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stadsmissionen utvecklas
2011 blev på flera sätt ett bra år för Göteborgs Kyrkliga Stads-

mission. Vi gjorde ett ekonomiskt resultat som skapar trygghet 

och utrymme för såväl utveckling som investeringar. Vi har haft 

en god beläggning inom våra verksamheter och vi har lyckats 

att möta fler behövande än tidigare. Internt har vi fortsatt 

arbetet med att stärka våra ledningsprocesser och påbörjat en 

kraftfull satsning på ett ledarutvecklingsprogram.

Under hela året pågick arbetet med att formulera vår värde-

grund i en ny språkdräkt, vilket engagerade samtliga medar-

betare. Vi ställer oss många frågor; Varför gör vi det vi gör? hur 

vill vi utföra det? Vilken roll vill vi ta? Vilka är våra motiv och vår 

drivkraft? Det har varit ett spännande arbete som mynnade ut i 

en text och där våra symboler i form av TRO, hOPP och KÄRLeK 

är det som lyfts fram. Ord och symboler ur vilka vi hämtar kraft 

och motivation. 

Under hösten och vintern präglades debatten i media av bland 

annat vinstutdelningar, vårdskandaler och ifrågasättande av det 

system för upphandling och uppföljning av vård/omsorg vi har i 

Sverige. Det har varit en utmaning att bryta igenom mediebruset 

och få gehör för att det finns olika sorters företagande inom 

vårdsektorn. Likaså att vinsten i sig, det ekonomiska överskottet, 

måste betraktas som ett tecken på framgång. Diskussionen 

måste handla om vad som sker med vinsten. 

Det är 60 år sedan grundandet av Göteborgs kyrkliga stads-

mission, mycket har förändrats men annat är sig likt. Med hjälp 

och stöd från enskilda gåvogivare, Svenska kyrkan och många 

företag fortsätter vårt arbete bland hjälpbehövande i Göteborg. 

Vi försöker att vara där ingen annan är, göra det som ingen 

annan gör och ofta också stödja människor som andra gett 

upp hoppet om. en mission, ett uppdrag, som fortfarande är 

högaktuellt i landets andra stad.

Lotta Säfström

Direktor

2 3



StaDSmISSIONEN 2011 

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

Tror du att vi bara delar ut mat och kläder till hemlösa? Inget 

kan vara mer felaktigt. Visserligen var det så det började 1952, 

men sedan dess har vi utvecklats till en modern och profes-

sionell organisation med många olika verksamheter. Vissa är 

helt finansierade genom gåvor. Andra genom att vi erbjuder 

våra tjänster till den offentliga sektorn, men vi har inga privata 

ägare som plockar ut vinster. alla våra intäkter går tillbaka in i 

våra verksamheter.

Våra verksamheter har det gemensamt att de skapats när vi 

sett att det funnits ett hjälpbehov, men ingen självklar lösning. 

Det är just viljan att hjälpa utsatta medmänniskor som har 

drivit oss ända från starten - och den viljan driver oss än i dag. 

På samma sätt utvecklas vi fortfarande. Stadsmissionen är 

inget trossamfund även om vi har kristna grundvärderingar. 

Vi har humanistiska grundvärderingar också. Vi tror på alla 

människors lika värde och vi vill göra samhällsnytta genom att 

stötta människor som lever under svåra omständigheter, och 

hjälpa dem till en värdig och meningsfull tillvaro. Detta gör att 

många volontärer söker sig till oss, och att många privatperso-

ner och företag stöder oss med gåvor.

För att ge bästa resultat arbetar vi med kvalitet. För oss bety-

der kvalitet en effektiv och flexibel organisation med profes-

sionellt yrkeskunnande, men där varje medarbetare också ger 

av sitt hjärta. Det är därför du alltid kan vara säker på att få ett 

bra slutresultat, vare sig du stöder oss med en gåva, eller om du 

är uppdragsgivare för våra professionella tjänster.

Vi tror på det goda. när många bara klagar över missförhållan-

den gör vi något åt saken - efter bästa förmåga. Vi brukar kalla 

det att tro med händerna. Vi ger människor hopp - och vi gör 

det med kärlek.

De sociala verksamheterna som drivs med 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 stadsmission 

Bistånd & entreprenad aB, vilket ägs av stiftelsen. Fastigheterna 

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 människor med psykiska 

funktions nedsättningar är fortsatt en separat stiftelse.

alla fem organisationerna har samma styrelse, samma direktor/ 

vd och samma ledning.  

 

Och vi fortsätter att vara Stadsmissionen.
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Barn

att hjälpa barn och unga som har det svårt är kanske vår allra 

viktigaste uppgift i dag. Därför samlar vi våra olika verksamheter 

som riktar sig till de unga på ett och samma ställe - Stadsmis-

sionens center för barn, unga och familjer. Detta är en fristad 

för de unga. En trygg plats där det alltid finns vuxna som lyssnar. 

Vuxna som verkligen bryr sig. när det gäller de unga är det 

särkskilt viktigt att de som skall stödja och hjälpa verkligen kan 

sin sak, så vi ställer höga kompetenskrav på vår personal. Det 

är därför vi har specialistutbildade psykoterapeuter, psykologer, 

präster, socialpedagoger, socionomer, diakoner och fritidsledare. 

Men också assistenter och volontärer som brinner för att hjälpa 

barn och unga.

Det är särskilt sorgligt när barn och unga far illa. Tyvärr får 

de betala ett högt pris för missförhållanden i sin omgivning. 

Trasiga hemförhållanden, nyfattigdom, missbrukande föräldrar, 

Snart allt på ett ställe
övergrepp och misshandel. allt egentligen orsakat av vuxen-

världens oförmåga eller svek.

Här återfinns KyRKanS UnGDOMSMOTTaGnInG (KUM), för 

ungdomar och unga vuxna som behöver någon att samtala 

med. Under året tog KUM emot drygt 2 600 besök, vilket är 

en ökning på närmare 200 besök jämfört med föregående 

år. Gruppen som ökade mest var kvinnor i åldern 23-25 år. 

I snitt har 99 ungdomar haft samtalskontakt varje månad. 

härifrån utgår också våra UnGDOMSFÄLTaRe som bedriver 

uppsökande/förebyggande arbete i skolorna på dagtid och 

på gatorna under kvällstid och vid stora helger. Det har under 

2011 rört sig om sammanlagt drygt 3 300 möten, vilka var 

jämnt fördelade mellan killar och tjejer. Dessutom har arbetet 

på internet utvecklats under året och där har individuellt stöd 

och vägledning dominerat. 

Unga
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Barn

Här finns också RåDGIVnInGSByRån för familjer, en unik 

verksamhet specialiserad på att möta människor i kris. här är 

det inte bara samtal som gäller, utan nödställda kan också få 

direkt hjälp med till exempel mat eller pengar. exempelvis kan 

ett barn få åka med sin mamma till KOLLO FöR aLLa – en 

härlig sommarsemester i vacker svensk natur med närhet till 

både skog och bad. Sommaren 2011 fick omkring 80 personer 

möjlighet att vara på kollo. Under 2011 var antalet besökare på 

Rådgivningsbyrån runt 2 500 och antalet telefonsamtal drygt  

3 700. Från våra olika fonder och diakonala medel har det de-

lats ut en miljon kronor. huset på Vrångö har varit utlånat 160 

dygn under året. Från våra olika fonder och diakonala medel 

har det delats ut en miljon kronor. Stadsmissionens PSyKOTe-

RaPI/FaMILJeRåDGIVnInG med specialistutbildade psyko-

loger är välkänd för sin höga kompetens. hit söker sig många 

på rekommendation, vilket är ett gott betyg för den kvalitet vi 

erbjuder. Sammanlagt har Familjerådgivning- och psykoterapi-

mottagningen under år 2011 tagit emot nästan 400 personer 

och haft omkring 2 000 besök. På PLUS bedrivs en mottag-

ning för psykosocialt stöd för hiv-positiva och deras anhöriga 

samt ett förebyggande arbete med informationsinsatser. PLUS 

har aktivt arbetat för att nå viktiga målgrupper, detta främst 

genom utskick till skolor, reklam för offentliga föreläsningar 

samt inbjudningar till övriga evenemang.

Nya lokaler i centrala Göteborg 

Kring årsskiftet 2012/2013 återfinns alla verksamheter under 

ett och samma tak på Drottninggatan i centrala Göteborg. Med 

verksamheten samlad på ett ställe skapas en möjlighet att ta 

ett helhetsgrepp runt besökarnas behov. Dessutom kommer det 

finnas utrymme för utveckling av nya verksamheter - allt styrt 

av vilka behov som finns.

Familj
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till S:t Johanneskyrkan kommer många besökare varje dag. 

Ljudnivån är ofta hög, särskilt om det är en häftig konsert eller 

kanske en teaterföreställning. Vår präst och diakon rör sig runt 

bland besökarna och lyssnar. eller samtalar, om någon hellre 

vill det. Precis så tycker vi att en kyrka skall kunna få vara. 

en kyrka med öppna dörrar sju dagar i veckan, personal och 

volontärer med öppna armar, högt till tak, gemenskap, tröst och 

näring för både kropp och själ.

Vår kyrka är navet för många människor med olika hjälpbehov. 

Alla är välkomna in, bara man är nykter. Här finns många 

självhjälpsgrupper för missbrukare, här hålls fantastiska före-

drag och konserter inför fulla hus. Det är en värmestuga och 

mötesplats. Vi serverar Stadsmissionens julbord för ensamma 

och fattiga och enklare mat resten av året där alla betalar efter 

förmåga. ensamma får en stunds gemenskap med andra, unga 

S:t Johanneskyrkan – en plats för tillfrisknande
som gamla. andakt och stillhet när det behövs. allsång när det 

passar. Och här hålls en av Göteborgs mest besökta gudstjäns-

ter. Tack och lov händer inte allt detta på en och samma gång. 

Men allt finns i vår kyrka. 

Populär mötesplats - 2011 

Under 2011 gästades kyrkan i snitt av 200-300 besökare varje 

dag. Fredagskvällarna med mat och underhållning hade drygt 

3 500 besök under 2011. antalet besökare på Johannesmäs-

san på onsdagarna var imponerande 6 000 personer. Inför 

och under storhelgerna jobbade vi extra med planering och 

genomförande av alla aktiviteter. I jul- och nyårshelgen hade 

vi omkring 2 000 besökare. Under året gjorde vi dessutom en 

mindre ombyggnad och skapade nya lösningar för att förbättra 

ljudnivån och ljudkvaliteten i kyrkan.

Gemenskap
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Gatljuset  – när andra 
stänger dörren
Ingen verksamhet är väl så förknippad med Stadsmissionen 

som just Gatljuset. Det är här som människor i hemlöshet, 

med missbruksproblem eller psykisk ohälsa har sin mötes-

plats. Här finns varm mat, fika, en dusch, rena kläder och en 

varm säng om det behövs.

när samhällets skyddsnät inte längre fungerar blir många 

som hamnar utanför betraktade som hopplösa fall. Men för 

oss finns inga hopplösa fall! Den här verksamheten går ut på 

att ge människor viljan att själva bryta sina negativa livsmönster. 

Och att ge lite hopp. Vi samtalar med våra besökare och tele-

fonerna går varma i vårt arbete att hitta lösningar och slussa 

dem vidare till andra former av hjälp och stöd.

Stadsmissionen tror på alla människors lika värde, oavsett 

hur snett man har hamnat i livet. Detta är kanske som allra 

tydligast på Gatljuset. här blir man värdigt och respektfullt 

bemött, trots att man kanske är påtänd eller hör röster inne 

i huvudet. Verksamheten på Gatljuset, och att faktiskt få 

uppleva att man har ett människovärde, kan vara första steget 

på vägen tillbaka till ett värdigt liv.

Nya besökare 

Personalen på Gatljuset har märkt av ett ökat antal besökare 

under året. De grupper som ökat mest är Fattiga eU-medbor-

gare som i slutet av året var uppemot en tredjedel av dagbe-

sökarna, utan att antalet övriga minskat. andelen besökare 

med psykisk ohälsa har också ökat under 2011. 

antalet serverade luncher steg från 30 till 40 portioner om 

dagen. Under 2011 hade Gatljuset drygt 18 000 besök (cirka 

15 000 2010). Omkring 3 000 nattplatser utnyttjades (cirka  

2 500 2010). Under 2011 var det dessutom drygt 4 000 

gäster som sov på dagen – det är en kraftfull ökning. en 

ökning som fortfarande håller i sig är antalet arbetssökande 

eU-medborgare som kommer till Gatljuset.

när samhällets skyddsnät 

inte längre fungerar blir 

många som hamnar utanför 

betraktade som hopplösa fall. 

Men för oss finns inga 

hopplösa fall!
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Våra fyra lastbilar gör över 4 000 hämtningar i 
Göteborgstrakten varje år?

Den samlade försäljningen var under år 2011 runt 
18,5 mkr, vilket är drygt en miljon bättre än året 
innan. 

Varje dag besöker omkring 3 000 personer en av 
Stadsmissionens second hand-butiker. 

Visste du att...

Under 2011 samlade Second hand in, sorterade, förädlade och 

sålde second hand-varor av olika slag. Vi fick även omhän-

derta dödsbon och testamenterade gåvor – som i första hand 

hamnade i någon av våra sju butiker. I butikerna har vi gett 

människor med små ekonomiska resurser möjlighet att köpa 

kläder, prylar och möbler billigt. I verksamheten har även funnits 

plats för att sysselsätta personer vilka har haft svårigheter att 

få fotfäste på den öppna arbetsmarknaden.

Kanske är vår second hand-verksamhet det bästa exemplet på 

hur vi skapar nytta i flera led. Tillsammans gör vi en miljöinsats 

genom återanvändning, vare sig du handlar hos oss eller om 

du skänker saker. För att underlätta för givarna och spara mil-

jön hämtar vi också upp saker när vi kör våra insamlingsrundor 

i Göteborg.

Våra butiker skapar arbetstillfällen, och de fyller också en viktig 

funktion för många som behöver utvecklas genom arbetsträ-

ning, arbetsplatsgemenskap, eller de sociala kundkontakterna. 

Dessutom ger verksamheten intäkter som går in i vår övriga 

sociala verksamhet. På det här sättet har vi skapat en verk-

samhet där miljön, givarna, anställda, kunderna och tillfälliga 

medhjälpare ingår i ett positivt kretslopp där alla är vinnare.

Det finns något för alla 

Visserligen kan du fortfarande hitta grejer för en tia i fynd-

hörnan, men ofta finns det också saker av hög kvalitet, som 

vintagekläder och prydnadsföremål med samlarvärde. Varorna 

passerar vår stora insamlingscentral eller skänks direkt till 

butikerna av människor som vill stödja vår verksamhet. Vissa 

skänker faktiskt så värdefulla föremål att vi i stället auktionerar 

ut dem. 

SEcOND haND – 
Nytta I flERa lED

Det går bättre och bättre 

Och visst går det bra för second hand. Den samlade försälj-

ningen var under år 2011 på 18,5 miljon kronor vilket är drygt 

en miljon bättre än året innan. Insamlingscentralens resultat 

var cirka 20 % bättre än budget. 

Förr i tiden kunde second hand ofta liknas 

vid en lumpbod. Men det var då. I dag är 

våra 7 butiker fyllda med böcker, kläder, 

möbler, prydnadssaker och kuriosa. Second 

hand är numera inte bara accepterat, det är 

till och med trendigt.
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ÄlDREbOENDEN DÄR 
bEhOVEN StyR

citat...

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 boende skall få de egna behoven tillgodosedda och alltid 

bemötas med respekt och värdighet.  Vår engagerade personal 

skapar det som är typiskt för Stadsmissionens äldreomsorg:

en lugn, trygg och hemlik miljö med egna möbler, med all 

grundservice på plats dygnet runt, och där alla runtomkring 

verkligen bryr sig. 

Våra äldreboenden Berzelius och Götaholm ligger centralt med 

bra lägen i sina stadsdelar. Personalen skapar förutsättning-

arna för en positiv och aktiv tillvaro i social gemenskap. De bo-

ende kan delta i gemensamma aktiviteter som tidningsläsning, 

gymnastik, litteraturcirklar, sångstunder, gudstjänster, utevistel-

ser 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 

hjälper till och stödjer de gamla, ser du ytterligare något som 

skiljer vår verksamhet från andras.

Vi serverar givetvis nylagad, näringsrik och välsmakande mat 

på våra boenden. Faktiskt så bra att även allmänheten kommer 

och äter lunch hos oss på Berzelius. Under 2011 serverades 

hela 27 975 luncher. Lunchgästerna är dessutom bland de 

mest nöjda inom hela äldreomsorgen i Mölndal. 

att vår personal verkligen bryr sig, har många upptäckt. Därför 

är vår hemtjänst i Mölndal ofta efterfrågad. På det här sättet 

kan också äldre som bor hemma ta del av den äkta omsorg 

som är typisk för Stadsmissionen. I slutet av året var det om-

kring 185 hushåll som anlitade oss.

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 Stadsmissionen på ålderns höst. Det är det vi 

kallar äldreomsorg med verklig kvalitet.

Nytt under 2011 

alla boende får en genomförandeplan senast en månad efter 

inflyttning. På Berzelius har ett Bad och Spa-rum skapats där 

alla som önskat fått möjlighet till behandling. andel boende 

som, enligt en enkät, var nöjda med verksamheten i stort 

under 2011 var 95 % på Berzelius och 83 % på Götaholm. 

Under 2011 har det satsats extra på kompetensutveckling för 

hela personalen. 

catrine på besök hemma hos folke och Kerstin 

Folke och catrine diskuterar ett läkarbesök som 

ska vara veckan efter. hon påpekar att de måste 

beställa färdtjänst i god tid innan.

- Fy sjutton! åka den där pansarbilen igen, det är 

inget vidare, säger Folke. I nästa andetag ber han 

catrine att köpa bröd när han märker att vi är på 

väg att avsluta besöket.

- Köp något gott. Pågens kanske?
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helheten
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Sedan många år ingår Ingseredsstiftelsen i vår verksamhet. 

här kan vuxna med psykisk ohälsa och missbruksproblematik 

erbjudas korttids- och särskilt boende. Genom kontaktmanna-

skap och särskilt stöd lär sig våra boende att påverka sin egen 

utveckling och ta större eget ansvar – ett stort och viktigt steg 

på vägen till ett eget boende.

Visserligen kan egen bostad vara en förutsättning för en fullvär-

dig tillvaro, men ofta är det inte lösningen på själva problemet. 

För det kan finnas många orsaker till att man inte klarar att 

ansvara för en bostad helt på egen hand. Till exempel miss-

bruk, psykisk ohälsa eller dessa i kombination. Så förutom tak 

över huvudet kan man också behöva hjälp och stöd, i varie-

rande grad. Det viktiga här är att just hjälpen och stödet är av 

sådan kvalitet, att det verkligen leder framåt och uppåt för den 

som behöver den. Och det är här Stadsmissionen kommer in i 

bilden. 

Vi har ju både kunskapen och lång erfarenhet av hur man bäst 

skall stödja och hjälpa människor som har det svårt. Dessutom 

har vi flera olika typer av drogfria boenden med stöd, tränings-

lägenheter, tillsynsboende och skyddat boende för kvinnor. 

hos oss kan man successivt byta sin boendeform i takt med 

att man mår och fungerar bättre. Man kan nästan säga att 

man arbetar sig uppför trappan till en alldeles egen bostad.

Och det är bra att kunna göra detta med Stadsmissionen som 

stöd hela vägen. Det skapar nämligen trygghet för den boende. 

Kvalitet i det här sammanhanget handlar alltså inte om tapeter 

eller kaklade badrum. Det handlar om att erbjuda så hög 

kompetens och flexibilitet att vi aldrig behöver kompromissa 

med den enskildes hjälpbehov, utan att verkligen skapa de 

bästa förutsättningarna för var och en. Om man sedan lägger 

INGSEREDSStIftElSEN
eTT BOenDe MeD STöD

till våra övriga verksamheter, inser man att Stadsmissionen 

också kan stödja genom gemenskap med andra, arbetsträning 

eller annan sysselsättning. helt enkelt allt runtomkring som 

gör vandringen mot en värdig tillvaro med eget boende både 

lättare och tryggare. Det är det vi kallar verklig kvalitet.

2011 

På Ingsered genomfördes två brukarenkäter kring bemötande/

arbetssätt med goda resultat. Även en kundenkät till handläg-

gare skickades ut under året. Enkätsvaren visar att flertalet är 

mycket nöjda/nöjda med boendetiden, bemötande och kom-

petensen i personalgruppen. De efterfrågar mer aktiviteter och 

sysselsättning men även stöd från vår personal vid utflyttning 

– och då främst med återfallspreventivt arbete. efterfrågan har 

varit stor och vi har haft köer. 

Ingsered säljer platser med drogfritt boende för 
målgruppen män och kvinnor med missbrukspro-
blem och psykisk ohälsa med placeringar enligt 
SOL som omfattar även LVM § 27, LPT och LRV

Följande kommuner köper Ingsereds kompetens:  
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Borås, härryda 
och Mark

Beläggningen under 2011 var 100 %

Visste du att...
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missbruk och ohälsa är roten till mycket ont. egentligen är 

detta på ett eller annat sätt roten till det mesta av det elände 

som vi möter på Stadsmissionen. Och så har det varit ända 

sedan vi startade. Men missbrukets ansikte har förändrats från 

dåtidens pilsnergubbar till dagens synliga eller osynliga gissel 

för många olyckliga göteborgare. Det är alkohol, narkotika, 

tabletter som vi ser - och ofta i blandmissbruk. Dessutom 

tillkommer ständigt nya substanser vars risker är lika förrä-

diska som okända för missbrukarna. De anhöriga, i synnerhet 

barn till missbrukare, drabbas också hårt och får betala ett 

högt pris. Missbrukarens tillvaro är den som är längst ifrån det 

värdiga liv vi önskar att alla skulle få leva. 

Stigbergskliniken erbjuder medicinsk vård med läkarmot-

tagning, slutenvård och poliklinisk kontakt för personer med 

beroendeproblematik. Vi erbjuder också körkortsmottagning 

och drogtester. De som söker vår hjälp skall ges möjlighet till 

den vård de är i behov av med uppföljning och läkarkontakt.

2011 

I samverkan med Smittskyddsenheten i Göteborg har Stig-

bergskliniken erbjudit hepatitvaccination för patienter som på 

grund av sitt beroende/missbruk riskerar att bli smittade med 

hepatit. Under förra året deltog och genomförde vi en kartlägg-

ning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. nytt för året är att 

en sjuksköterska arbetar två timmar per vecka för medicinska 

frågor på Stigbergets boende – i samma hus.

alla medarbetare på Stigbergskliniken gick utbildningen S-hLR 

för sjukvårdspersonal, där behandling av hjärtstopp med de-

fibrillering ingår. Enhetschefen deltog i en instruktörsutbildning 

i hLR.  

mISSbRUKSVÅRD  – 
att bÖRJa mED RÖttERNa

Antalet vårdtillfällen under året var 725 med en 
total vårdtid på 4 958 vårddagar. Genomsnitt per 
vårdtillfälle var 6,8 dagar. Beläggningen på vårdav-
delningen var 99.2 %. 

antal läkarbesök på läkarmottagningen under året 
var 703. 954 stickprov utfördes på körkortsärenden 
med drogproblematik.

Den polikliniska öppenvårdsmottagningen hade 
totalt 10 008 patientbesök.

Laboratoriet har hanterat 4 941 urinprover och 17 696 
droganalyser.  335 drogprover har tagits på innelig-
gande patienter. 1 324 intravenösa provtagningar 
har utförts.

Siffror och fakta

Missbrukarens tillvaro 
är den som är längst ifrån 
det värdiga liv vi önskar att 
alla skulle få leva.
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Vård
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Stadsmissionen har både resurserna och en uppriktig vilja att 

hjälpa. Kombinationen av att både vilja och kunna ger en ojäm-

förlig kvalitet i slutändan. en kvalitet som kanske inte alltid kan 

beskrivas i ett anbud, eller som enkelt kan förklaras för den som 

stöder oss med gåvor. Men för den som i slutändan får nytta av 

våra verksamheter kan denna kvalitet upplevas. Den kallas  

människovärde.

Under 2011 samlade vi in nästan lika mycket pengar som år 

2010. Detta trots utebliven utdelning från Postkodlotteriet, på ca 

5 miljoner kr, som förändrade sin utdelningsperiod under 2011. 

Kanske är du en av våra många gåvogivare? I så fall, stort tack! 

Det är du som gör det möjligt för oss att bedriva vårt sociala hjälp-

arbete på det sätt och med den kvalitet vi gör i dag. Tyvärr ökar 

behovet.

Den stora intäktsökningen 2011 kommer från 9 testamenten 

med ett totalt belopp på ca 6,9 miljoner kr, en ökning med dryga 

35 % jämfört med 2010. 2010 var en låg nivå när det gäller 

testamenten och 2011 en hög. Privatpersoner i övrigt, samt före-

tagen ligger båda kvar på ungefär samma nivå som året innan. 

Insamling från församlingar har minskat totalt och det beror 

enbart på minskade intäkter från kollekter. Vad gäller gåvor från 

församlingar och pengar från syföreningar och arbetskretsar 

är nivån den samma som tidigare. Därutöver har bidraget från 

Göteborgs stad minskat med 11 %. 

att vara närvarande här och nu 

en marknadsundersökning genomfördes under året och den 

visade att Göteborgs Stadsmission, jämfört med andra, är en 

välkänd organisation. Däremot är kunskapen om oss inte så god 

som vi önskar. Med undersökningen som grund har vi utarbetat 

ett nytt kommunikationskoncept. ambitionen är att vara närva-

rande, beröra, bredda kunskapen om oss och öka viljan att vara 

med och bidra. 

ett sätt att vara närvarande och visa upp oss bland Göteborgare 

var när vi för första gången deltog i världens största halvmaraton, 

Göteborgsvarvet. en stor folkfest där Göteborgarna går man ur 

huse för att vara med om en stor löparfest. Där erbjöds vi ett 

antal platser i en välgörenhetsgrupp där den enskilde kunde välja 

att springa för oss genom att betala 500 kronor extra. Vi hade 

380 personer som sprang för oss 2011. Men bara några veckor 

efter 2011 års avslutade lopp skrev vi ett nytt avtal med Göte-

borgsvarvet inför 2012. Platserna till det loppet fyllde vi betydligt 

snabbare och dryga 1000 löpare sprang för oss i maj 2012. 

Stora bidrag och gåvor 

Göteborgs Kyrkliga Samfällighet är fortsatt tveklöst vår största  

bidragsgivare. Därutöver bidrar Göteborgs-Posten, Göteborg 

energi, ncc och Zooma på ett generöst sätt. Du hittar alla företag 

som bidragit under året på sidan 39. 

StaDSmISSIONENS SOcIala 
aRbEtE ÄR hElt bEROENDE  
aV GÅVOR 
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INSamlaDE mEDEl Och bIDRaG tIll  
GÖtEbORGS KyRKlIGa StaDSmISSION

Göteborgs kyrkliga 

samfällighet 37,8%

Testamenten 19,1%

allmänheten 18,1%

Företag 7,0%

Församlingar 6,3%

externa stiftelser/fonder  

och föreningar 5,0%

Göteborgs stad 4,4% 

Socialstyrelse 2,2%

2,2%

4,4%
6,3%

5%

19,1%

18,1%

37,8%7%

%%
37%

21%

36%

2%
4%

INSamlaDE mEDEl –  
fÖRDElNING VERKSamhEtER

Center för Barn, unga & familj 37%

Gatljuset - arbete med hemlöshet 36%

S:t Johanneskyrkan - mötesplats, café,  

kyrkorum 21%

Kommunikation 4%

Volontärcentralen 2%
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fÖRValtNINGSbERÄttElSE
åRSReDOVISnInGen ÄR UPPRÄTTaD I KSeK.

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 verk-

samheten byggde på mycket volontärarbete. Med tiden be-

hövdes nya nyckelfunktioner och man anställde sjuksköterskor, 

rådgivare, lärare och administratörer. 1965 hade Stadsmissio-

nen 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.

I slutet av 60-talet och i början 70-talet ökade professionalise-

ringen alltmer. ett samarbete med Socialförvaltningen fördjupades 

vad det gällde alkoholpolikliniken och avgiftningen. I mitten av 

70-talet finansierades verksamheten främst genom insamlingar 

och försäljning av kläder och möbler, och 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 80- och 90-talen ökade samarbetet med den offent-

liga sektorn ytterligare. Verksamheten växte och 1988 var det 

nödvändigt att bygga ut fastigheten på Stigbergsliden. 1996 

införlivades S:t Johanneskyrkan med Stadsmissionen, och 

2012 samlar vi våra verksamheter för barn, unga och familjer 

under ett och samma tak på Drottninggatan mitt i city. I dag är 

vi cirka 550 anställda. 

Under drygt 60 år har Stadsmissionen funnits som ett naturligt 

inslag i Göteborg. Vi har alltid anpassat oss till samtidens verk-

lighet och behov. Och det kommer vi att göra i fortsättningen 

också. alltid här och nu.

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 stadsmis-
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sion 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 och Ingsereds-

stiftelsen. För närvarande råder personunion mellan samtliga 

styrelser.

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. 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 

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se 

ovan) aktuell utvecklar Stadsmissionen löpande sitt arbete.

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 missbruk, 

ensamma själar med psykisk ohälsa eller människor som 

inte har någonstans att bo. Under 2011 hade Gatljuset drygt 

18 000 besök (ca 15 000 2010). Omkring 3 000 nattplatser 

utnyttjades (ca 2 500 2010). Under 2011 var det dessutom 

cirka 4 000 gäster som sov där på dagen. Det är en kraftfull 

ökning från 2010. antalet arbetssökande eU-medborgare som 

besöker Gatljuset ökar också. 

S:t Johanneskyrkan bedriver ett öppet socialt arbete. Där träffas 

människor som lever i ensamhet, fattigdom, med missbruk, 

psykisk ohälsa eller är andligt sökande. arbetet syftar till att 

hjälpa 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 med bland annat café och självhjälpsgrupper. Här firas 

ett aktivt gudstjänstliv och bedrivs diakoniverksamhet. Verk-

samheten i S:t Johanneskyrkan är unik i Sverige – kyrkan är 

troligen en av de mest besökta i landet. Under 2011 gästades 

kyrkan i snitt av 200-300 besökare varje dag. Julen och nyåret 

2011 besöktes kyrkan av drygt 2 000 människor. Med kyrkans 

tydliga och annorlunda 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. hjälpen består 

av ekonomiska bidrag, bearbetande samtal, myndighets-

kontakter, ekonomisk och social rådgivning. Under 2011 var 

antalet besökare på Rådgivningsbyrån runt 2 500 och antalet 

telefonsamtal drygt 3 700. Från våra olika fonder och diakonala 

medel har det delats ut en miljon kronor. huset på Vrångö har 

varit utlånat 160 dygn under året. 

Vad gäller julhjälpen fick 150 personer under en lördag efter-

middag i december månad möjlighet att gå ombord på Stena 

Lines tysklandsfärja för att ta del av ett stort julbord. Många 

hushåll beviljades ekonomiskt stöd till sitt julfirande och andra 

hushåll beviljades en julklappskasse med flera julklappar, mesta-

dels till barn och tonåringar, men även till vuxna. 

Kyrkans ungdomsmottagning (KUM) erbjuder stöd och hjälp 

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

– antingen som kortare eller längre samtalsserier med kurator 

eller präst. Under året tog KUM emot drygt 2 600 besök, vilket 

är en ökning på närmare 200 besök jämfört med föregående 

år. Gruppen som ökade mest var kvinnor i åldern 23-25 år. I 

snitt har 99 ungdomar haft samtalskontakt varje månad. Under 

perioden april-december har varje heltidsanställd haft samtal 

med i genomsnitt 27 ungdomar. Sammanlagt hade KUM samtal 

med 255 personer. 

några av fältassistenterna arbetar uppsökande och förebyg-

gande bland ungdomar i riskmiljöer i Göteborg. Fältassistent-

erna har arbetat med både akuta och långsiktiga insatser 

och gett råd och stöd. Insatserna har omfattat såväl enskilda 

individer som grupper och skolklasser med fokus på skolorna 

och fritidsgårdarna i Biskopsgården. Det har under 2011 rört 

sig om sammanlagt drygt 3 300 möten, vilka var jämnt förde-

lade mellan killar och tjejer. Dessutom har arbetet på internet 

(Bilddagboken, Facebook samt bloggar) utvecklats under året 

och där har individuellt stöd och vägledning dominerat.

PLUS bedriver en mottagning för psykosocialt stöd för hiv-

positiva och deras anhöriga samt arbetar förebyggande med 

informationsinsatser. För informationsverksamheten är visionen 

att kunna bryta fördomar om hiv och aids; dels hur det är att 

leva med hiv, föreställningar om vem som smittas, hur det 

smittar och eventuella föreställningar om samhällets acceptans 

och tolerans. Kontakter med organisationer som arbetar inom 

hIV området är viktig, samt kontakter med myndigheter och 

organisationer för att bedriva förebyggande arbete.

Kollo för alla är en sommarverksamhet för Stadsmissionens alla 

verksamheter. Där möts alla och erbjuds en sommarupplevelse 

som deltagarna inte har möjlighet att skaffa sig på egen hand. 

Till kollot kommer barn/föräldrar, ungdomar, boende, besökare 

och äldre – människor som vi i vanliga fall möter i våra verk-

samheter. Under 2011 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 55 personer 

fanns på plats varje vecka. en av veckorna var sponsrad av 

Göteborgs Posten/Stampen då ett antal specialaktiviteter hölls. 
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Stadsmissionens Familjerådgivning- och psykoterapimottagning 

ska inom Stadsmissionens målsättning och ram erbjuda psyko-

terapi, familjerådgivning och själavård. Sammanlagt har mottag-

ningen under år 2011 tagit emot cirka 400 personer och haft 

drygt 1 900 besök. 

två aktiebolag 

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 som lever med psykisk 

ohälsa men också i ett missbruk. I bolaget finns också äldre-

omsorg, arbetsträning, daglig verksamhet, avgiftningsklinik och 

poliklinik. Det mindre aktiebolaget (Göteborgs kyrkliga stads-

mission Fastighets aB) äger två fastigheter – Stigbergsliden 6 

och öjersjöhemmet i öjersjö.

Ekonomisk översikt, koncernen*  

   2011 2010  08/09

Verksamhetsintäkter  168 590 165 723  203 333

Res. efter finansiella poster  7 528 7 681  48 410

Balansomslutning   93 983 89 942  91 432

Soliditet (%)   75,4 % 72,6%  65,5

Medelantal anställda  241 258 256

Ekonomisk översikt, moderstiftelsen*  

   2011 2010  08/09 

Verksamhetsintäkter  37 534 38 198  84 589 

Res. efter finansiella poster  3 920 1 122  44 260 

Balansomslutning  64 141 61 968  60 908 

Soliditet (%)   92,5 % 89,4%  89,1 

Medelantal anställda  47 48  54 

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultat och ställning 

Stiftelsens resultat för helåret slutar på 3,9 mkr (1,1 mkr) 

vilket är betydligt bättre än förväntat. Det goda resultatet beror 

främst på bättre avkastning på stiftelsens placeringar, betyd-

ligt högre utdelning från dotterbolagen samt försäljning av två 

bostadsrätter. 

Koncernens resultat är i nivå med föregående år. Resultatet 

påverkas positivt av stiftelsens stora överskott samtidigt som 

dotterbolagen visar något sämre resultat.

finansiella risker 

Stiftelsens finansiella placeringar är relativt omfattande och 

har under senaste året ökat med 11,8 mkr till totalt 41,2 mkr. 

Inriktningen, enligt styrelsen fastställd placeringspolicy, ska 

vara långsiktig och placeringar ska göras i tillgångar som ger 

betryggande säkerhet.

Viktiga händelser 2011 

En socialchef anställdes med samlat ansvar för alla de gåvofinans-

ierade verksamheterna (stiftelsen). De sociala verksamheterna 

organiserades i tre enheter; Gatljuset, S:t Johanneskyrkan samt 

Barn, unga och familj. Förändringen innebar dessutom ett 

tydligare samarbete med avdelningen för Insamling & kommu-

nikation. 

På våren spelades Lars von Triers Breaking the waves som 

teateruppsättning för första gången i Sverige. Detta skedde i 

Stadsmissionens egen kyrka, S:t Johanneskyrkan. Teaterföre-

ställningen var ett samarbete mellan Stadsmissionen, Folk-

teatern och Unga Folkteatern. Det spelades tretton fullsatta 

föreställningar med både amatörer och professionella skåde-

spelare i rollerna. Recensionerna i lokal- och riksmedia var 

överväldigande.

Med inledning efter sommaren startade Stadsmissionens 

interna ledarskapsutbildning för alla chefer. Utbildningen fort-

sätter även under halva 2012.

Under förra året deltog samtliga arbetsplatser och medarbetare i 

framtagandet av Stadsmissionens värdegrund. Processen bjöd 

alla anställda att komma in med tankar, värderingar, formule-

ringar med mera. 

Göteborgsvarvet är världens största halvmaraton med omkring 

60 000 deltagare. 2011 skapades en ny startgrupp för väl-

görenhetsorganisationer – där Stadsmissionen var det lokala 

alternativet. överskottet från startavgiften går till den valda 

organisationen.

medarbetare 

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 47 (48) 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.
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Styrelse 

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 

2011 har 7 styrelsemöten hållits. Carina Liljesand var ny 

ledamot för året. hon ersatte Jonas Ransgård. Dock avsade sig 

carina Liljesand posten redan under våren 2011. Rekrytering 

av ny ledamot pågår och beräknas slutföras under första halv-

året 2012. ny personalrepresentant för akademikerförbunden 

var cecilia hjort Brandell. Se presentation av styrelsen i slutet 

av årsredovisningen.

fRII:s kvalitetskod 

För att förtroendet ska öka för svenska insamlingsorganisationer 

har FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, utarbetat en 

kvalitetskod. Koden syftar till att öka öppenheten och tillgänglig-

heten. 

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 verksamhetsutveckling

– Strategiarbete 

Stadsmissionens styrelse har gett ett uppdrag till direktorn att 

arbeta fram en mer långsiktig och strategisk plan för hela verk-

samheten. Direktorn håller i planeringen. arbetet fortskrider.

– Fattiga EU-medborgare 

ett ökat mänskligt problem i våra storstäder, så även i Göte-

borg, är de eU-medborgare som söker sig hit utan vare sig 

ekonomiska eller praktiska möjligheter att etablera sig på 

bostads- eller arbetsmarknad. Den fria rörligheten inom eU ger 

inte något socialt skyddsnät. Det ledde till att Stadsmissionen 

under det gångna året tog emot ett ökat antal besökare från 

främst östra europa. Det har under 2011 blivit tydligt att Stads-

missionen, förhoppningsvis tillsammans med andra, behöver 

utveckla någon form av rådgivningsverksamhet med utsatta 

eU-medborgare som målgrupp.

– Samlokalisering av enheten Barn, unga och familj 

De sociala verksamheterna som vänder sig till barn, unga och 

familjer kommer att samlokaliseras. allt för att kunna utveckla 

synergieffekter och ett tydligare samarbete mellan existerande 

arbetsplatser. Sedan 2011 är det klart att flytten sker till lokaler 

på Drottninggatan 33, mitt i centrala Göteborg.

– Utökat samarbete med församlingarna 

På direkt förfrågan från några av Svenska kyrkans församlingar 

i nordöstra Göteborg har Stadsmissionen startat en mindre 

verksamhet i samarbete med dessa. hjälpbehovet och utsatt-

heten i dessa församlingar är väl känt. ett utökat och fördjupat 

samarbete med församlingarna inom Göteborg är ett av de 

väsentliga områdena inför framtiden.
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RESUltatRÄKNING
KSeK koncernen  moderstiftelsen

  2011-01-01  2010-01-01  2011-01-01  2010-01-01

 not 1  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

verksamhetsintäkter

Insamlade medel  2  33 708  33 807  33 708  33 807

Försäljning  3  132 283  128 484   1 238  1 461

Bidrag  4  2 410  2 832  2 410  2 832

Övriga verksamhetintäkter   189  600  178  98

  168 590  165 723  37 534  38 198

verksamhetskostnader

Insamlingskostnader   -3 466  -2 843  -3 466  -2 825

Administrationskostnader   -7 178  -6 447  -2 382  -2 054

Ändamålskostnader   -153 763  -149 778  -34 831  -35 167

summa verksamhetskostnader  -164 407  -159 068  -40 679  -40 046

rörelseresultat  5, 6, 7  4 183  6 655  -3 145  -1 848

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  8  -  -   3 500  1 500

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar  9  3 262  1 384  3 262  1 384

Ränteintäkter   312  84  303  86

Räntekostnader   -229  -442  -  -

Summa resultat från finansiella poster  3 345  1 026  7 065  2 970

resultat efter finansiella poster   7 528  7 681  3 920  1 122

Skatt på årets resultat  10  -1 990  -2 235  -  -

Årets vinst    5 538  5 446  3 920  1 122

fördelning av årets resultat

Nettoförändring fonder   -34  -7  -34  -7

Reservering av ändamålsbestämda medel som  
inte utnttjats under året   -284  -47  -284  -47

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år   932  70  932  70

kvarstÅende belopp för Året   6 152  5 462  4 534  1 138
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balaNSRÄKNING
KSeK koncernen  moderstiftelsen

tillGÅnGar not  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  11  13 774  13 208  1 366  1 391

Inventarier, verktyg och installationer  12  5 544  5 782  2 643  2 523

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar   4  -  4  -

  19 322  18 990  4 013  3 914

finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag  13  -  -  1 100  1 100

andra långfristiga värdepappersinnehav  14  41 156  29 818  41 156  29 818

  41 156  48 808  42 256  30 918

summa anläGGninGstillGÅnGar   60 478  48 808  46 269  34 832

omsättningstillgångar

varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror   172  236  -  28

kortfristiga fordringar

Kundfordringar   20 653  12 937  677  495

Fordringar hos koncernföretag   -  -  9 226  5 403

aktuell skattefordran   320  21  -  -

övriga fordringar   3 881  4 248  2 854  4 102

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15  3 839  10 939  661  4 496

  28 693  28 145  13 418  14 496

Kassa och bank   4 640  12 753  4 454  12 612

summa omsättningstillgångar   33 505  41 134  17 872  27 136

summa tillGÅnGar   93 983  89 942  64 141  61 968
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balaNSRÄKNING
KSeK koncernen  moderstiftelsen

 not  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

eGet kapital ocH skulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital    10 000  10 000  10 000  10 000

Bundna reserver   4 793  3 399  -  -

  14 793  13 399  10 000  10 000

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel   13 195  13 843  13 195  13 843

Isaac Béens Minne   244  244  244  244

Förvaltade fonder  17  1 495  1 460  1 495  1 460

Balanserat kapital   34 983  30 915  29 835  28 697

årets resultat   6 152  5 462  4 534  1 138

  56 069  51 924  49 303  45 382

summa eGet kapital   70 862  65 323  59 303  55 382

avsättningar

Uppskjuten skatteskuld   1 710  1 213  -  -

Summa avsättningar   1 710  1 213  -  -

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut   -  2 000  -  -

Leverantörsskulder   2 900  3 339  841  756

Skulder till koncernföretag  - - 212 -

Aktuella skatteskulder  407 - - -

Övriga kortfristiga skulder   2 861  5 677  958  3 304

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18  15 243  12 390  2 827  2 526

Summa kortfristiga skulder   21 411  23 406  4 838  6 586

summa eGet kapital ocH skulder   93 983  89 942  64 141  61 968

ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar   32 482  32 482  -  -

ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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KaSSaflÖDESaNalyS 
KSeK koncernen  moderstiftelsen

  2011-01-01  2010-01-01  2011-01-01  2010-01-01

 not  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster  4 183  6 655  -3 146  -1 848

Avskrivningar, reavinster m.m.  2 317  2 060  926  830

erhållen ränta mm   312  84  303  86

erlagd ränta   -229  -442  -  -

Betald inkomstskatt   -2 696  -1 101  -  -

  3 887 7 256 -1 917 -932 
 
ökning/minskning av varulager  60  86  28  50

Ökning/minskning av kundfordringar   -7 715  -  -189  -

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar   7 467  3 123  5 101  -1 961

Ökning/minskning leverantörsskulder  -439 - 137 -

ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -652 506 -1 894 -61

kassaflöde frÅn den löpande verksamHeten   2 608  10 971  1 266  -2 904 
 
 
investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark    -887  -2 062  -  -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 758  -1 559  -1 025  -143

Sålda materiella anläggningstillgångar   -  572  -  -

Utdelning från koncernföretag   -  -  4 875  1 500

Förvärv av långfristiga värdepapper    -11 338  -930  -11 338  -930

Utdelning   -  1 370  1 888  1 370

Försäljning av långfristiga värdepapper    -  14  -  14

kassaflöde frÅn investerinGsverksamHeten   -13 983  -2 595  -5 600  1 811

finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning   3 262  -  -  -

amortering lån   -  -8 000  -  -

kassaflöde frÅn finansierinGsverksamHeten   3 262 -8 000  -  -
 

Årets kassaflöde  -8 113 376 -4 334 -1 093
 

likvida medel vid Årets början   12 753  12 377 18 014  13 705 

likvida medel vid Årets slut   4 640  12 753  13 680  12 612 
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tIllÄGGSUPPlySNINGaR
noter - Gemensamma för moderbolaG ocH koncern

not 1

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. 

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

intäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. I koncernredovisningen elimineras kon-
cernintern 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 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 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. 
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tIllÄGGSUPPlySNINGaR
skatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas 
därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer 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.

finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång 
på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdened-
gången 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 RR 7, Redovisning av kassaflöden. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
beräknas enligt den indirekta metoden.

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

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. 
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

  2011  2010  2011  2010

not 2  insamlade medel 

 Allmänheten  6 549  6 307  6 549  6 307

 Testamenten  6 887  3 230  6 887  3 230

 Företag  2 527  2 484  2 527  2 484

 Externa stiftelser/fonder och föreningar  1 794  5 715  1 794  5 715

 Församlingar  2 291  2 411  2 291  2 411

 Göteborgs kyrkliga samfällighet  13 660  13 660  13 660  13 660

  33 708  33 807  33 708  33 807

   koncernen  moderstiftelsen

  2011  2010  2011  2010

not 3  försäljninG

 Vård och omsorgstjänster 123 295  119 719  182  198

 Varuförsäljning 7 041  6 875  1 056  1 263

 Övrig försäljning 1 947  1 890  -  -

  132 283  128 484  1 238  1 461

not 4 bidraG 

 Göteborgs stad 1 545  2 029  1 545  2 029

 Socialstyrelsen 865  803  865  803

  2 410  2 832  2 410  2 832

not 5 ersättninG till revisorer

 Pwc 

 Revisionsuppdrag 189  -  108  -

  189  -  108  -

 Synneby Revisionsbyrå Kb

 Revisionsuppdrag -  247  -  110

 övriga tjänster -  48  -  28

  -  295  -  138

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen. övriga tjänster är sådant som inte ingår revisionsupp-
draget, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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tIllÄGGSUPPlySNINGaR
  koncernen  moderstiftelsen

  2011  2010  2011  2010

not 6 personal 

medelantal anställda
Kvinnor  181  188  24  22

Män  60  70  23  26

  241 258  47  48

Löner ersättningar, soc. avgifter & pensionskostnader
Styrelsen och direktor

 Löner och ersättningar  701  709  179  177

övriga anställda:

 Löner och ersättningar  84 883  81 857  18 321  17 775

  85 584  82 566  18 500  17 952

 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 28 709  27 499  6 018  5 694

Pensionskostnader för direktor* 131  113  0  0

Pensionskostnader för övriga anställda 6 883 5 215 1 331 1 055

Totalt  121 307  115 393  25 849  24 701

Styrelse och ledande befattningshavare
antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor  - - 3  3
Män  - - 3 4

  - -  6  7

antal övriga befattningshavare inkl. direktor - - - - 
Kvinnor  - - 1  1

  -  -  7  8

* Pensionskostnader för direktor har i sin helhet betalts av Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och entreprenad aB

Lönekostnader ovan har reducerats med erhållna lönebidrag avseende moderstiftelsen 160 (99) tkr och koncernen med totalt  
4 692 (4 248) tkr.

För styrelseledamöter utgår inga pensionskostnader.

Direktor har i sitt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från organisationsens 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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tIllÄGGSUPPlySNINGaR
  koncernen  moderstiftelsen

  2011  2010  2011  2010

not 7 inköp ocH försäljninG inom koncernen

Försäljning som avser koncernföretag  - - 74  415

Inköp som avser koncernföretag  - - 4 368 4 067

Summa   -  -  4 442  4 482

  2011  2010  2011  2010

not 8 resultat frÅn andelar i koncernföretaG

Utdelningar  - - 3 500  1 500

Summa   -   - 3 500  1 500

not 9  resultat frÅn övriGa värdepapper ocH  
fordrinGar som är anläGGninGstillGÅnGar 

Utdelning  3 262  1 370  3 262  1 370

Realisationsresultat vid försäljningar  -  14  -  14

Summa   3 262  1 384  3 262  1 384

not 10 skatt pÅ Årets resultat

Aktuell skatt  -1 493  -1 676  -  -

Uppskjuten skatt  -497  -559  -  -

Summa  -1 990  -2 235  -  -

  2011  2010  2011  2010

not 11 bYGGnader ocH mark

Ingående anskaffningsvärde  13 867  11 805  1 505  1 505

Inköp  887  2 062  -  -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 754  13 867  1 505  1 505

 
Ingående avskrivningar  -659  -347  -114  -90

årets avskrivningar  -321  -312  -24  -24

Utgående ackumulerade avskrivningar  -980  -659  -138  -114 

Utgående restvärde enligt plan  13 774  13 208  1 367  1 391

 
Bokfört värde byggnader i Sverige  12 754  12 188  841  866

Bokfört värde mark i Sverige  1 020  1 020  525  525

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

  2011  2010  2011  2010

not 12 inventarier, verktYG ocH installationer 

Ingående anskaffningsvärden  18 173  17 371  6 022  5 880

Årets förändringar 
Inköp  1 943  1 757  1 022  142

Försäljningar och utrangeringar  -185  -954  185  -

  19 931  18 174  6 859  6 022

 
Ingående avskrivningar  -12 392  -11 024  -3 500  -2 694

Avskrivningar  -1 996 -1 700 -717 -806

Försäljningar och utrangeringar  -  332  -  -

Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 388  -12 392  -4 217  -3 500 

Utgående restvärde enligt plan  5 543  5 782  2 642  2 522

    2011-12-31  2010-12-31

not 13 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    5 340  2 244

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Fastighets aB     2 526  1 480

not 14 andra lÅnGfristiGa  
värdepappersinneHav 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Aktier och fondinnehav  41 156 29 742 41 156  29 742

Andelar i Brf  - 76 -  76

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  41 156 29 818 41 156  29 818 
 
 

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 43 788 (37 070) tkr. Andelar i Brf har avyttrats under året.
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  koncernen  moderstiftelsen

  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

not 15  förutbetalda kostnader ocH  
upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader  2 212  668  285  133

Upplupna intäkter  1 165  8 897  360  4 354

Upplupna lönebidrag  463  1 374  16  8

  3 840  10 939  661  4 495

not 16 förändrinG av eGet kapital

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

Belopp vid årets ingång  13 399  13 843  244  1 460  36 377

Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital  1 394  - - - -1 394

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inte utnyttjats under året  - 284 - - -

Utnyttjande av ändamåls  
bestämda medel från tidigare år  - -932 - - -

Förändring fonder  - - - 35 -

årets resultat  - - - - 6 152

Belopp vid årets utgång 14 793  13 195  244  1 495  41 135

moderstiftelsen  Grundfond  ändamåls-
 och bundna  bestämnda  Issa Béens  Förvaltade  Övrigt fritt
 reserver  medel  minne  fonder  eget kapital

Belopp vid årets ingång  10 000  13 843  244  1 460  29 835

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inteutnyttjats under året  - 284 - - -

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år  - -932 - - -

Förändring fonder  - - - 35 -

årets resultat  - - - - 4 534

Belopp vid årets utgång 10 000  13 195  244  1 495  34 369

  koncernen  moderstiftelsen

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

not 17 förvaltade fonder

Hilma Natalia Nilsson Fond  1 099  1 074  1 099  1 074

Fru Ingrid Wiks Fond  396  387  396  387

Summa  1 495  1 461  1 495  1 461
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   koncernen moderstiftelsen

  2011-12-31  2010-12-31  2011-12-31  2010-12-31

not 18  upplupna kostnader ocH  
förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld  3 457  3 435  750  767

Upplupen lön  2 022  1 863  393  249

Uppl sociala avgifter  6 818  4 963  1 122  974

Förutbetalda intäkter   312  -  54  -

Upplupna kostnader  2 634 1 074 508 536

övriga interimsskulder   -  1 055  -  -

  15 243  12 390  2 827  2 526

Göteborg 2012-04-25

christina Rogestam  christina eriksson

Styrelseordförande

Gunvor hagelberg  Lars härenstam

Ulf Sjögren  Jonas Steen  

ann-charlotte Säfström

Direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 maj 2012.

öhrlings Pricewaterhousecooper aB

Stefan Linderås   Gunilla Lönnbratt

Revisor    auktoriserad revisor
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REVISIONSbERÄttElSE

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

RaPPORt Om ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för år 2011. Stiftel-
sens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 20-36.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och direktor bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. en 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och direktors uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Övriga upplysningar

årsredovisningen för 2010 reviderades av annan revisor som i 
sin revisionsberättelse daterad den 28 april 2011 uttalade sig 
enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

RaPPORt Om aNDRa KRaV ENlIGt laGaR Och 

aNDRa fÖRfattNINGaR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även reviderat styrelsens och direktors förvaltning 
för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för år 2011.

Styrelsens ansvar

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

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida 
vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen eller 
direktor handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseför-
ordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och för-
hållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller direktor är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller 
om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller direktor 
på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller  
stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

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

Göteborg den 7 maj 2012

Stefan Linderås

öhrlings Pricewaterhousecoopers aB

Gunilla Lönnbratt

auktoriserad revisor
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cecilia hjort brandell 
Personalrepresentant, suppleant 
Diakon/kurator, Barn, unga och familj 
(Rådgivningsbyrån) 

Evabritt Jernberg 
Personal representant
Boendeassistent, Götaholms  
äldreboende

Niklas borg 
Personalrepresentant
Projektledare, projekt Barn,  
unga och familj

lotta Säfström 
Direktor, Göteborgs kyrkliga  
stadsmission

Gunvor hagelberg 
Ledamot
Förvaltningschef, Mölndals  
kyrkliga samfällighet

Ulf Sjögren 
Ledamot
Kyrkoherde, Torslanda-Björlanda 
församling

lars härenstam
Ledamot
Psykolog, egen företagare

christina Rogestam 
Ordförande
Styrelseordförande i Fastighets AB 
Balder, Svevia, Metria och Kyrkans 
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christina Eriksson 
Vice ordförande
Kyrkoherde, Lundby församling

Jonas Steen 
Ledamot
VD, F O Peterson & Söner  
Byggnads AB

StyRElSEN
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Viktiga samarbeten

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission är innehavare av 90-konto. att vi har 90-konto be-
tyder 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 – branschorganisationen 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 Stadsmis-
sioner arbetar med opinionsbildning och insamlingar samt att leda en dialog kring de gemen-
samma utvecklingsfrågorna. RSS är mottagare av pengar från PostkodLotteriet.

PostkodLotteriet är ett lotteri där hela vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via 40 
förmånstagare, varav Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av dem. Under 2011 användes 
medel från PostkodLotteriet till våra verksamheter Gatljuset och S:t Johanneskyrkan. På grund av 
att PostkodLotteriet lade om sin utdelningsplan skjuts utbetalningen upp till 2012, således betala-
des inga medel ut 2011.  
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tack till företags-/samarbetsvänner
Stadsmissionen vill på detta sätt tacka våra största företags- och samarbetsvänner som valt att stödja oss under 2011. 

Utan er och alla andra hade det varit svårare att arbeta för ett bättre Göteborg.

Londréhatten, Linder & Antonsson, Mark Bric AB
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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

Gåvobankgiro: 900-1702


