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Räkna med göteboRgs 
stadsmission
Det var länge sedan så många av de frågor som berör 
Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	fanns	på	den	politiska	
agendan	som	2014.	Ny	upphandlingslagstiftning	från	EU	
öppnar	för	ny	upphandlingsordning	av	vård	och	omsorg.	
Debatten om tiggeri och fattigdom. Valrörelsens heta fråga om 
välfärdens organisering och förutsättningar för icke kommunala 
vårdgivare. Regeringens hemlöshetssamordnare presenterade 
sin	rapport.	Göteborgs	stad	lyfte	de	ökade	sociala,	
ekonomiska	och	hälsomässiga	klyftorna.	Integrationen	och	
främlingsfientligheten.	Men	vad	blev	det	av	det?	Det	blir	helt	
enkelt inte tillräcklig politisk verkstad av de svåraste frågorna.

2014 har präglats av såväl framgångar som motgångar 
för verksamheten. Ett helt normalt år kan man säga. På 
ett lite djupare plan kan 2014 sammanfattas som året då 
svårigheterna att som idéburen utförare bedriva vård och 
omsorg	delvis	besannades.	Politiska	intentioner	från	flertalet	
riksdagspartier får inte tillräckligt genomslag på den lokala 
nivån.	Där	styr	andra	mekanismer.	

Vi	fick	förnyat	förtroende	att	driva	avgiftningskliniken	från	Västra	
Götalandsregionen. Regionen har fortsatt en utförare som 
erbjuder	ett	stort	mervärde	till	patienterna.	Vi	fick	också	förnyat	
avtal för Götaholm som just nu är vårt enda äldreboende. 
Berzelius	förlorade	vi	efter	att	i	13	år	tjänat	Mölndals	kommun	
väl. Kommunen valde att upphandla efter lägsta möjliga pris. 
En konkurrenssituation vi inte står oss särskilt väl i. 

Med	ny	EU-lagstiftning	för	offentlig	upphandling	har	Sverige	en	
möjlighet	att	ställa	nya	krav	på	upphandling	av	tjänster	inom	

vård och omsorg. Här krävs politiskt handlingskraft om man 
fortsatt vill ha idéburna vårdgivare i Göteborg med omnejd. 

Klyftorna	i	Göteborg	ökar.	Detta	bekräftades	i	rapporter	från	
Göteborgs stad inom ”En hållbar stad”. Det är stora skillnader 
i levnadsvillkor och livsutsikter beroende på var i staden man 
bor. Tandstatus hos barn och medellivslängd är bara två 
faktorer som ger utslag. För oss innebär detta att vi måste 
finslipa	vår	förmåga	att	nå	de	mest	utsatta,	göra	det	som	ingen	
annan gör. Barnen och föräldrarna kan relativt sett endast få ett 
mindre ekonomiskt stöd från oss men vi kan till 100 % erbjuda 
sammanhang, delaktighet och vägen tillbaka till makt över 
sitt eget liv. Här kan vi göra något som en kommun har stora 
svårigheter att utföra. Det är därför nödvändigt att Göteborgs 
stad räknar med Göteborgs Stadsmission och andra idéburna 
aktörer,	som	vitala	partners	i	arbetet	med	att	minska	klyftorna.

Ett fortsatt högt förtroende från gåvogivare, uppdragsgivare, 
brukare och gäster är tillsammans med en stabil ekonomi de 
viktigaste målen för oss. Saknas det ena förlorar vi det andra. 
2015 blir ekonomiskt sett ett omställningsår, med tanke på 
de förlorade verksamheterna under 2014, detta för att kunna 
säkra upp de kommande årens verksamhet. 

Vi	står	fast	rotade	i	den	världsvida	kyrkans	uppdrag	och	ansvar	
att möta vår nästa, att stå på de utsattas sida och att tro med 
händerna.

Lotta Säfström 
Direktor/VD
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Axplock Axplock

5,6	(4,3)	Mkr

 9,3	(8,5)	Mkr

att möta dem som ingen 
annan möteR

drottninggatan 
Vi	tycker	oss	se	att	utsattheten	ökar.	
Under	2014	mötte	vi	allt	fler	som	sökte	
ekonomisk hjälp för sina basala behov, 
kläder,	hyra	och	mat.	Vi	såg	att	allt	fler	
mår så dåligt, av att inte ha försörjning 
till det absolut nödvändigaste, att de 
talar	om	att	ta	sitt	liv.	Många	ungdomar	
söker sig till oss för samtal då stadens 
ungdomsmottagningar inte räcker till. I 
vårt uppsökande arbete bland unga i in-
nerstaden	ser	vi	allt	yngre	barn,	ända	ned	
till	tolvårsåldern,	som	lever	ett	riskfyllt	och	
självdestruktivt liv. 

2014	öppnade	ytterligare	en	verksamhet	
på Drottninggatan - en öppen förskola 
för unga föräldrar och deras barn. Vi 
såg behovet och kunde snabbt skapa 
förutsättningarna. Två halvdagar i veckan 
ges	lek	och	skapande	stort	utrymme.

sociala 
veRksamheteR

•	292	ungdomar	har	
haft 1 975 samtal på vår 
samtalsmottagning för unga.

•	Under	2014	behandlade	vi	
över 4 000 förfrågningar och 
ansökningar utifrån familjers 
ekonomiska situation. I dessa 
familjer	fanns	drygt	500	barn.	

•	1 804 sängplatser 
utnyttjades	på	Gatljuset	2014

•	87 procent av besökarna på 
Crossroads var hemlösa.

•	Under 2014 delade vi ut 
mer än 255 000 bröd i S:t 
Johanneskyrkan.

•	150 personer deltog i 
teatersamarbetet tillsammans 
med Folkteatern under det 
gångna året.

nattplatseR med aktivt 
dagcenteR

gatljuset 
Gatljuset mötte cirka 50 unika besökare 
varje	dag	under	2014.	Nattetid	finns	
det tio sängplatser som fungerar som 
akutboende för dem som saknar tak över 
huvudet.	Vi	kan	se	en	tydlig	ökning	av	
besökare under dag, kväll och helg. Det 
är besökarnas delaktighet som skapat ett 
mer aktivt dagcenter.

Under	det	gångna	året	såg	vi	en	trend	
som	vittnade	om	att	fler	personer	utan	
missbruksproblematik eller uttalad 
psykisk	ohälsa	besökte	oss.	

I samarbete med Göteborgs Stad driver vi 
fältverksamhet. Tre kvällar i veckan möter 
Gatljusets fältenhet hemlösa människor i 
Göteborgsområdet. 
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Axplock

volontärer

Kvinnor 146 st
Män	32	st 

Totalt 178 st

gåvor och bidrag

2014 - 48 521 Tkr

2013 - 49 633 Tkr

2012 - 42 523 Tkr

2011 - 36 118 Tkr
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De svarta linjerna är inkomna testamentesgåvor. 
Under	2013	var	testamentesgåvorna	ovanligt	hög.

nytt avtal föR götaholm

götaholms äldreboende 
Under	våren	2014	genomfördes	en	upp-
handling av vårt äldreboende Götaholm. 
Glädjen var stor då Göteborgs Stadsmission 
vann	upphandlingen	och	ett	nytt	avtal	
tecknades.	Det	nya	avtalet	stäcker	sig	till	
30 september 2018.

Det	nya	avtalet	på	Götaholms	äldreboende	
innebar också ändrade krav. Det rör sig 
bland annat om att de äldre ska få mer 
egen	tid,	fler	och	längre	utevistelser	och	
kunna vara mer delaktig i verksamheten.

Götaholms äldreboende ligger i Gam-
lestaden	och	rymmer	27	lägenheter	och	
är lämpligt för äldre personer med stort 
omvårdnadsbehov. 

kliniken. Detta innebar att polikliniken 
upphörde med körkortsmottagning, 
provtagningsverksamhet på uppdrag 
av bland andra Socialtjänsten samt 
laboratorieverksamhet. En fast anställd 
läkare började den 1 oktober. Läkaren 
är i dag medicinskt ledningsansvarig för 
Stigbergskliniken.

stigbergskliniken 
Under	våren	2014	vann	Göteborgs	
Stadsmission	en	ny	upphandling	av	
verksamheten vid Stigbergskliniken och 
polikliniken.	Det	nya	avtalet	gäller	i	fem	år	
fram till den 31 januari 2020 med möjlig-
het till förlängning under två år. 

Det	nya	avtalet	ställer	dock	andra	krav	på	
personalens kompetens och bemanning. 
Vi har därför renodlat verksamheten vid 

nytt avtal skapaR långsiktighet
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Sociala  
verk-

samheter
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sociala  
veRksamheteR  
hos göteboRgs 
stadsmission

Att göra det som ingen annan gör, möta dem som andra gett upp 

hoppet om och möta dem som ingen annan möter. Det är centralt 

för våra sociala verksamheter. Vi arbetar för att kunna ge akut hjälp 

och stöd till dem som inte kan få hjälp på annat sätt. Samtidigt är 

vår ambition att ge människor egen makt och ökade möjligheter att 

förändra sina liv. Vi vill att våra besökares såväl behov som idéer ska 

tas på allvar. Genom att inkludera människor kan vi bidra till ett helare 

liv för dem som kommer till oss. 

Vår utgångspunkt är att möta människan och inte problemet i första 

hand.	På	våra	mötesplatser	ges	möjligheter	att	knyta	nya	kontakter	och	

relationer och få stöd till en positiv förändring.

Våra	ombud	arbetar	för	att	våra	besökare	ska	få	uppleva	en	tydligare	

ekonomisk	och	social	trygghet.	På	besökarens	uppdrag	kan	vi	hjälpa	till	

att	identifiera	och	formulera	behov	av	stöd.	Uppgiften	handlar	ofta	om	

att bevaka att rättigheter blir tillgodosedda. Ett annat viktigt sätt är att 

påverka	de	strukturer	som	finns	i	samhället.

6 7



Sociala verksamheter

vi seR en utbRedd 
utsatthet dRottninggatan

dRottninggatan

•	Sammanlagt	har	447	
familjer,	med	totalt	drygt	
900 barn, fått någon form av 
julhjälp under 2014.

•	292	ungdomar	har	
haft 1 975 samtal på vår 
samtalsmottagning för unga.

•	Vår	psykoterapimottagning	
har tagit emot 148 vuxna 
personer på 1 207 besök. 

•	Under	2014	behandlade	vi	
över 4 000 förfrågningar och 
ansökningar utifrån familjers 
ekonomiska situation. I dessa 
familjer	fanns	drygt	500	barn.	

•	Under	fem	sommarveckor	
var 178 personer, varav 
106 barn, på Göteborgs 
Stadsmissions sommarläger.

 

Barn, unga och familjer är i fokus för Drottninggatans arbete. Här har vi 

samlat	våra	kompetenser	och	resurser	för	att	arbeta	innovativt	och	nytän-

kande. Ekonomisk brist, ensamhet, utanförskap och utsatthet är centrala 

utmaningar hos dem vi möter. 

drottninggatans verksamhet ska möta upp 
där	behoven	finns	och	utgöra	en	trovärdig	
röst	i	samhällsdebatten.	Vi	tycker	oss	se	
att	utsattheten	ökar.	Under	2014	mötte	
vi	allt	fler	som	sökte	ekonomisk	hjälp	för	
sina	basala	behov,	kläder,	hyra	och	mat.	
Vi	såg	att	allt	fler	mår	så	dåligt,	av	att	inte	
ha försörjning till det absolut nödvändi-
gaste,	att	de	talar	om	att	ta	sitt	liv.	Många	
ungdomar söker sig till oss för samtal då 
stadens ungdomsmottagningar inte räcker 
till. I vårt uppsökande arbete bland unga i 
innerstaden	ser	vi	allt	yngre	barn,	ända	ned	
till	tolvårsåldern,	som	lever	ett	riskfyllt	och	
självdestruktivt liv. 

2014 öppnade ytterligare en verksamhet 
på Drottninggatan - en öppen förskola 
för unga föräldrar och deras barn. Vi såg 
behovet och kunde snabbt skapa förutsätt-

ningarna. Två halvdagar i veckan ges lek 
och	skapande	stort	utrymme.

på drottninggatan	bedrivs	flera	olika	verk-
samheter och därmed behövs även olika 
slags inriktning på kompetens. Här arbetar 
psykologer,	socionomer	med	vidareutbild-
ning, präster, diakoner, fältassistenter samt 
fritidsledare. Genom en hög professionell 
kompetens kan vi stötta människor att få 
sina rättigheter säkerställda hos samhällets 
myndigheter.	

vi har ett nära samarbete med många av 
svenska	kyrkans	församlingar.	Vi	samverkar	
med	flera	andra	verksamheter	och	deltar	
i ett antal olika nätverk till exempel kring 
HBTQ,	psykisk	ohälsa,	barnfokus,	suicid-
prevention samt fältarbete för unga.
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Sociala verksamheter

dRottninggatan

gatljuset & 
cRossRoads

•	Gatljuset	har	haft	sex	
gästråd under 2014 med ett 
snitt på åtta deltagare per 
gång. 

•	1	804	sängplatser	
utnyttjades	på	Gatljuset	2014

•	Crossroads	har,	från	
november 2012 haft 772 
unika besökare från 38 olika 
länder som genomfört 8 877 
besök. 

•	87	procent	av	besökarna	
på Crossroads var hemlösa.

•	44	av	Crossroads	besökare	
har fått jobb under 2014.

nattplatseR med 
aktivt dagcenteR
Gatljuset	mötte	cirka	50	unika	besökare	varje	dag	under	2014.	Nattetid	finns	

det tio sängplatser som fungerar som akutboende för dem som saknar tak 

över huvudet och inte blir beviljade nattplats av socialtjänsten i Göteborg. 

Vi	kan	se	en	tydlig	ökning	av	besökare	under	dag,	kväll	och	helg.	Det	är	

besökarnas delaktighet som skapat ett mer aktivt dagcenter.

Under	2014	såg	vi	en	trend	som	vittnade	om	

att	fler	personer	utan	missbruksproblematik	

eller	uttalad	psykisk	ohälsa	besökte	oss.	

Många	av	gästerna	har	någon	form	av	

skyddat	boende,	men	kommer	till	oss	för	att	

ta del av gemenskapen och våra aktiviteter.  

    I samarbete med Göteborgs Stad driver 

vi fältverksamhet. Tre kvällar i veckan möter 

Gatljusets fältenhet hemlösa människor i 

Göteborgsområdet. Samarbetet innebär att 

fältenheten har tillgång till både våra egna 

och Göteborgs stads resurser.

Brukarenkät 
Under	våren	gjordes	en	brukarundersökning	

bland Gatljusets gäster. Det som genom-

syrade	undersökningen	var	frågor	om	

bemötande, egen makt och nöjdhet med 

befintlig	service	på	Gatljuset.

Crossroads Göteborg 

Projektet Crossroads Göteborg har tre 

medarbetare som arbetar med att möta 

EU-medborgare	och	informera	dem	i	frågor	

om	deras	rättigheter	och	skyldigheter.	

Våra medarbetare bistår med nödvändiga 

myndighetskontakter	på	besökarens	

hemspråk. Personalen på Crossroads 

Göteborg kan ge information på nio olika 

språk.	Trots	att	livet	är	mycket	svårt	för	

EU-medborgarena	i	Göteborg	är	det	ofta,	

utifrån ett försörjningsperspektiv, bättre här 

än i hemländerna.

Frukost och svenskundervisning på 

Crossroads är exempel på aktiviteter 

som möjliggörs med hjälp av volontärer. 

Svensklärare har kapacitet att varje vecka 

ta emot 20 personer. Crossroads Göteborg 

samarbetar	med	ett	flertal	organisationer	i	

Europa.
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Sociala verksamheter

s:t johannes- 
kyRkan

•	1	600	besökare	firade	jul	
och	nyår	i	S:t	Johanneskyrkan.

•	Under	2014	delade	vi	
ut mer än 255 000 bröd i 
kyrkan.

•	Kyrkan	har	cirka	200	
besökare varje dag. Vi delar 
ut bröd till den som så 
önskar och serverar cirka 70 
portioner mat varje dag.

•	150	personer	deltog	i	
teatersamarbetet tillsammans 
med Folkteatern under det 
gångna året.

•	Mellan	april	och	december	
spelades bland annat 24 
föreställningar av Lars Noréns 
”Kliniken” för fulla hus.

göteboRgs mest 
dynamiska mötesplats 
S:t	Johanneskyrkan	präglas	av	gemenskap	och	behovet	av	att	möta	andra.	

Verksamheten verkar för att vara en mötesplats för dem som söker ett 

alternativ att kunna träffa andra människor. 

I	S:t	Johanneskyrkan	möter	vi	allt	fler	som	
uppger	att	de	befinner	sig	i	ett	utanförskap	
och som är marginaliserade i mer än bara 
ekonomiska termer. Vi möter människor, 
lyssnar	på	dem	och	ger	dem	möjlighet	att	
växa genom att själva bli mer deltagande. 
Våra besökare behöver ofta känna 
delaktighet och där gör den låga tröskeln i 
S:t	Johanneskyrkan	det	enklare	att	våga	ta	
steget in i ett mänskligare sammanhang. 

teatersamarbetet med folkteatern har, 
via medel från Västra Götalandsregionen, 
utvecklats under 2014 och bland annat 
resulterat	i	ett	flertal	föreställningar.	Men	
det	har	framförallt	skapat	nya	möjligheter	
och förutsättningar för våra besökare. 
Samarbetet skapar möten mellan 
människor som troligtvis aldrig annars hade 
träffats.

gemensamt för personal och volontärer är 
ett engagemang för att bidra till verkliga 

möten	genom	att	se	S.t	Johanneskyrkan	
som en fristad. Alla ska känna sig 
välkomna och efterfrågade. En viktig 
resurs är människor med egen tidigare 
erfarenhet av missbruk och utanförskap. 
Självhjälpsgrupperna som håller ett tjugotal 
möten i veckan i lokalerna utgör ett starkt 
positivt sammanhang och erbjudande till 
besökarna.

kaféet i s:t johanneskyrkan är den 
verksamhet	som	har	flest	volontärer.	Vid	
speciella	högtider	som	påsk-	och	julfirande	
finns	ett	extra	stort	behov	av	frivilliga,	där	
efterfrågan att få vara med och göra en 
samhällsinsatts, varit större än behovet, 
de	senaste	åren.	S:t	Johanneskyrkan	
har öppet alla dagar i veckan, året runt. 
Kyrkan	är	öppen	på	storhelger	och	under	
hela	sommaren,	då	de	flesta	andra	
verksamheter håller stängt.
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Sociala verksamheter

I början av 2013 genomfördes en enkätundersökning bland Gatljusets 

besökare.	På	frågan	vad	besökarna	tyckte	att	Gatljuset	kunde	utveckla	

återkom ett svar väldigt ofta.

– Våra gäster ville vara mer delaktiga när de är här. När vi hade 
sammanställt svaren agerade vi snabbt. Vi bjöd in till en aktivitetsgrupp 
och	fick	snart	koll	på	vad	våra	besökare	önskade	sig	av	Gatljuset,	säger	
Daniela Andreoli enhetschef på Gatljuset.

Lite senare samma år i maj startade ett gästråd. En grupp bestående av 
Gatljusets gäster samt enhetschefen Daniela.  
– Till gästråden är alla välkomna och det är verkligen både högt och lågt. 

Det mest slående vi har märkt sedan vi startade gästrådet är att frågorna som kommer upp 
till	diskussion	nästan	alltid	överensstämmer	med	personalgruppens.	Men	det	som	oftast	står	
överst på önskelistan hos våra gäster är delaktighet – att få vara med och bestämma om vad 
som är viktigt för Gatljuset.

–	Det	gör	något	med	människor	när	de	får	en	meningsfull	sysselsättning	i	vardagen,	berättar	
Daniela	Andreoli.	Även	om	man	befinner	sig	i	ett	aktivt	missbruk.	Ansvaret	som	kommer	med	
delaktigheten får positiva följder. Bemötandet har också blivit en viktig del i delaktigheten. Det 
kollektiva	blir	tydligare	–	det	blir	ett	Gatljuset	för	alla.	

bäst av allt
att få vaRa med och bestämma
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aRbetstRäning  
hos göteboRgs 
stadsmission

Alltför många människor lever utan tillgång till det vi valt att kalla 

”arbetets vardag”. Försörjning, kollegor, delaktighet, gemenskap och 

meningsfullhet är dimensioner av människans behov av arbete. 

Göteborgs Stadsmission tillhandahåller därför tjänster inom det 

arbetsmarknadspolitiska området. Genom avtal med Arbetsförmedling, 

Göteborgs stad och kranskommunerna kan vi erbjuda arbetsprövning, 

arbetsträning	och	sysselsättning	inom	Ergon	Industri/Hantverk.	

Syftet	är	att	människor	ska	få	möjlighet	att	pröva	sina	kunskaper	och	

färdigheter i verklighetstrogen miljö. På det sättet får vi en bra möjlighet 

att se vilka förutsättningar och behov deltagaren har för det fortsatta 

arbetet. 

Under	året	blev	Ergon	Service	en	permanent	verksamhet	hos	oss.	Nu	

sköter vi all vår interna fastighets- och lokalskötsel själva.
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Sociala verksamheter

integRation 
äR möjligt dRottninggatan

aRbetstRäning/ 
sysselsättning

•	Under	2014	hade	vi	
183 personer inskrivna 
i verksamheten. Av 
dessa har 89 ingått i 
Etableringsprojektet. 

•	Av	de	137	personer	som	
slutade på Ergon under det 
gånga året gick 28 personer 
vidare till arbete, annan 
praktik eller utbildning.

Ergon	erbjuder	arbetsträning	och	rehabiliterande	sysselsättning.	Vi	vänder	

oss bland annat till långvarigt sjukskrivna, människor som stått utanför 

arbetsmarknaden	länge	och	människor	som	nyligen	har	anlänt	till	Sverige.	

2014	skrevs	ett	nytt	avtal	med	Göteborgs	Stad.	Fler	deltagare	har	fortsatt	

till jobb, praktik eller utbildning efter att ha avslutat sin tid hos Ergon 

Arbetsträning.

Arbetsträning Arbetsträning

På gemensamma arbetsplatsträffar under 
året	arbetade	vi	aktivt	med	att	få	in	syn-
punkter från våra deltagare. 2014 startade 
vi samtalsgrupper där alla fått möjlighet 
att prata om bland annat hälsa, friskvård 
och samtidigt getts tillfälle att träna på sin 
svenska.	Flera	av	deltagarna	är	nyanlända	
svenskar från andra kulturer. I vår perso-
nalgrupp	hanterar	vi	idag	flera	språk	som	
arabiska, persiska, dari, bosniska och 
spanska.

Under året genomförde vi två stora 
satsningar på kompetensutveckling och 
utbildning. Den ena var riktad till deltagare 
och	personal	som	finns	i	eller	arbetar	med	
Jobb och utvecklingsgarantin. Främst till 
människor som stått utanför arbetsmarkna-
den en längre tid. Den andra utbildningen 

var riktad enbart till personal med arbetsle-
dande uppgifter. Ett 80-tal personer deltog 
i utbildningarna. Tillsammans med Arbets-
förmedlingen gick vi även under 2014 
igenom och kvalitetssäkrade våra uppdrag 
inom Jobb och utvecklingsgarantin.

2014 fick vi uppskattning och uppmunt-
ran från många olika samhällsaktörer. Ett 
exempel	är	att	Ergon	hade	flera	studiebesök	
där man var intresserade av att höra om 
vårt samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Då främst kring etableringsinsatser för vissa 
nyanlända	invandrare.	Handläggare	från	ett	
par socialkontor var också på besök – detta 
i	och	med	det	nya	avtalet	med	Göteborgs	
Stad. De har även i mindre skala börjat 
placera personer i arbetsprövning hos oss.
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Sociala verksamheterArbetsträning

muna haR en plan
Muna	Ahmed	Hassan	är	snart	28	år	och	kom	ensam	från	Somalia	till	Sverige	via	

Grekland	2011.	Muna	fick	uppehållstillstånd	redan	första	året	i	Sverige.	Hon	kommer	

från	Somalias	huvudstad	Mogadishu.

Muna betalade en stor summa pengar för	att	ta	sig	hit.	På	ett	tidigt	stadium	kom	Muna	i	kontakt	med	
Göteborgs Stadsmissions verksamhet Ergon. Där läste hon Svenska för invandrare (SFI) halva dagarna 
och	fick	praktik	den	andra	halvan.	Muna	arbetade	i	huvudsak	på	textilavdelningen	där	hon	lärde	sig	att	
sy.	I	rask	takt	läste	hon	in	de	två	första	SFI-nivåerna	på	ett	halvår.

Vad vill du göra i framtiden? 
–	Det	finns	så	många	möjligheter	här,	berättar	en	leende	Muna.	Just	nu	vill	jag	hitta	ett	jobb	som	
förpackningsarbetare. För att kunna arbeta med det måste jag ha truckkort. Därför går jag en 
truckförarutbildning. Sedan hoppas jag naturligtvis att jag kan få ett jobb. Efter det vill jag börja plugga 
igen – på halvtid, samtidigt som jag jobbar. Det är mitt delmål. Jag vill gärna studera administration på 
universitetet.  Jag siktar på att kunna arbeta på till exempel Skatteverket eller socialtjänsten. Jag är en 
ordningsam person som gillar ordning och reda. Huvudmålet är att först jobba och studera och senare 
kunna	hitta	ett	mer	kvalificerat	arbete.
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våRd, boende & 
RehabiliteRing 
hos göteboRgs 
stadsmission

Området Vård, boende och rehabilitering erbjuder anpassade boenden 

med	stöd	och	vård	till	människor	med	psykisk	ohälsa	och/eller	beroen-

deproblematik. Det är alltid individens egna behov som är viktigast. De 

vi	möter	har	möjlighet	till	delaktighet	och	inflytande	över	sina	insatser.	

Under	våren	2014	vann	Göteborgs	Stadsmission	en	upphandling	av	

Stigbergskliniken och polikliniken. Det var Västra Götalandsregionen 

(VGR) som genomförde upphandlingen. 

Stöd-	och	tillsynsverksamheten	har	under	2014	expanderat	och	tecknat	

ett två-årigt projektavtal med Göteborgs Stad SDF Askim-Frölunda-

Högsbo. Projektet är ett bostad först-liknande boende med ett mobilt 

stödteam	från	Göteborgs	Stadsmission.	Öjersjös	huvudbyggnad	har	

byggts	om	och	ett	nybygge	har	slutförts	under	2014.	Uddängen	och	

Kustgatan	fick	ramavtal	från	årsskiftet	2013/2014.	
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Sociala verksamheter

nytt avtal skapaR 
långsiktighet dRottninggatan

stigbeRgs- 
kliniken

•	Antal	vårddygn	under	
2014 - 4 309. Antal besök på 
öppenvården 3 751. 

•	Fler	tablettnedtrappningar	
under året. I snitt hade vi 2-3 
patienter av den gruppen 
inneliggande samtidigt.

•	Av	de	inlagda	patienterna	
har majoriteten, cirka 75 %, 
eget boende.

•	Tendensen	bland	
patienterna	är	att	fler	har	ett	
tyngre	blandmissbruk	och	att	
åldersgruppen	blir	yngre.

•	Könsfördelningen	inom	
både sluten- och öppenvård 
var under 2014 män 75 % 
och kvinnor 25 %.

Vård, boende & rehab Vård, boende & rehab

Det	nya	avtalet	är	i	många	delar	likt	det	
nuvarande, särskilt när det gäller slutenvår-
den	på	vårdavdelningen.	Det	nya	avtalet	
ställer dock andra krav på personalens 
kompetens och bemanning. Vi har därför 
renodlat verksamheten vid kliniken. Detta 
har inneburit att polikliniken upphörde med 
körkortsmottagning, provtagningsverksam-
het på uppdrag av bland andra Socialtjäns-
ten samt laboratorieverksamhet från och 
med 1 oktober 2014. En fast anställd läkare 
började den 1 oktober. Läkaren är i dag 
medicinskt ledningsansvarig för Stigbergs-
kliniken. 

under hösten pågick ett arbete för att ställa 
om	verksamheten	för	att	följa	det	nya	av-
talet med Västra Götalandsregionen (VGR) 
som började gälla den 1 februari 2015. 

vi utför såväl avgiftning av inneliggande 
patienter som uppföljande vård efter 
slutenvård. Vi tar även emot patienter som 
söker sig till Stigbergskliniken med remiss 
för missbruksrelaterade problem gällande 
både alkohol, narkotika och tabletter. 

Vi ser att det finns stor efterfrågan på 
tablettnedtrappning i öppenvård och Stig-
bergskliniken arbetar nu med tablettned-
trappning i både öppen och sluten vård. 
Ökningen av användandet av nätdroger 
fortsätter.	Vi	ser	att	det	finns	ett	omfattande	
behov av sjukvård för personer med hög 
konsumtion av alkohol där vårdcentralens 
insatser inte är tillräckliga. 

Under	våren	2014	vann	Göteborgs	Stadsmission	en	ny	upphandling	av	

verksamheten vid Stigbergskliniken och polikliniken. Det var Västra Göta-

landsregionen (VGR) som genomförde upphandlingen och avtalet teckna-

des	innan	sommaren.	Det	nya	avtalet	gäller	i	fem	år	fram	till	den	31	januari	

2020 med möjlighet till förlängning under två år. Detta gör att vi kan satsa 

långsiktigt på verksamheten och utveckla den än mer. 
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Sociala verksamheter

dRottninggatan

boende med 
stöd

•	Hög	beläggning	på	samtliga	
enheter under året.

•	Den	genomsnittlige	gästen	
är en man mellan 30-60  år.

•	Totalt	arbetade	cirka	115	
anställda inom Boende med 
stöd 2014.

•	På	Stigbergets	boende	finns	
sex platser för enbart kvinnor, 
Frideborg.

•	Stöd- och tillsyn	finns	i	dag	
i tre stadsdelar. Där arbetar vi 
främst med stöd i den egna 
bostaden. Totalt har vi tillgång 
till 85 lägenheter insprängda i 
vanliga	hyreshus.

behoven styR  
- ökad delaktighet

Vård, boende & rehab

stöd- och tillsynsboendet expanderade 

under 2014 och tecknade ett två-årigt 

projektavtal med Göteborgs Stad SDF 

Askim-Frölunda-Högsbo. Projektet är 

ett bostad först-liknande boende med 

ett mobilt stödteam från Göteborgs 

Stadsmission.	Stöd-	och	tillsyn	finns	sedan	

tidigare i SDF Västra Hisingen och SDF 

Lundby.

öjersjöhemmets huvudbyggnad	byggdes	
om	och	ett	nybygge	slutfördes	under	

det	gångna	året.	Återflyttningen	skedde	

i slutet av oktober. Det var inte bara 

nybygge	och	renovering	som	skedde	utan	

också en satsning på kompetenshöjning 

av	personalen.	Medarbetarna	på	Öjersjö	

gjorde ett uppskattat studiebesök hos 

Bymisjonen	i	Oslo	vilket	möjliggjordes	av	ett	

internt stipendium. 

en expansionsplan har arbetats fram 

där ambitionen är att utöka Brattås 

boende med 5 platser till totalt 15 platser. 

Lokalförutsättningarna har undersökts 

och	verksamheten	har	möjlighet	att	hyra	

undervåningen i samma hus. Boendet är 

tillståndspliktigt och ansökan om utökning 

av tillstånd skickades till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) i december. 

uddängens- och kustgatans boenden 

fick	ramavtal	från	och	med	årsskiftet	

2013/2014. Båda boendena hade full 

beläggning	i	stort	sett	hela	2014.	Uddängen	

satsade under 2014 på att skapa motivation 

och aktivitet i boendet. På Kustgatan 

fortsätter	arbetet	med	kostens	betydelse	för	

hälsa och välmående. 

på ingseredstiftelsen gjordes en 

utvärdering av projektet med att ha två 

medarbetare, utöver ordinarie bemanning, 

som ansvarar för aktiviteter. Projektet 

gav positiva resultat och tjänsterna 

permanentades.	Målgruppen	på	Ingsered	

är fortsatt komplex och medarbetarna 

arbetar intensivt för de boendes välmående 

och drogfrihet. 

Vi fortsätter tillsammans med ännu en stadsdel att utöka vårt Stöd- och 

tillsynsboende.	Aktiviteter	och	inflytande	har	varit	i	fokus	på	våra	sju	boen-

den under 2014.
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äldReomsoRg  
hos göteboRgs 
stadsmission

Inom Göteborgs Stadsmissions äldreomsorg bedriver vi äldreboende 

och utför hemtjänst samt service hemma hos äldre människor. 

Vårt största äldreboende Berzelius och restaurangen på Berzelius har 

drivits av Göteborgs Stadsmission från den 1 juni 2001 fram till och 

med	den	30	september	2014.	Uppdragsgivare	har	varit	Mölndals	stad.	

Göteborgs Stad genomförde en upphandling avseende driften av vårt 

äldreboende Götaholm. Göteborgs Stadsmission vann upphandlingen 

och	ett	nytt	avtal	tecknades.	Det	nya	avtalet	sträcker	sig	till	2018-09-30.

Göteborgs Stadsmission driver sedan 2006 Boserviceverksamhet och 

Hemtjänstverksamhet	i	Mölndals	kommun.	Göteborgs	Stadsmissions	

hemtjänst	växte	under	2014.	Verksamheten	flyttade	till	nya	lokaler.
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Sociala verksamheter

nytt avtal 
föR götaholm dRottninggatan

äldReboende 
götaholm & 
beRzelius

Resultat ur brukarenkäter 
•	Helhetsomdöme om 
äldreboendet  
Andel positiva svar Götaholm 
93 % att jämföra med  
73 % snittvärde för 
kommunalt drivna 
äldreboenden i stadsdelen.

• Nöjdhet med bemötande 
och förtroende för personalen 
Andel positiva svar Berzelius 
95 % (89,3 % 2013)

• Nöjdhet med att personalen 
har tillräckligt med tid 
Andel positiva svar Götaholm 
88 % att jämföra med 62 
% snittvärde för kommunalt 
drivna äldreboenden i 
stadsdelen.

Under	våren	2014	tecknades	ett	nytt	avtal	för	Götaholms	äldreboende.	

Tyvärr	förlorade	vi	under	samma	år	avtalet	för	äldreboendet	Berzelius	och	

restaurangen på Berzelius avslutades. 

Äldreomsorg Äldreomsorg

Redan i början av 2014 stod det klart att 
Göteborgs Stadsmission skulle bli av med 
Berzelius	äldreboende.	Mölndals	stad	valde	
att genomföra en upphandling i ren konkurrens 
om priset. I en sådan upphandling hade vi 
ingen chans att lägga lägsta priset. 

under våren 2014 genomfördes också en 
upphandling av vårt äldreboende Götaholm. 
Glädjen var stor då Göteborgs Stadsmission 
vann	upphandlingen	och	ett	nytt	avtal	
tecknades.	Det	nya	avtalet	stäcker	sig	till	30	
september 2018.

det nya avtalet på götaholms äldreboende 
innebar också ändrade krav. Det rör sig 
bland annat om att de äldre ska få mer 
egen	tid,	fler	och	längre	utevistelser	och	
kunna vara mer delaktig i verksamheten. 

Med	regelbundenhet	görs	också	enkäter	
som vill få fram hur kvaliteten är på äldre-
boendena – både lokala och nationella. 
Götaholm ligger väldigt bra till vid jämförel-
ser med andra boenden i Göteborg.

götaholm - för äldre med stort  
omvårdnadsbehov 
Att visa respekt och empati för, liksom 
omsorg om, våra äldre är minst lika viktigt 
som den dagliga praktiska omvårdnaden. 
Göteborgs	Stadsmission	har	en	helhetssyn	
på den enskildes situation, möjligheter 
och	behov	och	tar	mycket	stor	hänsyn	till	
självbestämmande och integritet.

Götaholms äldreboende ligger i Gamlestaden 
och	rymmer	27	lägenheter	och	är	lämplig	för	
äldre personer med stort omvårdnadsbehov. 
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Sociala verksamheter

dRottninggatan

hemtjänst

•	Under	2014	var	det	totala	
antal brukare 195. 51 
avslutades under året.

•	Utförd	tid	hos	brukarna	har	
under året varit i snitt 3 304 
timmar/månad.  

•	Antalet	kunder	med	
tilläggstjänster har varit i snitt 
12 personer/månad.

•	Hos	dessa	kunder	har	vi	
varit i snitt 44,12 timmar/
månad.

Hemtjänsten	flyttade	under	året	till	nya	
lokaler	i	Mölndal.	Under	det	gångna	året	
lades stort fokus på att höja kompetensen 
på medarbetarna. Det har bland annat 
handlat om utökade kunskaper kring 
hygienvård.	Kompetenshöjningen	av	
medarbetarna är extra viktig eftersom 
det har visat sig att många äldre som har 
hemtjänst är i allt sämre kondition. 

under det gångna året har det skett ett 
ökat samarbete med hemsjukvården och 
nattpatruller. Nattpatrullerna har främst 
arbetat då våra brukare har använt sig av 
sina	trygghetslarm.	

i mölndals stad är hemtjänsten uppdelad i 

personlig omvårdnad och service. Personlig 
omvårdnad kan till exempel vara att du får 
hjälp	med	din	personliga	hygien	eller	hjälp	
till promenader. Service kan vara tvätt, 
städ, inköp av varor och leverans av mat. 
Göteborgs Stadsmission är utförare av både 
omvårdnads- och serviceinsatser. 

en individuell biståndsbedömning från 
Mölndals	stad	ligger	till	grund	för	vilka	
insatser den sökande får utfört. Göteborgs 
Stadsmission arbetar speciellt med att 
kunna erbjuda personalkontinuitet till våra 
kunder	–	allt	för	att	skapa	en	trygghet	och	
nära relationer.

hemtjänsten växte 
undeR 2014

I	Mölndal	kan	äldre	själva	välja	vem	de	vill	ha	som	utförare	av	hemtjänst.	

Göteborgs	Stadsmission	är	ett	av	valen.	Syftet	är	att	öka	inflytandet	och	

delaktigheten för mölndalsborna. Göteborgs Stadsmission är kommunens 

största privata utförare. 

Äldreomsorg
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Sociala verksamheter

ökning av antalet 
gåvoR undeR 2014

dRottninggatan

insamling & 
kommunikation

•		De	privata	gåvogivarna	
bidrog med 9,3 miljoner 
kronor vilket är en ökning 
med 18 % från året innan.

•		Gåvorna	från	företag	var	
rekordstora. Resultatet 
hamnade på cirka 3,8 
miljoner kronor, vilket är 
den största totalsumman 
från företag hittills.

•		Testamentesgåvorna	blev	
under	2014	drygt	6,3	
miljoner kronor. 

•	Kyrkliga	samfälligheten	i

Insamling & kommunikation Insamling & kommunikation

2014 var året då Göteborgs Stadsmission ofta stod i det mediala rampljuset. 

Det har varit ett ökat fokus på våra frågor. Det gångna året var också ett år då 

vi	fick	fler	gåvor	från	både	privatpersoner	och	företag	än	någonsin	tidigare.

Vi upplever ett ökat fokus på våra frågor. 
Delvis beroende på vårt eget arbete, 
men även beroende på att världen har 
förändrats. Vi har till exempel aldrig tidigare 
sett så många fattiga människor på gator 
och torg som vi gör idag. Detta är något 
som verkligen engagerar människor på 
olika sätt och vi får en hel del frågor 
kring	detta.	Därmed	fick	vi	också	ett	ökat	
medieutrymme	under	2014.

vi hade under 2014	flera	egna	debattartiklar	
i GöteborgsPosten. Publiciteten via 
artiklarna var planerad och andra mediala 
ageranden var mer förberedda än tidigare. 
I övrigt skrevs det mer om oss redaktionellt, 
med	ett	flertal	intervjuer	i	lokalradio	och	
TV samt i Sveriges Radios P1. I huvudsak 
har det varit två ämnen som det har varit 
fokus	på,	fattiga	EU-medborgare	och	
förutsättningarna för oss som aktör med 

idéburen vård och omsorg. 

vår givarbas ökade	under	året	till	dryga	
17 000 personer och månadsgivarna 
har mer än dubblerats i antal de senaste 
fyra	åren.	Ett	fantastikst	engagemang	
och	bidrag	som	vi	är	mycket	glada	för.	På	
företagssidan	arbetar	vi	med	att	hitta	fler	
långsiktiga samarbeten samt att mer aktivt 
hjälpa företag att hitta sätt för dem att vara 
lösningen på deras CSR-arbete.

när det gäller arbetet med att säkerställa 
ekonomin för våra sociala verksamheter 
arbetar vi främst helt självständigt. I viss 
mån samverkar vi kring insamling med 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. 
Då rör det sig främst om medel från 
Svenska PostkodLotteriet och enstaka 
företagssamarbeten som vill agera 
nationellt. 

Göteborg på gav ett stort 
bidrag på 13,3 miljoner 
kronor.
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Sociala verksamheterInsamling & kommunikation

aktivt volontäRaRbete
Intresset för att arbeta som volontär ökar hela tiden, 
vilket vi verkligen märkte av under året. Vid årsskiftet 
2014/2015	hade	vi	fler	volontärer	än	någonsin	
tidigare,	cirka	180	personer.	Engagemanget	finns	
på många håll både bland privatpersoner och bland 
företag. Inför julen var intresset för att vara volontär 
extra	stort.	Enbart	till	julfirandet	i	S:t	Johanneskyrkan	
tvingades vi tacka nej till över 100 personer som ville 
hjälpa till, eftersom vi redan hade alla volontärplatser 
fyllda.	Det	är	tråkigt	att	inte	kunna	ta	tillvara	på	allas	
engagemang men samtidigt hoppfullt att så många 
vill bidra.

våra volontäruppdrag varierar stort, allt från till 
exempel arbete i kaféet, svenskundervisning, 
besöksvärdar, frisör, tandläkare, någon att prata 
med till hjälp vid större event. 

•	Antalet	volontärer	178	 
•	56	nya	volontärer	rekryterades 
•	I	snitt	mer	än	två	sökande	per	volontärplats 
•	Medelåldern	hos	nyrekryterade	var	39	år 
•	Andelen	män	som	nyrekryterades	var	22	%	 
•	Andelen	kvinnor	som	nyrekryterades	var	78	% 
•	11	241	volontärtimmar	rapporterades

gåvor

2014 - 48 521 Tkr

2013 - 49 633 Tkr

2012 - 42 523 Tkr

2011 - 36 118 Tkr
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48 521 Tkr

De svarta linjerna är inkomna testamentesgåvor. 
Under	2013	var	testamentesgåvorna	ovanligt	hög.

gåvor och bidrag 2014
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föRvaltningsbeRättelse
åRSREDOVISNING	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 verksam-

heten	byggde	på	mycket	volontärarbete.	Med	tiden	behövdes	

nya	nyckelfunktioner	och	man	anställde	sjuksköterskor,	rådgi-

vare, lärare och administratörer. 1965 hade Stadsmissionen 

30 anställda och verksamheten bestod av en kombinerad 

rådfrågningsbyrå	och	alkoholpoliklinik,	ett	natthärbärge	och	ett	

så	kallat	daghem	för	hem-	och	arbetslösa.	1966	stod	det	nya	

huset vid Stigbergsliden klart.

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	offentliga	

sektorn	ytterligare.	Verksamheten	växte	och	1988	var	det	

nödvändigt	att	bygga	ut	fastigheten	på	Stigbergsliden.	1996	

införlivades	S:t	Johanneskyrkan	med	Stadsmissionen.	

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	juri-

diska enheter. Sedan den 1 januari 2009 bedrivs det sociala 

verksamheter,	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 & Entreprenad AB bedrivs verksamheter som är 

upphandlade av antingen kommuner eller region. Göteborgs 

kyrkliga	stadsmission	Fastighets	AB	äger	två	fastigheter	med	

lokaler	som	hyrs	av	Stadsmissionens	verksamheter.	Utöver	

nämnda juridiska enheter har stiftelsen också två närstående 

organisationer,	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Ideell	förening	

(second hand) och Ingseredsstiftelsen (boende med stöd). Det 

råder	person-union	mellan	samtliga	styrelser.

två aktiebolag 

I	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	AB	

driver Stadsmissionen sju boenden med olika former av stöd 

–	både	för	människor	som	lever	med	psykisk	ohälsa	eller	i	ett	

missbruk.	I	bolaget	finns	också	äldreomsorg,	arbetsträning,	

avgiftningsklinik och poliklinik. En mindre fastighetsverksamhet 

drivs	i	aktiebolaget	Göteborg	kyrkliga	stadsmission	Fastighets	

AB- Stigbergsliden 6 och Öjersjöhemmet i Öjersjö.

stadsmissionens ändamålsparagraf §1 

Stiftelsen ska i samverkan med Svenska kyrkans församlingar 

och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag 

eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens 

Gatljuset 
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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 Göteborgs Stadsmission löpande sitt 

arbete. De sociala verksamheterna är uppdelade i tre enheter; 

Gatljuset	(Crossroads),	S:t	Johanneskyrkan	och	Drottninggatan.	

Gatljuset 

Hemlöshetsverksamheten	Gatljuset	i	Göteborg	finns	för	att	ge	

stöd	åt	samhällets	mest	utsatta	människor.	Det	är	öppet	dygnet	

runt 365 dagar om året. 

Under	2014	kan	vi	se	en	tydlig	ökning	av	besökare	under	dag,	

kväll och helg. Den största anledningen är att vi utvecklat verk-

samheten	mot	ett	mer	aktivt	dagcenter.	Många	av	våra	besöka-

re	har	någon	form	av	skyddat	boende,	men	kommer	till	oss	för	

att ta del av den gemenskap och de aktiviteter vi erbjuder. Det 

är uppenbart att det inte alltid räcker med att ha tillgång till en 

egen bostad. Behovet av gemenskap och ett sammanhang att 

ingå i, gör att många söker sig till Gatljuset där man tillbringar 

större delen av dagen.

Hälften av våra nattgäster på Gatljuset har ett annat beviljat 

boende som man av någon anledning inte kan eller vill sova 

i. En orsak kan vara att boendet ifråga kräver drogfrihet vilket 

man kan ha svårt att leva upp till. En annan anledning kan vara 

att	miljön	på	det	beviljade	boendet	upplevs	otrygg	och	att	man	

inte vågar sova där. För att komma till rätta med detta dubbla 

boende krävs ett gemensamt förhållningssätt och fungerande 

uppföljningar från kommunens sida.

Under	2014	har	Gatljuset	haft	sex	gästråd	med	ett	snitt	på	åtta	

deltagare per gång. Gästrådet publicerade en debattartikel i 

Göteborgs Posten under året som gick.

Crossroads 

Crossroads	Göteborg	riktar	sig	till	EU-medborgare	och	tredje-

landsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat 

EU-land.	Crossroads	öppnade	i	november	2012.	Crossroads	

har sedan starten haft 772 unika besökare från 38 olika länder 

som genomfört 8 877 besök. 44 av Crossroads besökare har 

fått jobb under 2014. Den största delen av våra besökare har 

befunnit sig i Sverige mindre tid än en månad. Centret erbjuder 

bland annat en personlig service på den hjälpsökandes hem-

språk,	förmedling	av	kontakt	med	offentliga	myndigheter	och	

ideella organisationer. Crossroads har ingen övernattning. 

Livet	är	mycket	svårt	för	EU-medborgarna	i	Göteborg.	Men	

utifrån ett försörjningsperspektiv är det ofta bättre här än i 

hemländerna.	EU-medborgare	har	ett	mycket	stort	behov	

av relevant och saklig information om sina rättigheter och 

skyldigheter	när	de	vistas	i	vårt	land.	Detta	bistår	Crossroads	

Göteborg med. I sammanhanget är det nödvändigt att betona 

att	det	inte	bara	är	EU-medborgarna	som	behöver	information.	

Även	myndigheterna	behöver	ta	till	sig	information	om	vad	som	

gäller.

S:t Johanneskyrkan 

S:t	Johanneskyrkan	bedriver	ett	öppet	socialt	arbete.	Där	träf-

fas 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	stor	mötesplats	och	

här	anordnas	självhjälpsgrupper	enligt	12-stegsmetoden,	firas	

gudstjänster och bedrivs diakonal verksamhet. 

I	dag	möter	vi	allt	fler	människor	som	uppger	att	de	befin-

ner sig i ett utanförskap och som är marginaliserade i mer än 

bara	ekonomiska	termer.	Människor	som	behöver	känna	en	

delaktighet i en gemenskap och där den låga tröskeln i S:t 

Johanneskyrkan	gör	att	man	vågar	komma	in	i	ett	mänskligt	

sammanhang. 

Med	medel	från	Västra	Götalandsregionen	har	teatersam-

arbetet med Folkteatern utvecklats under 2014 och bland 

annat	resulterat	i	ett	flertal	föreställningar.	Men	samarbetet	

har	framförallt	skapat	nya	möjligheter	och	förutsättningar	för	

våra besökare. Det gemensamma arbetet skapar möten mellan 

människor som troligtvis aldrig annars hade träffats.

Under	jul-	och	nyårshelgen	2014	firade	1	600	besökare	helgen	

tillsammans	i	S:t	Johanneskyrkan.	Under	året	delade	vi	ut	drygt	

255	000	bröd	i	kyrkan.	150	människor	deltog	i	teatersamarbetet	

tillsammans med Folkteatern.

Drottninggatan 

De sociala verksamheterna som riktar sig till barn, unga och 

familjer	är	samlade	under	enheten	Drottninggatan.	Under	hela	

det	gångna	året	har	vi	kunnat	se	att	allt	fler	söker	ekonomiska	

medel	för	sina	basala	behov	såsom	kläder,	hyra	och	mat.	Vi	

kan	också	konstatera	att	allt	fler	mår	så	pass	psykiskt	dåligt	att	

de pratar om att ta sitt liv på grund av att de inte har försörj-

ning	till	det	absolut	nödvändigaste.	Många	ungdomar	söker	sig	

till Drottninggatan för samtal då stadens ungdomsmottagningar 

inte räcker till. I det uppsökande arbetet i innerstaden se vi allt 

yngre	barn,	ända	ned	till	tolvårsåldern,	som	lever	ett	självde-

struktivt	liv.	Missbruket,	framförallt	av	spice,	har	ökat	bland	de	

ungdomar som rör sig i centrala staden. 
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På	Drottninggatan	bedrivs	olika	typer	av	verksamheter	och	därmed	behövs	även	olika	

slags	inriktning	på	kompetens.	Inom	enheten	arbetar	psykologer,	socionomer	med	

vidareutbildning, präster, diakoner, fältassistenter samt fritidsledare. Vidareutbildning 

finns	inom	psykodynamisk-,	systemteoretisk-	samt	korttidsterapi.	Det	finns	även	en	

specifik	kompetens	vad	gäller	existentiella	frågeställningar.	Drottninggatans	särskilda	

kompetens och stora resurs är ett alltmer gränsöverskridande och tvärprofessionellt 

metodarbete som gör att vi kan möta stora delar av livssituationen hos dem vi är till för.

Sammanlagt	fick	447	familjer,	med	totalt	drygt	900	barn,	någon	form	av	julhjälp	2014.	

292	ungdomar	har	haft	1	975	samtal	på	vår	samtalsmottagning.	Vår	psykoterapimot-

tagning har tagit emot 148 vuxna personer på 1 207 besök. 72 vuxna och 106 barn 

vistades på vårt sommarläger.

ekonomisk översikt, koncernen*  

   2014 2013 2012 2011  2010

Verksamhetsintäkter			 183	946	 196	712	 184	529	 168	590	 165 723

Res.	efter	finansiella	poster		 6	996	 14	745	 13	623	 7	528	 7 681		

Balansomslutning   139 661 125 728 107 895 93 982 89 942  

Soliditet (%)   71,6 75,2 76,1 75,4  72,6  

Medelantal	anställda		 269	 279	 269	 241	 258	

ekonomisk översikt, moderstiftelsen*  

   2014 2013 2012 2011  2010

Verksamhetsintäkter   50 242 50 944 44 443 37 534 38 198 

Res.	efter	finansiella	poster		 3	088	 4	610	 5	985	 3	920	 1	122		

Balansomslutning  91 158 92 071 74 415 64 141 61 968  

Soliditet (%)   80,0 75,9 87,7 92,5  89,4  

Medelantal	anställda		 67	 58	 52	 47	 48		

*Definitioner	av	nyckeltal,	se	tilläggsupplysningar.	K3	tillämpas	för	2013	och	2014,	
men inte tidigare år.

Resultat och ställning 

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	har	under	verksamhetsåret	stärkt	sina	sociala	verk-

samheter	ytterligare	med	hjälp	av	ett	gott	insamlingsresultat.	Efterfrågan	på	organi-

sationens tjänster från kommun och landsting har i stort sett varit god. Koncernens 

totala intäkter uppgår till 183,9 mkr (196,7 mkr) vilket är en minskning med 6,5% 

jämfört med föregående år. Insamlade medel, 44,2 mkr (46,9 mkr), har minskat vilket 

beror	på	mycket	stora	testamentsgåvor	under	2013.	Dock	är	gåvor	från	allmänheten	

och företag på historiskt höga nivåer. Från Postkodlotteriet, via Sveriges Stadsmissio-

ner, har erhållits 4,9 mkr. 

Försäljningsintäkterna uppgår till 134,7 mkr (146,6 mkr) vilket är en minskning med 

8,1%. Förklaringen ligger främst i att äldreboendet Berzelius övergått i annan regi. 

Totalt uppgår ändamålskostnaderna till 167,3 mkr (171,8 mkr) vilket motsvarar 91,0% 

(87,3%) av koncernens intäkter. Insamlings- och administrationskostnaderna utgör 

totalt 8,1% (6,5%) av koncernens intäkter. Insamlingskostnaderna har ökat något och 

står för 3,0% (2,2%). Administrationskostnaderna har också ökat och står för 5,0% 

(4,3%). årets resultat har försämrats markant jämfört med föregående år. Försäm-

ringen beror främst på högre kostnader i stiftelsens verksamheter samt sämre resultat 

inom koncernens verksamhet inom äldreomsorg.

finansiella instrument 

Stiftelsens	finansiella	placeringar	är	

omfattande och har under senaste året 

ökat med 13,3 mkr till totalt 68,9 mkr. 

Inriktningen,	enligt	av	styrelsen	fastställd	

placeringspolicy,	ska	vara	långsiktig	och	

placeringar ska göras i tillgångar som ger 

betryggande	säkerhet.

viktiga händelser 2014 

Två nya avtal 

Tre	stora	upphandlingar	av	befintliga	

verksamheter genomfördes under våren 

2014.	Bolaget	lyckades	få	fortsatt	förtro-

ende i två av fallen. Götaholms äldrebo-

ende har drivits av Göteborgs Stadsmis-

sion i 20 år. Innan sommaren skrevs ett 

nytt	avtal	under	som	gäller	från	1	oktober	

2014 till 1 oktober 2018 med möjlighet till 

förlängning i två plus två år. Stigbergskli-

nikens framtid var också osäker i början 

av	2014.	Men	till	slut	kunde	ett	nytt	avtal	

skrivas under. Klinikens avtal började 

gälla den 1 februari 2015 och gäller för 

fem år med max förlängning med två 

år.	Tyvärr	gick	det	sämre	med	Berzelius 

äldreboende	i	Mölndal	vilket	togs	över	av	

ett privatägt företag den 1 oktober 2014.

Bostad först i Askim 

Med	utgångspunkt	i	Bostad	först	inled-

des under 2014 ett projekt i västra stads-

delen där bostaden är utgångspunkten 

och	stödet	är	flexibelt	och	individuellt	

utformat och ges från ett mobilt och 

tillgängligt boendestödsteam. Förhopp-

ningen	är	att	ge	fler	personer	inom	

målgruppen möjlighet till egen lägenhet. 

Projektet är ett samarbete mellan SDF 

Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs 

Stadsmission, fastighetsägare, fastighets-

kontoret och Social Resursförvaltning. 

Boendet ska kunna erbjuda och förfoga 

över 20 lägenheter från fem fastighetsbo-

lag under 2 års tid.
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medarbetare 

Under	året	har	stiftelsen	i	genomsnitt	haft	

67 (58) månadsanställda medarbetare. 

Motsvarande	siffror	i	koncernen	är	269	

(279) månadsanställda medarbetare.  

Utöver	den	ordinarie	personalen	har	cirka	

180 volontärer och frivilliga bidragit med 

sin tid och kunskap i organisationens 

olika verksamheter. Göteborgs Stadsmis-

sion har branschavtalet Vård och Omsorg 

via medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

styrelse 

Styrelsen	ska	enligt	stadgarna	bestå	av	

sju ordinarie ledamöter och två personal-

representanter samt en suppleant. Varje 

ledamot	väljs	för	en	period	av	fyra	år.	Eva	

Eriksson är ordförande sedan 1 januari 

2014.	Ny	ledamot	från	samma	tidpunkt	

är Björn Sällström. Från och med 1 

januari 2015 är Henrik Törnqvist invald 

i	styrelsen.	Henrik	ersätter	Ulf	Sjögren	

som slutade vid årsskiftet.

fRii:s kvalitetskod 

I	syfte	att	upprätthålla	och	stärka	förtro-

endet för svenska insamlingsorganisatio-

ner följer medlemsorganisationerna i FRII 

(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) 

en gemensam kvalitetskod. Vid årsmötet 

för FRII 2013 beslutades om en genom-

gripande revidering av kvalitetskoden. 

Under	2014	antogs	denna	av	Göteborgs	

Stadsmission och våra revisorer granskar 

arbetet. En effektrapport upprättades 

2014 kring det arbete som utförs med 

hjälp av gåvomedel. Allt detta redovisas 

bland annat på vår webbsida  

www.stadsmissionen.org.

väsentliga händelser efter räkenskaps-

årets utgång

Hemtjänsten avslutades 

Mölndals	stad	sade	under	februari	

2015 upp avtalen med samtliga externa 

utförare	av	hemtjänst.	Nya	villkor	för	drift	

av hemtjänst kommer att gälla från den 

27	maj	2015.	Dessa	nya	villkor	ger	inte	

organisationen förutsättningar att bedriva 

verksamheten i enlighet med värdegrund, 

egna eller kommunens kvalitetskrav och 

samtidigt ha en ekonomi i balans. Vi gör 

bedömningen att det kommer att vara 

omöjligt att utföra hemtjänstinsatser på 

ett	för	oss	värdigt	sätt.	Ny	ansökan	om	

auktorisation har därför inte lämnats 

till	Mölndals	stad	och	förhandlingar	om	

nedläggning har inletts med fackliga 

organisationer.

framtida verksamhetsutveckling 

De närmaste åren kommer att präglas av 

de långsiktiga mål och tillhörande strate-

gier	styrelsen	beslutat	om.	Med	utgångs-

punkt i ändamålsparagrafens uppdrag, 

att	bland	annat	finnas	till	för	behövande,	

kommer vår förmåga att fokusera på 

utsatthetens många ansikten fortsatt vara 

i fokus. 

Våra sålda tjänster inom Bistånd & Entre-

prenad AB söker uppdrag och förutsätt-

ningar även utanför Göteborgs stad där 

våra erfarenheter och vår verksamhets-

inriktning efterfrågas och tas tillvara. En 

förutsättning för detta är bland annat att 

upphandling sker med tillräckligt fokus 

på kvalitet, innehåll och brukarnas behov.
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ResultatRäkning

ksek konceRnen  modeRstiftelsen

 not 1 2014  2013  2014  2013 

verksamhetsintäkter 

Gåvor  2  44 176 46 864   44 176 46 864  

Försäljning  3  134 682 146 602    1 186 1 111   

Bidrag  4  4 345 2 768   4 345 2 768  

Övriga verksamhetsintäkter   743 478   535 201  

Summa verksamhetsintäkter  183 946 196 712  50 242 50 944  

verksamhetskostnader 

Ändamålskostnader   -167 343 -171 260  -47 480 -41 787  

Insamlingskostnader  -5 528 -4 260   -5 528 -4 260  

Administrationskostnader   -9 303 -8 530 -2 424 -2 461  

Summa verksamhetskostnader  -182 174  -184 050 -55 432  -48 508 

 

RÖRELSERESULTAT  5, 6, 7, 8  1 772  12 662   -5 190  2 436 

 

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag  9  -  -   3 000  - 

Resultat från övriga värdepapper och  

fordringar som är anläggningstillgångar  10  5 212 1 979   5 212 1 979  

Övriga ränteintäkter   201  273  93  235 

Räntekostnader   -189 -169   -27  -40 

Summa	resultat	från	finansiella	poster	 	 5	224	 2	083			 8	278	 2	174	 

 

Resultat efteR finansiella posteR   6 996 14 745   3 088 4 610  

 

Skatt på årets resultat  11  -1 575  -2 224  -  - 

 
åRets vinst    5 421  12 521  3 088  4 610 
 
fördelning av årets resultat 

Reservering av ändamålsbestämda medel som  

inte	utnyttjats	under	året		 	 -638	 -3	312			 -638	 -3	312	 

Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	 

medel från tidigare år   2 417 1 811   2 417 1 811  

 

kvaRstående belopp föR åRet   7 200  11 020  4 867  3 109 
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balansRäkning

ksek  konceRnen   modeRstiftelsen

tillgångaR

 not  2014  2013  2014  2013 

anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Förskott avseende immateriella  

anläggningstillgångar  792 66 - -

Materiella	anläggningstillgångar 

Byggnader	och	mark	 12	 19	911	 13	597	 1	300	 1	321 

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 13	 2	735	 2	941	 1	372	 1	598 

Pågående	nyanläggningar	 	 6	712	 -	 -	 - 

  29 358 16 538 2 672 2 919

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 14 - - 1 100 1 100 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 68 873 55 622 68 873 55 622 

  68 873 55 622 69 973 56 722 

summa anläggningstillgångaR  99 023 72 226 72 645 59 641

omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Råvaror och förnödenheter   155  214  -  -

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  5 741 11 406 834 827 

Fordringar hos koncernföretag  - - 19 4 422 

Aktuell skattefordran  664 1 244 - - 

Övriga kortfristiga fordringar  3 893 3 218 3 529 3 020 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 12 144 14 176 1 598 1 021 

  22 442 30 044 5 980 9 290

Kassa och bank   18 041 23 244 18 001 23 140 

summa omsättningstillgångaR  40 638 53 502 23 981 32 430 

summa tillgångaR  139 661 125 728 96 626 92 071 
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balansRäkning

ksek  koncernen   moderstiftelsen

 not  2014  2013  2014  2013

eget kapital och skuldeR

eget kapital 17, 18 

Stiftelsekapital    10 000  10 000  10 000  10 000 

Ändamålsbestämda medel  19 15 802 17 581   15 802 17 581 

Balanserat kapital  74 207  67 008  47 182  42 316 

  100 009  94 589  72 984  69 897

avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld   3 296  2 704  -  -

kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut  16 000 - - - 

Leverantörsskulder   5 424 4 544  2 192  1 801 

Skulder till koncernföretag  - - 16 520 12 354 

Skatteskuld  74 5 74 34 

Övriga kortfristiga skulder   2 933 4 988  1 378  3 217 

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 20		 11	925		 18	898		 3	478		 4	768 

  36 356  28 435  23 642 22 174 

summa eget kapital och skuldeR   139 661  125 728  96 626  92 071

ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar   32 482  32 482  -  -

ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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kassaflödesanalys

ksek  koncernen   moderstiftelsen

  2014  2013  2014  2013 

den löpande verksamheten 

Rörelseresultat	före	finansiella	poster	 	 1	772	 12	153			 -5	190		 2	433 

Avskrivningar, reavinster m.m.  1 986 2 274   818  950 

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m.m.	 	 525	 33	 8	 - 

Erhållen ränta  201 273   92  235 

Erlagd ränta   -189  -169  -27  -40 

Betald inkomstskatt   -2 767  -3 706  -  - 

  1 528 10 858 -4 299 3 578 

 

Ökning/minskning av varulager  59  -47  -  - 

Ökning/minskning av kundfordringar   5 664 6 239  -7  -139 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar   3 129 -2 940   3 317 2 486  

Ökning/minskning leverantörsskulder  880 32 391 475 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  7 633 5 169 1 076 12 571 

kassaflöde från den löpande verksamheten   18 893  19 311  478  18 971

 

investeringsverksamheten 

Investeringar	i	pågående	nyanläggningar	 	 -6	712	 -	 -	 4 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -726 -66 - - 

Sålda materiella anläggningstillgångar  - - 10 - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -8 619  -1 054  -589  -753 

Placeringar	i	övriga	finansiella	anläggningstillgångar	 		 -15	999		 -8	123		 -15	999	 -8	123	 

Utdelningar	på	finansiella	placeringar	 	 2	353	 1	965	 2	353	 1	965	 

Avyttring/amortering	av	övriga	finansiella	anläggningstillgångar		 5	607	 33	 5	607	 33 

kassaflöde från investeringsverksamheten   -24 096  -7 245  -8 618  -6 874

finansieringsverksamheten 

Utdelning från koncernföretag  - - 3 000 - 

kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 3 000 0

åRets kassaflöde  -5 203 12 066 -5 140 12 097 

likvida medel vid åRets böRjan   23 244  11 178 23 141  11 044 

likvida medel vid åRets slut   18 041  23 244  18 001  23 141 
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Noter - GemeNSamma För moderBoLaG oCh koNCerN

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa	råd	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3)	samt	FRII:s	styrande	riktlinjer	för	årsredovisning.	Tidigare	
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Effekterna av övergången redovisas i not 17. 

Verksamhetsintäkter
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 individuell prövning. 

Aktier och andelar som erhålls genom gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 
Andra omsättningstillgångar som erhålls via gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till nettoförsäljningsvärdet. 

Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte. 

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel vid leverans.
Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den perioden tjänsten utförs.

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

materiella anläggningstillgångar
Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	för	ackumulerad	värdeminskning	och	eventuella	ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När	en	komponent	i	en	anläggningstillgång	byts	ut,	utrangeras	eventuell	kvarvarande	del	av	den	gamla	komponenten	och	den	nya	
komponentens	anskaffningsvärde	aktiveras.	Realisationsvinst	respektive	realisationsförlust	vid	avyttring	av	en	anläggningstillgång	
redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Utgifter	för	löpande	reparation	och	underhåll	redovisas	som	kostnader.	

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

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

Mark	 40	år
Inventarier 5 år
IT-utrustning 4 år

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

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

Ändamålskostnader
Som	ändamålskostnader	klassificeras	sådana	kostnader	som	har	direkt	samband	med	att	uppfylla	Stadsmissionens	syfte	och	stad-
gar.	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.	

ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjäns-
ter.	Eftersom	alla	pensionsförpliktelser	klassificeras	som	avgiftsbestämda	redovisas	en	kostnad	det	år	pensionen	tjänas	in.

Skatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas 
därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital.
Uppskjuten	skatt	beräknas	på	alla	temporära	skillnader.	En	temporär	skillnad	finns	när	det	redovisade	värdet	på	en	tillgång	eller	
skuld skiljer dig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten	skattefordran	avseende	underskottsavdrag	eller	andra	framtida	skattemässiga	avdrag	redovisas	i	den	omfattning	det	är	
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella	tillgångar	som	är	avsedda	för	långsiktigt	innehav	redovisas	till	anskaffningsvärde.	Har	en	finansiell	anläggningstillgång	
på 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	K3	kap	7	och	enligt	indirekt	metod.	Det	redovisade	kassaflödet	omfattar	endast	
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

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

koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med K3 Kap 9. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder re-
dovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade 
marknadsvärdet	av	bolagets	nettotillgångar	enligt	förvärvsanalysen	redovisas	skillnaden	som	goodwill.		Mellanhavanden	mellan	
koncernföretag elimineras i sin helhet.
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 
procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt åRL 1:4. 

Uppskattningar och bedömningar 
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer,	definitionsmässigt,	sällan	att	motsvara	det	verkliga	resultatet.	Det	finns	inga	uppskattningar	och	antaganden	som	innebär	
en	betydande	risk	för	väsentliga	justeringar	i	redovisade	värden	för	tillgångar	och	skulder	under	nästkommande	år.

osäkerhet och risker
Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	är	beroende	av	ett	fortsatt	gott	rykte	samt	omvärldens	förtroende	i	stort	för	civilsamhället.	Orga-
nisationen är också beroende av att uppdragsgivare, kommuner, landsting och andra, kontinuerligt efterfrågar verksamheternas 
tjänster. Verksamheter som har korta avtalstider, dvs upphandlas ofta.
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UPPLYSNINGar tILL eNSkILda PoSter  koNCerNeN  moderStIFteLSeN

  2014  2013  2014  2013

Not 2  GåVor 

 Allmänheten  9 366 7 964  9 366 7 964 

 Testamenten  6 362 11 540   6 362 11 540 

 Företag  3 781 2 027   3 781 2 027 

 Externa stiftelser/fonder och föreningar  9 127 9 854   9 127 9 854 

 Församlingar  2 153 2 093   2 153  2 093

	 Göteborgs	kyrkliga	samfällighet		 13	387		 13	387		 13	387		 13	387

  44 176  46 865  44 176  46 865 
 
gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 
Under	2014	har	livsmedel	för	totalt	4,5	mkr	skänkts	till	våra	verksamheter.	Utöver	det	har	volontärer	bidragit	med	drygt	11	000	
timmar med framför allt hjälp i caféverksamhet, som lärare och vid event.  

     

Not 3  FörSäLjNING

 Vård- och omsorgstjänster 125 497 136 529   215  26

 Varuförsäljning 5 979 7 095   972  1 085

 Övrig försäljning 3 206 2 978   -  -

  134 682  146 602  1 187  1 111

Not 4 BIdraG 

 Göteborgs stad 4 345 2 418   4 345 2 418 

	 Socialstyrelsen	 -		 350		 -		 350

  4 345 2 768  4 345  2 768

Not 5 erSättNING tILL reVISorer

 pwc 

 Revisionsuppdraget 194 195 110 110

 Skatterådgivning 14  27 14  27 
 Övriga tjänster 88 96 73 96

  296  318 197  233

 

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

Not 6 INköP oCh FörSäLjNING INom koNCerNeN 2014 2013

 Försäljning som avser koncernföretag 88 176

 Inköp som avser koncernföretag 4 647  4 732 

  4 735  4 908
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  koNCerNeN  moderStIFteLSeN

  2014  2013  2014  2013

Not 7 LöNer, aNdra erSättNINGar  
 oCh SoCIaLa koStNader 

medelantal anställda
Kvinnor  202  207  42  32 

Män	 	 67		 72		 25		 26

  269 279  67  58

Löner, ersättningar, sociala avgifter & pensionskostnader
Löner	och	ersättningar	till	styrelse	 -	 -	 -	 -	

Löner och ersättningar till direktor 784 772 195 193

Löner och ersättningar till övriga anställda 96 598 97 383  24 830 21 894

  97 382  98 155  25 025  22 087

 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 31 890 32 379   8 033 7 147 

Pensionskostnader	för	styrelse	 -	 -	 -	 -

Pensionskostnader för direktor* 163  168  -  -

Pensionskostnader för övriga anställda 6 610 6 417 1 684 1 405

Totalt  136 045  137 119  34 742  30 639

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

  - - 7  7

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor   

Kvinnor  - - 1  1

  - - 8  8

*	Pensionskostnader	för	direktor	har	i	sin	helhet	betalts	av	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	AB

Lönekostnader ovan har reducerats med erhållna lönebidrag avseende moderstiftelsen 783 (611) tkr och koncernen med totalt  
4 429 (5 008) tkr.

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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  koNCerNeN moderStIFteLSeN

  2014 2013 2014  2013

Not 8 oPeratIoNeLLa LeaSINGaVtaL - LeaSetaGare

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende  
icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år  7 967 7 842 4 724 4 782

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år  13 467 17 585 10 628 12 464 

   21 434 25 427  15 352 17 246

Under	perioden	erlagda	leasingavgifter	 	 10	496	 9	646	 5	062	 2	904

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

    2014  2013

Not 9 reSULtat FråN aNdeLar I koNCerNFöretaG

Utdelningar	 	 	 	 3	000		 - 

     3 000  0 
 

   koNCerNeN   moderStIFteLSeN

   2014 2013 2014 2013

Not 10  reSULtat FråN öVrIGa VärdePaPPer oCh  
FordrINGar Som är aNLäGGNINGStILLGåNGar 

Utdelningar	 	 2	353	 1	965			 2	353	 1	965	

Realisationsresultat vid försäljningar  2 859  15 2 859 15

   5 212 1 980   5 212 1 980 

Not 11 Skatt På åretS reSULtat

Aktuell skatt  -984  -1 607  -  -

Uppskjuten	skatt	 	 -591		 -617		 -		 -

Skatt på årets resultat  -1 575 -2 224  0  0  

Redovisat resultat före skatt  6 996 14 745 - -  

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 22 %  -1 539 -3 244 - - 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  -42 -45 - - 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  1 2 - - 

Skatt av kostnader som inte ingår i det redovisade resultatet - 72 - - 

Ej beaktat temporär skillnad avseende pågående projekt  24 - - - 

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond  -38 -22 - - 

Skattefri verksamhet  19 1 013 - - 

Redovisad skattekostnad  -1 575 -2 224 0 0 
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  koNCerNeN  moderStIFteLSeN

  2014  2013  2014  2013

Not 12 BYGGNader oCh mark

Ingående anskaffningsvärden  15 261  14 754  1 505  1 505

Anskaffningar  7 240 507 - -

Utrangeringar	 	 -552	 -	 -	 -

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 21	949		 15	261		 1	505		 1	505
 
Ingående avskrivningar  -1 664  -1 323  -184 -163 

årets avskrivningar  -415  -341  -21  -21

Utrangeringar	 	 41	 -	 -	 -

Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 -2	038		 -1	664		 -205		 -184 

Utgående	restvärde	enligt	plan	 	 19	911		 13	597		 1	300		 1	321 

Bokfört	värde	byggnader	i	Sverige	 	 18	891		 12	577		 775		 796

Bokfört värde mark i Sverige  1 020  1 020  525  525

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

     
    
Not 13 INVeNtarIer, VerktYG oCh INStaLLatIoNer 

Ingående anskaffningsvärden  21 023 20 403   7 625 6 873 

Årets förändringar 
Inköp  1 379 1 054   589  753

Försäljningar och utrangeringar  -161  -434  -18  -

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 22	241		 21	023		 8	196		 7	626

 
Ingående avskrivningar  -18 082 -16 556   -6 027 -5 101 

Avskrivningar  -1 571 -1 931 -801 -926

Försäljningar och utrangeringar  147  405  4  -

Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 -19	506		 -18	082		 -6	824		 -6	027 

Utgående	restvärde	enligt	plan	 	 2	735		 2	941		 1	372		 1	599
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    Redovisat värde Redovisat värde

    2014-12-31  2013-12-31

Not 14 aNdeLar I koNCerNFöretaG

moderstiftelsen
   Säte Kap. andel %

Göteborgs	Kyrkliga	Stadsmission	 
Bistånd & Entreprenad AB, 
556746-3038   Göteborg  100%  1 000  1 000

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

    1 100  1 100 
 
Uppgifter om eget kapital och resultat     Eget kapital  Resultat

Göteborgs	Kyrkliga	Stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	AB	 	 	 	12	186		 3	164

Göteborgs	Kyrkliga	Stadsmission	Fastighets	AB		 	 	 	 7	662		 2	988

  koNCerNeN moderStIFteLSeN

Not 15 aNdra LåNGFrIStIGa  
VärdePaPPerSINNehaV 2014 2013 2014 2013

Aktiefonder  19 644 21 475 19 644  21 475

Räntefonder  49 229 34 147 49 229 34 147 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  68 873 55 622 68 873  55 622 
 
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier  
och fondinnehav till 79 975 (65 231) tkr. 

  2014  2013  2014  2013

Not 16  FörUtBetaLda koStNader oCh  
UPPLUPNa INtäkter

Förutbetalda kostnader  2 538 2 529   629  442

Upplupna	intäkter	 	 9	262		 11	192		 875		 526

Upplupna	lönebidrag	 	 344		 455		 94		 53

  12 144  14 176  1 598  1 021
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Not 17 eFFekter aV öVerGåNG tILL k3

Detta	är	den	första	årsredovisningnen	för	Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	som	upprättas	enligt	BFNs	Allmänna	råd	
BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisnng (K3). För att möjliggöra en meningsfull jämförelse med föregående år har 
samtliga belopp i resultaträkningen, balansräkningen samt noter räknats om för jämförelseåret i enlighet med K3-reglerna. 

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har redovisningspriciperna avseende redovisning av förvaltningsfastigheter ändrats, 
dels avseende aktivering av tillkommande utgifter, dels avseende avskrivningar, då komponentsats tillämpas.

koncernen  Stiftelse-  ändamåls- Balanserat totalt
 kapital  bestämda  kapital  eget kapital  
    medel    
Enligt årsredovisningen 2013-12-31  10 000  17 581  66 611  94 191  

Effekt övergång till K3 
Avskrivningar	byggnader	 	 	 2	 2	
Aktiverad underhållskostnad   507 507 
Uppskjuten	skatt	 	 	 -112	 -112

Omräknad balans 2013-12-31 10 000 17 581 67 008  94 589

moderstiftelsen  Stiftelse-  ändamåls- Balanserat totalt
 kapital  bestämda  kapital  eget kapital  
    medel    

Enligt årsredovisningen 2013-12-31  10 000  17 581  42 313  69 894  

Effekt övergång till K3

Avskrivning	byggnader	 	 	 3	 3	

Omräknad balans 2013-12-31 10 000 17 581  42 316 69 897

 
Not 18 FöräNdrING aV eGet kaPItaL

koncernen  Stiftelse-  ändamåls- Balanserat totalt
 kapital  bestämda  kapital  eget kapital  
    medel    
Belopp vid årets ingång 10 000 17 581 67 008 94 589
Reservering av ändamålsbestämda medel  
som	inte	utnyttjats	under	året	 	 638	 	 638
Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel	 
från tidigare år  -2 417  -2 417
årets resultat   7 200 7 200

Belopp vid årets utgång 10 000 15 802 74 207 100 009

moderstiftelsen  Stiftelse-  ändamåls- Balanserat totalt
 kapital  bestämda  kapital  eget kapital  
    medel    
Belopp vid årets ingång 10 000 17 581 42 316 69 897

Reservering av ändamålsbestämda medel  
som	inte	utnyttjats	under	året	 	 638	 	 638

Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel	 
från tidigare år  -2 417  -2 417

årets resultat   4 867 4 867

Belopp vid årets utgång 10 000 15 802 47 182 72 984
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

tilläggsupplysningaR
 
   koNCerNeN moderStIFteLSeN

  2014  2013  2014  2013

Not 19 äNdamåLSBeStämda medeL

Ändamålsbestämda medel  14 027 15 807 14 027  15 807

Insamlade medel till Isaac Beens minne  244 244 244 244

Hilma Natalia Nilsson Fond  1 126  1 126  1 126  1 126

Fru Ingrid Wiks Fond  405  405  405  405

  15 802  17 582  15 802  17 582

  2014  2013  2014  2013

Not 20  UPPLUPNa koStNader oCh  
FörUtBetaLda INtäkter

Semesterlöneskuld  4 402 4 358   1 329 977 

Upplupna	löner	 	 1	514		 2	149		 189		 416

Upplupna	sociala	avgifter	 	 3	940	 6	073			 1	137		 1	016			

Förutbetalda intäkter   613 1 250   311 954 

Upplupna	kostnader	 	 1	455	 5	067	 512	 1	405

  11 924  18 897  3 478  4 768

Göteborg 2015-04-21

Eva Eriksson Lars Härenstam

Styrelseordförande

Björn Sällström  Gunvor Hagelberg 

Henrik Törnqvist Jonas Steen 

Kerstin Alnebratt   Ann-Charlotte Säfström

 Direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015-04-21

Stefan Linderås   Gunilla Lönnbratt

Revisor    Auktoriserad revisor
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RevisionsbeRättelse

till styrelsen i stiftelsen göteborgs kyrkliga stadsmission 
organisationsnummer 802426-0195

 

RappoRt om åRsRedovisningen  
och konceRnRedovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen	för	Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	för	år	
2014. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den	tryckta	versionen	av	detta	dokument	på	sidorna	26-43.	

Styrelsens och direktors ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen

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 och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn 
innebär detta att hon har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder	kräver	att	den	auktoriserade	revisorn	följer	yrkesetis-
ka 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 väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i	syfte	att	utforma	granskningsåtgärder	som	är	ändamålsenliga	
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	uppskattningar	i	redovisningen,	liksom	en	utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen 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	2014	
och	av	dessas	finansiella	resultat	och	kassaflöden	för	året	enligt	
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

 

RappoRt om andRa kRav enligt lagaR  
och andRa föRfattningaR

Utöver	vår	revision	av	årsredovisningen	och	koncernredovis-
ningen	har	vi	även	utfört	en	revision	av	styrelsens	och	direktors	
förvaltning	för	Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	för	år	
2014.

Styrelsens och direktors ansvar

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

revisorns ansvar

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

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen 
för	att	kunna	bedöma	om	någon	styrelseledamot	är	ersättnings-
skyldig	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, årsredovis-
ningslagen eller stiftelseförordnandet.

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

Uttalande

Enligt	vår	uppfattning	har	styrelseledamöterna	och	direktor	inte	
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Göteborg den 2015-04-21

Stefan Linderås 
Revisor 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Gunilla Lönnbratt 
Auktoriserad revisor
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lotta säfström 
6 av 6 möten
Direktor/VD,	Göteborgs	kyrkliga	 
stadsmission 
Utbildad	socionom	och	diakon.	
Har arbetat inom civilsamhället i 
många år. Lotta har erfarenheter 
från	flera	diakonala	organisationer.

oscar holtner 
Personalrepresentant, suppleant 
Arbetar på Gatljuset som behand-
lingsassistent.

styRelsen

henrik törnqvist 
Ledamot |	ny
Kyrkoherde,	Bergsjöns	församling.
Har lång erfarenhet av socialt 
arbete i Göteborg. Var med och 
startade verksamheten i S:t 
Johanneskyrkan	i	dess	nuvarande	
funktion.

lars härenstam
Vice ordförande | 4 av 6 möten
Psykolog.	VD	och	huvudägare		i	
HR AB samt Härenstam & Part-
ners AB. Erfarenhet av personal- 
och organisationsfrågor samt 
verksamhetsutveckling. 

björn sällström  
Ledamot | 2 av 6 möten
Personaldirektör Volvo Person-
vagnar AB.  
Har kunskap och erfarenhet 
från näringslivet. Framförallt från 
strategiska och operationella 
personalfrågor samt av företags-
ledning	och	styrelsearbete.

eva eriksson 

Ordförande | 6 av 6 möten

Långvarigt politiskt arbete i både 
riksdag, region och kommun. För-
utvarande Landshövding. Har stor 

Från vänster: Ej med på bild:

erfarenhet och stort engagemang 
för	civilsamhället	och	dess	bety-
delse för samhällsutvecklingen. 

cecilia hjort brandell  
Personalrepresentan | 4 av 6 
möten 
Kurator och diakon på Drott-
ninggatan. Företräder Akademi-
kerna. Har arbetat på Göteborgs 
Stadsmission i 15 år. Är utbildad 

socionom och diakon.

gunvor hagelberg 
Ledamot | 3 av 6 möten
Förvaltningschef,	Mölndals	
pastorat.  
Har	stor	erfarenhet	från	kyrkans	
värld som förtroendevald på 
nationell och lokal nivå och som 
administrativt och ekonomiskt 
ansvarig på lokal nivå i samfäl-
lighet. 

jonas steen 
Ledamot | 6 av 6 möten
VD, delägare F O Peterson & 
Söner	Byggnads	AB. 
Erfarenhet från det privata 
näringslivet. Stor erfarenhet från 
bygg-	och	fastighetsbranschen.

kerstin alnebratt
Ledamot | 3 av 6 möten
Föreståndare, Nationella sekre-
tariatet för Genusforskning, 
Göteborgs universitet. Sitter för 
närvarande	i	kyrkonämnden	och	
kyrkofullmäktige	i	Göteborg.	Har	
erfarenhet från frivilligorganisationer 
av olika slag.

niklas borg 
Personalrepr. | 3 av 6 möten
Fältassistent på Drottninggatan.
Fackligt ombud för Vision sedan 
2006. Sitter med i Visions för-
bundsstyrelse
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ledningsgRuppen

Från vänster:

chef för äldreomsorgen 
Birgitta Natanaelsson 
Utbildning:Föreståndare	social	
service. Kurs i socialt arbete. 
Ledarskapsutbildning inom frivil-
ligsektorn. 
Arbetat i organisationen sedan 
1994 

personalchef 
helena törnqvist 
Utbildning/erfarenhet:	Socionom-
examen, personaladministration. 
Tidigare arbetat på bland annat 
Ericsson AB, Geodis Wilson AB 
EFG European Furniture Group. 
Arbetat i organisationen sedan: 
2012

chef för arbetsträning och 
second hand 
olof jacobson 
Utbildning/erfarenhet:	Främst	
arbetat med människor som har 
svårt att komma in på den ordina-
rie arbetsmarknaden. 
Arbetat i organisationen sedan: 
1986

utvecklingsstrateg 
Sara Larsson 
Utbildning/erfarenhet:	Pol.mag.	
samt internationella relationer 
och projektledning. Erfarenheter 
inom det sociala området och 
utbilningsområdet.  
Arbetat i organisationen sedan: 
2014

utvecklingsledare 
kjell Larsson 
Utbildning/erfarenhet:	Utveck-
lingsledare i Göteborgs Stad. 
Arbetat i organisationen sedan: 
2008

socialchef 
Lennart Forsberg 
Utbildning/erfarenhet:	Socionom.	
Har tidigare arbetet inom Individ- 
och familjeomsorgen i Göteborgs 
Stad.  
Arbetat i organisationen sedan: 
2011

chef för vård boende och 
rehabilitering 
anneli Svensson 
Utbildning/erfarenhet:	Sjukskö-
terska. Kommer senast från en 
tjänst på Borås kommun. 
Arbetat i organisationen sedan: 
2013

direktor/vd 
Lotta Säfström 
Utbildning/erfarenhet:	Utbildad	
socionom och diakon, Ledarskap 
för idéburen sektor (Ideellarena/
IFL)  
Arbetat i organisationen sedan: 
2010

chef för insamling och komm-
unikation 
elisabeth oesterreich 
Utbildning/erfarenhet:	Civil-
ekonom inom marknadsföring. 
Certifierad	fundraiser.	Arbetat	på	
Volvo Personvagnar AB och drivit 
egen	reklambyrå. 
Arbetat i organisationen sedan: 
2010

ekonomichef  
mats Bäckman 
Utbildning/erfarenhet:	Civileko-
nom. Har tidigare innehaft ett 
flertal	befattningar	som	ekono-
michef inom näringslivet.  
Arbetat i organisationen sedan: 
2004
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viktiga samaRbeten

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

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

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

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

PostkodLotteriet är ett lotteri där vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via 49 för-
månstagare och där Sveriges Stadsmissioner är en av dem. Dessa medel används till Stadsmis-
sionernas sociala arbete. Göteborgs Stadsmission använde under 2013 medel från PostkodLott-
eriet	till	verksamheterna:	Gatljuset,	Crossroads	och	S:t	Johanneskyrkan.	

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, i vilket Stadsmissionen är medlem har tagit fram 
en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer med 90-konto. Kvalitetskoden ska följas 
men kravet om öppenhet och transparens är viktigare än kravet om att följa riktlinjerna. 

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. 
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tack till föRetags-/samaRbetsvänneR

Göteborgs Stadsmission vill på detta sätt tacka våra största företags- och samarbetsvänner som valt att stödja oss under 2014. 

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

FRAMTIDSPARTNER,	FÖRETAGSVÄNNER	PÅ	GULD-	OCH	SILVERNIVÅ

Göteborgs Universitet - Psykologiska Institutionen, Handelshögskolans partnerprogram
Byggruppen Väst i Landvetter 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

Så började det
På samma sätt som under hela vår historia utvecklas och  

anpassas vår verksamhet efter dagens faktiska behov. Kanske  
behövs Göteborgs Stadsmission mer än någonsin. Här och nu.

Fröet	till	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	såddes	1952,	då	kyrkoherde	Isaac	
Béen den 22 februari publicerade ett upprop i Göteborgs-Posten. Han hade 

sett och fått nog av allt elände som följde i alkoholmissbrukets spår och 
tyckte	att	det	var	dags	att	göra	något	åt	saken.	Isaac	visste	att	man	i	andra	

stora europeiska städer hade stadsmissioner som bedrev socialt hjälparbete. 
Nu behövdes det en stadsmission i Göteborg också. Den unge prästen 
Ebbe Hagard läste uppropet och beslöt sig för att agera. Tillsammans 
grundade	de	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	den	7	oktober	1952,	och	

öppnade Stadsmissionens första ”Rådfrågningskontor och Klädförråd” på 
Köpmansgatan, i centrala Göteborg, där nöden var som störst. Att söka upp 

de	behövande	och	sedan	starta	verksamheter	där	behoven	finns, 
 har sedan dess varit ledstjärnan för Göteborgs Stadsmission.


