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Så började det
På samma sätt som under hela vår historia ut-

vecklas och anpassas vår verksamhet efter dagens 

faktiska behov. Kanske behövs Göteborgs Stads-

mission 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 stadsmissio-

ner 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	stads-

mission den 7 

oktober	1952,	

och öppnade 

Stadsmissionens 

första ”Rådfråg-

ningskontor och 

Klädförråd” på 

Köpmansga-

tan, i centrala 

Göteborg, där 

nöden var som störst. Att söka upp de behövande 

och	sedan	starta	verksamheter	där	beho
ven	finns,	

har sedan dess varit ledstjärnan för Göteborgs 

Stadsmission.

Redaktör/layout: henrik Enarsson Tryck:	Göteborgstryckeriet	Bild:	Martin	Söderqvist,	Henrik	Enarsson,	Sofie	Eriksson,	Peter	Boström	&	IStockphoto
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ett rekorDÅr 
meD Dubbla käNslor

Långsiktighet	är	ett	av	orden	som	präglar	Göteborgs	kyrkliga	

stadsmission.	Långsiktighet	tillsammans	med	ett	systematiskt	

arbetssätt kan bidra till förändring och ibland också försätta 

berg. Med vårt arbete vill vi bidra till verklig förändring. Både 

för individerna och i den samhällsstruktur vi verkar i. Långsik-

tighet blir ofta en avgörande faktor för framgång.

Vi är inte ett vårdbolag inriktat på övervinster och aktieägare. Vi 

är inte en välgörenhetsorganisation präglad av välvillighet och 

allmän kortsiktig snällhet. Vi är här för att stanna och vi är här 

för att göra skillnad. 

Det blev rekord 2013. Igen. Aldrig tidigare så många, aldrig 

tidigare	så	mycket,	aldrig	tidigare	så	stort	tryck	är	den	korta	

sammanfattningen. I sanningens namn, känslorna är dubbla 

för Göteborgs Stadsmission.

Det är fantastiskt att känna stödet från gåvogivare, Svenska 

kyrkan	och	företagsvänner	för	vårt	arbete.	Det	är	fantastiskt	att	

se	att	vi	klarar	av	att	möta	allt	fler	människor	som	söker	sig	till	

våra verksamheter och att vi klarar av att bistå på olika sätt. 

Men vill vi verkligen slå detta rekord, år efter år? 

Ja det vill vi ju! Fast egentligen vill vi ju inte det. Bakom ligger 

mänskliga tragedier som ofta bottnar i samhällets brister och 

oförmåga.	Att	allt	fler	i	vår	stad	levt	länge,	mycket	länge,	på	

försörjningsstöd. Att så många ungdomar känner sig övergivna, 

vilsna	och	utan	vuxenstöd.	Att	det	fortfarande	finns	så	många	

som inte har en egen säng att sova i.

Vår uppgift, att stötta i den nöd som är för dagen och stunden, 

kvarstår. Men till den kommer uppgiften att värna om rätts-

säkerheten för människor som inte får ta del av den välfärd 

som	samhället	är	skyldig	att	bistå	med.	Ombudsrollen	blir	allt	

viktigare för oss. 

Flytten	till	Drottninggatan	blev	äntligen	av	i	oktober	2013.	Nu	

kommer vi att kraftsamla kring barn, unga och familjer. här 

ser vi att våra insatser efterfrågas i allt större utsträckning. Inte 

enbart för att samhället brister utan även för att Göteborgs 

Stadsmissions insatser har något särskilt att tillföra. 

Vi driver också verksamheter efter offentlig upphandling, 

och säljer till Göteborgs stad och kranskommunerna, bland 

annat boende och äldreomsorg. Ett valår som 2014 måste 

politiken	på	allvar	titta	på	förutsättningarna	för	idéburna-,	non	

profit-organisationer	att	bidra	till	mångfald	och	mervärde	för	

medborgarna.	Som	det	fungerar	idag	minskar	utrymmet	för	

organisationer	som	vår	att	verka.	Och	det	enbart	på	grund	av	

politikens oförmåga att sätta ned foten och skapa de förutsätt-

ningar som krävs.

Lotta Säfström 

Direktor/VD
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GöteborGs staDsmIssIoN 2013 | ett axplock

När	vi	idag	ser	ut	över	vår	stad	ser	vi	stora	behov.	Vi	ser	en	stad	där	klyftorna	har	
vidgats, där vi som är innanför har fått det bättre. Samtidigt kan vi konstatera att de 
som redan hade det svårt, de som redan levde under knappa omständigheter, har 
fått det sämre. 

Göteborgs Stadsmission kan i dagsläget konstatera att människors behov inte alltid 
blir tillfredsställda av det offentliga. när, eller om, det offentliga brister i sitt uppdrag 
får det allvarliga konsekvenser för den enskilda människan lika väl som det får ef-
fekter på vår organisation. Vi har under de senaste åren sett en ökning av besökare 
som inte längre får berättigat bistånd av socialtjänsten. Vi ser det hos vår Rådgiv-
ningsbyrå	där	det	framförallt	handlar	om	ekonomi,	men	vi	ser	det	även	på	Gatljuset	
där det handlar om att man inte längre beviljas boende. Detta ställer krav på oss att, i 
första	hand,	agera	ombud	för	den	enskilda	människans	rätt,	istället	för	att	oreflekterat	
försöka ta över det offentligas ansvar. 

Men vi ser även att viljan att hjälpa sina medmänniskor har ökat. Uppskattningsvis 
har antalet julklappar och presentkort, som lämnats in under december månad, ökat 
fem gånger jämfört med föregående år. Generositeten bland göteborgare har följaktli-
gen	varit	mycket	stor.

Vi måSTe ageRa omBud föR den enSkilda männiSkan

verksamhetsintäkter koncernen

kostnader koncernen

Ändamålskostnader	171,8	(161)	Mkr

Administrationskostnader	8,5	(8,4)	Mkr

Insamlingskostnader	4,3	(3,9)	Mkr

Totala	kostnader	2013:	184,6	(173,3)	Mkr

Insamlade medel 46,8	(39,8)	Mkr

Försäljning	146,6	(141,6)	Mkr

Bidrag	2,8	(2,7)	Mkr

Övr.	verksamhetsintäkter	0,5	(0,3)	Mkr

Totala	intäkter	2013:	196,7	(184,5)Mkr

Den	1	april	2013	började	nya	ramavtal	
med Göteborgs Stad för Stigberget, Öjer-
sjö, Brattås och våra referenslägenheter 
gälla. Det uppfattas från enheternas håll 
att	de	nya	avtalen	är	skrivna	på	ett	sätt	
som uppmuntrar till kortare placeringar. 
I december tilldelades även Kustgatan 
och Uddängen ramavtal med Göteborgs 
Stad och avtalen började gälla den 1 
januari 2014. 

Antalet unga vuxna med behov av stöd 
har ökat under året. De personer som 
bor i våra boenden har allt svårare 
problem	med	droger,	psykisk	ohälsa	
och utanförskap i samhället. Vi ser en 

ökning av användandet av nätdroger. För 
dessa personer förs mer intensiva samtal 
med	socialtjänsten	i	syfte	att	de	ska	ha	
tillgång till rätt insatser. Denna grupp 
är mer utåtagerande och kräver ökade 
personalresurser för att säkerställa en 
god boende- och arbetsmiljö. Detta har 
medfört att vi har tittat över ensamtjänst-
göring framförallt nattetid. 

Stigbergskliniken har avtal med Västra 
Götalandsregionen	(VGR).	Kliniken	har	
avtal t o m 2014-12-31. Vi har träffat 
VGR	flertalet	gånger	under	2013	som	en	
del i den kommande upphandlingen.

VåRd, Boende & RehaBiliTeRing - 2013 i koRTheT
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poSiTiVT åR föR eRgon aRBeTSTRäning

Under året upplevde Ergon uppmuntran ifrån många olika samhällsaktörer. Exem-
pelvis	så	fick	vi	en	förfrågan	om	att	vara	delaktiga	i	Svenska	Miljöinstitutet	arbete	åt	
nordiska Ministerrådets utredning beträffande textil återanvändning. Försäkrings- 
kassan ville få tips och råd över hur de ska bedriva sitt arbete ur en värdegrund. 
Ergon blev intervjuad av Arbetsförmedlingen i hur man arbetar med AF Etablering. 
Övriga aktörer som visat ökat intresse är Kriminalvården, Borås högskola och Göte-
borgsregionens Arbetsmarknadsenheter.

inSamlade medel 2013

föRdelade på VåRa 

VeRkSamheTeR

Crossroads 4,1 %

Drottninggatan	36,8	%

Gatljuset 32 %

S:t	Johanneskyrkan	20,3	%

Volontärcentral 1,8 %

Kommunikation	5	%

1,8 %
5	%

32 %

4,1 %

20,3 %
36,8	%

VolonTäRaRBeTeT uTVeckladeS 

2013 var ett år då utvecklingen av volon-
tärarbetet tog ordentlig fart. Meningen 
med	volontärarbetet	är	att	det	tydligt	ska	
stödja	verksamheterna.	Och	det	gör	det	
verkligen. Göteborgs Stadsmission har 
fått en något förändrad grupp av vol-

inSamlade medel och 

BidRag 2010-2013
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2010	-	36	639	tkr

2011	-	36	118	tkr

2012	-	42	523	tkr

2013	-	49	633	tkr

ontärer	som	är	yngre	än	tidigare.	Detta	
beror bland annat på att vi valt att söka 
volontärer	via	Volontärbyrån	(en	nationell	
organisation som erbjuder kostnadsfri 
förmedling	av	volontärer).	

Under året gjordes en undersökning 
bland volontärer som tillsammans med 
övrig	omvärldsanalys	resulterade	i	en	
rapport.	Detta	ledde	i	sin	tur	till	att	en	ny	
vidareutbildning för volontärer påbörjades. 

•	Antalet	volontärer	var	171	per	den	31	
december 2013

•	175	nya	personer	har	under	året	visat	
sitt intresse för att bli volontärer 

•	84	personer	blev	volontärer,	vilket	är	
mer än dubbelt så många som det fun-
nits volontärplatser till

•	Medelåldern	för	alla	volontärer	var	52	
år	och	38	år	bland	de	nyrekryterade	

•	18	%	var	män	och	82	%	kvinnor	

•	14	256	volontärtimmar	rapporterades	
in under året
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Socialt arbete
2013 blev ett både arbetskrävande och händelserikt år för Göteborgs 

Stadsmissions sociala verksamheter. Aldrig tidigare har så många män-

niskor sökt sig till våra verksamheter. Detta visade sig även under julen 

då	vårt	firande	slog	 rekord	både	vad	det	gäller	antal	besökare,	 julbord	

och julklappar. 

Med tanke på de ökande behoven, framförallt vad det gäller barn, unga 

och	 familjer,	 är	det	 glädjande	att	 vi	under	hösten	2013	flyttat	 in	 i	nya	

ändamålsenliga lokaler på Drottninggatan. Samtidigt kan vi konstatera 

att socialtjänsten allt oftare avslår ansökningar om basala saker och då 

framförallt kläder, barns fritidsaktiviteter samt träning och rehabilitering.

Vi	ser	även	exempel	på	en	helt	ny	form	av	utsatthet.	Vi	ser	att	Europa	

finns	här	i	Göteborg	–	vi	ser	hur	människor	lämnar	sina	hemländer	och	

söker	sig	hit	i	förhoppning	om	att	finna	jobb	–	men	som	istället	hamnar	

i	fattigdom	och	utanförskap.	Trots	att	livet	är	mycket	svårt	i	Göteborg	är	

det ofta, utifrån ett försörjningsperspektiv, bättre här än i hemländerna. 

Att inte göra något åt deras situation kommer inte att minska migrationen, 

bara öka deras lidande. 
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allt fler faller 
mellaN stolarNa

Socialt arbete

DROTTNINGGATAN
Det är därför Göte-

borgs Stadsmission 

valde att samla alla 

verksamheter som 

möter barn, unga 

och familjer på ett 

ställe. I oktober 2013 

öppnade Drottningga-

tan mitt i centrala stan. 2013 var också året 

då Stadsmissionen slog alla tidigare rekord 

i att ta emot skänkta julklappar. Ökningen 

av göteborgarnas välvilja och engagemang 

för sina medmänniskor under december 

var påtaglig. Ett antal julbord kunde också 

erbjudas olika besöksgrupper under de-

cember. Under året kom förarbetet igång 

kring en verksamhet som vänder sig till unga 

föräldrar och deras barn. I början av januari 

2014 startade verksamheten.

Socialtjänsten begränsad 

–	Vi	har	under	det	senaste	året	sett	en	ök-

ning av besökare som inte längre får berät-

tigat bistånd av socialtjänsten. Vi kan också 

konstatera	att	allt	fler	människor	som	söker	

ekonomiskt stöd hos Göteborgs Stadsmis-

sion	uttrycker	självmordstankar.	Många	mår	

redan	dåligt	psykiskt	av	andra	anledningar	

och den alltmer hårdnande ekonomiska 

pressen förstärker det dåliga måendet och 

de ser många gånger med hopplöshet på 

sin situation, säger Maria Bäcklund. Det är 

oroande	att	allt	fler	faller	mellan	stolarna	

på så många olika nivåer. Tveklöst behövs 

Drottninggatan i tider då vi som redan har 

det	bra	har	fått	det	bättre	och	där	klyftorna	

har vuxit sig större och större. 

när det kommer till socialtjänsten så avslår 

de allt oftare ansökningar om basala saker 

och då framförallt kläder, barns fritidsaktivi-

teter samt träning och rehabilitering. Maria 

berättar att fritiden är oerhört viktig för barn 

och ungdomar och att Drottninggatan prio-

riterar detta i form av ekonomiska medel, 

läger och aktiviteter. 

unga mår dåligt 

–	Men	vi	ser	även	att	alltför	många	unga	

hamnar	utanför,	allt	för	tidigt.	Oftare	

framkommer det i samtal med unga och 

unga vuxna att de varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Det är en ökning som skett 

under	kort	tid	och	där	vi	tror	att	det	finns	ett	

stort mörkertal. Samtidigt ser vi att anta-

let	ungdomar	som	inte	finns	med	i	något	

sammanhang tenderar att öka och därmed 

ökar också isoleringen och utanförskapet. Vi 

möter framförallt de unga på vår samtals-

mottagning men också i vår fältverksamhet 

ute på stan, säger Maria Bäcklund.

Den	sociala	och	ekonomiska	fattigdomen	får	allt	tydligare	konsekvenser	och	

leder	till	utsatthet	och	utanförskap.	Allt	fler	grupper	fastnar	mellan	de	olika	

instanserna i samhället och det är svårt att få rehabiliterande insatser, som 

leder tillbaka till ett innanförskap.

–	När	vi	idag	ser	ut	över	vår	stad	ser	vi	stora	behov	och	vi	kan	bara	konsta-

tera	att	människors	behov	inte	alltid	blir	tillfredsställda	av	det	offentliga. När,	

eller om, det offentliga brister i sitt uppdrag får det allvarliga konsekvenser 

för den enskilda människan lika väl som det får effekter för vår organisation, 

säger enhetschefen för Drottninggatan Maria Bäcklund.

•	840	familjer	har	fått	hjälp	och	

stöd	via	vår	Rådgivningsbyrå.	

•	207	familjer	fick	julhjälp.

•	260	ungdomar	har	genomfört	 

2 023 samtal på vår samtals-

mottagning.

•	Våra	ungdomsfältare	har	haft	

kontakt	med	2	835	ungdomar.

•	340	personer	vistades	på	vårt	

sommarläger, varav 120 barn.

•	Under	2013	förmedlade	

second hand/insamlingscen-

tralen mer insamlade varor till 

de sociala verksamheterna än 

tidigare år. Enbart Rådgivnings-

byrån	fick	under	2013	rekvisi-

tioner	för	350	000	kronor.
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Socialt arbete

–	Att	få	vara	med	

och hjälpa till, be-

stämma över ak-

tiviteter, mat med 

mera är viktigt för 

våra gäster. helt 

plötsligt uppstår 

en massa positiva 

sidoeffekter. Ett arbetspass i klädförrådet 

innebär en gratis lunch. På det sättet blir 

kollektivet	tydligare	och	skillnaderna	mellan	

gäster och personal suddas ut. Det blir ett 

Gatljuset för alla. numera försöker vi skapa 

delaktighet så ofta det går. Så fort vi står 

inför förändringar på Gatljuset så frågar vi 

alltid gästerna innan ändringarna genom-

förs, säger Daniela.

2013 ändrades gatljusets fokus 

Tidigare har alltid nattplatserna varit vikti-

gast, men från årsskiftet ändrades det till 

att	gälla	dag-	och	kvällsverksamheten.	Nya	

arbetsmetoder utvecklades. Ett exempel är 

att det startades en aktivitetsgrupp bestå-

ende av gäster på Gatljuset.

–	Bio	är	den	populäraste	aktiviteten	bland	

gästerna, säger Daniela. Men vi har också 

sett	ett	stort	behov	av	sysselsättning	i	

vardagen. Det gör något med människan 

–	även	om	man	är	i	ett	aktivt	missbruk.	

Därför är det så viktigt med delaktigheten. 

Ett exempel på det är att gästerna själva 

ordnade	med	vår	senaste	nyårsfest.	De	

fixade	själva	fram	mat	och	underhållning	

till festen.

hemlösa åker på sommarläger 

I	planeringen	för	sommaren	finns	ett	par	

besök på Stadsmissionens läger inlagda. 

Det blir tredje året i rad som gäster från 

Gatljuset besöker lägret. Daniela menar att 

det	är	mycket	lyckat	och	uppskattat.	Den	

kommande sommaren kommer kollektivet 

även att åka ut till Göteborgs Stadsmissions 

stuga på Vrångö, som en del av aktivite-

terna.

–	Nästa	steg	blir	att	få	gästerna	mer	aktiva	

i samhällsdebatten. Det är av vikt att vi inte 

ska behöva företräda eller prata för våra 

gäster.	Det	är	mycket	viktigare	att	de	gör	

det själva. Det handlar återigen om delak-

tighet och att kunna växa med förtroendet 

och	ansvaret.	Där	finns	också	drivkraften	

för en personlig utveckling att i en förläng-

ning kunna lämna både missbruk och 

hemlöshet.

Vad har varit viktigast på Gatljuset under 2013? 

–	Bemötandet.	Ja,	det	är	nog	bemötandet	av	våra	gäster	vi	har	arbetat	med	

mest det gångna året. I och med att personalgruppen började engagera 

gästerna och inbjöd dem att vara delaktiga i det som händer på Gatljuset 

har antalet avvisningar och andra struliga incidenter minskat, säger Daniela 

Andreoli enhetschef på Gatljuset. 

GATLJUSET & 
CROSSROADS

äNDrat bemötaNDe 
skapar DelaktIGhet

•	Gatljuset	tillhandahöll	under	

året	3	926	sängplatser	nattetid.	

•	Vi	har	regelbundna	brukarråd	

på Gatljuset 

•	Det	personliga ombudet på 

Gatljuset	arbetade	med	54	

ärenden	under	2013.	36	av	

dessa avslutades under året då 

målet uppnåtts. 

•	Crossroads	har,	från	nov-

ember 2012 haft 484 unika 

besökare	fördelat	på	4	658	

besök.

•	Vi	har	i	en	rapport	samt	i	

debattartiklar redovisat EU-

migranternas situation samt 

föreslagit konkreta åtgärder 

som därefter genomförts.
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Socialt arbete

vIktIGast av allt -
mötesplatseN

S:T	JOHANNES-
KyRKAn

–	I	en	verksamhet	som	S:t	Johanneskyrkan	finns	det	ett	ständigt	liv.	Människor	

kommer och går hela tiden. En del av dem har sitt andra hem här. Andra kommer 

hit,	går	på	möte,	fikar	och	går	vidare.	Sedan	finns	det	de	som	bara	kommer	då	

och	då	–	för	att	gå	i	gudstjänst,	köpa	en	billig	fika,	hämta	bröd	eller	bara	ta	del	

av	den	gemenskap	som	finns	i	kyrkan,	säger	Lasse	Jutemar	enhetschef	i	S:t	

Johanneskyrkan.	Men	gemensamt	för	dem	alla	är	att	de	har	sökt	sig	till	kyrkan	

för en anledning. Det är själva mötesplatsen som bildar navet.

En annan gemen-

sam nämnare för 

många av besö-

karna	i	kyrkan	är	den	

positiva riktningen 

som	finns	i	deras	

liv. Storheten med 

S:t	Johanneskyrkan	

är att det är lätt att dras med i en uppåtgå-

ende spiral. Eftersom samma besökare har 

liknande erfarenheter av tidigare missbruk, 

hemlöshet	eller	utanförskap	gör	det	kyrkan	

till	en	läkande	miljö	med	mycket	värme	och	

omtanke.	Där	och	då	uppstår	en	trygg	och	

välkomnande atmosfär.

caféet är hjärtat i kyrkan 

–	Stommen	i	kyrkan	är	caféet,	som	är	öppet	

alla dagar i veckan. Alla bakade bröd, bullar 

och	bakelser	är	skänkta.	Och	de	som	arbe-

tar	där	skänker	av	sin	egen	tid	–	de	flesta	

är	volontärer	som	driver	caféet.	Just	brödet	

är	en	viktig	del	av	kyrkan.	Eftersom	vi	får	så	

pass	mycket	bröd	kan	vi	också	dela	med	

oss i rikliga mängder, säger Lasse Jutemar.

Välbesökta gudstjänster 

Två	gånger	i	veckan	firas	det	gudstjänst	i	S:t	

Johanneskyrkan.	Varje	onsdagkväll	samlar	

Johannesmässan ett stort antal besökare. 

Innan mässan serveras soppa och smörgås 

och	efteråt	fikar	man	tillsammans.	På	sön-

dagsförmiddagarna	firas	dessutom	guds-

tjänst	eller	mässa	i	kyrkan.	

Teater för tredje året i rad 

Lasse berättar att en stor händelse för 

personalen	och	besökarna	i	kyrkan	var	den	

omfattande renoveringen av S:t Johannes-

kyrkan.	Halva	kyrkans	exteriöra	fasad	samt	

alla	fönster	fick	ett	rejält	lyft.	Under	det	

gångna året ökade också det kulturella utbu-

det. För tredje gången sattes en teaterföre-

ställning upp tillsammans med Folkteatern. 

I	december	spelades	Happyland	1979	för	

andra gången. Alla på scenen vara amatörer 

och där Folkteatern stod för det professio-

nella	runt	omkring	–	regi,	scenografi,	ljus/

ljud, musik m.m. 2013 hängdes tre olika 

konstutställningar till besökarnas beskådan. 

det är så här en kyrka ska fungera 

–	Vi	har	genom	åren	alltid	erbjudit	ett	antal	

föreläsningstillfällen, så även 2013. Fast 

förra året blandade vi kända författare med 

samtidstänkare och då oftast kring ”ett håll-

bart	samhälle”.	Och	som	vanligt	har	vi	haft	

en hel del studiebesök. Många församlingar 

väljer att komma hit och bekanta sig med 

vårt	speciella	kyrkorum.	Att	ha	ett	café	inne	

i	en	kyrka	är	nytt	för	många.	När	de	flesta	

lämnar	kyrkan	säger	de	ofta	samma	sak.	

”Det	är	så	här	en	kyrka	ska	fungera	–	att	

vara en mötesplats”, avslutar Lasse Jutemar. 

•	Vi	har	besökt	alla	församlingar	

i	Svenska	kyrkan	i	Göteborg	

och frågat om deras behov. Vi 

har utsett två kontaktpersoner 

som ansvarar för kontakten med 

församlingarna. Vi skickar ett 

nyhetsbrev	till	församlingarna	två	

gånger varje termin.

•	Jul-	och	nyårshelgen	var	som	

vanligt välbesökt. Glädjande är 

att	fler	besökte	S:t	Johannes-

kyrkan	de	andra	dagarna	utöver	

julaftonen.

•	15	olika	självhjälpsgrupper	i	S:t	

Johanneskyrkan	genomför	30	

möten varje vecka. 
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gatljuset 
Arbete med människor som 
lever i hemlöshet och ofta med 
ett aktivt missbruk. 

andras omsorg skänker glädje 

”På	Rådgivningsbyrån	har	vi	kontakt	med	en	kvinna	som	lever	ensam	med	sin	12-årige	

son.	Hon	har	sjukersättning	och	det	finns	egentligen	aldrig	pengar	för	henne	och	sonen	

att unna sig något. Det är svårt att år efter år leva så. Kvinnan hörde av sig till oss inför 

julen och undrade om ett ekonomiskt bidrag till julklappar och julmat. 

Detta året hörde många familjer av sig till Göteborgs Stadsmission  för att hjälpa en familj 

som	inte	hade	råd	att	köpa	julklappar	till	sina	barn.	En	av	dessa	familjer	fick	en	önske-

lista	från	kvinnan	som	hört	av	sig	till	oss.	Hon	berättar	att	hennes	son	aldrig	fått	så	fina	

julklappar.	Sonen	hade	önskat	sig	en	radiostyrd	bil	och	det	fick	han.	Han	säger	att	det	är	

den bästa present han fått i hela sitt liv och han är ute och kör med den nästan varje dag. 

Det var också så roligt för honom att känna sig som andra barn då han berättade i skolan 

om vad han fått i julklapp.” 

Socialt arbete 2013 

här följer några exempel hur det går i det sociala arbetet

SocialT aRBeTe  
idag

STadSmiSSionenS  
mål

Vad Vi  
uTRäTTaT 2013

Under 2013 fokuserade vi på 
brukarinflytande	och	delaktighet.	
Brukarråd infördes, ett par per 
termin,	vilka	bl	a	ledde	till	fler	
gemensamma aktiviteter.

Vi	ska	finnas	till	främst	för	dem	
som ingen annan möter, som 
andra gett upp hoppet om och 
göra det ingen annan gör.

”Skönt att få vara en räka som glider runt  
i majonnäsen”
Maria Edlind är tacksam för all hjälp hon fått av Göteborgs Stadsmission. Förutom att man 

upplåter lokaler till självhjälpsgrupper, har hon själv fått hjälp med matkassar, subventionerade 

rekreationsresor och samtal. Men framförallt är hon tacksam för Stadsmissionens senaste 

teaterprojekt tillsammans med Folkteatern.

–	Att	vara	med	i	Happyland	1979	har	gett	mig	en	genuin	glädje.	Jag	har	fått	en	ny	mening	

med mitt liv och jag har börjat utveckla andra sidor av mig själv.

–	Jag	har	haft	många	jobbiga	år,	så	det	vore	skönt	att	få	vara	en	räka	som	glider	runt	i	 

majonnäsen ett tag. Jag vill fotografera, dansa, spela teater och skratta tillsammans med 

mina	vänner	här	i	S:t	Johanneskyrkan.

S:t Johanneskyrkan 
En mötesplats med gemen-
skap och en helande miljö. 

Teatersamarbete mellan oss, Folk-
teatern och Unga Folkteatern. Skapa 
möten mellan människor med olika 
livserfarenhet och bakgrund. Vår 
styrka	ligger	i	vår	mångfald.	

Vi	ska	finnas	till	främst	för	dem	
som ingen annan möter, som 
andra gett upp hoppet om och 
göra det ingen annan gör.

drottninggatan 
Information, rådgivning, stöd, samtal 
och gruppverksamhet för barn, 
unga och familj. 

Under	2013	flyttade	vi	till	nya	
lokaler - allt för att öka stödet till 
besökarna.	Där	finns	all	kompetens	
samlad. nu behöver inte besökare 
söka	upp	oss	på	flera	ställen	i	stan.	

Vi	ska	finnas	till	främst	för	dem	
som ingen annan möter, som 
andra gett upp hoppet om och 
göra det ingen annan gör.
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Äldreomsorg
2013 var ett bra år för äldreomsorgen inom Göteborgs Stadsmission. 

Det handlar först och främst om de goda och glada tillrop vi fått från de 

boende. De äldre som bor på något av våra äldreboenden har, genom 

offentliga enkäter, uttalat sig positivt till Göteborgs Stadsmissions omsorg. 

En enkät placerade till och med Götaholms äldreboende i Gamlestaden 

i toppen bland alla äldreboenden i hela Göteborg. Enligt en enkätunder-

sökning som gjordes på Berzelius äldreboende i Mölndal var 89,3 % 

nöjda med bemötandet och kände förtroende för personalen.

Även de äldre som anlitar Göteborgs Stadsmissions hemtjänst i Mölndal 

var positiva till den omsorg som gavs. hela 100 % av de boende sva-

rade att personalen bemöter dem på ett bra sätt. 90 % svarade att de 

är	mycket	nöjda	med	sin	hemtjänst.
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för vems skull  
är vI här?

I arbetet med att 

utveckla omsorgen på 

Berzelius var 2013 ett 

bra år. Många av de 

anställda gick under 

året en demensutbild-

ning. Tips och råd från 

föreläsningar kunde 

senare praktiseras i verkligheten. Persona-

len	reflekterade	tillsammans	och	kunde	på	

det sättet stödja varandra. 

–	Det	var	roligt	att	se	hur	väl	utbildningen	

togs emot och att den gjorde sådan skillnad 

för våra boende, säger Brigitta. Alla an-

ställda	fick	också	möjlighet	att	gå	en	stroke-

utbildning förra året. Vi var rörande överens 

om att utbildningen hade varit intressant 

och lärorik.

nationell värdegrund 

Ett annat större arbete som upptog större 

delen av 2013 var kring det nationella 

värdegrundsarbetet. Alla gruppledare deltog 

och samtalade regelbundet kring ett antal 

nyckelord	–	t.ex.	trygghet,	integritet,	respekt,	

självbestämmande och medbestämmande. 

–	På	det	sättet	höll	vi	värdegrundsarbe-

tet aktuellt under en längre tid. Många i 

personalen var väldigt glada och stolta 

över arbetet. några uttalade med glädje 

sina	känslor	–	”tänk	att	få	avsätta	arbetstid	

för detta”, säger Brigitta Andersson. Men 

värdegrundsarbetet måste ständigt hållas 

vid liv. Vi måste alltid ställa oss frågan ”För 

vems skull”? Dessutom kan många av oss 

nu	sätta	ord	på	det	vi	gör	i	vardagen.	Och	

det skapar intressanta diskussioner och kan 

enklare sättas i ett sammanhang.

populära aktiviteter

Sedan tidigare har de boende på Berzelius 

fått mer tid för utevistelse. Det arbetet utvid-

gades under 2013. En dag i veckan är det 

utedag. Personal och boende samlas på 

gården	i	nästan	alla	vädertyper	för	att	fika,	

lyssna	på	musik	och	umgås	tillsammans.	

Men mest populärt är nog ändå att få bada 

och	få	känna	sig	ompysslad	i	spa-rummet.	 

–	Att	få	bada	i	varmt	vatten	i	rofylld	miljö	

gör att de äldre känner mindre oro. Därtill 

blir	sömnen	oftast	mycket	bättre	efter	ett	

bad, berättar Brigitta.

Viktiga vikarier

För att ett stort äldreboende som Berzelius 

ska kunna fungera krävs en mängd vikarier. 

Brigitta Andersson poängterar innerligt vilka 

duktiga vikarier de har. Många av dem är 

studenter. 

–	För	att	få	våra	vikarier	att	känna	sig	mer	

delaktiga satsar vi lite extra på dem. Genom 

att t.ex. inbjuda till samtal om etik i vården 

känner många sig mer värdefulla. Att få 

uppmärksamhet på det sättet uppfattas 

positivt.	De	känner	sig	viktiga	och	vi	får	fler	

engagerade	vikarier	–	samtidigt.

Äldreomsorg

–	Den	frågan	måste	vi	ställa	oss	hela	tiden,	säger	Brigitta	Andersson,	grupp-

ledare	på	Berzelius	äldreboende	i	Mölndal.	Varje	dag.	Om	vi	slutar göra det 

försvinner förutsättningarna för att utföra ett bra arbete.  

–	När	de	äldre	flyttar	in	till	oss	har	de	hela	sitt	liv	med	i	bagaget.	Den	res-

pekten får vi aldrig glömma i mötet med våra boende. Vi som arbetar här är 

dessutom bara besökare i deras hem. Genom att skapa delaktighet så ofta 

det	går	blir	resultatet	förvånansvärt	mycket	bättre.

BERzELIUS  
ÄLDREBOENDE

på Berzelius äldreboende i 

mölndal finns	86	lägenheter.	67	

av lägenheterna är avsedda för 

en	person	och	har	en	yta	på	35	

m2. Lägenheterna är gruppe-

rade 8-9 st på varje våningsplan 

och har gemensamt vardags-

rum, kök och inglasad balkong. 

Dessutom	finns	19	lägenheter	

med hemtjänst, fördelade på 

ettor, tvåor och treor. De större 

lägenheterna gör det möjligt för 

två personer att bo tillsammans.

På	Berzelius	finns	ett	aktivitets-

centrum som också riktar sig till 

personer utanför boendet.

inget nytt avtal 

Mölndals stad beslutade den 31 

januari om tilldelning angående 

upphandlingen av Berzelius äld-

reboende.	Tyvärr	blev	Göteborgs	

Stadsmission inte valda som 

leverantör. Vårt avtal löper fram 

till den 30 september 2014.
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Äldreomsorg

De	flesta	som	

bor på Götaholm 

har levt större 

delen av sitt liv 

i Östra Göte-

borg. Marianne 

berättar att det 

är viktigt för de 

äldre att fortsätta att vara en del av stadsde-

lens liv. Därför lägger personalen extra tid åt 

lokala	händelser	som	kan	intressera	flera	av	

de boende. Men det handlar också om att 

få ge mer tid åt det vardagliga, som att dela 

fina	måltider	tillsammans,	lösa	korsord	och	

att	erbjuda	gymnastikpass	regelbundet.

Vi satsar extra på de anhöriga 

–	På	sommaren	grillar	vi	ibland	och	kaffe-

repen blir både roligare och trevligare. Våra 

anhörigträffar satsar vi lite extra på och de 

har	blivit	riktiga	succéer.	På	hösten	har	vi	

också alltid fest med kräfttema med lång-

bord, allsång och lotterier, säger Marianne 

Pettersson.

Senior alert 

I övrigt arbetar Götaholm sedan en tid med 

Senior Alert. Senior Alert är ett nationellt 

kvalitetsregister för vård och omsorg där 

äldre	alltid	ska	känna	en	trygghet	med	att	

personalen arbetar preventivt med:

•	Att	det	finns	risker	för	fall,	trycksår,	under-

näring och ohälsa i munnen 

•	Att	det	görs	åtgärder	för	att	alla	ska	må	bra 

•	Att	åtgärderna	följs	upp	och	att	de	gör	

skillnad 

•	Att	personalen	lyssnar	på	alla	behov	och	

att det gör skillnad

om att att ta social hänsyn 

	–	Vi	samarbetar	allt	oftare	med	Försäk-

ringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi för-

söker, så ofta vi kan, ge plats för arbetsträ-

nare eller språkelever från SFI-utbildningar 

(SFI=Svenska	för	invandrare).	Vi	tycker	vi	

kan göra skillnad för människor i utanför-

skap.	Det	handlar	om	att	ta	social	hänsyn	

för medmänniskor i vår närhet. Vår egen 

präst	Marika	Palmdahl	har	varit	här	vid	flera	

tillfällen och pratat om Göteborgs Stadsmis-

sions värdegrund. Där har det lokala samta-

let kring just vår egen värdegrund fungerat 

som en språngbräda för vårt eget agerande, 

säger Marianne Pettersson. 

att Göra varDaGeN 
mer aktIv
–	Under	2013	har	vi	haft	stort	fokus	på	aktiviteterna	för	de	boende.	Att	

skapa	fler	tillfällen	och	göra	det	på	ett	mer	strukturerat	sätt.	Nu	tycker	jag	

att vi fått till det riktigt bra, säger enhetschefen för Götaholms äldreboende 

Marianne	Pettersson.	Bingo,	fika	i	trädgården	blandas	idag	med	planerade	

utflykter.	Skillnaden	är	att	aktiviteterna	alltid	är	schemalagda,	vilket	gör	det	

lättare för både de boende och personalen. Frågar vi de boende är svaren 

alltid	de	samma	–	”vi	vill	ha	fler	aktiviteter”,	säger	Marianne	med	ett	leende.

GÖTAHOLMS	 
ÄLDREBOENDE

göteborgs bästa äldreboende

I	början	av	2013	fick	vi	

resultaten på de enkäter som 

gjordes under 2012. Göta-

holms äldreboende hamnade 

på en topp-placering, vilket vi 

givetvis	är	mycket	stolta	över.	

Betygsättningen	gjordes	av	de	

äldre själva.

Stort omvårdnadsbehov 

Boendeformen på Götaholm är 

lämplig för äldre personer med 

stort omvårdnadsbehov. Varje 

våningsplan försöker erbjuda 

en så meningsfull dag som 

möjligt. På programmet står 

musikunderhållning,	gymnastik	

och bingospel, liksom gemen-

sam tidningsläsning. Man håller 

också	studiecirklar,	gör	utflykter,	

anordnar	gemensamt	firande	

vid högtider och umgås vid 

anhörigträffar.

Individuella biståndsbedöm-

ningar ligger till grund för 

inflyttning.
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Bertil valde hemtjänst från  
göteborgs Stadsmission
Bertil började med hemtjänst i oktober 2010. Bertil bor i Mölndal. 

Mölndals	Stad	har	valt	att	använda	sig	av	Lagen	om	valfrihetssystem	

(LOV).	Bertil	valde	Göteborgs	Stadsmission	som	utförare	för	insat-

serna städ, tvätt och inköp. I början av 2013, efter en vistelse på 

sjukhus, kom Bertil åter hem. han blev beviljad mer insatser för att 

klara sin hemgång. han valde fortsatt hjälp och stöd från Stadsmis-

sionens hemtjänst. Under början av 2014 försämrades Bertil hastigt 

och Göteborgs Stadsmissions hemtjänst svarade upp med utökade 

insatser. För Bertil fungerade hemtjänsten som spindeln i nätet med 

ett	ansvar	för	att	han	mådde	bra	och	fick	rätt	hjälp	i	hemmet.	Bertil	trivdes	bra	med	

hemtjänsten	och	är	mycket	nöjd	med	den	personal	som	kom	hem	till	honom.	Under	första	

kvartalet	av	2014	beviljades	Bertil	ett	särskilt	boende	och	flyttade	till	ett	av	kommunens	

äldreboenden. hans hemtjänstresa var då slut och för honom innebar den många intres-

santa möten och diskussioner - att få lära sig om mobiltelefoner, snacka fotboll och att få 

den omvårdnad han behövde. 
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Arbetsträning
På Ergon arbetsträning möts många människor som stått utanför 

arbetsmarknaden länge. Göteborgs Stadsmission har lång erfaren-

het av arbetsträning och utifrån förmåga får varje människa växa i 

sin egen takt. Arbetsträningen sker i verklighetsnära former. Stor vikt 

läggs vid samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar. Målsätt-

ningen är att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden.

Ergon arbetsträning har valt att arbeta på ett eget, unikt sätt. Bland 

konkurrenterna	finns	många	aktörer,	men	väldigt	få	kan	erbjuda	egna	

arbetsplatser. Men det gör Ergon. På det sättet kan personer snabbt 

komma in i en aktivitet. Med en stor kapacitet för runt 120 personer 

är Ergon störst i Göteborg. I många fall kan de erbjuda en plats redan 

efter en vecka.

Den störste uppdragsgivaren de senaste åren är Arbetsförmedlingen.
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erGoN - eN uNIk arbetsplats

Arbetsträning

Det som Ingvar ber-

ättar	klarar	inte	syste-

men av idag. Men 

det kan Göteborgs 

Stadsmission. Med 

korta beslutsvägar 

och	stor	flexibilitet	

kan många situatio-

ner lösas för den enskilda människan. 

–	Det	är	ju	därför	vi	finns	–	för	att	värna	om	

individen, människan, säger Ingvar. 

–	Svårigheten	för	Ergons	verksamhet	är	att	

vi inte vet vilket uppdrag vi har för varje år. 

Vi försöker ta varje passning vi får. Men det 

är ju svårt att sätta upp effektiva mål när vi 

på förhand inte vet vilken målgrupp vi har 

att arbeta med. Trots svårigheterna med 

att	ständigt	byta	fokus	och	inrätta	sig	i	nya	

situationer går det bra för oss. Vi har en stor 

fördel i våra egna resurser, vår höga kom-

petens och långvariga erfarenhet, berättar 

Ingvar Götborg. 

under 2013 förnyades uppdraget från 

Arbetsförmedlingen	Etablering	med	ytter-

ligare ett år. Det handlar främst om att få 

nya	svenskar	in	på	arbetsmarknaden	genom	

studier och praktik. Projektet går ut på att 

personerna	har	SFI-studier	cirka	15	timmar	

i veckan, praktik i 20 timmar samt sam-

hällsinformation. Förra året förlängdes också 

uppdraget kring jobb- och utvecklingsgarantin 

med ett år. Inom Ergons ramar erbjuds även 

människor	med	psykisk	funktionsnedsätt-

ning	sysselsättningsplats	via	Arbetsförmed-

lingen	–	kallat	RESA.	RESA	innebär	upp	till	

12	månaders	meningsfull	sysselsättning	

med rehabiliterande insatser. Deltagarna 

får själva, utifrån sina egna förutsättningar, 

utveckla sin arbetsförmåga.

– en del människor känner att de har kom-

mit till vägs ände.	Där	det	inte	finns	några	

alternativ	kvar.	Det	handlar	mycket	om	att	få	

tillbaka livsgnistan och viljan att ha ett jobb, 

säger Ingvar Götborg. I den här branschen 

finns	många	aktörer	som	erbjuder	hjälp,	

men	de	flesta	har	inga	egna	arbetsplatser.	

Men det har vi. På det sättet kan personer 

snabbt komma in i en aktivitet.

ergon är på det sättet unikt i göteborg. 

Med en stor kapacitet för runt 120 personer 

är Ergon störst i Göteborg. I många fall kan 

Ergon erbjuda en plats redan efter en vecka. 

–	I	dagens	samhälle	är	allt	så	kortsiktigt.	Vi	

har	byggt	vår	verksamhet	helt	tvärtom.	Hos	

oss	finns	stora	lokaler	gjorda	för	arbetsträ-

ning	på	lång	sikt.	Det	vi	gör	–	det	gör	vi	på	

riktigt. Vi har arbetsplatser med autentiska 

arbetsuppgifter.	Vi	finns	i	ett	sammanhang	

där	det	ska	kännas	betydelsefullt	och	där	

det ska göra skillnad för våra arbetstränare/

praktikanter, avslutar Ingvar Götborg.

–	Hur	vi	uppfyller	Göteborgs	Stadsmissions	ändamålsparagraf	är	ibland	

svårt	att	mäta.	Orden	är	Ingvar	Götborgs.	Ingvar	arbetar	som	enhets-

chef för Ergon arbetsträning. han ger ett exempel på vad han menar. 

”En kvinna blir erbjudan en lägenhet sista torsdagen i månaden. Dagen 

efter,	på	fredagen,	ska	hyran	betalas.	Kvinnan	klarar	inte	det.	Göteborgs	

Stadsmission	betalar	hyran	som	kvinnan	senare	ska	avbetala.	Det	är	där	

–	i	den	svenska	byråkratin	–	som	Stadsmissionen	gör	ett	jättearbete.	I	

det	stelbenta	systemet	kan	vi	göra	vårt	bästa”,	säger	Ingvar.

ARBETSTRÄnInG

nytt - ergon Service 

Under förra året tillkom Ergon 

Service, en funktion inom 

Göteborgs Stadsmission som 

syftar	till	att	stödja	övriga	

verksamheter med vaktmästeri, 

städ, gröna jobb etc. 

Samarbete med snickeri 

Den första mars utökades sam-

arbetet med hallgrens snickeri, 

där nu även en instruktör med-

verkar från hallgrens på plats i 

Ergons snickeri.

kompetensutveckling 

Vårt arbetssätt präglades 2013 

av att arbetsgrupper genomförde 

ett antal olika studiebesök och 

utbildningstillfällen.
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att bli bemött med respekt 

”På Ergon har jag fått arbeta i min egen takt och under eget ansvar. Jag har 

fått bra stöd och uppmuntran från min kontaktperson och annan personal. 

Här	har	jag	alltid	blivit	bemött	med	respekt	och	träffat	många	nya	personer,	

både svenskar och människor med andra nationaliteter. Trevligt. Min tid 

på	Ergon	innebar	också	att	jag	fick	en	tydlig	kontinuitet	med	regelbundna	

arbetstider.	Jag	har	trivts	väldigt	bra	och	jag	hade	önskat	vara	här	ytterli-

gare ett halvår till. Ett halvår var för kort. Jag kommer att sakna tiden och 

personerna här. Alla är väldigt trevliga och vänliga och här har jag mötts 

med respekt.”

här behandlas alla lika 

”Det här är min första arbetslivserfarenhet efter att jag kom till Sverige. 

här har jag lärt mig ett professionellt arbete, men också hur jag 

kan	anpassa	mig	själv	till	nya	arbetsvillkor	och	hur	jag	kan	uppfylla	

Ergons organisatoriska mål. Jag förstår bättre hur jag skapar en god 

arbetsrelation med mina handledare och närmaste kollegor. Jag 

är	mycket	imponerad	av	atmosfären	på	arbetsplatsen	-	här	får	alla	

respekt och behandlas lika av de anställda. Tack!”

Från	personliga	utvärderingar	av	sysselsättningsfasen

Arbetsträning
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Vård, boende
& rehabilitering

De som bor i våra boenden har allt svårare problem med droger, 

psykisk	ohälsa	och	utanförskap	i	samhället.	Vi	ser	också	en	ökning	

av användandet av nätdroger. Gruppen vi möter är mer utåtagerande 

och kräver ökade personalresurser för att säkerställa en god boende- 

och arbetsmiljö. Därför fokuserar vi alltmer på att stödet vi ger ska bli 

så bra och anpassat som möjligt.

På Stigbergskliniken märker vi av att patienterna som är inlagda på 

avgiftning ofta har tillitsbrist. Vi har därför valt att arbeta med en pro-

fessionell sjukvård baserad på stor empati och ödmjukhet.

Statistik och erfarenhet har under året också gjort oss varse att ung-

domar och unga vuxna inte mår bra. Antalet unga vuxna med behov 

av	stöd	har	tyvärr	ökat	under	året.

22 23



–	Den	stora	föränd-

ringen handlar om 

att vi har dragit ner 

på antalet regler och 

krav för våra boende. 

Nu	gäller	bara	hyres-

lagen	–	som	för	vem	

som helst. Männis-

korna som bor hos oss är vana vid att sam-

hället ställer högre krav på dem än för oss 

”vanliga”. Att bli av med reglerna var som 

att normalisera hela situationen kring att 

ha en egen bostad. nu fokuserar vi mer på 

att stödet ska bli så bra och anpassat som 

möjligt.	De	boende	vill	alltmer	ha	inflytande	

över	sitt	stöd.	Vissa	vill	ha	mer	stöd	–	andra	

mindre, säger Karin.

Såg ni någon förändring under 2013? 

–	Det	mest	synliga	är	nog	att	vi	tog	emot	

fler	unga	vuxna	under	25	år.	En	del	av	dem	

kommer från institutionsboenden. Då får vi 

ställa om och erbjuda ett delvis annat stöd 

än vad vi är vana vid från vuxenstödet. 

–	Men	annars	är	åldersspannet	stort.	Den	

äldste vi arbetar med just nu är 84 år och 

har även hemtjänst genom äldreomsorgen. 

Men hemlöshet drabbar alla grupper och 

åldrar i samhället och vi som organisation 

ska inte dela in människor i fack. Vi möter 

människor	–	med	eller	utan	missbrukspro-

blematik	eller	psykisk	ohälsa.	Vi	lägger	ingen	

värdering	i	det.	Och	vi	är	dessutom	fullt	

kapabla att göra det. Jag känner mig stolt 

över att vi inte delar in människor i katego-

rier utan istället fokuserar på människan och 

det som förenar dem, nämligen bostads-

lösheten. Vi möter Pelle som Pelle är, säger 

Karin Silva.

Karin berättar att personalen ofta reflek-
terar kring hur samhället länge har katego-

riserat människor. I alla tider har gruppen 

bostadslösa behövt prestera mer än alla 

andra. Kraven är ofta högre ställda.  

–	Har	du	dessutom	ett	missbruk	hamnar	du	

längst ner i rankingen, säger Karin. Genom 

att	få	ett	större	inflytande	över	sitt	liv	desto	

mer	ger	det	tillbaka	i	form	av	välbefinnande,	

självkänsla och ansvar. 

karin återkommer till rubrikens påstående 

och att det är det som är helt grundläggande 

och som alltid prioriteras. Att vi människor 

ska få ha ett hem. Det är liksom grundpålen 

i livet. 

–	Man	behöver	inte	gå	längre	än	till	sig	själv	

i	detta.	Om	jag	tänker	att	jag	vore	utan	hem	

och utan bas - hur skulle då allt annat i livet 

fungera - jobb, relationer, föräldraskap? Det 

är en relevant fråga att ställa sig. Svaret är 

ganska	enkelt,	jag	hade	aldrig	fixat	det.	Att	

bollas fram och tillbaka mellan olika instan-

ser. Bo tillsammans med andra människor 

jag inte valt, dela toalett, bli utkastad om jag 

inte	följde	all	struktur	–	nej	fy.	Det	hade	jag	

aldrig klarat av. Men, tänk så många i vårt 

samhälle som lever just det livet. DET är min 

stora drivkraft - att få vara med och förändra 

till ett mer humant och inkluderande samhälle.

att bo är eN 
mäNsklIG rättIGhet

Vård, boende & 
rehabilitering

–	Jag	har	tur.	Jag	har	förmånen	att	ha	kollegor	som	går	till	jobbet	med	inställ-

ningen att det är en mänsklig rättighet att ha en egen bostad, säger Karin 

Silva,	enhetschef	för	Göteborgs	Stadsmissions	Stöd-	och	tillsynsboende.	Och	

vet du vad? Det märks även på hur det går för våra boende i verksamheten.

nya ramavtal 
Den	1	april	2013	började	nya	

ramavtal med Göteborgs Stad för 

Stigberget, Öjersjö, Brattås och 

våra referenslägenheter gälla. I 

december 2013 tilldelades även 

Kustgatan och Uddängen ram-

avtal med Göteborgs Stad och 

avtalen började gälla den  

1	januari	2014.	Dessa	avtal	bygger	

på en behovsbedömningsmodell 

konstruerad av Göteborgs stad.  

missbruk och/eller psykisk ohälsa 

Att söka hjälp om man hamnat i 

missbruk eller om man lider av 

psykisk	ohälsa	kan	vara	ett	svårt	

steg att ta. Göteborgs Stadsmis-

sion har en rad olika alternativa 

boenden runt om i göteborgs-

trakten. Alla boenden bedrivs 

utifrån	Socialtjänstlagen	(SOL).

BOENDE	MED	STÖD
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Majoriteten av 

patienterna som 

kommer till vårdav-

delningen läggs in 

för akut avgiftning 

av alkohol eller 

narkotika mellan 

7-10 dagar. Kliniken 

erbjuder även vård till personer som är i 

behov av nedtrappning och utsättning av 

läkemedel i sluten vård. Bibbi Björklund 

säger att kliniken under 2013 satsade 

extra på marknadsföring. Det gångna året 

skickades det ut informationsfoldrar till de 

flesta	vårdcentraler	i	Göteborgstrakten	och	

samverkanspartners inom Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Personal har också 

besökt	psykakuten,	medicinakutvårdsav-

delningar på Östra respektive Sahlgrenska 

sjukhuset	samt	Kungälvs	psykakutmot-

tagning och informerat om verksamheten. 

Detta gav en del respons och återkoppling. 

kliniken arbetar aktivt med att vidare-

utveckla omvårdnaden där exempelvis 

NADA-akupunktur	(öronakupunktur)	

erbjuds. Den populära metoden lindrar 

abstinensbesvär, oro och ångest. Perso-

nalen arbetar även med patientens sociala 

situation.	Det	är	betydelsefullt	att	patienten	

känner	sig	trygg	när	den	lämnar	avdelning-

en inför utskrivning. Bland det viktigaste är 

också	att	skapa	bra	och	tydliga	motiv	till	att	

patienterna ska arbeta med sin drogfrihet 

efter vårdtiden. Eftervård och uppföljning 

erbjuds därför genom en poliklinik. Kliniken 

har även ett eget laboratorium som snabbt 

servar med provtagning och drogtester. 

– Vi har sett att vi får fler personer som 

kommer till oss genom ett eget aktivt val. 

hos oss upplevs den personliga integriteten 

som större och här uppskattar patienterna 

anonymiteten.	Vi	är	småskaliga	och	har	

kortare beslutsvägar. Vi har dessutom en 

stor	fördel	jämfört	med	andra	aktörer	–	vi	

kan gentemot socialtjänsten erbjuda eget 

boende i något av Göteborgs Stadsmissions 

boenden med stöd. 

Bibbi betonar personalens betydelsefulla 
roll för att nå bra resultat. hon poängte-

rar	att	det	är	viktigt	att	tycka	om	det	man	

arbetar med. Det handlar om möten i 

förtroende och att kunna skapa närhet. när 

detta sker uppstår ett mervärde. 

– Våra patienter har ofta tillitsbrist. Då 

är det extra viktigt att vi ger en professio-

nell sjukvård baserad på stor empati och 

ödmjukhet. Det är vi bra på, säger Bibbi 

Björklund. För oss är Göteborgs Stadsmis-

sions värdegrund och ändamålsparagraf 

viktiga i vårt arbete. Det är det som gör 

skillnaden. Att vi är något mer än bara en 

vårdklinik lockar också personal till oss. Det 

är många som vill göra just den skillnaden. 

Att vi sedan kan erbjuda en egen vårdkedja 

och	betydligt	kortare	beslutsvägar	gör	ju	

saken inte sämre. Vi behövs i beroende-

vården.

–	Jag	ser	oss	som	ett	lag	där	alla	är	delaktiga.	Alla	har	egna	ansvars- 

områden och ger regelbunden återkoppling. Alla tar ett gemensamt ansvar 

för	verksamheten	och	jobbar	tillsammans.	Vi	på	Stigbergskliniken	–	vi	är	

ett bra lag, säger enhetschefen Bibbi Björklund.

laGspel Ger resultat  
pÅ stIGberGsklINIkeN

Vård, boende & 
rehabilitering

STIGBERGSKLInIKEn

nytt avtal på gång 

Stigbergskliniken har avtal 

med Västra Götalandsregionen 

(VGR).	Kliniken	har	avtal	t	o	m	

31 december 2014. Vi har träffat 

VGR	flertalet	gånger	under	

2013 som en del i den kom-

mande upphandlingen.

flest män 

Enligt statistiken är majoriteten 

av personerna som har place-

ringar inom Göteborgs Stads-

mission män. hela 80 %.

Vad gör vi? 

Stigbergskliniken är till för män 

och kvinnor med alkohol-, 

narkotika- och tablettberoende.

Vi erbjuder akut avgiftning och 

poliklinisk uppföljning efter 

avgiftning. Stigbergskliniken 

bedrivs utifrån hälso- och 

sjukvårdslagen	(HSL).
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han har det bra nu 
”En hemlös man, uteliggare från annat land, hittades på Göteborgs gator. Bodde 

kort tid hos en annan organisation innan vi ordnade med egen lägenhet. Mannen 

hade svårigheter att kommunicera med andra människor, både med språket och 

kring andra oklara svårigheter. Det var osäkert hur han skulle klara boendet. Det 

gick jättebra. nu har han ett eget lägenhetskontrakt sedan sex år tillbaka. Jag träf-

far honom på stan ibland, vi hälsar och pratar lite grann. Jag blir så glad när jag 

möter honom och ser att han har det bra.”

kvinnan och hennes  
man blev bostadslösa 
”En kvinna och hennes man bodde i andrahands-

lägenhet	i	Biskopsgården,	men	fick	flytta	då	första-

handshyresgästen	ville	ha	tillbaka	lägenheten.	

Kvinnan och mannen blev bostadslösa. hon var 

gravid	och	efter	barnets	födelse	fick	familjen	bo	på	

minihotel,	innan	de	fick	lägenhet	genom	Stöd-	och	

tillsynsboendet.	Kvinnan	var	analfabet	och	kunde	

bara skriva sitt namn. hon har nu läst SFI och har arbetat under en 

kortare period. De övertog lägenhetskontraktet under 2013.”

Vård, boende & 
rehabilitering

Jag har varit här förut - en patient berättar 

”De	flesta	har	ett	mål	med	sin	vistelse	på	Stigbergskliniken;	att	sluta	dricka	eller	

knarka. när jag kommer hit mår jag oftast dåligt. Efter ett par dagars medicine-

ring känns det lättare.

Du	lär	känna	människor	av	olika	karaktär.	Det	skapas	en	gemenskap.	Olika	

ämnen ventileras. Vissa blir vänner för livet. Kan du inte sova på natten kan du 

till	exempel	diskutera	Keith	Richards	biografi	med	någon	sköterska.	Det	mesta	är	

möjligt.

Personalen	är	engagerad,	empatisk	och	fixar	det	mesta.	Alla	bryr	sig.	Maten	är	

god. Efter en vecka är livslusten tillbaka. Jag tänker dock inte åka hit igen…”

Ur	rapporter	från	personal	på	Stöd-	och	tillsynsboendet

Anonym	intervju	med	patient	på	Stigbergskliniken
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Insamling

Vi är glada över det nära samarbete vi har 

med	församlingarna	i	Göteborg.	Och	det	

förtroende vi fått genom den tilldelning av 

medel,	från	svenska	kyrkan	i	Göteborg,	som	

möjliggör	mycket	av	det	arbete	vi	utför.	

En bidragande orsak till årets stora insam-

ling är de omfattande testamenten vi fått. 

Det är sju personer som har testamenterat 

till	Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stads-

mission under 2013. Vi är fortsatt med i 

FRII:s testamentenskampanj som under 

hösten lanserade en webbsida ”Det goda 

testamentet”	och	en	film	kring	hur	det	

fungerar att skriva ett testamente och vad 

man kan ha med i ett sådant. 

Under	2013	fick	vi	inte	som	föregående	

år några riktigt stora enskilda gåvor från 

allmänheten, men gåvorna var många och 

givarna	har	blivit	fler	–	2	400	fler.	Dess-

utom ökar vi stadigt andelen månadsgi-

vare, från en låg nivå men en fördubbling 

på två år till 1 200 givare. Vi får också 

betydligt	fler	hyllnings-	och	minnesgåvor	

än tidigare.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, 

är en av Postkodlotteriets alla förmåns-

tagare. Göteborgs Stadsmission får via 

Sveriges Stadsmissioner ta del av de 

medlen. De används till projekt för fattiga 

EU-migranter Crossroads Göteborg, Gat-

ljuset	och	S:t	Johanneskyrkan.	

Många företag vill vara med och stödja 

oss på olika sätt. Inte enbart genom 

ekonomiska bidrag utan även med ar-

betsinsatser t ex servering av mat i juletid, 

utrymme	i	media,	konsulttjänster,	gemen-

samma kampanjer osv. Minskningen av 

företagsgåvor	(ca	1	miljon	jmf	2012)	kan	

förklaras med att gåvor inbetalda i slutet 

av 2013 avser det kommande verksam-

hetsåret och intäktsförs således 2014. 

Göteborgsvarvet är fortsatt ett stort event 

för	oss.	2013	valde	över	1 300	löpare	att	

springa för Göteborgs Stadsmission och 

betalde en dubbel anmälningsavgift varav 

hälften	gick	till	oss,	ca	650.000	kronor.

utaN GÅvoGIvare INGeN 
socIal verksamhet
Det	verkar	vara	något	Svenska	kyrkan	i	Göteborg,	allmänheten,	företagsvän-

ner och andra verkligen har förstått. Tack vare alla generösa givare under 

2013 har vi fortsatt kunna utveckla vårt arbete för att bistå människor på 

olika	sätt.	2013	var	året	då	vi	nästan	nådde	50	miljoner	kronor	i	totalt	in-

samlade medel och bidrag, den största insamlingen någonsin och en ökning 

från föregående år med 21 procent. något som är helt avgörande för den 

verksamhet vi bedriver, där det handlar om att möta människor och stödja 

dem till ett liv i innanförskap och vara en röst åt de som behöver det. 

InSAMLInG

fördelning av gåvor 2013

Totalt	49	633	000	kronor

Socialstyrelsen	0,7	%

Göteborgs Stad 4,9 %

Göteborgs	Kyrkl.	Samf.	27	%

Församlingar/kollekter 4,2 %

Postkodlotteriet 9,1 %

Stiftelser/föreningar 10,7 %

Företag 4,1 %

Testamenten 23,3 %

Allmänheten	16	%

27 %

23,3 %

16	%

10,7 %
9,1 %

4,9 %
0,7 %

4,2 %
4,1 %
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förvaltNINGsberättelse
ÅRSREDOVISNINGEN	ÄR	UPPRÄTTAD	I	KSEK.

Inledning 

Den	22	februari	1952	publicerades	ett	upprop	i	Göteborgs-

Posten,	där	prästen	Isaac	Béen	påtalade	den	nöd	som	fanns	i	

staden och behovet av en Stadsmission. Prästen Ebbe hagard 

läste	uppropet	och	tog	genast	kontakt	med	Béen.	

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	bildades	7	oktober	1952.	Från	

början höll Stadsmissionen till i gamla nordstan och 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.

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	Göteborgs	Stadsmission	löpande	sitt	

arbete.	De	sociala	verksamheterna	är	uppdelade	i	tre	enheter;	

Gatljuset,	S:t	Johanneskyrkan	och	Drottninggatan.	
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Gatljuset 

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	2013	cirka	60	

besökare varje dag. Antalet sängplatserna var i början av året 

18 men minskades till 14 på hösten. Sammanlagt tillhandahöll 

Gatljuset	3	926	sängplatser	nattetid	under	2013.	Gästerna	har	

deltagit i regelbundna brukarråd för första året. Satsningen på 

personliga ombud åt hemlösa har fortsatt gett ett gott resultat. 

Det	personliga	ombudet	på	Gatljuset	arbetade	med	54	ärenden	

under	2013.	36	av	dessa	avslutades	under	året	då	målet	uppnåtts.

Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare och tredje-

landsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat 

EU-land. Crossroads har, från november 2012 till december 

2013,	haft	484	unika	besökare	på	4	658	besök.	Den	största	

delen av våra besökare har befunnit sig i Sverige mindre tid 

än en månad. Vi har mött cirka 30 olika nationaliteter varav 

den största gruppen har sitt ursprung i Rumänien. huvud-

uppgiften för Crossroads 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.	Crossroads	har	ingen	

övernattning.

I	november	fick	Göteborgs	Stadsmission	tillsammans	med	

Bräcke	diakoni	och	Frälsningsarmén	till	ett	avtal	med	Göte-

borgs Stad angående EU-migranter, projekt Vinternatt. Avtalet 

IOP	(Idéburet	Offentligt	Partnerskap)	syftar	till	att	utveckla	

formerna	för	samverkan	mellan	det	offentliga	och	den	idéburna	

sektorn. Genom att ge extra föreningsbidrag till de nämnda 

organisationerna kunde det öppnas en dagverksamhet och 

en	akut	övernattning	med	25	sängplatser	för	EU-migranter.	

Göteborgs Stadsmission genom Crossroads har samordnings-

ansvaret för projektet.

S:t Johanneskyrkan  

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	2013	

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

nyåret	2013	besöktes	kyrkan	av	drygt	1	500	människor.	15	

olika självhjälpsgrupper genomförde 30 möten varje vecka. 

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 tre stora teateruppsättningar som har framförts 

i	kyrkan	de	gångna	tre	åren.	Nu	senast	uppfördes	Happyland	

1979	på	plats	i	kyrkan.

Drottninggatan 

De sociala verksamheterna som riktar sig till barn, unga och 

familjer	finns	nu	samlade	under	enheten	Drottninggatan.

Rådgivningsbyråns	uppdrag	är	att	finnas	till	för	dem	i	Göteborg	

med omnejd som har det allra sämst ekonomiskt. hjälpen 

består	av	ekonomiska	bidrag,	bearbetande	samtal,	myndig-

hetskontakter, ekonomisk och social rådgivning. Under året 

fick	840	familjer	hjälp	och	stöd	via	Rådgivningsbyrån.	De	hade	

5	061	kontakter	som	innefattade	både	ekonomi-	och	stödsam-

tal/bearbetande samtal. 92 procent av dessa kontakter var 

ekonomisamtal och 8 procent var stödsamtal. Andelen eko-

nomisamtal ökade under 2013 och antas bero på en åtstram-

ning från socialtjänsten då de avslår allt extra i större utsträck-

ning. Andelen kvinnor som besökte oss i ekonomisamtal är 70 

procent och andelen män är 30 procent. Av kvinnorna är 44 

procent	ensamstående	med	barn,	vilket	är	en	ökning	med	5	

procent från förra året. 

Kyrkans	ungdomsmottagning	(KUM)	erbjuder	kostnadsfritt	

stöd	och	hjälp	till	ungdomar	och	unga	vuxna	(14-25	år)	från	

hela Göteborg - antingen som kortare eller längre samtals-

serier med kurator eller präst. Under 2013 tog KUM emot 2 

023 besök. I stora drag handlar det om samma samtalsteman 

som	tidigare	år:	symtom	på	egen	ohälsa,	relationsproblem	till	

familjemedlemmar och vänner, identitetsfrågor och existentiella 

funderingar, bearbetning av trauman och förluster. Många 

har använt samtalstiden till att tala om egna erfarenheter av 

destruktiva beteenden såsom ätstörning, missbruk och själv-

skadebeteende.

Våra	fältassistenter	som	arbetar	förebyggande	och	uppsökande	

med	ungdomar	i	Centrum	träffade	2	835	ungdomar	under	

2013	-	47	procent	killar	och	53	procent	tjejer.	De	ungdomar	

som	de	träffar	befinner	sig	ofta	i	riskmiljöer.	Definitionen	av	en	

riskmiljö för ungdomar är ”en offentlig miljö med risk att utsät-

tas för våld, narkotika, alkohol eller ohälsosamma relationer till 

äldre personer”. Under året arbetade fältassistenterna främst i 

Centrum. Vidare har gruppen träffat 42 ungdomar på individ-

nivå och har haft kontakt vid 304 tillfällen. hjälpen har bestått 

av att, på ungdomens uppdrag, till exempel vara ett stöd i 

kontakten	med	myndigheter,	sjukvård	och	psykiatri,	sysselsätt-

ning, hälsa- och fritid samt anhöriga. 

Varje år anordnar vi läger för alla under sommaren. Under 

fem	sommarveckor	får	flera	av	våra	besökare,	tillsammans	

med	trygga	ledare,	uppleva	en	härlig	semester.	Våra	besökare	

har	varit	på	lägergården	allt	från	en	dagsutflykt	upp	till	en	

vecka, beroende på hur behoven har sett ut. Barn, ungdomar, 
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familjer, äldre, personer med en före detta missbruksproblematik samt personer med 

funktionsnedsättning har samlats för att delta efter förmåga i de aktiviteter som er-

bjudits. Sammanlagt har cirka 340 besökare varit på lägergården och återkopplingen 

från besökarna är att de haft bra veckor. Av dessa har det varit cirka 120 barn och 

ungdomar.

Under	2013	tog	Psykoterapimottagningen	(Samtal	vuxna)	emot	250	besökare	och	

hade	1	271	besök.	Flera	av	besökarna	till	psykoterapin	lider	av	psykisk	ohälsa	med	

ångest, depression och fobier. Andra har själva haft ett beroende eller är anhöriga till 

någon som har problem med alkohol/narkotika. Vissa har varit utsatta för våld i nära 

relationer.	Avtalet	med	SU	(Sahlgrenska	Universitetssjukhus)	är	uppsagt	p.g.a.	mins-

kad	efterfrågan	och	från	årsskiftet	2013/2014	tar	man	inte	längre	emot	några	nybesök	

därifrån. Bland besökarna har det också funnits ensamstående föräldrar som bland 

annat	behövt	stöd	i	sitt	föräldraskap,	likaså	män	över	60	år.

två aktiebolag 

I enlighet med ändamålsparagrafen driver stiftelsen även två dotterbolag. I det större 

aktiebolaget,	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	AB,	finns	

verksamheter som är upphandlade av antingen kommuner eller regionen. I dag driver 

Stadsmissionen	sju	boenden	med	olika	former	av	stöd	–	både	för	människor	som	

lever	med	psykisk	ohälsa	men	också	i	ett	missbruk.	I	bolaget	finns	också	äldreom-

sorg, arbetsträning, avgiftningsklinik och poliklinik. Det mindre aktiebolaget (Göte-

borgs	kyrkliga	stadsmission	Fastighets	AB)	äger	två	fastigheter	–	Stigbergsliden	6	och	

Öjersjöhemmet i Öjersjö.

ekonomisk översikt, koncernen*  

   2013 2012 2011 2010  08/09

Verksamhetsintäkter			 196	712	 184	529	 168	590	 165 723		 203	333

Res.	efter	finansiella	poster		 14	236	 13	623	 7	528	 7 681		 48	410

Balansomslutning		 	 125	219	 107	895	 93	982	 89 942		 91	432

Soliditet	(%)		 	 75,2	 76,1	 75,4		 72,6		 65,5

Medelantal	anställda		 279	 269	 241	 258	 256

ekonomisk översikt, moderstiftelsen*  

   2013 2012 2011 2010  08/09

Verksamhetsintäkter			 50	944	 44	443	 37	534	 38	198		 84	589	

Res.	efter	finansiella	poster		 4	607	 5	985	 3	920	 1	122		 44	260	

Balansomslutning	 	 92	068	 74	415	 64	141	 61	968		 60	908	

Soliditet	(%)		 	 75,9	 87,7	 92,5		 89,4		 89,1	

Medelantal	anställda		 58	 52	 47	 48		 54	

*Definitioner	av	nyckeltal,	se	tilläggsupplysningar

resultat och ställning 

Under	2013	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	har	varit	god.	Totala	intäkter	är	196,7	mkr	(184,5	

mkr)	vilket	utgör	en	ökning	med	6,6%	jämfört	med	föregående	år.

Insamlade	medel,	46,9	mkr	(39,8	mkr),	har	ökat	markant	under	året	och	kan	hän-

föras till stora testamentsgåvor. Från Postkodlotteriet, via Sveriges Stadsmissioner, 

har	erhållits	4,5	mkr.		Minskningen	av	

företagsgåvor	kan	förklaras	av	ett	tydlig-

görande av att gåvor inbetalda i slutet av 

2013 avser det kommande verksamhets-

året och intäktsförs således 2014.

Försäljningsintäkterna	uppgår	till	146,6	mkr	

(141,7	mkr)	vilket	är	en	ökning	med	

3,7%, främst är ökningen hänförlig till 

hemtjänstverksamheten i Mölndal samt 

ökade intäkter i boendeverksamheterna.  

Totalt uppgår ändamålskostnaderna till 

171,8	mkr	(161,0	mkr)	vilket	motsvarar	

87,3%	(87,2%)	av	koncernens	intäkter.	

Insamlings- och administrationskostna-

derna	utgör	totalt	6,5%	(6,7%)	av	kon-

cernens intäkter. Insamlingskostnaderna 

är i stort sett oförändrade och står för 

2,2%	(2,1%)	samtidigt	som	administra-

tionskostnaderna minskat något och står 

för	4,3%	(4,6%).				

årets resultat har förstärkts och beror 

främst på ett oväntat bra insamlings-

resultat, med bl a några stora testamen-

ten, samt god beläggning i koncernens 

boenden. Det goda resultatet stärker 

förutsättningarna att hantera kommande 

års verksamhetssatsningar. 

finansiella risker 

Stiftelsens	finansiella	placeringar	är	re-

lativt omfattande och har under senaste 

året	ökat	med	8,1	mkr	till	totalt	55,6	mkr.	

Inriktningen,	enligt	styrelsen	fastställd	

placeringspolicy,	ska	vara	långsiktig	och	

placeringar ska göras i tillgångar som ger 

betryggande	säkerhet.

viktiga händelser 2012 

Nya avtal 

De båda boendena med stöd, Kustgatan 

och Uddängen, tecknade under 2013 

avtal med Göteborgs Stads Upphand-

lingsbolag. Avtalstiden sträcker sig från 

och med 1 januari 2014 till 31 december 

2015,	med	möjlighet	till	24	månaders	

förlängning. 

Projekt Vinternatt 

I	november	fick	Göteborgs	Stadsmis-

sion tillsammans med Bräcke diakoni 

30 31



och	Frälsningsarmén	till	ett	avtal	med	

Göteborgs Stad angående EU-migranter. 

Avtalet	IOP	(Idéburet	Offentligt	Partner-

skap)	syftar	till	att	utveckla	formerna	för	

samverkan mellan det offentliga och den 

idéburna	sektorn.	

Flytten till Drottninggatan 33 

De sociala verksamheterna som vänder 

sig till barn, unga och familjer samloka-

liserades till Drottninggatan 33 i oktober 

2013.	I	samband	med	flytten	togs	namnet	

för enheten Drottninggatan. 

Kulturlabbet avvecklades 

Efter en lång trend av sjunkande efter-

frågan på den dagliga verksamheten 

Kulturlabbet konstaterade Göteborgs 

Stadsmission vid årsskiftet 2012/13 att 

man inte kunde erbjuda den kvalitet 

som avtalet krävde. Kulturlabbet ansågs 

vara en stor risk såväl ekonomiskt som 

kvalitetsmässigt. Efter förhandlingar under 

tidig vår 2013 togs det beslut om att sam-

arbetspartnern Sensus fortsätter att driva 

verksamheten från och med 1 juli 2013.

Vision och verksamhetsidé 

Under 2013 startade arbetet med att im-

plementera den vision och verksamhets-

idé	tillsammans	med	långsiktiga	mål	vilka	

styr-elsen	fastställde	under	hösten	2012.	

En	ny	modell	för	verksamhetsplanering	

infördes, gemensam för hela organisatio-

nen.	För	flera	utav	verksamhetsområdena	

har detta inneburit en bättre förståelse 

och starkare förankring med stiftelsens 

ändamål.

Strategisk inriktning 

Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmis-

sions uppdrag enligt ändamålsparagrafen 

ska vara i fokus och ligga till grund för 

samtliga	verksamheter.	De	sociala/gåvofi-

nansierade verksamheterna ska möjlig-

göra möten med människor som ingen 

annan möter.

Bistånd & Entreprenad AB ska bidra till 

ett	tydligt	mervärde	för	brukarna	och	

söka sina uppdrag utifrån deras behov. 

Stadsmissionen ska vara verksam inom 

fler	kommuner	i	Göteborgsregionen	och	

där inriktningen ska bidra med ett mer-

värde. Stadsmissionen ska också aktivt 

verka för stabila och goda förutsättningar 

för	non	profit-utförare	och	idéburna	organi-

sationer i Göteborg och Västsverige.

Stadsmissionens arbete ska upplevas 

som	relevant	för	Svenska	kyrkans	för-

samlingar	i	Göteborg.	Organisationen	ska	

alltid leverera och efterfråga en god kva-

litet i samtliga tjänster och uppdrag samt 

att ekonomin ska skapa förutsättningar 

för långsiktighet, utveckling och stabilitet 

i åtaganden.

medarbetare 

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 

58	(52)	månads-anställda	medarbetare.	

Motsvarande siffror i koncernen är 279 

(269)	månadsanställda	medarbetare.		

Utöver den ordinarie personalen har cirka 

180 volontärer och frivilliga bidragit med 

sin tid och kunskap i organisationens 

olika verksamheter.  Stadsmissionen 

har	branschavtalet	Vård	och	Omsorg	via	

medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

styrelse 

Stiftelsen	Göteborgs	kyrkliga	stadsmis-

sions	styrelse	består	av	7	ordinarie	

ledamöter och 2 personalrepresentanter 

samt en suppleant. Varje ledamot väljs 

för en period på 4 år. Under 2013 avgick 

Christina Eriksson som vice ordförande 

och Eva Eriksson valdes in som hennes 

ersättare. Från och med 1 januari 2014 

är	Eva	Eriksson	ny	ordförande,	då	Chris-

tina Rogestam slutade som ordförande 

2013.	Ny	ledamot	från	och	med	1	januari	

2014 är Björn Sällström. Under 2013 

hölls	6	styrelsemöten.

frII:s kvalitetskod 

I	syfte	att	upprätthålla	och	stärka	

förtroendet för svenska insamlingsorgani-

sationer följer medlemsorganisationerna 

i FRII (Frivilligorganisationernas insam-

lingsråd)	en	gemensam	kvalitetskod.	Vid	

årsmötet för FRII 2013 beslutades om en 

genomgripande revidering av kvalitets-

koden. Under september 2014 kommer 

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	att	fullt	

ut ha antagit denna och våra revisorer 

kommer att ha granskat arbetet. Utöver 

att följa den etiska koden ska även en 

effektrapport upprättas kring det arbete 

som utförs med hjälp av gåvomedel. Allt 

detta kommer att redovisas bland annat 

på webbsidan www.stadsmissionen.org.

väsentliga händelser efter räkenskaps-

årets utgång 

Berzelius äldreboende i ny drift från 

hösten 

I	början	av	2014	fick	Göteborgs	Stads-

mission beskedet att äldreboendet Berze-

lius i Mölndal, efter upphandling, tas över 

av ett privatägt företag. Driften går över 

till	den	nye	utföraren	den	1	oktober	2014.

Nya upphandlingar 2014 

Två	stora	upphandlingar	av	befintliga	

verksamheter sker under året. Det gäller 

för äldreboendet på Götaholmsgatan 

samt för Stigbergskliniken. Upphandling-

en av både Götaholms äldreboende och 

Stigbergskliniken sker under våren.

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 att fortsatt 

vara	i	fokus.	Den	samordning	utav	flera	

verksamheter till Drottninggatan som nu 

äntligen kommit tillstånd, kommer att 

bidra till att målgrupperna barn, unga 

och	familj,	blir	i	ett	tydligt	fokus	vid	sidan	

av hemlöshet och utanförskap.

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 fokus på kvalitet, 

innehåll och brukarnas behov.
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resultaträkNING
KSEK konceRnen  modeRSTifTelSen

 not 1 2013  2012  2013  2012

Verksamhetsintäkter

Insamlade	medel		 2		 46	864		 39	828		 46	864		 39	828

Försäljning		 3		 146	602		 141	660			 1	111		 1	609	

Bidrag		 4		 2	768		 2	695		 2	768		 2	695

Övriga	verksamhetintäkter		 	 478		 346		 201		 311

	 	 196	712		 184	529		 50	944		 44	443 

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader		 	 -171	769		 -160	986		 -41	790		 -37	201

Insamlingskostnader	 	 -4	260		 -3	885		 -4	260		 -3	885

Administrationskostnader		 	 -8	530	 -8	405	 -2	461		 -2	381

Summa verksamhetskostnader 	 -184	559		 -173	276	 -48	511		 -43	467 

RöRelSeReSulTaT  5,	6,	7  12 153  11 253   2 433  976

Resultat från finansiella poster

Resultat	från	andelar	i	koncernföretag		 8		 -		 -			 -		 2	500

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar	som	är	anläggningstillgångar		 9		 1	979		 2	235		 1	979		 2	235

Ränteintäkter		 	 273		 293		 235		 282

Räntekostnader		 	 -169	 -158			 -40		 -8

Summa resultat från finansiella poster	 	 2	083		 2	370		 2	174		 5	009

ReSulTaT efTeR finanSiella poSTeR   14 236  13 623  4 607  5 985

Skatt	på	årets	resultat		 10		 -2	113		 -2	415		 -		 -

åReTS VinST    12 123  11 208  4 607  5 985

fördelning av årets resultat

Nettoförändring	fonder		 	 -15		 -22	 -15	 -22

Reservering av ändamålsbestämda medel som  
inte	utnttjats	under	året		 	 -3	297		 -1	668		 -3	297		 -1	668

Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	 
medel	från	tidigare	år		 	 1	811		 543		 1	811		 543

kVaRSTående Belopp föR åReT   10 622  10 061  3 106  4 838
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balaNsräkNING
KSEK konceRnen  modeRSTifTelSen

TillgångaR not  2013-12-31  2012-12-31  2013-12-31  2012-12-31

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 
Förskott	avseende	immateriella	anläggningstillgångar	 	 66	 -		 -	 -

materiella anläggningstillgångar

Byggnader	och	mark		 11		 13	087		 13	431		 1	317		 1	342

Inventarier,	verktyg	och	installationer		 12		 2	941		 3	847		 1	598		 1	771

Pågående	nyanläggningar		 	 -		 4		 -		 4

	 	 16	028		 17	282	 2	915		 3	117

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  13  -  -  1 100  1 100

Andra	långfristiga	värdepappersinnehav		 14		 55	622		 47	517		 55	622		 47	517

	 	 55	622		 47	517	 56	722		 48	617

Summa anläggningstillgångar   71 716  64 799  59 637  51 734

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror	och	förnödenheter	 	 214		 167		 -		 -

kortfristiga fordringar

Kundfordringar		 	 11	406		 17	645		 827		 688

Fordringar	hos	koncernföretag		 	 -		 -		 4	422		 6	080

Aktuell	skattefordran		 	 1	244		 752		 -		 -

Övriga kortfristiga fordringar   3 218  3 923  3 020  3 723

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter		 15		 14	176		 9	431		 1	021		 1	146

	 	 30	044		 31	751		 9	290		 11	637

Kassa	och	bank		 	 23	245		 11	178		 23	141		 11	044

Summa omsättningstillgångar   53 503  43 096  32 431  22 681

Summa TillgångaR   125 219  107 895  92 068  74 415
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balaNsräkNING
KSEK konceRnen  modeRSTifTelSen

 not  2013-12-31  2012-12-31  2013-12-31  2012-12-31

egeT kapiTal och SkuldeR

eget kapital 16

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital    10 000  10 000  10 000  10 000

Bundna	reserver		 	 7	353		 4	792		 -		 -

	 	 17	353		 14	792		 10	000		 10	000

fritt eget kapital

Ändamålsbestämda	medel		 	 15	807		 14	320		 15	807		 14	320

Isaac	Béens	Minne		 	 244		 244		 244		 244

Förvaltade	fonder		 17		 1	531		 1	516		 1	531		 1	516

Balanserat	resultat		 	 48	634		 41	135		 39	206		 34	369

Årets	vinst		 	 10	622		 10	061		 3	106		 4	838

	 	 76	838		 64	716		 59	894		 55	287

Summa eget kapital   94 191  82 068  69 894  65 287

 
avsättningar

Uppskjuten	skatteskuld		 	 2	593		 2	088		 -		 -

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		 	 4	544		 4	512		 1	801		 1	326

Skulder	till	koncernföretag	 	 -	 -	 12	354	 2	000

Aktuella	skatteskulder	 	 5	 159	 -	 -

Skatteskulder	 	 -	 -	 5	 -

Övriga	kortfristiga	skulder		 	 4	988		 3	319		 2	917		 1	528

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 18		 18	898		 15	749		 5	097		 4	274

Summa kortfristiga skulder   28 435  23 739  22 174 9 128 

Summa egeT kapiTal och SkuldeR   125 219  107 895  92 068  74 415

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar   32 482  32 482  -  -

ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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kassaflöDesaNalYs 
KSEK konceRnen  modeRSTifTelSen

  2013  2012  2013  2012

den löpande verksamheten

Rörelseresultat	före	finansiella	poster	 	 12	153		 11	253		 2	433		 976

Avskrivningar,	reavinster	m.m.	 	 2	274		 2	564		 950		 962

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

Erhållen	ränta	 	 273		 293		 235		 282

Erlagd	ränta		 	 -169		 -158		 -40		 -8

Betald	inkomstskatt		 	 -3	706		 -2	717		 -		 -

	 	 10	858	 11	235	 3	578	 2	212 
 
Ökning/minskning	av	varulager	 	 -47		 5		 -		 -

Ökning/minskning	av	kundfordringar		 	 6	239		 3	008		 -139		 -11

Ökning/minskning	av	övriga	kortfristiga	fordringar		 	 -2	939		 -5	634		 2	486		 1	791

Ökning/minskning	leverantörsskulder	 	 32	 1	612	 475	 485

Ökning/minskning	övriga	kortfristiga	rörelseskulder	 	 5	169	 963	 12	571	 3	806

kaSSaflöde fRån den löpande VeRkSamheTen   19 312  11 189  18 971  8 283 
 
 
investeringsverksamheten

Utdelning	från	koncernföretag		 	 -		 -		 -		 2	500

Investeringar	i	pågående	nyanläggningar	 	 -	 -	 4	 -

Investeringar	i	immateriella	anläggningstillgångar	 	 -66	 -	 -	 -

Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar	 	 -1	054		 -512		 -753		 -54

Förvärv	av	långfristiga	värdepapper		 		 -8	123		 -6	361		 -8	123		 -6	361

Utdelning	på	finansiella	placeringar	 	 1	965	 2	222	 1	965		 2	222

Avyttring/amortering	av	övriga	finansiella	anläggningstillgångar		 33	 -	 33	 -

kaSSaflöde fRån inVeSTeRingSVeRkSamheTen   -7 245  -4 651  -6 874  -1 693

åReTS kaSSaflöde  12 067 6 538 12 097 6 590
 

likVida medel Vid åReTS BöRJan   11 178  4 640 11 044  4 454 

likVida medel Vid åReTS SluT   23 245  11 178  23 141  11 044 
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noTeR - gemenSamma föR modeRBolag och konceRn

noT 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allamänna råd samt FRIIs 
styrande	riktlinjer	för	årsredovisning.	När	allmänna	råd	från	Bokföringsnämnden	saknas	har	vägledning	hämtats	från	Redovisnings-
rådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. när så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 

kommande redovisningsprinciper - k3-regelverket 

Bokföringsnämden	har	tagit	fram	en	ny	vägledning	BFNAR	2012:1	“Årsredovisning	och	koncernredovisning”,	vilken	benämns	K3.	

Den är tvingande från och med 1 januari 2014. Preliminärt medför detta inga väsentliga effekter för bolaget.

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.	Följande avskrivningstider tillämpas:

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.
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administrationskostnader  

Administrationskostnader	utgörs	av	de	avdelningar	som	krävs	för	att	administrera	organisationen.	Till	dessa	kostnader	hör	hyra,	

administrativa	system	och	revision	samt	personalkostnader.	

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

  2013  2012  2013  2012

noT 2  inSamlade medel 

	 Allmänheten		 7	964		 8	242		 7	964		 8	242

	 Testamenten		 11	540		 5	184		 11	540		 5	184

	 Företag		 2	027		 2	766		 2	027		 2	766

	 Externa	stiftelser/fonder	och	föreningar		 9	854		 8	052		 9	854		 8	052

 Församlingar  2 093  2 197  2 093  2 197

	 Göteborgs	kyrkliga	samfällighet		 13	387		 13	387		 13	387		 13	387

	 	 46	865		 39	828		 46	865		 39	828

 

  2013  2012  2013  2012

noT 3  föRSälJning

	 Vård	och	omsorgstjänster	 136	529		 131	678		 26		 112

	 Varuförsäljning	 7	095		 7	393		 1	085		 1	497

	 Övrig	försäljning	 2	978		 2	589		 -		 -

	 	 146	602		 141	660		 1	111		 1	609

noT 4 BidRag 

	 Göteborgs	stad	 2	418		 1	845		 2	418		 1	845

	 Socialstyrelsen	 350		 850		 350		 850

	 	 2	768		 2	695		 2	768		 2	695

noT 5 eRSäTTning Till ReViSoReR

 pwc 

 Revisionsuppdraget	 195	 195	 110	 111

 Skatterådgivning 27  140 27  140 
 Övriga	tjänster	 96	 24	 96	 18

summa  318  359 233  269

 

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

  2013  2012  2013  2012

noT 6 löneR, andRa eRSäTTningaR  
 och Sociala koSTnadeR 

medelantal anställda
Kvinnor	 	 207		 205		 32		 29	

Män	 	 72		 64		 26		 23

	 	 279	 269		 58		 52

löner ersättningar, sociala avgifter & pensionskostnader
Löner	och	ersättningar	till	styrelsen	och	direktor	 772	 735	 193	 184

Löner	och	ersättningar	till	övriga	anställda:	 97	383		 91	170	 21	894	 19	560

	 	 98	155		 91	905		 22	087		 19	744

 
Sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal	 32	379		 30	253		 7	147		 6	412

Pensionskostnader	för	direktor*	 168		 131		 -		 -

Pensionskostnader	för	övriga	anställda	 6	417	 6	260	 1	405	 1	399

Totalt	 	 137	119		 128	549		 30	639		 27	555

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

  - - 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	611	(188)	tkr	och	koncernen	med	totalt	 
5	008	(4	760)	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

noT 7 inköp och föRSälJning inom konceRnen

Försäljning som avser koncernföretag     98

Inköp	som	avser	koncernföretag	 	 	 	 	 4	265

Summa	 	 	 	 	 	 4	363	

 

     2012

noT 8 ReSulTaT fRån andelaR i konceRnföReTag 

Utdelningar	 	 	 	 -	 2	500	

Summa	 	 	 	 	 -	 2	500

   konceRnen   modeRSTifTelSen

    2012  2012

noT 9  ReSulTaT fRån öVRiga VäRdepappeR och  
foRdRingaR Som äR anläggningSTillgångaR 

Utdelning    2 222    2 222

Realisationsresultat vid försäljningar   13  13

Summa	 	 	 		 2	235		 		 2	235

    2012  2012

noT 10 SkaTT på åReTS ReSulTaT

Aktuell	skatt	 	 -1	607		 -2	038		 -		 -

Uppskjuten	skatt	 	 -506		 -657		 -		 -

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

Summa	 	 -2	113	 -2	415		 0		 0

  2013 2012  2013  2012

noT 11 BYggnadeR och maRk

Ingående	anskaffningsvärde	 	 14	754		 14	754		 1	505		 1	505

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 14	754		 14	754		 1	505		 1	505

 
Ingående	avskrivningar	 	 -1	323		 -980		 -163		 -138

årets avskrivningar  -343  -343  -24  -24

Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 -1	666		 -1	323	 -187		 -162 

Utgående restvärde enligt plan  13 088  13 431  1 318  1 343

 
Bokfört	värde	byggnader	i	Sverige	 	 12	067		 12	411		 792		 817

Bokfört	värde	mark	i	Sverige	 	 1	020		 1	020		 525		 525

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

2013

176

4 732

4 908

2013

15

2013 2013

15

2013 2013

1	965

1 980 1 980

1	965
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  konceRnen  modeRSTifTelSen

  2013  2012  2013  2012

noT 12 inVenTaRieR, VeRkTYg och inSTallaTioneR 

Ingående	anskaffningsvärden	 	 20	403		 19	931		 6	873		 6	859

Årets förändringar 
Inköp	 	 1	054		 512		 753		 54

Försäljningar och utrangeringar  -434  -40  -  -40

	 	 21	023		 20	403		 7	626		 6	873

 
Ingående	avskrivningar	 	 -16	556		 -14	388		 -5	101		 -4	217

Avskrivningar	 	 -1	931	 -2	208	 -926	 -925

Försäljningar	och	utrangeringar	 	 405		 40	 -		 40

Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 -18	082		 -16	556		 -6	027		 -5	102 

Utgående	restvärde	enligt	plan	 	 2	941		 3	847		 1	599		 1	771

    2013-12-31  2012-12-31

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	 	 	 	12	022		 4	452

Göteborgs	Kyrkliga	Stadsmission	Fastighets	AB		 	 	 	 4	279		 1	321

  konceRnen modeRSTifTelSen

noT 14 andRa långfRiSTiga  
VäRdepappeRSinnehaV 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Aktier	och	fondinnehav	 	 55	622	 47	517	 55	622		 47	517

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 55	622	 47	517	 55	622		 47	517 
 
 

På	balansdagen	uppgår	marknadsvärdet	på	aktier	och	fondinnehav	till	65	231	(52	701)	tkr.	

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde
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  konceRnen  modeRSTifTelSen

  2013-12-31  2012-12-31  2013-12-31  2012-12-31

noT 15  föRuTBeTalda koSTnadeR och  
upplupna inTäkTeR

Förutbetalda	kostnader	 	 2	529		 2	640		 442		 494

Upplupna	intäkter	 	 11	192		 6	371		 526		 636

Upplupna	lönebidrag	 	 455		 420		 53		 16

	 	 14	176		 9	431		 1	021		 1	146

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	792		 14	320		 244		 1	516		 51	196

Förskjutning mellan bundet 
och	fritt	eget	kapital		 2	561		 -	 -	 -	 -2	561

Reservering av ändamålsbestämda  
medel	som	inte	utnyttjats	under	året		 -	 3	297	 -	 -	 -

Utnyttjande	av	ändamåls	 
bestämda medel från tidigare år  - -1 811 - - -

Förändring	fonder		 -	 -	 -	 15	 -

Årets	resultat		 -	 -	 -	 -	 10	622

Belopp	vid	årets	utgång	 17	353		 15	806		 244		 1	531		 59	257

moderstiftelsen  grundfond  ändamåls-
 och bundna  bestämnda  issa Béens  förvaltade  övrigt fritt
 reserver  medel  minne  fonder  eget kapital

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

Reservering av ändamålsbestämda  
medel	som	inteutnyttjats	under	året		 -	 3	297	 -	 -	 -

Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	 
medel från tidigare år  - -1 811 - - -

Förändring	fonder		 -	 -	 -	 15	 -

Årets	resultat		 -	 -	 -	 -	 3	106

Belopp	vid	årets	utgång	 10	000		 15	806		 244		 1	531		 42	313

  konceRnen  modeRSTifTelSen

  2013  2012  2013  2012

noT 17 föRValTade fondeR

Hilma	Natalia	Nilsson	Fond	 	 1	126		 1	115		 1	126		 1	115

Fru	Ingrid	Wiks	Fond	 	 405		 401		 405		 401

Summa	 	 1	531		 1	516		 1	531		 1	516
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tIlläGGsupplYsNINGar
   konceRnen modeRSTifTelSen

  2013-12-31  2012-12-31  2013-12-31  2012-12-31

noT 18  upplupna koSTnadeR och  
föRuTBeTalda inTäkTeR

Semesterlöneskuld	 	 4	358		 3	839		 977		 913

Upplupen	lön	 	 2	149		 2	418		 416		 353

Upplupna	sociala	avgifter	 	 6	073		 5	927		 1	344		 1	238			

Förutbetalda	intäkter		 	 1	250		 564		 954		 283

Upplupna	kostnader	 	 5	067	 3	001	 1	405	 1	487

Summa	 	 18	897		 15	749		 5	096		 4	274

Göteborg 2014-04-28

Eva Eriksson Lars härenstam

Styrelseordförande

Björn Sällström  Gunvor hagelberg 

Ulf Sjögren Jonas Steen 

Kerstin Alnebratt   Ann-Charlotte Säfström

 Direktor

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	den	2014-05-21	2014.

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	
2013. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den	tryckta	versionen	av	detta	dokument	på	sidorna	28-44.

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	2013	
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	
2013.

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	2014-05-21

Stefan Linderås

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt 

Auktoriserad revisor
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Är utbildad inom ledarskapsfrågor 
för	idéburna	organisationer.

lars härenstam
Vice ordförande |	4	av	6	möten
Psykolog.	VD	och	huvudägare		
i hR AB samt härenstam & 
Partners	AB.	Styrelseledamot	i	
Iris Utvecklingscenter AB, samt 
Blå Stjärnans Djursjukhus AB. 
Erfarenhet av personal- och or-
ganisationsfrågor samt verksam-
hetsutveckling.

Niklas borg 
Personalrepr. |	6	av	6	möten
Fältassistent på Drottninggatan.
Fackligt ombud för Vision sedan 
2006

björn sällström  
Ledamot | Adjungerad 2 av 2 möten
Personaldirektör Volvo Person-
vagnar AB.  
har kunskap och erfarenhet från 
näringslivet och då framförallt 
ifrån strategiska och operationella 
personalfrågor samt erfarenhet 
av	företagsledning	och	styrelse-
arbete.

evabritt Jernberg 
Personal repr. |	1	av	6	möten
Boendeassistent, Götaholms  
äldreboende.  
Företräder Kommunal sedan många 
år tillbaka.

cecilia hjort brandell  
Personalrepr., suppleant | 
6	av	6	möten 
Kurator och diakon på Drottning-
gatan  
Företräder Akademikerna. har 
arbetat	på	Stadsmissionen	i	15	år.	
Är socionomutbildad och är vigd till 
diakon	i	Svenska	Kyrkan	och	har	en	
Psykodynamisk	Steg	1-utbildning.

stYrelseN

ulf sjögren 
Ledamot |	5	av	6	möten
Kyrkoherde,	Torslanda-Björlanda	
församling, kontraktsprost hisings 
kontrakt.  
Arbetsåren	i	Sydafrika	gav	erfa-
renhet kring vikten av ett starkt 
civilsamhälle där ansvarstagandet 
för sin nästa är en självklar med-
borgerlig plikt.

kerstin alnebratt
Ledamot |	3	av	6	möten
Föreståndare, nationella sekre-
tariatet för Genusforskning, 
Göteborgs universitet. 
Har	ett	förflutet	i	kommunalpo-
litiken. Sitter för närvarande i 
kyrkonämnden	och	kyrkofullmäk-
tige. har erfarenhet från frivillig- 

organisationer av olika slag.

Gunvor hagelberg 
Ledamot |	6	av	6	möten
Förvaltningschef, Mölndals 
pastorat.  
Bidrar med sin erfarenhet från 
kyrkans	värld	som	förtroendevald	
på nationell och lokal nivå och 
som administrativt och ekono-
miskt ansvarig på lokal nivå i 
samfällighet. Sin erfarenhet som 

Från vänster:

Ej med på bild:ledare	för	den	kyrkliga	ungdoms-
rörelsen hjälper henne också i 
uppdraget för Stadsmissionen.

Jonas steen 
Ledamot |	6	av	6	möten
VD,	delägare	F	O	Peterson	&	
Söner	Byggnads	AB. 
Erfarenhet från det privata närings-
livet.	Kontakter	som	kan	vara	nyt-
tiga i Stadsmissionens fortsatta 
utveckling. Stor erfarenhet från 
bygg-	och	fastighetsbranschen.

eva eriksson 

Ordförande	|	2	av	3	möten

Långvarigt politiskt arbete i både 
riksdag, region och kommun. För-
utvarande Landshövding. har stor 
erfarenhet och stort engagemang 
för	civilsamhället	och	dess	bety-
delse för samhällsutvecklingen. 
Famnas 1:a ordförande.

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.	
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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.

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	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.	

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
Göteborgs Stadsmission vill på detta sätt tacka våra största företags- och samarbetsvänner som valt att stödja oss under 2013. 

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

Grundfos, GU Psykologiska Institutionen

FÖRETAGSVÄNNER	PÅ	GULD-	OCH	SILVERNIVÅ	SAMT	FRAMTIDSPARTNER.
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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


