det finns alltid folk som ställer upp, säger Laila. I vilket 

sammanhang som helst. Laila vet vad hon pratar om. hon har 

arbetat med volontärer i många år. 

– En viktig del i volontärarbetet är utbildningen. Innan någon 

går ut till en verksamhet måste alla gå vår volontärutbildning. 

Vi går igenom Stadsmissionens värdegrund och etiska riktlinjer. 

på utbildningarna kommer alltid några volontäransvariga (de 

som ansvarar på respektive verksamhet) och existerande 

volontärer och pratar om sina erfarenheter. Det är nog det mest 

populära inslaget, säger Laila.

Laila är också tydlig med att påpeka skillnaderna mellan att 

vara personal och volontär. En volontär ska aldrig ersätta 

anställd personal. Volontärerna finns där för att kunna göra det 

lilla extra – att sätta lite guldkant på tillvaron. Ofta dyker också 

spontana aktiviteter upp där volontärer spelar en stor roll.

– Men sedan har vi ju även de speciella exemplen, säger Laila. 

Vi har en äldre man som går igenom en del större pussel på 

vår insamlingscentral. Vem skulle annars hinna med att kolla 

att alla bitarna finns på plats.

– Den största volontärverksamheten sker i Sankt Johanneskyrkan 

där caféet sköts bland annat av volontärer.

– Men volontärerna i kyrkan gör också annat, säger Laila. De 

kan sätta sig ner och ta tid för ett personligt snack. Allt som 

oftast handlar det också om förtätning. Ju fler volontärer och 

anställda det finns på en plats ju tryggare är det för besökaren. 

– Volontärerna hos oss betyder mycket mer för Stadsmissionen 

än vad de själva förstår, säger Laila avslutningsvis. Så – vad 

vore Stadsmissionen utan volontärer? Troligen betydligt mycket 

fattigare och tråkigare…

allt FlER VälJER 
att BlI VOlONtäR pÅ 
StaDSmISSIONEN

Volontärarbetet ingår det nya verksamhetsområdet 
Insamling och kommunikation

Inom Göteborgs kyrkliga stadsmission finns idag 140 
aktiva volontärer, varav 29 är män.  De är placerade 
i 15 verksamheter. S:t Johanneskyrkan toppar med 
att engagera flest volontärer med hela 39 verksamma 
personer.

2010 hölls två volontärutbildningar. Därutöver 
har man genomfört en volontäransvarigträff för 
att utbyta erfarenheter samt för att de volontäran-
svariga behöver stöd och feedback på arbetet med 
volontärerna.

Visste du att...
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christian pestat har varit volontär hos Stadsmissionen i fem år. 

christian arbetar full tid på Volvo personvagnar men tillhör ändå en 

av de mest anlitade volontärerna – i varje fall när det handlar om 

flexibilitet.

hur började det?

– Jag hade med ens mycket tid över. Barnen var utflugna och jag 

ville göra något som gjorde skillnad. Att jag hamnade hos Stads-

missionen var naturligt. Jag kände till organisationen någorlunda 

och uppskattade varumärket. Jag prioriterar mitt engagemang hos 

Stadsmissionen. Fungerar uppdragen med mitt professionella liv så 

försöker jag alltid ställa upp. Sedan jag började som volontär har jag 

träffat många nya människor och har blivit en i gänget. Det ger så 

mycket energi tillbaka. 

christian pestat – volontär

Volontär

16 17



2010 var ett bra år för Göteborgs Stadsmission och dessutom ett 

år med stora förändringar. Under året fick vi in lika mycket gåvor 

som under 2009, bortsett från testamenten. Störst ökning var 

det bland företagen – hela 21 procent. Gåvorna från de enskilda 

givarna var oförändrad, medan däremot pengar från församling-

arna (kollekter mm.) sjönk något. 

Stödet från givarna är oerhört viktigt för Stadsmissionen. Utan 

gåvor hade Stadsmissionen inte kunnat bedriva de sociala 

verksamheterna. Dessa verksamheter drivs i princip helt av 

gåvofinansierade medel. Efter sommaren bildades en ny avdelning: 

Insamling & kommunikation. Där är i dag all insamlings-, kom-

munikations- och volontärverksamhet samlad. 

Viktiga insamlingsaktiviteter 2010

Under våren erbjöds Stadsmissioen att delat i en nystartad 

välgörenhetsgrupp i Göteborgsvarvet 2011. Det är en startgrupp 

dit löpare har kunnat välja att anmäla sig och springa för exempel-

vis Stadsmissionen. Löparna betalade femhundra kronor mer 

än den vanliga anmälningsavgiften – överskottet gick till den 

valda organisationen. Runt 380 personer valde att springa för 

Göteborgs Stadsmission 2011. 

Innan sommaren öppnades en ny möjlighet att skänka gåvor 

via Stadsmissionens webbsida. Det har underlättat för gåvogi-

varna och i december ökade insamlingen rejält via webben. 

I november-december värvades nya månadsgivare. Månads- 

givarna väljer att skänka en fast summa pengar som dras direkt 

via autogiro varje månadsskifte. Under året har enskilda befintliga 

givare bearbetats och kampanjer har även genomförts för att 

rekrytera nya. Under senare delen av året skedde också en 

rekrytering av nya företag.

Som vanligt har Stadsmissionen synts med annonser och 

bilaga i Göteborgs posten. Samarbetet med Göteborgs posten, 

Göteborg Energi och Ncc har fortsatt liksom kontakterna med 

Liseberg och Konserthuset. Av tradition hölls också en julkonsert 

i S:t Johanneskyrkan i december 2010 till förmån för våra 

gåvogivare.

Viljan att bidra är stor 

Vad det gäller insamlingsarbetet bland företagen märks en viss 

skillnad - de har skänkt mer än tidigare år. De har nu, efter ett 

par års bearbetning, vant sig vid att Stadsmissionen erbjuder 

speciella paket där man blir Företagsvän. Insamlingsavdelningen 

märker också av en ökad vilja att vara med och bidra på olika 

sätt. Intäkterna från företagen ökade under 2010 med hela  

21 procent. De enskilda gåvogivarna skänkte totalt lite mer 

2010 jämfört med 2009. Testamenten är en svårförutsägbar 

inkomst då det varierar kraftigt från år till år – 2010 var ett 

normalår.

Vill skapa engagemang

Ändamålet med den allmänna kommunikationen har varit att 

skapa engagemang och intresse för Stadsmissionen – detta 

i syfte att öka kunskapen om verksamheterna. på det sättet 

hoppas Stadsmissionen få privatpersoner, företag och orga-

nisationer att engagera sig och samtidigt skänka medel till 

de sociala verksamheterna. Intresset för Stadsmissionen är 

fortsatt stort.

INSamlING aV GÅVOR
FÖRUTSÄTTNING FÖR DET SOcIALA ARBETET

18 19



kONcERNENS
VERkSamhEtS INtäktER

Övriga verksamhetsintäkter 0,4%

Insamlade medel 20,4%

Bidrag 1,7%

Försäljning 77,5%

%

20,4%

1,7%

77,5%

0,4%

INSamlaDE mEDEl Och BIDRaG

Göteborgs stad 5,5%

Socialstyrelse 2,3%

Allmänheten 17,2%

Testamenten 8,8%

Företag 6,8%

%

5,5%

2,3%

17,2%

6,8%

15,6%
6,6%

37,3%

8,8%

Externa stiftelser/fonder  

och föreningar 15,6%

Församlingar 6,6%

Göteborgs kyrkliga 

samfällighet 37,3%
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Inledning

1952 fick kyrkoherden Isaac Béen nog. han skrev ett upprop 

i Göteborg-posten. Ett upprop som manade till aktion för de 

hårt utsatta i Göteborg. Isaac Béen skrev ”Det dyrbaraste av 

allt dyrbart förstörs. Människor håller på att gå under, kropps-

ligt och andligt.” prästen Ebbe hagard läste uppropet och tog 

genast kontakt med Béen. Göteborgs kyrkliga stadsmission 

bildades 7 oktober 1952. Isaac Béen valdes till ordförande och 

Ebbe hagard till sekreterare. Resten är, som det brukar heta, 

historia.

I det gamla Nordstan växte organisationen lugnt med värdighet 

byggt på mycket volontärarbete. I takt med tiden anställdes 

olika kompetenser på nyckelfunktioner såsom sköterskor, 

rådgivare, lärare, administratörer m.fl. I slutet av 60- talet och 

i början 70-talet ökade professionaliseringen alltmer. I mitten 

av 70-talet finansierades Stadsmissionen främst av traditionella 

källor som insamlingar och försäljning av kläder samt möbler. 

Under 80- och 90-talen ökade samarbeten med kommunen 

och andra offentliga myndigheter.

Fokus har inte förändrats genom åren – däremot formerna. Gö-

teborg har fortfarande utsatta människor som lever i samhäl-

lets periferi. 1952 var det ölgubbar – i dag är det olika former 

av drogmissbrukare. Då som nu fanns det hemlösa, missbru-

kare och människor med psykisk ohälsa etc. I dag står dock 

samhället mer förberett. Men alternativen och komplementen 

behövs fortfarande. Dagens Stadsmission är en blandning av 

upphandlade och gåvofinansierade verksamheter - där vi tar 

vara på fördelarna, d.v.s. struktur och professionalism samt 

engagemang och empati.

Göteborgs kyrkliga stadsmission består i dag av tre juridiska 

enheter. Sedan den 1 januari 2009 bedrivs det sociala arbetet, 

som går ut på att hjälpa och stödja enskilda människor som 

lever i utsatthet, i en nybildad stiftelse. Verksamheterna i stif-

telsen drivs uteslutande med insamlade medel från gåvor och 

bidrag. I dotterbolaget Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd 

och Entreprenad AB bedrivs verksamheter som är upphand-

lade av antingen kommuner eller region. Göteborgs kyrkliga 

stadsmission Fastighets AB äger två fastigheter med lokaler 

som hyrs av Stadsmissionens verksamheter.

Ändamål

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 kärle-

kens gärningar genom att framförallt bedriva hjälpverksamhet 

bland behövande.

FöRValtNINGSBERättElSE
åRSREDOVISNINGEN ÄR UppRÄTTAD I KSEK.
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Dessutom ska stiftelsen främja vård och uppfostran av barn. 

Verksamheten ska bedrivas bland annat genom social hjälp-

verksamhet och humanitärt biståndsarbete bland fattiga och 

sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.

Måluppfyllelse

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se 

ovan) aktuell kan Stadsmissionen löpande utveckla varje 

område. Gatljuset i Göteborg finns för att ge stöd åt samhällets 

mest utsatta människor. Det är öppet dygnet runt 365 dagar 

om året. Till Gatljuset kommer människor med ett tungt miss-

bruk, ensamma själar med psykisk ohälsa eller människor som 

inte har någonstans att bo. Under 2010 hade Gatljuset cirka 

15 000 besök. Beläggningen på nätterna låg på 47 % (ca 2 

500 nattplatser utnyttjades). En ökning av andelen psykiskt 

sjuka personer och arbetssökande EUmedborgare har märkts 

under året. Genom att finnas till för de mest utsatta i samhället 

uppfyller Stadsmissionen ändamålsparagrafen väl.

Sankt Johanneskyrkan bedriver ett öppet socialt arbete för den 

utsatta människan. Där träffas människor i ensamhet, fattig-

dom, missbruk, psykiska funktionshinder, andligt sökande eller 

övrigt socialt exkluderade. 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. Kyrkan är en mötesplats för många – där finns 

café, där möts självhjälpsgrupper, där firas ett aktivt guds-

tjänstliv och där bedrivs diakoniverksamhet. Verksamheten i 

Sankt Johanneskyrkan är unik i Sverige – en mer välbesökt 

kyrka får man leta efter. Under 2010 gästades kyrkan i snitt 

av 300 besökare varje dag. Julen och nyåret 2010 besöktes 

kyrkan av cirka 2 000 människor. Med kyrkans tydliga och an-

norlunda koncept når Stadsmissionen grupper som annars har 

svårt att finna någon gemenskap.

Rådgivningsbyråns uppdrag är att finnas till för de i Göteborg 

med omnejd som har det allra sämst ekonomiskt, räknat 

utifrån socialbidragsnormen. hjälpen består av ekonomiska 

bidrag, bearbetande samtal, myndighetskontakter, ekonomisk 

och social rådgivning. Antalet besökare under 2010 var 2 

525, av dessa var 434 nybesök. Av dessa besök handlade 

1 626 om ekonomi och 899 var bearbetande samtal. Avdel-

ningen hade 1 940 längre telefonsamtal med nya och gamla 

besökare. Under året har 501 barn och vuxna bott i huset på 

Vrångö. Från olika fonder har man under året delat ut 1 186 

145 kronor.

Kyrkans ungdomsmottagning (KUM) ska svara för att ge stöd 

och hjälp till ungdomar. Verksamheten innehåller kurativa, 

själavårdande och terapeutiska insatser. Mottagningen erbju-

der ungdomar och unga vuxna (14-25 år) från hela Göteborg 

kortare och längre samtalsserier med kurator eller präst Under 

2010 har KUM tagit emot 2 433 besök varav 162 nybesök. 

Runt 250 individer har gått i samtal på KUM under året. I sam-

verkan med andra verksamheter inom kyrkan har KUM funnits 

med i det suicidpreventiva arbetet.

Ungdomsbussen arbetar uppsökande och förebyggande 

bland ungdomsgrupper i riskmiljöer i Göteborg med omnejd. 

Fältassistenterna har arbetat med både akuta och långsiktiga 

insatser och gett råd och stöd till utsatta ungdomar. Målgrup-

pen har varit ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar och 

insatser har omfattat såväl enskilda individer som grupper 

och skolklasser. I centrummiljöerna och parkerna rörde det 

sig om 3 833 möten, i Biskopsgården 357 och i Majorna 232. 

Dessutom har ett 100-tal ungdomar varit med i gruppverk-

samhet och aktivitet och man har haft individuella stödinsatser, 

främst samtal och rådgivning. på internet har 385 ungdomar 

haft kontakt med Ungdomsbussen, varav ett 15-tal näst intill 

dagligen.

pLUS har erbjudit psykosocial hjälp för hiv-positiva och anhö-

riga. Syftet med pLUS är att bedriva en mottagning för psyko-

socialt stöd för hiv-positiva och deras anhöriga samt att arbeta 

förebyggande med informationsinsatser. Under året har de haft 

29 samtal med fem personer samt ett antal telefonsamtal med 

dessa personer och andra. Vid 28 föreläsningstillfällen nådde 

pLUS 1 032 personer. Man har haft 76 samverkansmöten un-

der året med 18 olika aktörer och deltagit i 7 olika utåtriktade 

arrangemang för allmänheten

Kollo för alla är en sommarverksamhet för Stadsmissionens 

alla verksamheter. Idén är att man här ska kunna mötas över 

alla olika sorters gränser och erbjudas en sommarupplevelse 

som deltagarna inte har möjlighet att skaffa sig på egen 

hand. Till kollot kommer barn, ungdomar, föräldrar och äldre. 

Under 2010 arrangerades Kollo för alla i fem veckor i en härlig 

naturskön miljö några mil utanför Göteborg. Alla fem veckorna 

var fullbokade, vilket innebär att cirka 50 personer fanns på 

plats varje vecka. Två av veckorna var sponsrad av Göteborgs 

posten/Stampen då ett antal specialaktiviteter hölls. Även Gläd-

jeresan stod som sponsor till årets kollo och deltog dessutom 

med extrainsatta aktiviteter under en vecka.

I samma anda och i enlighet med ändamålsparagrafen driver 

stiftelsen även två dotterbolag. I det större aktiebolaget, Göte-

borgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, finns 

verksamheter som är upphandlade av antingen kommuner 

eller regionen. I dag driver Stadsmissionen sju boenden med 

olika former av stöd – både för människor med psykisk ohälsa 

men också för missbrukare. I bolaget finns också äldreomsorg, 

arbetsträning, daglig verksamhet, avgiftningsklinik och polikli-

nik. Det mindre aktiebolaget (Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Fastighets AB) äger två fastigheter – Stigbergsliden 6 och 

Öjersjöhemmet i Öjersjö.
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Ekonomisk översikt, koncernen*

 2010  08/09

Verksamhetsintäkter  165 723  203 333

Res. efter finansiella poster  7 681  48 410

Balansomslutning  89 942  91 432

Soliditet (%)  72,6%  65,5%

Medelantal anställda  258  256

Ekonomisk översikt, moderstiftelsen*

 2010  08/09

Verksamhetsintäkter  38 198  84 589

Res. efter finansiella poster  1 122  44 260

Balansomslutning 61 968  60 908

Soliditet (%)  89,4%  89,1%

Medelantal anställda  48  54

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultat och ställning

Stiftelsens resultat för helåret slutar på 1,1 mkr vilket är bättre 

än förväntat. Jämförelse med föregående år försvåras av en-

gångseffekten av gåvan som mottogs från Göteborgs kyrkliga 

stadsmission Ideell förening i början av 2009. Gåvans resultat-

effekt utgjorde 42,9 mkr. Avräknat denna engångspost slutar 

stiftelsens intäkter något sämre än föregående år vilket förkla-

ras av betydligt mer testamentsgåvor under 2009 än normalt.

Koncernens resultat, rensat för engångspost enligt ovan, 

påverkas positivt jämfört med föregående år av betydligt bättre 

beläggning i de upphandlade verksamheterna. 

Viktiga händelser 2010

året började med att den förra direktorn och Vd:n Britta Bro-

man lämnade över till Ann-charlotte Säfström den 1 februari. 

Lotta kom från en direktorstjänst på Stora Sköndal, Stockholm.

Den 1 september gjordes en genomgripande förändring av den 

interna organisationen. Från en organisation med många direkt 

underställda enheter till direktorn skapades en nedbantad 

ledningsstruktur.

Under 2010 gjordes också en större renovering av dag- och 

nattverksamheten Gatljuset. Med hjälp av byggföretaget Ncc, 

som ställde upp utan kostnad med arbetskraft och material, 

kunde de slitna lokalerna få en rejäl ansiktslyftning. hjälpen 

från Ncc har ett marknadsvärde av cirka 250 000 kronor. 

I december köpte Stadsmissionen Gatljuset-fastigheten av 

Göteborgs Stad.

I slutet av 2010 startades hemtjänstverksamhet i Mölndal då 

bolaget godkändes som utförare av staden. Verksamheten 

bedrivs enligt Lagen om valfrihet vilket innebär att de äldre i 

Mölndal själva kan välja utförare av sin hemtjänst.

Under hösten 2010 upphandlades även två nya avtal till Ergon/

Stadsmissionens arbetsträning - båda två med Göteborgs Stad. 

Avtalen heter Arbetslivsinriktad rehabilitering och Rehabilite-

rande sysselsättning . Avtalen gäller till och med 30 september 

2012, med möjlighet till 24 månaders förlängning.

Våren 2010 fyllde KUM (Kyrkans Ungdomsmottagning) 20 år. 

KUM är en samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna 

och har i alla år drivits av Stadsmissionen med medel från 

Svenska kyrkan.

på våren 2010 köpte Stadsmissionen fastigheten Öjersjö-

hemmet av Länkrörelsen. Vid samma tid ställde frivilliga från 

Furulundskyrkan upp och målade om hela fasaden.

2010 fick Stadsmissionen ta emot en stor gåva från Glädjere-

san. Glädjeresan samlar in saker från framförallt företag som 

sedan auktioneras ut i början av sommaren. Ändamålet för 

Glädjeresan 2010 var att stödja Stadsmissionens kolloverksam-

het Kollo för alla. Resultatet av auktionen blev 446 654 kronor.

Utfallet av testamenterade gåvor var 2010 3,2 (6,9) miljoner 

kronor.

Medarbetare

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 48 (54) månadsan-

ställda medarbetare. Utöver den ordinarie personalen har cirka 

140 volontärer och frivilliga bidragit med sin tid och kunskap i 

organisationens olika verksamheter. Stadsmissionen är bunden 

till branschavtalet Vård och Omsorg via medlemskap i Arbets-

givaralliansen.

Förvaltning

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions styrelse består av 

7 ordinarie ledamöter och 2 personalrepresentanter samt en 

suppleant. Varje ledamot väljs för en period på 4 år. Under 

2010 har 7 styrelsemöten hållits. Jonas Ransgård och Gunvor 

hagelberg var nya ledamöter för året. De ersatte Roland Rydin 

respektive Barbro Ekström-Jodal. Vid årsskiftet 2010-2011 

avgick Jonas Ransgård och ersattes av carina Liljesand.

Se presentation av styrelsen i slutet av årsredovisningen.
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FRII:s kvalitetskod

För att förtroendet ska öka för svenska insamlingsorganisatio-

ner har FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, utarbe-

tat en kvalitetskod. Koden syftar till att öka öppenheten och 

tillgängligheten.

Som medlem i FRII har Göteborgs kyrkliga stadsmission 

antagit FRII:s rekommendationer och upprättat en kodrapport 

där det beskrivs hur organisationen valt att följa eller avvika 

från kodens riktlinjer samt motiverat eventuella avvikelser. 

Göteborgs kyrkliga stadsmissions arbete med kvalitetskoden 

redovisas i separat kodrapport på www.stadsmissionen.org

Framtida projekt

– Projektet Barn, unga och familjer

projektet går ut på att samlokalisera Stadsmissionens sociala 

verksamheter som möter barn, unga och familjer. Om verk-

samheterna kommer närmare varandra geografiskt ger det 

positiva effekter även på andra nivåer. En annan stor fördel är 

att öka tillgängligheten för alla besökare. Tanken är att hitta lo-

kaler i centrala Göteborg och med detta visa att verksamheten 

är till för hela staden. Med projektet vill Stadsmissionen visa att 

arbetet med barn, unga och familjer är en prioriterad del av det 

sociala ansvaret man vill ta.

– Värdegrundsarbete

I början av 2011 påbörjades ett arbete med Stadsmissionens 

värdegrund. En arbetsgrupp är sammanställd, som kommer att 

arbeta fram ett samtalsunderlag som ska användas i perso-

nalgrupperna. Under våren avsätts tid för att reflektera kring 

värderingar och attityder. Meningen är att sammanställa ett 

värdegrundsdokument, grundat från samtalen och i Stadsmis-

sionens rötter samt ändamålsparagraf.

– Strategiarbete

Stadsmissionens styrelse har gett ett uppdrag till ledningsgrup-

pen att arbeta fram ett mer tydligt strategiskt tänkande för hela 

verksamheten. Direktorn håller i planeringen.

– Ledarskapsutbildning chefer

Från våren 2011 till våren 2012 kommer alla chefer/ansvariga 

att gå en organisationsanpassad ledarskapsutbildning. Under 

utbildningen ska alla deltagare göra ett projektarbete om kvali-

tet eller kvalitetsutveckling. 

– GöteborgsVarvet

Varje år arrangeras löpartävlingen GöteborgsVarvet. Loppet är 

världens största halvmaraton. 2011 är första året då det finns 

en speciell startgrupp för välgörenhet. Stadsmissionen är en av 

organisationerna som får ta del av intäkterna från välgörenhets-

gruppen.
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RESultatRäkNING
KSEK KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010-01-01  2008-12-17  2010-01-01  2008-12-17

 Not  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

Verksamhetsintäkter

Insamlade medel  1  33 807  80 695  33 807  80 695

Försäljning  2  128 484  120 005  1 461  1 488

Bidrag  3  2 832  2 142  2 832  2 142

Övriga verksamhetintäkter   600  491  98  264

  165 723  203 333  38 198  84 589

Verksamhetskostnader

Insamlingskostnader   -2 843  -2 978  -2 825  -2 978

Administrationskostnader   -6 447  -6 030  -2 054  -1 862

Ändamålskostnader   -149 778  -146 396  -35 167  -37 682

  -159 068  -155 404  -40 046  -42 522

RöRElsEREsultat  4, 5, 6  6 655  47 929  -1 848  42 067

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  7  0  0  1 500  1 000

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar  8  1 384  1 050  1 384  1 050

Ränteintäkter   84  153  86  149

Räntekostnader   -442  -722  0  -6

  1 026  481  2 970  2 193

REsultat EFtER FInansIElla postER   7 681  48 410  1 122  44 260

Skatt på årets resultat  9  -2 235  -1 445  0  0

ÅREts REsultat    5 446  46 965  1 122  44 260

Fördelning av årets resultat

Nettoförändring fonder   -7  -9  -7  -9

Reservering av ändamålsbestämda medel som  
inte utnttjats under året   -47  -15 554  -47  -15 554

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år   70  0  70  0

KVaRstÅEndE bElopp FöR ÅREt   5 462  31 402  1 138  28 697
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BalaNSRäkNING
KSEK KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

tIllGÅnGaR Not  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  10  13 208  11 458  1 391  1 415

Inventarier, verktyg och installationer  11  5 782  6 346  2 523  3 187

pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar   0  198  0  0

  18 990  18 002  3 914  4 602

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  12  0  0  1 100  1 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav  13  29 818  28 888  29 818  28 888

  29 818  28 888  30 918  29 988

suMMa anlÄGGnInGstIllGÅnGaR   48 808  46 890  34 832  34 590

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror   236  322  28  78

  236  322  28  78

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   12 937  12 095  495  534

Fordringar hos koncernföretag   0  0  5 403  9

Aktuell skattefordran   21  596  0  0

Övriga fordringar   4 248  8 220  4 102  7 432

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14  10 939  10 932  4 496  4 560

  28 145  31 843  14 496  12 535

Kassa och bank   12 753  12 377  12 612  13 705

summa omsättningstillgångar   41 134  44 542  27 136  26 318

suMMa tIllGÅnGaR   89 942  91 432  61 968  60 908
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BalaNSRäkNING
KSEK KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

 Not  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

EGEt KapItal ocH sKuldER

Eget kapital

bundet eget kapital

Stiftelsekapital  15  10 000  10 000  10 000  10 000

Bundna reserver   3 399  1 834  -  -

  13 399  11 834  10 000  10 000

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel   13 843  13 866  13 843  13 866

Isaac Béens Minne   244  244  244  244

Förvaltade fonder  16  1 460  1 453  1 460  1 453

Balanserat kapital   30 915  1 078  28 697  0

årets resultat   5 462  31 402  1 138  28 697

  51 924  48 043  45 382  44 260

suMMa EGEt KapItal   65 323  59 877  55 382  54 260

avsättningar

Uppskjuten skatteskuld   1 213  654  0  0

Summa avsättningar   1 213  654  0  0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut   2 000  10 000  0  0

Leverantörsskulder   3 339  3 752  756  1 247

Övriga skulder   5 677  14 957  3 304  2 624

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17  12 390  2 192  2 526  2 777

Summa kortfristiga skulder   23 406  30 901  6 586  6 648

suMMa EGEt KapItal ocH sKuldER   89 942  91 432  61 968  60 908
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BalaNSRäkNING
KSEK KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

 Not  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

postER InoM lInJEn

ställda säkerheter

panter och därmed jämförliga säkerheter som har  
ställts för egna skulder och bankgaranti

Fastighetsinteckningar   32 482  32 482  Inga  Inga

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga  Inga
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kaSSaFlöDESaNalyS 
KSEK KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010-01-01  2008-12-17  2010-01-01  2008-12-17

 Not  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

den löpande verksamheten

Rörelseresultat   6 655  47 929  -1 848  42 067

Avskrivningar   2 011  1 761  830  529

Realisationsresultat vid avyttring av  
anläggningstillgångar   49  -200  0  -200

Gåva anläggningstillgångar  0  -25 732  0  -26  832

Nettoeffekt av eget kapital i dotterbolag vid gåvotillfället  0  -15  0  0

Erhållen ränta mm   84  153  86  149

Erlagd ränta   -442  -722  0  -6

Betald inkomstskatt   -1 101  -1 681  0  0

KassaFlödE FRÅn dEn löpandE VERKsaMHEtEn  
FöRE FöRÄndRInGaR aV RöRElsEKapItal   7 256  21 493  -932  15 707

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/ 
pågående arbete   86  -322  50  -78

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   3 123  -31 447  -1 961  -12 735

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   506  30 901  -61  6 676

KassaFlödE FRÅn dEn löpandE VERKsaMHEtEn   10 971  20 625  -2 904  9 570

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark  10  -2 062  -10 300  0  0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  11  -1 559  -4 076  -143  -3 191

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   572  200  0  200

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar   0  -198  0  0

Utdelning från koncernföretag   0  0  1 500  1 000

Förvärv av långfristiga värdepapper  13  -930  -4 924  -930  -4 924

Utdelning   1 370  1 050  1 370  1 050

Försäljning av långfristiga värdepapper  13  14  0  14  0

KassaFlödE FRÅn InVEstERInGsVERKsaMHEtEn   -2 595  -18 248  1 811  -5 865

Finansieringsverksamheten

Erhållet kapital till grundfond   0  10 000  0  10 000

Amortering lån   -8 000  0  0  0

KassaFlödE FRÅn FInansIERInGsVERKsaMHEtEn   -8 000  10 000  0  10 000

Förändring av likvida medel   376  12 377  -1 093  13 705

Likvida medel vid årets början   12 377  0  13 705  0

Likvida medel vid årets slut   12 753  12 377  12 612  13 705
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tIlläGGSupplySNINGaR
allMÄnna upplYsnInGaR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämn-
den samt FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats 
från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ord-
ning nedan. principerna är oförändrade jämfört med föregående år bortsett från den förändrade uppställningsformen för resultat-
räkning som har anpassats i enligt med FRIIs riktlinjer. Jämförelsetalen har anpassats för jämförbarhet.

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 ned-
skrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader - 40 år

Inventarier - 5 år

IT-utrustning - 4 år

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

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

aktier och andelar
Aktier och andelar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas med vägledning av RR 7, Redovisning av kassaflöden. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
beräknas enligt den indirekta metoden.

skatter inkl. uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas 
därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig 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.
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tIlläGGSupplySNINGaR
Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

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 dessa efter inviduell 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 och bidrag från företag och andra organisationer redovisas normalt i den period då gåvan/bidraget erhålls. I den mån det på 
balansdagen finns en överenskommelse om gåva/bidrag från företag och organisationer, vilken ej erhållits, intäktsförs dessa efter 
individuell prövning.

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.

VERKsaMHEtsKostnadER

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla Stadsmissionens syfte och stadgar. 
hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som hyra, personal och drift.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare för att generera gåvor, testamenten och 
donationer. hit räknas kostnader för annonsering, insamlingskampanjer och personal som arbetar med insamling.

administrationskostnader
Administrationskostnader utgörs av de avdelningar som krävs för att administrera organisationen. Till dessa kostnader hör hyra, 
administrativa system och revision samt personalkostnader. 

dEFInItIon aV nYcKEltal

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet 
för aktier dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som 
goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. 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.
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tIlläGGSupplySNINGaR
upplYsnInGaR tIll EnsKIlda postER  KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010  2008/2009  2010  2008/2009

not 1  InsaMladE MEdEl 

 Allmänheten  6 307  6 319  6 307  6 319

 Testementen  3 230  6 919  3 230  6 919

 Företag  2 484  2 056  2 484  2 056

 Externa stiftelser/fonder och föreningar  5 715  49 331  5 715  49 331

 Församlingar  2 411  2 560  2 411  2 560

 Göteborgs kyrkliga samfällighet  13 660  13 510  13 660  13 510

  33 807  80 695  33 807  80 695

I Externa stiftelser/fonder och föreningar 2008/2009 ingår nettoeffekten om 42,9 mkr av den gåva stiftelsen erhöll från Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission ideell förening vid 2009 års ingång.

   KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010  2008/2009  2010  2008/2009

not 2  FöRsÄlJnInG

 Vård och omsorgstjänster 119 719  110 888  198  353

 Varuförsäljning 6 875  7 172  1 263  1 135

 Övrig försäljning 1 890  1 945  0  0

  128 484  120 005  1 461  1 488

not 3 bIdRaG 

 Göteborgs stad 2 029  1 422  2 029  1 422

 Socialstyrelsen 803  720  803  720

  2 832  2 142  2 832  2 142

not 4 InKöp ocH FöRsÄlJnInG InoM KoncERnEn

 Försäljning som avser koncernföretag - - 415  213

 Inköp som avser koncernföretag - - 4 067  4 498

not 5 ERsÄttnInG tIll REVIsoRER

 Synneby Revisionsbyrå kB 

 Revisionsuppdrag 247  203  110  100

 Övriga tjänster 48  33  28  20

  295  236  138  120

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets-
säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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tIlläGGSupplySNINGaR
  KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010  2008/2009  2010  2008/2009

not 6 pERsonal 

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på betalda närvarotimmar  
relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit  258  256  48  54

varav kvinnor  188  195  22  31

sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro för samtliga anställda    5%  5%

Andel av sjukfrånvaro som avser långtidsjukfrånvaro    34%  28%

Sjukfrånvaro för kvinnor    6%  6% 

Sjukfrånvaro för män    4%  5%

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år    7%  5%

Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre    3%  6%

löner ersättningar m m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensions- 
kostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och direktor

 Löner och ersättningar  709  710  177  184

  709  710  177  184

Övriga anställda:

 Löner och ersättningar  81 857  79 803  17 775  18 427

 pensionskostnader  5 328  4 344  1 055  1 017

  87 185  84 147  18 830  19 444

Sociala kostnader  27 499  26 156  5 694  5 869

Summa styrelse, direktor och övriga  115 393  111 013  24 701  25 497

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter,   7  7

varav kvinnor   3  3

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor   1  1

varav kvinnor   1  1

pensionsförpliktelser till styrelse och direktor   0  0

Lönekostnader ovan har reducerats med erhållna lönebidrag avseende moderstiftelsen 99 (128) tkr och koncernen med totalt  
4 248 (3 992) tkr.

För styrelseledamöter utgår inga pensionskostnader.

Direktor har i sitt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets 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.

32 33



tIlläGGSupplySNINGaR
  KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010  2008/2009  2010  2008/2009

not 7 REsultat FRÅn andElaR I KoncERnFöREtaG

Utdelning  - - 1 500  1 000

not 8  REsultat FRÅn öVRIGa VÄRdEpappER ocH 
FoRdRInGaR soM ÄR anlÄGGnInGstIllGÅnGaR 

Utdelning  1 370  1 034  1 370  1 034

Realisationsresultat  14  16  14  16

   1 384  1 050  1 384  1 050

not 9 sKatt pÅ ÅREts REsultat

Aktuell skatt  -1 676  -1 085  0  0

Uppskjuten skatt  -559  -360  0  0

  -2 235  -1 445  0  0

  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

not 10 bYGGnadER ocH MaRK

Ingående anskaffningsvärde  11 805  0  1 505  0

Inköp  2 062  10 300  0  0

Övertagande av anskaffningsvärde i samband  
med övertagande av verksamhet  0  1 505  0  1 505

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  13 867  11 805  1 505  1 505

Ingående avskrivningar  -347  0  -90  0

Övertagande av avskrivningar i samband med  
övertagande av verksamhet  0  -66  0  -66

årets avskrivningar  -312  -281  -24  -24

Utgående ackumulerade avskrivningar  -659  -347  -114  -90

Utgående redovisat värde  13 208  11 458  1 391  1 415

Redovisat värde byggnader  12 188  10 933  866  890

Redovisat värde mark  1 020  525  525  525

  13 208  11 458  1 391  1 415

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

  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

not 11 InVEntaRIER, VERKtYG ocH InstallatIonER 

Ingående anskaffningsvärde  17 371  9 669  5 880  0

Inköp  1 757  4 076  143  3 191

Försäljningar/utrangeringar  -954  -1 333  0  -1 000

Övertaget anskaffningsvärde genom erhållande  
av gåva och verksamhetsförvärv  0  4 959  0  3 689

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  18 174  17 371  6 023  5 880

Ingående avskrivningar  -11 024  -6 419  -2 693  0

Försäljningar/utrangeringar  332  1 333  0  1 000

Övertagna avskrivningar genom erhållande av  
gåva och verksamhetsförvärv   0  -4 458  0  -3 188

årets avskrivningar  -1 700  -1 481  -807  -505

Utgående ackumulerade avskrivningar  -12 392  -11 025  -3 500  -2 693

Utgående redovisat värde  5 782  6 346  2 523  3 187

    2010-12-31  2009-12-31

not 12 andElaR I KoncERnFöREtaG

Moderstiftelsen
Företag  Organisationsnummer Säte Antal/Kap. andel%

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
Bistånd och Entreprenad AB 556746-3038  Göteborg  100/100%  1 000  1 000

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
Fastighets AB 556748-6062  Göteborg  100/100%  100  100

    1 100  1 100

uppgifter om eget kapital och resultat     Eget kapital  Resultat

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB    6 095  3 316

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Fastighets AB     1 546  942

not 13 andRa lÅnGFRIstIGa VÄRdEpappERsInnEHaV   2010-12-31 2009-12-31

Koncernen och moderstiftelsen    -  -

Värdepapper

Aktier och fondinnehav    29 742  28 812

Andelar i Brf    76  76

    29 818  28 888

på balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 37 070 (33 189) tkr.
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tIlläGGSupplySNINGaR
  KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

not 14  FöRutbEtalda KostnadER ocH  
upplupna IntÄKtER

Förutbetalda kostnader  668  1 943  134  298

Upplupna intäkter  8 897  8 603  4 354  4 254

Upplupna lönebidrag  1 374  386  8  8

  10 939  10 932  4 496  4 560

not 15 EGEt KapItal

Koncernen  Grundfond  Ändamåls-
 och bundna  bestämnda  Issa béens  Förvaltade  övrigt fritt
 reserver  medel  minne  fonder  eget kapital

Belopp vid årets ingång  11 834  13 866  244  1 453  32 480

Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital  1 565     -1 565

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inte utnyttjats under året   47

Utnyttjande av ändamåls  
bestämda medel från tidigare år   -70

Förändring fonder     7

årets resultat      5 462

 13 399  13 843  244  1 460  36 377

Moderstiftelsen  Grundfond  Ändamåls-
 och bundna  bestämnda  Issa béens  Förvaltade  övrigt fritt
 reserver  medel  minne  fonder  eget kapital

Belopp vid årets ingång  10 000  13 866  244  1 453  28 697

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inteutnyttjats under året   47

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år   -70

Förändring fonder     7

årets resultat      1 138

 10 000  13 843  244  1 460  29 835

  KoncERnEn  ModERstIFtElsEn

  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

not 16 FöRValtadE FondER

hilma Natalia Nilsson Fond  1 075  1 069  1 075  1 069

Fru Ingrid Wiks Fond  385  384  385  384

  1 460  1 453  1 460  1 453

34 35



tIlläGGSupplySNINGaR
   KoncERnEn ModERstIFtElsEn

  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31

not 17  upplupna KostnadER ocH  
FöRutbEtalda IntÄKtER

Semesterlöneskuld  3 435  3 517  767  801

Upplupen lön  1 863  1 775  249  353

Uppl sociala avgifter  4 963  4 736  973  1 033

Förutbetalda intäkter   1 074  253  537  0

Övriga interimsskulder   1 055  1 911  0  590

  12 390  12 192  2 526  2 777

Göteborg 2011-04-28

christina Rogestam  christina Eriksson

Styrelseordförande

Gunvor hagelberg  carina Liljesand  Lars härenstam

Ulf Sjögren  Jonas Steen  Ann-charlotte Säfström

  Direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2011.

Johan Magnusson    Stefan Linderås

Auktoriserad revisor   Revisor
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till styrelsen i Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
Org.nr. 802426-0195

Stiftelsens årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna 20-36 
och denna revisionsberättelse omfattar endast dessa sidor. 

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och direktors förvaltning i 
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission för år 2010-01-01 
-- 2010-12-31. Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen, koncern-redovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av  
underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som underlag för våra 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 

REVISIONSBERättElSE

åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen 
eller stadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan. 

årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av stiftelsens och koncernens resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Styrelseledamöterna och direktor har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

 

Göteborg den 28 april 2011 
 

Johan Magnusson  Stefan Linderås

Auktoriserad revisor  Revisor
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ulf Sjögren 
Ledamot
Kyrkoherde, Torslanda-Björlanda 
församling
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unga och familjer
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personal representant
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tack tIll VÅRa FöREtaGS-/SamaRBEtSVäNNER!

Amlövs

BK häcken

cardif

castellum

FlexLink

Frölunda Indians

Future

GAIS

Göteborg & co

hotell Örgryte

IFK Göteborg

IK Sävehof

Karin Steffen

Kompassen

Linder & Antonsson

Londréhatten

Mark Bric AB

Redbergslids IK

Salinity

Scandic Opalen

ScandInfo

Stark

Stena

That’s Wonderful

Tranpenad 

ÖIS

Stadsmissionen vill på detta sätt tacka våra största företags- och samarbetsvänner som valt att stödja oss under 2010. 
Utan er och alla andra hade det varit svårare att arbeta för ett bättre Göteborg.

Viktiga samarbeten
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 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 riktlinjer måste minst 75 procent gå till ändamålet och max 25 procent får användas 
för administrations- och insamlingskostnader.  
 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, i vilket Stadsmissionen är medlem har tagit fram en kvalitetskod 
för svenska insamlingsorganisationer med 90-konto. Kvalitetskoden ska följas men kravet om öppenhet och 
transparens är viktigare än kravet om att följa riktlinjerna.  
 

Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB är medlem i Riksföreningen Famna – bransch-
organisationen för non profit vård och social omsorg. Famna vill bland annat öka den politiska förståelsen för 
vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda individer.  
 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) bildades 2008. Medlemmar är de i dag sju helt juridiskt 
självständiga stadsmissionerna runt om i Sverige. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar med  
opinionsbildning och insamlingar samt att leda en dialog kring de gemensamma utvecklingsfrågorna.  
RSS är mottagare av pengar från postkodLotteriet. 
 
postkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Svenska PostkodLotteriet 
får sina intäkter från lottförsäljning och ger överskottet till välgörande ändamål. pengarna som postkodLotteriet 
delar ut når 35 olika välgörenhetsorganisationer. 
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GötEboRGs KYRKlIGa stadsMIssIon

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Tel: 031-755 36 00, fax: 031-14 56 06

info@stadsmissionen.org

www.stadsmissionen.org

Gåvoplusgiro: 90 01 70-2
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