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2012 blev ett bra år för Göteborgs kyrkliga stadsmission. Det 

blev samtidigt ett arbetskrävande men innehållsrikt år för hela 

organisationen. Vi flyttade fram våra positioner som idéburen 

aktör i Göteborg, inte minst inom områdena utsatthet och 

hemlöshet. Med respekt och trohet för organisationens 60 års 

arbete firade vi jubileum och satte vårt fokus på nästa 60 år. 

Internt arbetade vi med att formulera våra långsiktiga mål, 

uppdrag och verksamhetsidé. Göteborg och människorna här 

behöver Stadsmissionen, som komplement, som alternativ och 

som en organisation som träget lyfter frågorna om människor i 

utsatthet.

Vår verksamhetsidé är att stödja enskilda människor till ett 

liv i innanförskap och att som självständig idéburen aktör ta 

ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra 

sociala omständigheter och utsatthet.

Så är vår gemensamma verksamhetsidé formulerad. Människor 

i utanförskap måste erbjudas ett innanförskap. Oavsett om vi 

talar om en äldre dam med vagt minne och bristande förmåga 

till orientering, en kvinna med svagt fotfäste på arbetsmark-

naden, en portugis eller rumän som tagit sig till Göteborg när 

den finansiella krisen lägger sin tyngd över hemlandet, den 

ensamma mamman som inte har ekonomi till barnens fritidsliv.  

All forskning visar att när tillräckligt många faktorer påverkar en 

människa negativt, ja då ökar risken för utanförskap drastiskt. 

Vi har förutsättningar att se vad som händer i staden med 

andra ögon. Vi har såväl uppdrag som möjlighet att agera och 

reagera i det akuta. Stadsmissionen kan också bidra med nå-

got som inte vårt offentliga samhälle kan. Nämligen samman-

hang och gemenskap. 

Jubileumsåret 2012 är över 

lÅNGsIktIGhet Ger resultat

Vi vet att tålmodigt, långsiktigt arbete ger resultat. Detta oavsett 

om vi talar om våra gåvofinansierade, sociala verksamheter - 

eller om våra upphandlade sålda platser på boenden etc. Vi är 

här för att stanna. Stadsmissionen är här för att bidra till ett bättre 

Göteborg. Ingen kommer att köpa upp den här organisationen 

och göra något annat. Vi har 2012 gjort ett starkt ekonomiskt 

resultat. Varenda krona går tillbaka till våra verksamheter.

Lotta Säfström

Direktor
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staDsmIssIoNeN 2012 | ett axplock

verksamhetsintäkter koncernen

kostnader koncernen

sIffror 2012 - De socIala verksamheterNa

Ändamålskostn. 161 (154) Mkr

Administrationskostn. 8,4 (7,2) Mkr

Insamlingskostn. 3,9 (3,5) Mkr

Totala kostnader 2012: 173,3 Mkr

Insamlade medel 39,8 Mkr

Försäljning 141,7 Mkr

Bidrag 2,7 Mkr

Övriga verksamhetsintäkter 0,3 Mkr

Totala intäkter 2012: 184,5 Mkr

Verksamhetsintäkter 

Ändamålskostnader 

Administrationskostnader 

Insamlingskostnader

• 38 000 måltider serveras på Gatljuset och i S:t Johanneskyrkan

• 4 550 samtal till Rådgivningsbyrån

• 2 368 kontakter för ungdomsfältarna

• 1 400 personer firade jul och nyår i S:t Johanneskyrkan

• 550 besök i verksamheten som vänder sig till prostituerade

• 500 gäster på Kollo för alla 

• 230 familjer med 400 barn fick julhjälp

• 200 besök i S:t Johanneskyrkan varje dag

• 100 uppdrag för de personliga ombud som arbetar med hemlöshet 

• 96 individer, med 28 olika nationaliteter, besökte Crossroads (nov-dec)

• 30 personer har gjort samhällstjänst/ungdomstjänst i verksamheterna

• 18 sängplatser på Gatljuset istället för 12 som tidigare

• 15 olika tolvstegsgrupper, eftervårdsgrupper som haft ett trettiotal 

   möten i veckan

• 4 nyanmälda ungdomar på KUM varje vecka, hela året
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INsamlaDe meDel 2012
förDelNING 
verksamheter

Crossroads 1 %

Barn, unga & familj 39 %

Gatljuset 31 %

S:t Johanneskyrkan 23 %

Volontärcentral 2 %

Kommunikation 4 %

39 %

31 %

1 %

23 %

4 %

2 %

eN breDare fattIGDom 

Stadsmissionen ser att den sociala 

och ekonomiska fattigdomen får allt 

tydligare konsekvenser och leder till 

utsatthet och utanförskap.  

– Socialtjänsten avslår allt oftare 

ansökningar om basala saker och då 

framförallt kläder, barns fritidsaktivi-

teter samt träning och rehabilitering. 

Normen är uppbyggd på att man ska 

ha försörjningsstöd en kortare tid. 

Detta gör att det inte finns några marg-

inaler hos de som är långvarigt försörj-

ningsstödsberoende. Många i denna 

grupp vet inte hur samhället fungerar, 

vilket medför ytterligare utanförskap, 

säger socialchefen Lennart Forsberg. 

Stigbergskliniken erbjuder hjälp till ett första steg mot ett nyktert och drogfritt 

liv. Läkare, sjuksköterskor och övrig personal erbjuder professionell vård.

• Total vårdtid på vårdavdelningen var under året 4 836 vårddagar. Genom-

snitt per vårdtillfälle var 7,5 dagar. 

• Den polikliniska öppenvårdsmottagningen hade totalt 9 140 patientbesök.

• Laboratorieverksamheten hanterade 4 434 urinprover. 

stIGberGsklINIkeN - sIffror 2012

Läs mer på sidan 21 Läs hela intervjun på sidan 10

bra secoND haND-År

Second hand ändrade sitt sätt att se på de skänkta fysiska gåvorna förra året.  

Insamlingscentralens nya uppgift är att samla in skänkta gåvor för att sedan fördela 

dem till de sociala verksamheterna, second hand-butikerna och där gåvorna i 

övrigt gör nytta för Stadsmissionen och de behövande i Göteborg. 

Överskottet för 2012 blev 2 miljoner kronor. 

Läs mer på sidan 22
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på rådgivningsbyrån arbetar kuratorer som bland annat 

erbjuder psykosociala stödsamtal, ekonomisk rådgivning, eko-

nomiska bidrag och vid behov även stöd i kontakten med myn-

digheter. Utgångspunkten är att arbeta för att skapa samman-

hang och för ett innanförskap i samhället. De som arbetar har 

sekretess och samtalen är kostnadsfria.

många samtal med kvinnor 

2012 hade Rådgivningsbyrån totalt 4 550 samtal. De flesta 

av samtalen berörde ekonomistöd och resten var stödsamtal 

av en annan karaktär. Två tredjedelar av besökarna som sökte 

stöd för sin ekonomiska situation var kvinnor.  Av dem var 

nästan varannan ensamstående med barn. Över hälften av den 

gruppen är av utländskt ursprung. Majoriteten av de sökande 

kvinnorna har försörjningsstöd.

Julhjälpen 2012 

I december fick ett rekordstort antal barn/familjer ta del av 

Stadsmissionens julhjälp. I samarbete med Stena Line fick ett 

stort antal familjer gå ombord på en färja och äta julbord en  

lördag i december. 2012 var det fler sökande från Östra Göte-

borg, Lundby, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-högsbo. Det 

var fler från de nordöstra stadsdelarna föregående år.

psykosocialt- och ekonomiskt stöd

besökarna söker ekonomisk rådgivning för:

• 79 % av alla samtal handlade om ekonomistöd 

• 2/3 av dem var kvinnor 

• 633 antal stödkontakter  

• 400 barn från 230 familjer fick julhjälp 

• 160 människor bjöds på julbord på Stena Line

rådgivningsbyrån - 2012

Stöd

Mat 43 %

Kläder, skor 20 %

hyra 7 %

Tandvård 4 % Annat 20 %

Glasögon 1 %

Fritidsakt. barn 2 %

Rehabilitering 3 %

43 %

20 %

20 %

4 %
3 %

2 %
1 %

7 %
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kollo för alla
2012 var Stadsmissionens kollo igång i fem sommarveckor.  

Alla verksamheter var inbjudna, dock fanns det ett tydligare 

ungdomsfokus än tidigare. Under sommaren samarbetade 

kollot med en fritidsgård i Biskopsgården samt föreningen CISV, 

då med ett tema kring segregation/integration. 

Även nya verksamheter, som Gatljuset, var på kollot under en 

helg. Önskemålet att få åka på kollo hos våra besökare var stort 

– många fick inte plats. Ändå fick drygt fem hundra besökare 

chansen att få en härlig svensk sommarupplevelse när den är 

som bäst. 

ungdomsfält

Stöd
år 2012 var ungdomsfältgruppen verksamma vad gäller 

uppsökande arbete inom Centrum samt förebyggande arbete 

inom två geografiska områden, Centrum och Biskopsgården.  

Ungdomsfältgruppen har haft ett flertal kontakter med 

ungdomar. Enskilda kontakter innebär en fördjupad relation 

där det ges möjlighet till en större delaktighet i den unges liv 

vad gäller till exempel motivationsarbete samt hjälp i kontakt 

med myndigheter samt sjukvård. Under året har också två 

grupper varit igång. En killgrupp i samverkan med en av 

skolorna i Biskopsgården samt en blandad grupp av utsatta 

ungdomar. Under året har ungdomsfältverksamheten ansett 

det nödvändigt att göra tre anmälningar till Individ och famil-

jeomsorg utifrån oro kring den unges situation.

Ungdomsfältarna träffade 2 368 ungdomar i sitt  

uppsökande arbete (1 103 killar och 1 265 tjejer) 

78 enskilda kontakter med ungdomar

ungdomsfält

Ungdomsfält

Kollo 2012

Gåvofinansierat6 7



 

till kum, kyrkans ungdomsmottagning, kan man komma med 

små och stora frågor när livet känns svårt och man behöver 

någon att prata med. KUM är en plats för samtal och vän-

der sig till ungdomar och unga vuxna mellan 14 och 25 år. 

Kuratorernas och prästernas främsta uppgift är att lyssna och 

erbjuda trygga former för samtalen. Samtalen är kostnadsfria 

och besökaren kan vara anonym. Killarna stod för en fjärdedel 

av antalet besök under året. 

hur hittar ungdomarna till kum? 

Det är fortfarande genom tips från andra ungdomar som de 

flesta hittar till KUM. Därefter följer tips från andra ungdoms-

mottagningar, nygamla besökare samt elevhälsan. Sjukvårdens 

andel av hänvisningar har ökat.

Nyanmälningar och väntetid 

I snitt har KUM haft fyra nyanmälda ungdomar per vecka hela 

året, lika många på hösten som på våren. Sett över hela året 

har målet om att erbjuda nybesök efter max två veckors vänte-

tid uppnåtts i hälften av nyanmälningarna. Sju av tio ungdomar 

fick tid inom en vecka efter sommaren.

samtal unga & unga vuxna

2012 hade KUM 2 062 besök, 8 % var nybesök

Varför söker ungdomarna samtalsstöd? 

 Anhörigproblematik vid psykisk ohälsa 

 Nära dödsfall 

 Anhörigproblematik vid missbruk 

 Mobbning 

 Emotionell omsorgssvikt 

 Andliga, religiösa frågor

18 % av besökarna kommer till KUM efter tips från  

andra ungdomar

Framtidstro

Gåvofinansierat
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Framtidstro

När samtal behövs
stadsmissionens familjerådgivning och psykoterapimottagning 

erbjuder familjerådgivning och psykoterapi samt personalvårds-

tjänster åt anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

(SU) samt Västra Götalandsregionen.

Under 2012 ingick Stadsmissionen ett nytt avtal med ”hälsan 

och arbetslivet” (Västra Götalandsregionens interna företags-

hälsovård) tillsammans med flera andra utförare. Vi har fortsatt 

att ta emot nyanmälningar från Sahlgrenska universitetssjuk-

huset.

De flesta besökarna kommer i kontakt med oss via vår webbsida, 

men några är personer som först hänvisats och sedan fortsatt 

terapin och själva betalat egenavgiften. Vi har tagit emot fler 

nybesök av äldre män än tidigare år. Männen har kommit för 

samtal inom ramen för ett anslag från Skebostiftelsen.

2012 var det ungefär lika många nybesök av personer som 

kom för själavårdssamtal, inom ramen för avtalet med Göte-

borgs Stift, men antalet besök ökade. Ofta avsätts två samtals-

timmar per besök för själavårdssamtalen.

Av alla nybesök kom den huvudsakliga delen från Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. 

Totalt 1 757 besök 

I snitt 132 pågående ärenden per månad 

Totalt 264 nya ärenden 

230 gåvofinansierade besök 

Besök av sammanlagt 378 personer

Lyssnar

Psykoterapimottagningen

Gåvofinansierat8 9



Med året 2012 i backspegeln ser Stadsmissionens socialchef 

Lennart Forsberg vissa trender i samhället som mer eller mindre 

påverkar våra verksamheter som riktar sig till barn, unga och 

familj.

Lennart Forsberg talar länge och innerligt om situationen för 

socialt utsatta göteborgsungdomar. han säger bland annat att 

det märks ett ökat cannabisbruk bland ungdomar. Cannabis 

har blivit lättare att få tag på samt svårare att spåra.

– Vi ser också fler ungdomar på fältet som får hjälp av social-

tjänsten. Samtidigt som det i dag tar längre tid innan social-

tjänsten reagerar vid nya anmälningar. En annan reflektion 

är att ungdomarna hänger kvar längre tid i Nordstan innan 

insatser sker. Dessutom vill fler ungdomar, utifrån kultur- &  

hedersperspektiv, inte vara i sin egen stadsdel utan vistas 

oftare än tidigare i Nordstan, säger han.

en stressad generation 

En växande grupp unga människor visar stress för sina föräldrars 

dåliga ekonomiska situation eller missbruksproblem. Många 

stressas även för sin utbildnings- och arbetssituation. Det kan 

handla om uppgivenhet inför skolarbetet eller svårigheter att 

hitta jobb. Lennart menar också att flera ungdomar ger uttryck 

för känslomässig omsorgsbrist samt tillitsbrist. Det gäller de 

egna relationerna men också att vuxnas relationer brister, vilket 

kan leda till ensamhet och utsatthet. 

teNDeNser 
barn, unga och familj

– Göteborg är en stor studentstad och det finns många studenter 

som är rotlösa och inte mår bra. Detta rör även unga vuxna 

som är arbetslösa, som har relations- eller missbruksproblem, 

säger Lennart. Många unga lever i flyktiga relationer och saknar 

ett tryggt sammanhang. Det finns också många ensamstående 

unga föräldrar, som har svårt att få tillvaron att gå ihop. 

lennart forsberg berättar att efterfrågan för samtal för unga 

på KUM (Kyrkans Ungdomsmottagning, som drivs av Stads-

missionen) ofta är hög.  

– Det vi kan se är att de kommunala ungdomsmottagningarna 

flitigt hänvisar till KUM, säger han. Det är ett exempel på hur 

resurser saknas inom kommun och primärvård. En nyhet är att 

det dessutom krävs remiss från skolhälsan om ungdomen är 

under 16 år och tillsammans med sina föräldrar behöver söka 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatri).  

 

Nutidsspaning av Lennart Forsberg, socialchef

Gåvofinansierat 10 11
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Under 2012 räknades antalet besökare i Engelska 

kyrkan till cirka 550

2012 delades det ut cirka 5 300 kondomer  

till prostituerade

Möten

Gåvofinansierat
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kvinnoprojektet Johannas syfte är att nå ut till kvinnor i utsatt-

het. Det kan handla om våld, prostitution, kriminalitet och/

eller missbruk. Avsikten är att nå kvinnor i Stadsmissionens, 

men också i externa, verksamheter. Projektet eftersträvar att 

ha ”Kvinnan i fokus” - inte verksamheterna. Projektledaren 

ska komma med förslag och idéer för en vidareutveckling 

och innehar uppdraget att arbeta hIV-preventivt samt föra ut 

kunskap om hIV i ordinarie verksamhet.

mäns våld mot kvinnor 

Målet är att utbilda Stadsmissionens anställda och ge chans till 

reflektion och ökad kunskap. Avsikten är att Stadsmissionen 

vill stoppa våldet mot kvinnor som vi möter i våra verksamhe-

ter. Projektledaren har gått en utbildning på NCK (Nationellt 

centrum för kvinnofrid) och är nu examinerad som utbildare i 

”Mäns våld mot kvinnor”. 

prostitution 

Stadsmissionen och Göteborgs Domkyrkoförsamling har 

arbetat med kvinnor i prostitution sedan början på 1990-talet. 

Sedan tre år tillbaka hyrs Engelska kyrkan där det dukas upp 

med fika varje torsdagkväll/natt. De flesta som besöker kyrkan 

kommer från andra länder. Några av besökarna kommer 

från ett europeiskt land. Andra kommer längre ifrån och har 

uppehållstillstånd i ett annat europeiskt land. En del kommer 

från icke europeiska länder och har inte tillstånd att stanna i 

Sverige.  Gatuprostitutionen har avtagit de senaste åren men 

prostitutionen fortsätter – det har bara bytt forum. I dag sker 

de flesta kontakterna via Internet. Kvinnorna arbetar ambu-

lerande på ett område med upp till 30 mil i omkrets. Några 

kvinnor som arbetar på nätet kommer till kyrkan då och då för 

gemenskapen. 

ett av målen i projektet är att arbeta för att underlätta för 

kvinnorna att komma till sjukvård. Detta kan vara komplicerat 

eftersom de kan vara här illegalt. Vi arbetar hIV-preventivt 

genom att vi delar ut kondomer samt frågar och uppmuntrar 

kvinnorna att alltid använda dessa vilka tjänster de än utför. 

Vi är övertygade om att möten mellan människor kan leda till 

förändring. Att bli sedd och bekräftad är något av det mest es-

sentiella i en människas utveckling. 

Nätverk 

Projektet har kontinuerlig kontakt med Göteborgs Stads 

prostitutionsgrupp. Som Stadsmission har vi dock en fördel då 

många inte vill ha med myndigheter att göra och därför föredrar 

att möta oss. Samarbetet fungerar gott då vi kan komplettera 

varandra. Kvinnoprojektet Johanna sitter med i det nätverk 

som arbetar fram möjliga former för sjukvård till personer i pro-

stitution. I det konkreta arbetet bland gatuprostituerade söks 

det just nu efter volontärer som vill lära ut svenska då det är 

ett av kvinnornas önskemål. Ett internt samarbete finns också 

med Crossroads dit man gärna hänvisar kvinnorna. 

kvINNoproJektet JohaNNa 
med kvinnan i fokus

Gåvofinansierat12 13



Gatljuset är ett akutboende med sängplatser för personer som 

saknar eget boende. Vi tar emot både män och kvinnor. Säng-

platserna utnyttjas både natt och dag. Men Gatljuset är också 

en café- och dagverksamhet. Många av besökarna tillbringar 

sin dag hos oss, man äter mat, fikar och umgås, spelar spel 

och läser tidningen. Besökarna har även tillgång till kläder, 

frisör samt fotvård. 

Människorna som kommer till Gatljuset lider ofta av psykisk 

ohälsa, har en missbruksproblematik eller har ett behov av en 

samhörighet som samhället inte kan möta. Just därför har Gat-

ljuset blivit en mötesplats för personer med skild problematik 

men med ett gemensamt behov av att känna sig välkomna och 

bli bemötta med respekt och värde oavsett sin livssituation.

ökat antal sängplatser 

Gatljuset har sedan månadsskiftet april/maj 2012 varit fullbe-

lagt (12 platser). Det ökade trycket gjorde att vi under hösten 

till slut utvidgade antalet platser till 18. Vid en jämförelse 

mellan januari samt december 2012 kan vi konstatera att det 

nästan rör sig om en dubblering av antalet inbokade nattgäster. 

Personalen ser även samma tendens vad det gäller besökare 

som kommer ”på dörren” kvälls- och nattetid och frågar efter 

boende. Dessa besökare hävdar ofta att det är svårt att komma 

in på andra ställen nattetid.

ökningen från augusti till november kan härröras till tre olika 

grupper. Det handlar om personer som tidigare beviljats 

bistånd till bl.a. vandrarhem och som av olika anledningar 

inte längre bedöms ha rätt till bistånd. Vi möter även personer 

som kommer från andra kommuner och som inte får hjälp av 

socialjouren och behöver akut sovplats. Dessa två grupper 

har sedan dess legat på en konstant nivå. Däremot ser vi en 

fortsatt ökning av migranter, företrädesvis från EU. Ökningen av 

EU-migranter, framförallt från Rumänien har varit påtaglig från 

mitten av december.

GatlJuset möter och hJälper 
mäNNIskor I hemlöshet

personliga ombud i hemlöshet 

Personliga ombud arbetar på besökarens uppdrag och hjälper 

besökaren att identifiera och formulera behov av stöd utifrån 

dennes begäran. Därefter har det personliga ombudet ett an-

svar att så fort som möjligt lotsa besökaren vidare till myndig-

het eller organisation, som kan hjälpa till med en mer långsiktig 

lösning. När vi nu summerar 2012 kan vi konstatera att denna 

satsning har gett ett gott resultat. 

Gruppen eu-migranter 

Vi ser att de EU-migranter som vistas hos oss både dag och 

natt blir fler och fler och inget tyder på att trenden kommer 

att vända. Många av dem vi pratar med har inte för avsikt att 

återvända till hemlandet. Vi har därför valt att anställa två med-

arbetare med kompetens vad det gäller både det rumänska 

språket och det rumänska samhället. 

De personliga ombuden för hemlösa hade 100 

uppdrag under året (76 % män och 24 % kvinnor). 

Av dessa fick 47 % boende i någon form. 

Gatljuset hade i genomsnitt cirka 80 besökare  

varje dag.

Antalet besökare som kommer ”på dörren” kvälls- 

och nattetid och frågar efter boende har ökat. I 

januari var det 43 personer och i december tog 

Gatljuset emot 83 besökare nattetid. 

Gatljuset

Gåvofinansierat 14 15
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I S:t Johanneskyrkans lokaler bedriver Stadsmissionen ett 

öppet socialt arbete genom att vara en mötesplats med café, 

självhjälpsgrupper, gudstjänstliv och diakonal verksamhet. De 

som besöker oss är människor som lever i ensamhet, fattig-

dom, med missbruk, psykisk ohälsa, är andligt sökande eller 

övrigt socialt exkluderade. Mycket av arbetet bygger på att få 

människor till en positiv förändring och ökad livskvalitet genom 

att gå från maktlöshet till egenkraft, från ensamhet till gemen-

skap och livsmening. Vår utgångspunkt är att möta människan 

och inte problemet. 

2012 – verksamheten breddades 

Många av gästerna har varit engagerade i teaterprojektet  

”happyland 1979” men också i konstutställningen ”Cities on 

Stage” i samarbete med Folkteatern. 

En betydande del av verksamheten 2012 har handlat om 

handledning, rådgivning, stöd och enskilda samtal med igång-

sättare, gruppledare, gruppmedlemmar och anhöriga. Kyrkans 

personal har även haft enskilda samtal med personer hänvi-

sade från avgiftningskliniken, socialtjänsten och församlingar 

under året. En jurist från Migrationsverket i Göteborg samt 

fyra juridikstuderande gav juridisk rådgivning till besökarna. 

Vi hade under 2012 ett nära samarbete med frivården där vi 

kunde ordna med arbetsuppgifter för människor som avtjänade 

s:t Johanneskyrkan - öppet socialt arbete

samhällstjänst och/eller bar fotboja. Vi tog likaså emot flera 

ungdomar under 18 år som dömts för brott. 

aktiv fritid 

Ett trettiotal av besökarna till självhjälpsgrupperna åkte iväg 

på en veckas skidresa, som var mycket uppskattad. Tillsam-

mans har personal, volontärer och besökare gemensamt och 

regelbundet gått på handboll, fotboll, ishockey och spelat 

badminton och boule. 

Gemenskap

200 besök i S:t Johanneskyrkan varje dag

38 000 måltider serverades på Gatljuset & i  

S:t Johanneskyrkan

30 personer har gjort samhällstjänst/ungdomstjänst i 

våra verksamheter

15 olika tolvstegsgrupper, eftervårdsgrupper hade ett 

trettiotal möten i veckan

1 400 personer firade jul och nyår i kyrkan

S:t Johanneskyrkan
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Crossroads riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmed-

borgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. De 

uppehåller sig i Göteborg och är hemlösa och/eller arbets-

sökande. Crossroads invigdes den 6 november 2012 och fick 

en bra start. De flesta besökarna har haft transitland som 

Spanien, Grekland, Belgien, Bulgarien, England och Italien.

våra besökare 

Crossroads har under denna tid sett att vi når en grupp som 

tidigare varit ”osynlig”. Det rör sig om EU-migranter som oftast 

inte tigger och där i princip alla är arbetssökande. De flesta av 

besökarna har problem med samordningsnummer (ersätter 

personnummer) samt med svenska språket.

vad gör vi? 

Den hjälp Crossroads erbjuder är individanpassad och vi 

utgår från den hjälpsökandes behov. Två dagar i veckan hålls 

avgiftsfri, volontärledd undervisning i svenska. Vi serverar 

frukost samt har tillgång till kläder, i övrigt hänvisar vi till övriga 

verksamheter i Stadsmissionen. Personalen talar svenska, 

engelska, ukrainska, ryska, serbiska, spanska, italienska och 

franska. Våra volontärer talar tyska, finska, rumänska samt 

bulgariska.

svårigheter 

Vår bedömning är att EU-migranterna möter ett kompakt mot-

stånd från de olika myndigheter som man kommer i kontakt 

med. Den enda möjligheten att i dagsläget få tillgång till någon 

form av service är att man har ett arbete. För att öka möjlig-

heterna att få ett arbete krävs samordningsnummer och ett 

bankkonto. För att få ett bankkonto eller samordningsnummer 

krävs vanligtvis ett arbetsgivarintyg. Ett moment 22 uppstår. 

Sjukförsäkringen innebär ytterligare ett hinder, om du inte har 

en heltäckande sjukförsäkring från ett annat EU-land får du 

inte uppehållsrätt. Vill du teckna en privat i Sverige måste du 

ha personnummer.

tendenser 

Vi ser att situationen för EU-migranterna försämras. Ökad 

arbetslöshet i södra Europa innebär att fler kommer till Sverige. 

Exempelvis hade Spanien i september 2012 913 000 rumäner 

som vistades i landet. Nu söker sig alltfler arbetslösa rumäner 

till bland annat Sverige.

Crossroads vill öka medvetenheten om målgruppen genom 

att informera politiker och andra parter om de regler som 

EU-staterna ska följa. åtgärderna bör ske på nationell nivå då 

det är statliga myndigheter som försvårar den fria rörligheten. 

Vi ser även möjligheter i ett utökat samarbete med övriga 

stadsmissioner.

crossroads erbjuder eu-migranter stödGemenskap

Rättighet

 

Vi har mött 28 olika nationaliteter

Verksamheten hade, fram till början av januari 

2013, 96 unika besökare. 34 % av dessa 

befann sig i hemlöshet.

Crossroads Göteborg
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Stadsmissionen har idag sju olika boenden med stöd. Våra 

boenden vänder sig till två grupper av människor – de med 

missbruksproblematik och/eller psykiska funktionsnedsätt-

ningar. Alla boenden bedrivs utifrån Socialtjänstlagens (SOL) 

riktlinjer.

boende med stöd - missbruk: 

• Stigberget - 55 platser 

• Öjersjöhemmet - 20 platser 

• Biskopsgården/Lundby - 50/20 lägenheter

boende med stöd – psykiatri: 

• Kustgatan - 7 platser 

• Brattås - 10 platser 

• Uddängen - 8 platser 

• Ingsered - 25 platser 

2012 – nya droger 

I verksamheterna har vi märkt av en allt svårare problematik 

hos brukarna. Nya former av droger har visat sig vara mycket 

skadliga och svåra att analysera. Drogmissbruket orsakar mer 

fysisk och psykisk ohälsa och det finns ett ökat inslag av hot 

och våldssituationer. Följden har blivit många akuta situationer 

som måste lösas och därmed har det metodiska arbetet för-

svårats. Trots detta har förbättringar kunnat genomföras med 

bland annat ökat samarbete med andra enheter inom Stads-

missionen samt ökade insatser för brukare/patienter. 

Anbud lämnades till upphandling vad det gäller boende med 

stöd för personer med missbruk. Detta gällde för Stigbergets 

boende, våra referenslägenheter samt för Öjersjöhemmet. Vi 

lämnade även anbud på boende inom psykiatri för Brattås 

boende.  Alla boenden tilldelades ramavtal. 

sju boenden med stöd

 

Mellan åren 2003 och 2012 sparade Stadsdelsförvalt-

ningen på Västra hisingen drygt 67 miljoner kronor 

på att anlita Stadsmissionens Stöd- & tillsynsboende 

istället för konventionella bostadslösningar. 

På Öjersjöhemmet var beläggningen under 2012 

93 %. 123 personer var inskrivna varav 61 flyttade 

planerat, vilket är 50 %. 

2012 fick vi 15 lägenheter till Stöd- & tillsynsboendet: 

3 från Balder, 4 från Bostadsbolaget, 4 från Poseidon 

och 4 från Willhem.

Balans

Boenden med stöd
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Delaktighet

Balans
Avtalsverksamhet

ergon sysselsätter och utbildar
Ergon erbjuder rehabiliterande sysselsättning, arbetslivsinriktad 

rehabilitering, arbetsträning samt i viss utsträckning utbild-

ning till olika uppdragsgivare i Göteborg samt kranskommu-

nerna. Uppgiften är att ge människor en möjlighet att pröva 

olika arbetsuppgifter genom strukturerad träning i reell miljö 

och samtidigt få ett underlag som visar vilka förutsättningar – 

fysiskt, psykiskt och socialt - samt vilket intresse den enskilde 

har för att arbeta med uppgifterna.

2012 – ett händelserikt år 

I december 2011 drabbades Ergons lokaler på Norra ågatan 

av en stor översvämning. Det följdes av ett intensivt byggar-

bete som löpte parallellt med den ordinarie verksamheten. Väl 

färdigt var alla eniga om att lokalerna hade genomgått stora 

förbättringar. Under året hade Ergon två projekt i samarbete 

med Arbetsförmedlingen. Den planerade förbättringen av vår 

organisation runt deltagarna i Jobb & utvecklingsgarantin blev 

bra. Detta resulterade i att antalet Fas3-deltagare hos Stads-

missionen ökade något under året. 

Det andra projektet var tillsammans med Arbetsförmedlingen 

Etablering. Arbetsförmedlingen, som har till uppgift att inte-

grera nya svenskar i samhället, fick möjlighet att utvärdera en 

metod där man kunde förlägga svenskstudier och praktik på 

samma plats. För deltagaren gavs möjlighet att snabbt kunna 

praktisera sina nyvunna språkkunskaper i en praktisk arbets-

situation samt att slippa spendera flera timmar i restid mellan 

olika utbildnings- och praktikplatser. För personalen ökade 

kunskapen om att arbeta med människor från andra kulturer i 

situationer där språket är ett hinder.

Ergon arbetsträning

108 personer genomförde sin arbetsträning på Ergon 

under 2012.

Av dessa gick 35 personer vidare till en anställning 

eller utbildning.

Arbetsförmedlingen Etablering hade 30 praktikplatser 

på heltid på Ergon under året.
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Äldreomsorg

Stadsmissionens äldreomsorg består av fyra delar: Berzelius 

äldreboende i Mölndal, Götaholms äldreboende i Gamlestaden 

Göteborg, hemtjänst i Mölndal samt Berzelius restaurang. 

Berzelius äldreboende ger omvårdnad dygnet runt till demens-

handikappade och somatiskt sjuka äldre personer i 67 grupp-

boendelägenheter samt hemtjänst i 19 lägenheter. På äldre-

boendet Götaholm finns 27 lägenheter. Stadsmissionen är en 

auktoriserad hemtjänstutförare i Mölndals Stad. hemtjänsten 

arbetar bland annat med personlig omvårdnad hos boende 

som är beviljade bistånd. Restaurangen på Berzelius äldrebo-

ende jobbar långsiktigt med att laga god och näringsriktig mat.

Under 2012 har alla boende fått en genomförandeplan senast 

en månad efter inflyttning. Uppföljning av samma planer sker 

en gång varje år eller vid förändrade omvårdnadsbehov. Kvali-

tetssystemet ”Senior alert” initierades under året och innebär 

att äldreomsorgen på Stadsmissionen utför och följer upp 

riskbedömningar på ett systematiserat sätt i syfte att förbygga 

fall, undernäring och uppkomst av trycksår. 

Nöjda boende 

Enligt två olika enkäter är de boende på både Götaholms- och 

på Berzelius äldreboende väldigt nöjda med sin boendesitua-

tion. De boende var nöjda med bemötandet och kände stort 

förtroende för personalen. Aktivitetscentrum på Berzelius har 

varit öppet för alla boende måndag–fredag. Aktiviteter som 

gymnastik, berättarcirkel, sång- och musikcirkel, gudstjänst, 

läsecirkel, bingo och fria aktiviteter har arrangerats varje vecka. 

hemtjänst 

Under 2012 växte och utvecklades Stadsmissionens hem-

tjänst i Mölndal. Alltfler mölndalsbor vill anlita Stadsmissionens 

hemtjänst. 

projekt mot ensamhet och isolering 

Under 2012 har hembesöken hos ensamma gamla i Mölndal 

fortsatt. Tanken är att på sikt ordna så att ensamma gamla ska 

kunna få en egen volontärkontakt. 

Enligt en brukarenkät på Götaholm var 93 % nöjda 

med verksamheten under 2012. Det var det högsta 

värdet för äldreboenden i Östra Göteborg. 

Enligt en brukarenkät som genomfördes av SCB på 

Berzelius var 87,45 % nöjda med bemötandet och 

kände förtroende för personalen.

Under 2012 gjorde hemtjänsten drygt 3 600 besök 

varje månad till vårdtagare.

äldreomsorg som gör skillnad

Omsorg
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Stigbergskliniken är till för män och kvinnor med alkohol-, narko-

tika- och tablettberoende. Klinikens huvuduppgift är akut  

avgiftning och poliklinisk uppföljning efter avgiftning samt råd 

och stöd för att bevara nykterhet och drogfrihet. Stigbergskliniken 

erbjuder hjälp till ett första steg mot ett nyktert och drogfritt 

liv. Läkare, sjuksköterskor och övrig personal erbjuder profes-

sionell vård. Drogtester tas på inneliggande och polikliniska 

patienter som en del i behandling, kontroll och uppföljning.

Nytt avtal 

Kliniken har avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). I 

slutet av 2012 fick kliniken förlängt avtal med VGR och förnyat 

jouravtal med Nordhemskliniken. Avtalet gäller för 2014. 

Samarbetet mellan främst kliniken, Stigbergets boende och 

Öjersjöhemmet intensifierades under året vad det gäller använ-

dandet av mediciner kontra egenvård. Kliniken har utöver vad 

som avtalats med VGR arbetat förebyggande med att utföra 

vaccinationer mot hepatit A och B i samarbete med Smitt- 

skyddet i Göteborg.

representanter från aa har hållit motivationsmöte en gång i 

veckan under året. Nytt avtal om läkemedelsförsörjning har 

tecknats med Apoteket AB där årlig kvalitetsgranskning av 

Stigbergskliniken
Total vårdtid på vårdavdelningen var under året 

4 836 vårddagar. Genomsnitt per vårdtillfälle var 

7,5 dagar.  

Den polikliniska öppenvårdsmottagningen hade 

totalt 9 140 patientbesök. 

laboratorieverksamheten hanterade 4 434  

urinprover. Antal droganalyser var 16 468. 

Vård
stigbergskliniken - missbruksvård

läkemedelshanteringen ingår. Vi har sett över och uppdaterat 

läkemedelshanteringen, delegationer, generella ordinationer 

och avgiftningsschema på avdelningen.
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Kanske är second hand-verksamheten det bästa exemplet på 

hur Stadsmissionen skapar nytta i flera led. Tillsammans med 

kunden görs en miljöinsats genom återanvändning och i butikerna 

skapas både arbetstillfällen och möjligheter till arbetsträning. 

Second hand-verksamheten består i dagsläget av en gemen-

sam insamlingscentral samt sju butiker spridda över Göteborg. 

Det ekonomiska överskottet i föreningens verksamhet överförs 

efter beslut på föreningsstämman till Stadsmissionens sociala 

verksamhet.  

framgångsrikt 2012 

Under 2012 uppkom det en möjlighet för oss att flytta butiken 

på Vårväderstorget till ett mer attraktivt butiksläge. Flytten 

genomfördes under senare delen av 2012 och invigningen hölls 

den 4 januari 2013. Alla butikerna gick bra under det gångna 

året – försäljningen ökade. Bakgrunden till den ökade försälj-

ningen är en tydligare grafisk profil, förstärkt butiksinredning, 

en mer lätthanterlig produktion samt ett tydligare uppdrag inom 

Stadsmissionen. 

Second hand ändrade också sitt sätt att se på de skänkta fysiska 

gåvorna förra året. Insamlingscentralens nya uppgift är att samla 

in skänkta gåvor för att sedan fördela dem till de sociala verk-

samheterna, second hand-butikerna och där gåvorna i övrigt gör 

nytta för Stadsmissionen och de behövande i Göteborg. 

second hand ska: 

• erbjuda arbetsplatser där alla får plats och är behövda efter 

sina egna förutsättningar, arbetsplatser där människor erbjuds 

hjälp och stöd att utvecklas. 

• skapa ett visst ekonomiskt och materiellt överskott till de sociala 

verksamheterna 

• vara en del i arbetet i att nå ett hållbart samhälle såväl för 

staden som för medborgarna. Detta genom att främst erbjuda 

second hand-varor till försäljning, men också att vara en aktiv 

part i staden för att skapa ökad återanvändning och återvinning

N
yt

ta
n

Second hand

Varje månad samlade second hand in 10 000 plagg

Överskottet för 2012 blev 2 003 348 kronor 

Kläder och accessoarer är populärast att handla 

Butiken i Frölunda ökade sin försäljning mest

Butikerna fick en ansiktslyftning
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Om Stadsmissionen inte hade haft så många generösa gåvogiva-

re och aktivt arbetat med insamling hade vi inte kunnat bedriva 

de sociala verksamheter vi gör idag. Arbetet med människor som 

lever i hemlöshet, fattigdom och i övrigt socialt utsatta situatio-

ner är helt och hållet beroende av gåvor. Därför är arbetet med 

insamling av pengar helt avgörande för Stadsmissionen. 

totalt sett nådde stadsmissionen ett bra resultat under 2012 och 

ökade insamlingsresultatet med 6 % över en redan ambitiös bud-

get. Pengar som kom väl till användning när vi startade upp en ny 

gåvofinansierad verksamhet - Crossroads. Under året började vi 

arbeta med ett nytt givarvårdsprogram riktat mot privata givare. 

Genom att tänka annorlunda kan vi idag hålla nere kostnaderna, 

utveckla relationen till redan trogna givare och öka fokus på att 

rekrytera nya givare. Som en direkt följd av vårt givarvårdspro-

gram genomförde vi under våren en telemarketing-kampanj för att 

rekrytera nya månadsgivare, vilka ger en regelbunden intäkt till en 

mycket låg administrationskostnad. 

I korthet 

Under året formulerade vi vad ett partnerskap för företag inne-

bär. Utöver det fortsatte utvecklingen av de paket som finns för 

att bli Stadsmissionens företagsvän. 

Mycket av insamlingsarbetet handlar om att få trogna givare. Att 

ständigt informera om vad som händer i de sociala verksamhe-

terna skapar förtroende och respekt. Eftersom Stadsmissionen 

hela tiden ser nya behov i samhället startar vi också nya verk-

samheter. Därav det ständiga behovet av hitta nya givare.

Under året genomfördes åter Göteborgsvarvet på ett mycket bra 

sätt. Vilket också genererade mer pengar än budgeterat förutom 

all den positiva publicitet som deltagandet medför. 

Stadsmissionen har gått med och engagerat sig i FRIIs (Frivillig-

organisationernas Insamlingsråd) testamenteskampanj vilket har 

ökat kunskapen kring testamentesärenden och i en förlängning 

hoppas vi på ökade intäkter.

Generösa gåvogivare även 2012

Övriga intäkter 4 %

Göteborgs Stad 6 %

Göteborgs Kyrkl. Samf. 30 %

Församlingar/kollekter 5

Postkodlotteriet 11 %

Stiftelser/föreningar 7 %

Företag 6 %

Testamenten 12 %

Allmänheten 19 %

19 %

12 %

6 %

7 %
11 %

5 %

30 %

6 %

4 %

INsamlaDe meDel 2012
förDelNING verksamheter

Crossroads 1 %

Barn, unga & familj 39 %

Gatljuset 31 %

S:t Johanneskyrkan 23 %

Volontärcentral 2 %

Kommunikation 4 %

39 %

31 %

1 %

23 %

4 %
2 %

INsamlaDe meDel 
och bIDraG 2012

Insamling
Insamling gåvor22 23



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 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 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 & 

Entreprenad AB bedrivs verksamheter som är upphandlade av 

antingen kommuner eller region. Göteborgs kyrkliga stadsmis-

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 (second hand) 

och Ingseredsstiftelsen (boende med stöd). Det råder person-

union mellan samtliga styrelser.
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stadsmissionens ändamålsparagraf §1 

Stiftelsen ska i samverkan med Svenska kyrkans församlingar 

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

eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens 

gärningar genom att framförallt bedriva hjälpverksamhet bland 

behövande. Dessutom ska stiftelsen främja vård och uppfostran 

av barn. Verksamheten ska bedrivas bland annat genom social 

hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete bland fattiga 

och sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.

måluppfyllelse 

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se 

ovan) aktuell utvecklar Stadsmissionen löpande sitt arbete. 

hemlöshetsverksamheten Gatljuset i Göteborg finns för att 

ge stöd åt samhällets mest utsatta människor. Det är öppet 

dygnet runt 365 dagar om året. Gatljuset hade 2012 cirka 80 

besökare varje dag. Sängplatserna har sedan månadsskiftet 

april/maj 2012 varit fullbelagda (12 platser). Det ökade trycket 

gjorde att de efter sommaren utvidgade antalet platser till 14. 

När inte detta räckte till ökade man först till 16 platser, därefter 

till 18 platser från december månad. Sängplatserna har varit 

fullbelagda både på dag- och nattetid. Vid en jämförelse mellan 

januari samt december 2012 konstateras att det nära nog rör 

sig om en dubblering av antalet inbokade. Satsningen på Person-

liga ombud åt hemlösa har gett ett gott resultat. Gatljuset hade 

över 100 uppdrag under året (76 % män och 24 % kvinnor). 

Av dessa fick 47 % boende i någon form.

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 stor mötesplats 

och här anordnas självhjälpsgrupper enligt 12-stegsmetoden, 

firas gudstjänster och bedrivs diakoniverksamhet. Under 

2012 gästades kyrkan i snitt av 200 besökare varje dag. Julen 

och nyåret 2012 besöktes kyrkan av drygt 1 400 människor. 

Genom kyrkan når Stadsmissionen grupper som annars har 

svårt att finna någon gemenskap. Sedan ett par år tillbaka 

samarbetar S:t Johanneskyrkan med Göteborgs Folkteater. Det 

har resulterat i två stora teateruppsättningar som har framförts 

i kyrkan de gångna två åren.

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 2012 har 

Rådgivningsbyrån haft totalt 4 550 samtal. 79 % av samtalen 

är ekonomisstöd och 21 % är stödsamtal av annan karaktär. 

Två tredjedelar av besökarna som söker stöd för sin ekonomiska 

situation är kvinnor. Av dem är 39 % ensamstående med barn. 

Över hälften av den gruppen är av utländskt ursprung. Majo-

riteten av de sökande i gruppen kvinnor har försörjningsstöd. 

Den vanligaste ansökan gäller behovet av mat. Drygt 400 barn 

från 230 familjer fick ta del av julhjälpen.

Kyrkans ungdomsmottagning (KUM) erbjuder kostnadsfritt 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 2012 tog KUM emot 2 062 besök. 

Av dessa utgjorde 8 % nybesök. 50 % av alla besök kom ur 

gruppen 23-25-åringar. Vid en inventering framkom att de sök-

ande uppgav följande förklaring till varför de kontaktat KUM: 

Anhörigproblematik vid psykisk ohälsa 33 %, Nära dödsfall 32 %, 

Anhörigproblematik vid missbruk 29 % samt Mobbning 31 %. 

Ungdomsfältgruppen var verksamma i det uppsökande arbetet 

i Centrum samt förebyggande arbete inom två områden, 

Centrum och Biskopsgården. Det totala antalet ungdomar som 

gruppen träffade vid uppsökande arbete var 2 368 (1 103 

killar och 1 265 tjejer). Gruppen har haft 78 enskilda kontakter 

med ungdomar. Enskilda kontakter innebär en fördjupad rela-

tion där möjlighet ges till en större delaktighet i den unges liv.

På Kollo för alla möts deltagarna och erbjuds en sommarupp-

levelse som de inte har möjlighet att skaffa sig på egen hand. 

2012 var kollot igång i fem sommarveckor. Alla verksamheter 

var inbjudna, dock var det under 2012 ett tydligare ungdoms-

fokus. Under sommaren samarbetade kollo med en fritidsgård 

i Biskopsgården samt föreningen CISV, då med ett tema kring 

segregation/integration. Även nya verksamheter, såsom Gatlju-

set, var på kollot under en helg. Önskemålet att få åka på kollo 

hos våra besökare var stort, drygt 500 besökare var på kollo 

under sommaren.

Stadsmissionens Familjerådgivning- och psykoterapimottagning 

tog under 2012 emot 378 personer vilket är något färre än året 

innan. Mottagningen hade under året 1 757 besök. Mottag-

ningen har under 2012 haft:

• I snitt 132 pågående ärenden per månad 

• Totalt 264 nya ärenden 

• Totalt 382 avslutade ärenden

Crossroads Göteborg invigdes den 6 november 2012. Crossroads 

riktar sig till EU -medborgare och tredjelandsmedborgare med 

permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Verksamheten 

hade, fram till början av januari 2013, haft 96 unika besökare. 

34 % av dessa har befunnit sig i hemlöshet. Den största delen 

av våra besökare har befunnit sig i Sverige mindre tid än en 

månad. Vi har mött 28 olika nationaliteter och de flesta har 

transitland som Spanien, Grekland, Belgien, Bulgarien, England 

och Italien.
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två aktiebolag 

I samma anda och i enlighet med ändamålsparagrafen driver 

stiftelsen även två dotterbolag. I det större aktiebolaget, Göteborgs 

kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, finns verksam-

heter 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 äldreomsorg, arbetsträning, 

daglig verksamhet, avgiftningsklinik och poliklinik. Det mindre 

aktiebolaget (Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB) äger 

två fastigheter – Stigbergsliden 6 och Öjersjöhemmet i Öjersjö.

ekonomisk översikt, koncernen*  

   2012 2011 2010  08/09

Verksamhetsintäkter   184 529 168 590 165 723  203 333

Res. efter finansiella poster  13 623 7 528 7 681  48 410

Balansomslutning   107 895 93 983 89 942  91 432

Soliditet (%)   76,1 75,4  72,6  65,5

Medelantal anställda  252 241 258 256

ekonomisk översikt, moderstiftelsen*  

   2012 2011 2010  08/09

Verksamhetsintäkter   44 443 37 534 38 198  84 589 

Res. efter finansiella poster  5 985 3 920 1 122  44 260 

Balansomslutning  74 415 64 141 61 968  60 908 

Soliditet (%)   87,7 92,5  89,4  89,1 

Medelantal anställda  49 47 48  54 

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

resultat och ställning 

Under 2012 har Göteborgs kyrkliga stadsmission fortsatt stärka 

sitt sociala arbete med hjälp av ett gott insamlingsresultat samtidigt 

som efterfrågan på organisationens tjänster från kommun och 

landsting också ökat. Totala intäkter är 184,5 mkr (168,6 mkr) 

vilket utgör en ökning med 9,5% jämfört med föregående år.

Insamlade medel 39,8 mkr (33,7 mkr) har ökat markant under 

året. Från Postkodlotteriet, via Riksföreningen Sveriges Stadsmis-

sioner, har erhållits 4,9 mkr. Under 2011 erhölls 0 mkr från Post-

kodlotteriet pga omläggning av utbetalningsperioder. Gåvor från 

allmänheten, exklusive testamenten, har ökat med 25,9%.

Försäljningsintäkterna uppgår till 141,7 mkr (132,3 mkr) vilket är 

en ökning med 7,1%, främst är ökningen hänförlig till hemtjänst-

verksamheten i Mölndal samt ökad beläggningsgrad i koncernens 

boenden. 

Det goda insamlingsresultatet har möjliggjort utveckling av nya 

verksamheter under året och möjliggör ytterligare satsningar 

under kommande år. Totalt uppgår ändamålskostnaderna till 

161,0 mkr (153,8 mkr) vilket motsvarar 87,2% (91,2%) av 

koncernens intäkter.

Insamlings- och administrationskostnaderna utgör totalt 6,7% 

(6,3%) av koncernens intäkter. Insamlingskostnaderna är i stort 

sett oförändrade och står för 2,1% (2,1%) samtidigt som admini-

strationskostnaderna ökat något och står för 4,6% (4,2%).    

årets resultat har förstärkts och tillskrivs främst ett oväntat 

bra insamlingsresultat, med bl a några extraordinärt stora 

gåvor, samt god beläggning i koncernens boenden. Det goda 

resultatet stärker förutsättningarna att hantera kommande års 

verksamhetssatsningar. 

Styrelsen beslutade i december 2012 att utifrån det goda res-

ultatet avsätta 1 miljon kronor för framtida kompetensutveck-

ling. Medlen skall användas inom hela koncernen för att stärka 

medarbetarnas och därmed Stadsmissionens förutsättningar 

att nå de strategiska målen.

finansiella risker 

Stiftelsens finansiella placeringar är relativt omfattande och 

har under senaste året ökat med 6,3 mkr till totalt 47,5 mkr. 

Inriktningen, enligt styrelsen fastställd placeringspolicy, ska 

vara långsiktig och placeringar ska göras i tillgångar som ger 

betryggande säkerhet.

viktiga händelser 2012 

Nya avtal 

Anbud lämnades på upphandling vad det gäller boende med 

stöd för personer med missbruk. Detta gällde för Stigbergets 

boende, våra referenslägenheter samt för Öjersjöhemmet. Vi 

lämnade även anbud på boende inom psykiatri för Brattås 

boende. Alla boenden tilldelades ramavtal. Även avtalet 

rörande Stigbergskliniken skrevs om. Avtalet gäller till och med 

2014-12-31. 

Crossroads Göteborg startade 6 november 

Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare och tredje-

landsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat 

EU-land. De uppehåller sig i Göteborg och är hemlösa och/eller 

arbetssökande. huvuduppgiften med det nya centret är att få 

ut samhällsinformation och därmed motverka ett ekonomiskt 

och socialt utestängande. Centret ska bland annat erbjuda en 

personlig service på den hjälpsökandes hemspråk, förmedling 

av kontakt med offentliga myndigheter och ideella organisationer. 

Centret ska även ge möjlighet till ett visst basbehovsstöd, samt 

i förlängningen bidra med kompetenshöjande aktiviteter som 

till exempel volontärledda språkkurser. Likaså ska Crossroads 

Göteborg hjälpa till vid önskemål om hemvändande. Crossroads 

har ingen övernattning.
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Kompetensutveckling för chefer 

Under det gångna året avslutades också den ettåriga ledarskaps-

utbildning som alla chefer i Stadsmissionen har genomgått.

Utbildningen avslutades med redovisningar från olika grupper. 

Resultaten från grupparbetena kommer att användas för att 

utveckla Stadsmissionens verksamheter.

Långsiktiga/Strategiska mål - Vision och verksamhetsidé 

Under hösten 2012 fastställdes Stadsmissionens långsiktiga, 

strategiska mål av styrelsen. Även Vision samt Verksamhetsidé 

blev beslutade.

Strategisk riktning 

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions uppdrag ska enligt 

ändamålsparagrafen vara i fokus och ligga till grund för samtliga 

verksamheter. De sociala/gåvofinansierade verksamheterna 

ska möjliggöra möten med människor som ingen annan möter. 

Avtalsverksamheterna inom Bistånd & Entreprenad AB ska bidra 

till ett tydligt mervärde för brukarna och söka sina uppdrag 

utifrån deras behov - allt enligt ändamålsparagrafen. Stadsmis-

sionen ska vara verksam inom fler kommuner i Göteborgs-

regionen och där inriktningen ska bidra med ett mervärde till 

brukarna. Stiftelsen ska också aktivt verka för stabila och goda 

förutsättningar för non profit-utförare och idéburna organisationer 

i Göteborg och Västsverige.

Utöver det ska Stadsmissionens arbete upplevas som relevant 

för Svenska kyrkans församlingar i Göteborg. Organisationen 

ska alltid leverera och efterfråga en god kvalitet i samtliga 

tjänster och uppdrag samt att ekonomin ska skapa förutsätt-

ningar för långsiktighet, utveckling och stabilitet i åtaganden.

medarbetare 

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 49 (47) månadsan-

ställda medarbetare. Motsvarande siffror i koncernen är 252 

(241) månadsanställda 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 Arbetsgivaralliansen.

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. Våren 2012 

har Kerstin Alnebratt valts som ordinarie ledamot och fyllt den 

vakans som funnits sedan 2011. Under 2012 har 6 styrelse-

möten hållits.  

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 tillgäng-

ligheten. 

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

väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Kulturlabbet avvecklas 

Efter en lång trend av sjunkande efterfrågan på den dagliga 

verksamheten Kulturlabbet konstaterade Stadsmissionen vid 

årsskiftet 12/13 att man inte kunde erbjuda den kvalitet som 

avtalet krävde. Kulturlabbet ansågs vara en stor risk såväl 

ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Med det som bakgrund 

beslutade Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd &  

Entreprenad AB och Studieförbundet Sensus Väst att avveckla 

verksamheten vid Kulturlabbet. Efter förhandlingar under tidig 

vår 2013 togs det beslut om att Sensus själva skulle fortsätta 

att driva verksamheten.

framtida verksamhetsutveckling 

– 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. Den planerade flytten till Drottninggatan 33 har 

ännu inte kunnat förverkligas på grund av fastighetsägarens 

ombyggnationer.

– Utökat samarbete med församlingarna 

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

 Not 1 2012  2011  2012  2011

Verksamhetsintäkter

Insamlade medel  2  39 828  33 708  39 828  33 708

Försäljning  3  141 660  132 283   1 609  1 238 

Bidrag  4  2 695  2 410  2 695  2 410

Övriga verksamhetintäkter   346  189  311  178

  184 529  168 590  44 443  37 534

Verksamhetskostnader

Insamlingskostnader  -3 885  -3 466  -3 885  -3 558

Administrationskostnader   -8 405 -7 178  -2 381  -2 382

Ändamålskostnader   -160 986  -153 763  -37 201  -34 739

summa verksamhetskostnader  -173 276  -164 407 -43 467  -40 679 

rörelseresultat  5, 6, 7  11 253  4 183   976  -3 145

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  8  -  -   2 500  3 500

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar  9  2 235  3 262  2 235  3 262

Ränteintäkter   293  312  282  303

Räntekostnader   -158  -229  -8  -

Summa resultat från finansiella poster  2 370  3 345  5 009  7 065

resultat efter finansiella poster   13 623  7 528  5 985  3 920

Skatt på årets resultat  10  -2 415  -1 990  -  -

Årets Vinst    11 208  5 538  5 985  3 920

fördelning av årets resultat

Nettoförändring fonder   -22  -34 -22 -34

Reservering av ändamålsbestämda medel som  
inte utnttjats under året   -1 668  -284  -1 668  -284

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år   543  932  543  932

KVarstÅende belopp för Året   10 061  6 152  4 838  4 534

 

28 29



balaNsräkNING
KSEK Koncernen  Moderstiftelsen

tillGÅnGar Not  2012-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  11  13 431  13 774  1 342  1 366

Inventarier, verktyg och installationer  12  3 847  5 544  1 771  2 643

Pågående nyanläggningar   4  4  4  4

  17 282  19 322  3 117  4 013

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  13  -  -  1 100  1 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav  14  47 517  41 156  47 517  41 156

  47 517  41 156 48 617  42 256

summa anläggningstillgångar   64 799  60 478  51 734  46 269

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter  167  172  -  -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   17 645  20 653  688  677

Fordringar hos koncernföretag   -  -  6 080  9 226

Aktuell skattefordran   752  320  -  -

Övriga kortfristiga fordringar   3 923  3 881  3 723  2 854

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15  9 431  3 839  1 146  661

  31 751  28 693  11 637  13 418

Kassa och bank   11 178  4 640  11 044  4 454

summa omsättningstillgångar   43 096  33 505  22 681  17 872

suMMa tillGÅnGar   107 895  93 983  74 415  64 141
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balaNsräkNING
KSEK Koncernen  Moderstiftelsen

 Not  2012-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

eGet Kapital ocH sKulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital    10 000  10 000  10 000  10 000

Bundna reserver   7 352  4 793  -  -

  17 352  14 793  10 000  10 000

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel   14 320  13 195  14 320  13 195

Isaac Béens Minne   244  244  244  244

Förvaltade fonder  17  1 516  1 495  1 516  1 495

Balanserat resultat   38 575  34 983  34 369  29 835

årets vinst   10 061  6 152  4 838  4 534

  64 716  56 069  55 287  49 303

Summa eget kapital   82 068  70 862  65 287  59 303

 
avsättningar

Uppskjuten skatteskuld   2 088  1 710  -  -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   4 512  2 900  1 326  841

Skulder till koncernföretag  - - 2 000 212

Aktuella skatteskulder  159 407 - -

Övriga kortfristiga skulder   3 319  2 861  1 528  958

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18  15 749  15 243  4 274  2 827

summa kortfristiga skulder   23 739  21 411  9 128  4 838

suMMa eGet Kapital ocH sKulder   107 895  93 983  74 415  64 141

ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar   32 482  32 482  -  -

ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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kassaflöDesaNalYs 
KSEK Koncernen  Moderstiftelsen

  2012  2011  2012  2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster  11 253  4 183  976  -3 146

Avskrivningar, reavinster m.m.  2 564  2 317  962  926

Erhållen ränta  293  312  282  303

Erlagd ränta   -158  -229  -8  -

Betald inkomstskatt   -2 717  -2 696  -  -

  11 235 3 887 2 212 -1 917 
 
Ökning/minskning av varulager  5  60  -  28

Ökning/minskning av kundfordringar   3 008  -7 715  -11  -189

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar   -5 634  7 467  1 791  5 101

Ökning/minskning leverantörsskulder  1 612 -439 485 137

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  963 -652 3 806 -1 894

Kassaflöde frÅn den löpande VerKsaMHeten   11 189  2 608  8 283  1 266 
 
 
investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark    -  -887  -  -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -512  -1 758  -54  -1 025

Utdelning från koncernföretag   -  -  2 500  4 875

Förvärv av långfristiga värdepapper    -6 361  -11 338  -6 361  -11 338

Utdelning på finansiella placeringar  2 222 3 262 2 222  1 888

Kassaflöde frÅn inVesterinGsVerKsaMHeten   -4 651  -10 721  -1 693  -5 600

finansieringsverksamheten

Kassaflöde frÅn finansierinGsVerKsaMHeten   0 0  0 0
 

Årets Kassaflöde  6 538 -8 113 6 590 -4 334
 

liKVida Medel Vid Årets början   4 640  12 753 4 454  18 014 

liKVida Medel Vid Årets slut   11 178  4 640  11 044  13 680 
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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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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 RR7 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 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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upplYsninGar till ensKilda poster  Koncernen  Moderstiftelsen

  2012  2011  2012  2011

not 2  insaMlade Medel 

 Allmänheten  8 242  6 549  8 242  6 549

 Testamenten  5 184  6 887  5 184  6 887

 Företag  2 766  2 527  2 766  2 527

 Externa stiftelser/fonder och föreningar  8 052  1 794  8 052  1 794

 Församlingar  2 197  2 291  2 197  2 291

 Göteborgs kyrkliga samfällighet  13 387  13 660  13 387  13 660

  39 828  33 708  39 828  33 708

   Koncernen  Moderstiftelsen

  2012  2011  2012  2011

not 3  försÄljninG

 Vård och omsorgstjänster 131 678  123 295  112  182

 Varuförsäljning 7 393  7 041  1 497  1 056

 Övrig försäljning 2 589  1 947  -  -

  141 660  132 283  1 609  1 238

not 4 bidraG 

 Göteborgs stad 1 845  1 545  1 845  1 545

 Socialstyrelsen 850  865  850  865

  2 695  2 410  2 695  2 410

not 5 ersÄttninG till reVisorer

 PwC 

 Revisionsuppdraget 195 189 111 108

 Skatterådgivning 140  -  140  -

 Övriga tjänster 24 - 18 -

summa  359  189 269  108

 

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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  Koncernen  Moderstiftelsen

  2012  2011  2012  2011

not 6 personal 

Medelantal anställda
Kvinnor  192  181  26  24 

Män  60  60  23  23

  252 241  49  47

Löner ersättningar, soc. avgifter & pensionskostnader
Styrelsen och direktor

 Löner och ersättningar  735  701  184  179

Övriga anställda:

 Löner och ersättningar  91 170  84 883  19 560  18 321

  91 905  85 584  19 744  18 500

 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 30 253  28 709  6 412  6 018

Pensionskostnader för direktor* 131  131  -  -

Pensionskostnader för övriga anställda 6 260 6 883 1 399 1 331

Totalt  128 549  121 307  27 555  25 849

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

    7  6

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor   

Kvinnor    1  1

    8  7

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

Lönekostnader ovan har reducerats med erhållna lönebidrag avseende moderstiftelsen 188 (160) tkr och koncernen med totalt  
4 760 (4 692) 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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    Moderstiftelsen

    2012  2011

not 7 inKöp ocH försÄljninG inoM Koncernen

Försäljning som avser koncernföretag    98  74

Inköp som avser koncernföretag    4 265 4 368

Summa     4 363  4 442

    2012  2011

not 8 resultat frÅn andelar i KoncernföretaG

Utdelningar    2 500  3 500

Summa     2 500  3 500

   Koncernen   Moderstiftelsen

   2012 2011 2012 2011

not 9  resultat frÅn öVriGa VÄrdepapper ocH  
fordrinGar soM Är anlÄGGninGstillGÅnGar 

Utdelning  2 222  3 262  2 222  3 262

Realisationsresultat vid försäljningar  13 - 13 -

Summa   2 235  3 262  2 235  3 262

not 10 sKatt pÅ Årets resultat

Aktuell skatt  -2 038  -1 493  -  -

Uppskjuten skatt  -657  -497  -  -

Förändring av uppskjuten skatt pga. ändrad skattesats  280 - - -

Summa  -2 415 -1 990  0  0

  2012  2011  2012  2011

not 11 bYGGnader ocH MarK

Ingående anskaffningsvärde  14 754  13 867  1 505  1 505

Inköp  -  887  -  -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 754  14 754  1 505  1 505

 
Ingående avskrivningar  -980  -659  -138  -114

årets avskrivningar  -343  -321  -24  -24

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 323  -980  -162  -138 

Utgående restvärde enligt plan  13 431  13 774  1 343  1 367

 
Bokfört värde byggnader i Sverige  12 411  12 754  817  841

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

  2012  2011  2012  2011

not 12 inVentarier, VerKtYG ocH installationer 

Ingående anskaffningsvärden  19 931  18 173  6 859  6 022

Årets förändringar 
Inköp  512  1 943  54  1 022

Försäljningar och utrangeringar  -40  -185  -40  -185

  20 403  19 931  6 873  6 859

 
Ingående avskrivningar  -14 388  -12 392  -4 217  -3 500

Avskrivningar  -2 208 -1 996 -925 -902

Försäljningar och utrangeringar  40  -  40  185

Utgående ackumulerade avskrivningar  -16 556  -14 388  -5 102  -4 217 

Utgående restvärde enligt plan  3 847  5 543  1 771  2 642

    2012-12-31  2011-12-31

not 13 andelar i KoncernföretaG

Moderstiftelsen
Företag  Organisationsnummer Säte Antal/Kap. andel%

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
Bistånd & 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 & Entreprenad AB    7 571  3 731

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Fastighets AB     2 958  1 432

  Koncernen Moderstiftelsen

not 14 andra lÅnGfristiGa  
VÄrdepappersinneHaV 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Aktier och fondinnehav  47 517 41 156 47 517  41 156

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  47 517 41 156 47 517  41 156 
 
 

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 52 701 (43 788) tkr. 
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  Koncernen  Moderstiftelsen

  2012-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

not 15  förutbetalda Kostnader ocH  
upplupna intÄKter

Förutbetalda kostnader  2 640  2 212  494  285

Upplupna intäkter  6 371  1 165  636  360

Upplupna lönebidrag  420  463  16  16

  9 431  3 840  1 146  661

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  14 793  13 195  244  1 494  41 134

Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital  2 559  - - - -2 559

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inte utnyttjats under året  - 1 668 - - -

Utnyttjande av ändamåls  
bestämda medel från tidigare år  - -543 - - -

Förändring fonder  - - - 22 -

årets resultat  - - - - 10 061

Belopp vid årets utgång 17 352  14 320  244  1 516  48 636

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

Belopp vid årets ingång  10 000  13 195  244  1 494  34 369

Reservering av ändamålsbestämda  
medel som inteutnyttjats under året  - 1 668 - - -

Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år  - -543 - - -

Förändring fonder  - - - 22 -

årets resultat  - - - - 4 838

Belopp vid årets utgång 10 000  14 320  244  1 516  39 207

  Koncernen  Moderstiftelsen

  2012  2011  2012  2011

not 17 förValtade fonder

hilma Natalia Nilsson Fond  1 115  1 099  1 115  1 099

Fru Ingrid Wiks Fond  401  396  401  396

Summa  1 516  1 495  1 516  1 495
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   Koncernen Moderstiftelsen

  2012-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

not 18  upplupna Kostnader ocH  
förutbetalda intÄKter

Semesterlöneskuld  3 839  3 457  913  750

Upplupen lön  2 418  2 022  353  393

Upplupna sociala avgifter  5 927  6 818  1 238  1 122   

Förutbetalda intäkter   564  312  283  54

Upplupna kostnader  3 001 2 634 1 487 508

Summa  15 749  15 243  4 274  2 827

Göteborg 2013-04-22

Christina Rogestam  Christina Eriksson

Styrelseordförande

Gunvor hagelberg  Kerstin Alnebratt

Lars härenstam Ulf Sjögren

Jonas Steen  

Ann-Charlotte Säfström

Direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 maj 2013.

Stefan Linderås   Gunilla Lönnbratt

Revisor    Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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revIsIoNsberättelse

till styrelsen i stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
org.nr. 802426-0195

rapport om ÅrsreDovIsNINGeN och koNcerNreDovIsNINGeN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission för år 
2012. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 24-40.

styrelsens och direktors ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande 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 yrkes-
etiska 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 årsredovisning-
en 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 ändamåls-
enliga 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 ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen 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 
2012 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 
2012.

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 koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
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 stiftelsela-
gen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet.

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

uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovis-
ningslagen.

Göteborg den 13 maj 2013

Stefan Linderås

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt

Auktoriserad revisor
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viktiga samarbeten

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. 

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.

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. 

PostkodLotteriet är ett lotteri där hela vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via 40 
förmånstagare, varav Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en. Under 2012 användes medel 
från PostkodLotteriet till våra verksamheter Gatljuset, Crossroads och S:t Johanneskyrkan. 

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.

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
Stadsmissionen vill på detta sätt tacka våra största företags- och samarbetsvänner som valt att stödja oss under 2012. 

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

Företagsvänner på guld- och silvernivå samt Framtidspartner.
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