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DIREKTORN HAR ORDET

När	vi	summerar	2015	kommer	året	för	lång	tid	framöver	att	
präglas	av	den	stora	mängden	människor	på	flykt	i	världen.	
Över en miljon sökte sig till Europa för att undkomma krig, 
terror	och	förtryck,	och	över	160	000	människor	sökte	asyl	i	
vårt	land.	Flyktingvågen	kom	att	utgöra	en	stor	utmaning	för	
det	svenska	samhället	och	dess	funktioner.	Förberedelse	och	
framförhållning var låg, trots att varningsklockor för vad som 
komma	kunde,	ringt	under	en	lång	tid.	

Samtidigt visade det svenska civilsamhället sin förmåga att 
snabbt	kunna	mobilisera	såväl	människor	som	organisationer.	
I ett läge när det offentliga samhället inte mäktade med sin 
uppgift fullt ut gick hundratusentals frivilliga över hela vårt land 
samman	för	att	ordna	det	mest	basala.	En	plats	att	sova	på,	
någonting	att	äta	och	dricka	och	tillgång	till	medicinsk	hjälp.	Ett	
välkommen	till	Sverige.	

Så	gjorde	även	vi	på	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission.	Vi	fanns	
på Centralstationen och tog emot människorna som steg av 
tågen, vi öppnade ett transitboende för ensamkommande barn 
och	unga	och	vi	bistod	Svenska	kyrkans	församlingar	med	mat	
och	kläder	till	den	stora	mängd	flyktingar	som	sökte	sig	dit	för	
att	få	hjälp.	

I december utsåg tidningen Fokus ”volontären” till Årets 
Svensk.	Och	på	Göteborgs-Postens	lista	över	medborgarna	
med	mest	inflytande	fanns	volontären	i	toppskiktet.	Det	var	
som att stora delar av vårt land för första gången upptäckt 
vilken	kraft	det	finns	i	civilsamhället	och	bland	frivilliga	krafter.	
Så	även	regering	och	riksdag,	vilka	glädjande	nog	fick	upp	
ögonen för kompetensen och kapaciteten hos de idéburna 
organisationerna.	

Göteborgs	Stadsmission	är	en	viktig	aktör	i	Göteborg,	dygnet	
runt,	året	runt.	Flyktingsituationen	under	det	gångna	året	
var	ett	akut	läge	som	vi	var	tvungna	att	hantera.	Men	som	

stadsmission	kunde	vi	inte	lägga	vårt	ordinarie	arbete	åt	sidan.	
Antalet människor som söker sig till våra verksamheter ökar 
för	varje	år	som	går.	Fler	och	fler	människor	lever	i	hemlöshet,	
utanförskap	och	inte	minst	i	ekonomisk	och	social	fattigdom.	
Vår statistik vad gäller nattplatser, serverade måltider, utdelade 
kläder, besökare till ungdomsmottagningen etcetera visar med 
all	tydlighet	att	behoven	ökade	2015	och	att	vi	då	mötte	och	
hjälpte	fler	än	vi	gjorde	2014.	Arbetet	med	dessa	människor	
fortgick som vanligt under det gångna året, samtidigt som 
vi	lyckades	hjälpa	ett	stort	antal	flyktingar.	Vi	såg,	och	ser	
fortfarande, faran i att vårt samhälle inte i tillräcklig grad förstår 
omfattningen	av	det	stora	hjälpbehov	som	finns	i	vår	stad.

”Framtiden är inget projekt, det är ordinarie verksamhet idag” 
är ett citat från någon okänd som står noterat på en tavla i 
mitt	rum.	Det	handlar	om	oss	själva	som	individer	och	alla	
människor	vi	möter.	Det	handlar	om	oss	på	Göteborgs	kyrkliga	
stadsmission.	Vårt	arbete	behöver	än	mer	fokuseras	på	att,	
med de resurser vi har, verka för verklig och varaktig förändring 
i	människors	liv.	Självkänsla	och	egenmakt,	bostad	och	
sysselsättning,	sammanhang	och	mening.	

Vår verksamhetsidé är att stödja enskilda människor till ett 
liv i innanförskap och att som självständig idéburen aktör ta 
ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra 
sociala	omständigheter.

Vår framtid, som börjar idag, ligger i att ta vår verksamhetsidé 
till	nästa	nivå.	Med	fortsatt	förtroende	från	Svenska	Kyrkan,	
Göteborgs stad, från gåvogivare och sponsorer, från brukare 
och besökare, kommer vi att kunna ta viktiga steg i den 
riktningen.	

Lotta Säfström

Direktor/VD
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Axplock Axplock

Att göra det som ingen annan gör, att räcka ut en hand till dem som andra har gett upp hoppet 
om	och	möta	de	människor	som	ingen	annan	möter.	Det	är	centralt	för	alla	våra	verksamheter.	
Vi arbetar för att kunna ge akut hjälp till dem som behöver det som mest - vare sig det handlar 
om	avgiftning	eller	tak	över	huvudet	för	natten.	Samtidigt	vill	vi	ge	långsiktigt	stöd	till	den	som	vill	
förändra	sitt	liv	i	positiv	riktning.	För	att	lyckas	med	det	tror	vi	att	det	är	viktigt	med	inflytande.	
Genom	att	lyssna	på	den	enskildes	behov	kan	vi	ge	människor	en	chans	att	komma	tillbaka	in	i	
samhället.	Det	kan	handla	om	att	få	växa	i	sin	egen	takt	på	vår	arbetsträning,	att	få	vara	med	i	
gemenskapen	på	ett	av	våra	boenden	eller	att	någon	lyssnar	när	livet	känns	tungt.	Det	kan	också	
handla om att få ekonomiskt och materiellt stöd, respektfull omsorg på vårt äldreboende eller en 
kopp	kaffe	och	några	vänliga	ord	när	man	behöver	det	som	mest.	

Genom	att	stödja	människor	till	ett	liv	i	innanförskap	vill	vi	få	människor	att	växa.	Få	dem	att	
känna	sig	bekräftade	och	respekterade.	På	våra	mötesplatser	erbjuder	vi	trygghet,	ett	socialt	
sammanhang	och	en	möjlighet	att	skapa	nya,	goda	relationer.	Vi	vill	utgöra	en	röst	för	människor	
som	sällan	blir	hörda	och	värna	om	deras	rättigheter.	Det	gör	vi	genom	opinionsbildning,	genom	
att	ta	ställning	och	påverka	de	strukturer	som	finns	i	samhället.	Vi	samarbetar	med	Riksföreningen	
Sveriges	Stadsmissioner,	Svenska	kyrkan,	Göteborgs	Stad,	Famna	och	en	rad	andra	nationella	
och	internationella	aktörer.	Våra	volontärer	bidrar	med	klokhet,	engagemang	och	medmänsklig-
het.	Tillsammans	är	vi	med	och	skapar	ett	Göteborg	där	alla	är	inkluderade.	En	stad	där	vi	möter	
människan,	inte	problemet.

Det här är Göteborgs Stadsmission

Bidrag  
3,4	(4,3)	Mkr

Försäljning  
108,9	(134,7)	Mkr

Gåvor  
42,0	(44,2)	Mkr

Övriga verksamhetsintäkter 
3,8	(0,7)	Mkr

Ändamålskostnader 
138,3	(167,3)	Mkr

 

Administrationskostnader 
10,2	(9,3)	Mkr

Insamlingskostnader  
5,5	(5,6)	Mkr

Verksamhetsintäkter 
koncernen

Kostnader  
koncernen

Inom	parantes:	2014
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Axplock

AVVECKLING AV HEMTJÄNST Under	maj	månad	2015	avvecklades	vårt	uppdrag	att	utföra	
hemtjänst	och	boservice	i	Mölndals	kommun.	Beslutet	att	avveckla	verksamheten	togs	
efter	det	att	Mölndal	sagt	upp	alla	externa	leverantörer	av	hemtjänst	och	beslutat	att	
införa	en	förändrad	modell	för	behovsbedömning	och	ersättning.	Vi	fann	inga	möjligheter	
att bedriva verksamheten vidare utifrån Stadsmissionens värdegrund, med bibehållen 
kvalitet för såväl brukare som medarbetare, och samtidigt ha en tillfredsställande ekonomi 
i	verksamheten.	

STÄNGNING AV GATLJUSET Under slutet av somaren stängde vi Gatljusets lokaler på 
Ringön,	eftersom	de	drabbats	av	mögel.	Dagverksamheten	flyttades	till	S:t	Johanneskyr-
kan.	Vi	skapade	även	tillfälliga	nattplatser	i	Högsbo.	Vi	hoppas	så	snart	som	möjligt	kunna	
öppna	Gatljustes	ordinarie	verksamhet	i	nya	lokaler.

FATTIGDOMSRAPPORTEN Tillsammans med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 
släppte	vi	rapporten	Stadens	fattiga.	Rapporten	är	ett	samarbete	med	Magnus	Karlsson,	
docent	i	socialt	arbete	vid	Ersta	Sköndal	Högskola.	Tanken	är	att	fattigdomsrapporten	ska	
bli	en	årligen	återkommande	uppföljning	av	fattigdomen	i	Sverige.

ÖPPNING AV TRANSITBOENDE På	grund	av	den	akuta	flyktingsituationen	öppnade	vi	under	
hösten	vårt	första	transitboende	i	Lövgärdets	kyrka	i	samarbete	med	Angereds	församling.	

EU-GUIDEN Crossroads	Göteborg	släppte	EU-guiden,	ett	verktyg	för	både	privatpersoner	
och	myndigheter	med	svar	på	frågor	som	rör	den	fria	rörligheten	för	EU-medborgare.		

JULKLAPPSVAGNEN Vårt	julevent	blev	en	succé.	Vi	fick	in	55	säckar	med	julklappar	och	
tiotusentals	kronor	som	gjorde	det	möjligt	för	oss	att	ge	fler	familjer	hjälp	under	julen.	

ÅRETS SVENSK: VOLONTÄREN ”Till alla de svenskar som gör insatser för att välkomna 
människor	på	flykt.	Till	dem	som	motverkar	segregation	och	gör	det	möjligt	för	nya	och	
gamla	svenskar	att	mötas.	Årets	svensk	sparkar	en	boll	till	någon	som	talar	ett	annat	
språk,	dukar	en	extra	tallrik	på	matbordet	eller	står	beredd	med	en	filt	på	perrongen.	I	år	
går	utmärkelsen	Årets	svensk	till	volontären.”	

Så	löd	motiveringen	när	tidningen	Fokus	korade	Årets	svensk	2015.	För	oss	känns	det	
fantastiskt	att	volontären	lyfts	fram	och	hyllas.	Våra	volontärer	är	viktiga	för	vår	verksam-
het,	utan	dem	hade	vi	inte	kunnat	erbjuda	hjälp	i	den	utsträckning	som	vi	gör.	Att	volontä-
ren	utsågs	till	årets	svensk	bevisar	att	ingen	kan	göra	allt,	men	alla	kan	göra	något.	Och	att	
viljan	att	hjälpa	är	stor.	

Viktiga händelser under året
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”Jag fick tid att gråta för mig själv i kanoten.” 
Deltagare sommarlägret

”Jag blev så glad att jag grät hela vägen hem. Min 
tvååring undrade varför jag grät och jag kunde bara 

svara att ibland gråter man för att man är glad.”  
Besökare Julhjälpen

”Det bästa med Gatljuset är att ni finns och orkar med.” 
Besökare Gatljuset
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Sociala verksamheter

HJÄLP TILL DE MEST 
UTSATTA 

DROTTNINGGATAN

•	171	personer,	varav	106	
barn,	deltog	i	sommarlägret.

• 577 hushåll med 
sammanlagt	1009	barn	fick	
julhjälp (i form av pengar eller 
riklig	julklappspåse).

• Öppna förskolan hade 
530	besök,	varav	288	barn	
och 242 föräldrar eller 
betydelsefulla	vuxna.

•	Vår	psykoterapimottagning	
tog emot 116 personer för 
samtal.

• Vår samtalsmottagning för 
unga	tog	emot	260	ungdomar	
för	samtal.

UNDER DE SENASTE åren har vi sett att allt 
fler	människor	söker	sig	till	våra	verksam-
heter.	Vi	upplever	att	klyftorna	i	staden	har	
vidgats, att barnfattigdomen är hög i vissa 
stadsdelar och att social och ekonomisk 
fattigdom	leder	till	utanförskap.	Allt	fler	av 
de unga som vi möter känner sig vilsna, 
nedstämda eller pressade av kraven i 
dagens	samhälle.	Även	hos	vuxna	ser	vi	
att	den	psykiska	ohälsan	ökar.	Den	akuta	
flyktingsituationen	under	2015	har	ställt	
oss	inför	nya	utmaningar	och	har	gjort	att	
antalet människor som söker vår hjälp är 
större	än	någonsin	tidigare.

DROTTNINGGATANS VERKSAMHET RIKTAR 
sig till barn, unga och familjer som lever 
i utsatthet, men även till personer med 

fysisk	och	psykisk	ohälsa,	nysvenskar	och	
papperslösa.	Vår	verksamhet	är	hbtq-
diplomerad.	Vårt	arbete	anpassas	efter	våra	
besökares behov och vår ambition är att 
komplettera med insatser där det offentliga 
samhällets	resurser	inte	räcker	till.	

VI ERBJUDER SAMTAL för både unga och 
vuxna,	vi	har	ungdomsfältarbetare,	en	
öppen förskola för unga föräldrar och 
sedan	2015	även	en	mötesplats	för	pappor	
och	deras	barn	i	Biskopsgården.	Utöver	
det erbjuder vi socialt och ekonomiskt 
stöd,	hjälp	med	myndighetskontakter	och	
samhällsinformation.	Men	kanske	är	det	
allra viktigaste vi erbjuder gemenskap och 
en	hjälpande	hand	när	ingen	annan	finns	
att	tillgå.	

Antalet	barn	och	unga	som	lever	i	utsatthet	fortsätter	att	öka.	Det	gör	också	
den	psykiska	ohälsan	hos	vuxna.	På	Drottninggatan	hjälper	vi	på	olika	sätt	
dem	som	inte	har	någon	annanstans	att	vända	sig.
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Sociala verksamheter

GATLJUSET & 
CROSSROADS
•	83	%	av	besökarna	på	
Gatljuset är nöjda med 
personalens	bemötande.

•	De	flesta	av	besökarna	på	
Gatljuset önskade hjälp med 
boende	och	hälsofrågor.

•	Gatljuset	hade	runt	50	
besökare per dag – inklusive 
nattplatserna.

• Crossroads hade 6 446 
besök	under	2015.

•	58	procent	av	besökarna	
på Crossroads var rumänska 
medborgare.

•	Majoriteten	av	besökarna	på	
Crossroads	var	20-40	år.

HOPP OM LÅNGSIKTIG
FÖRÄNDRING
På	Gatljuset	ger	vi	människor	tak	över	huvudet	och	något	att	äta,	men	
även	stöd	till	den	som	vill	förändra	sitt	liv.

GATLJUSET RIKTAR SIG till människor som 
lever	i	akut	hemlöshet.	Här	erbjuder	vi	en	
sängplats, ett mål mat och rena kläder för 
den som inte har någon annanstans att ta 
vägen.	Målet	är	att	hjälpa	våra	besökare	
med de mest basala behoven, men även 
att erbjuda ett långsiktigt stöd för den 
som	vill	förändra	sin	livssituation.	Under	
2015	var	vi	tvungna	att	stänga	Gatljusets	
lokaler	på	Ringön	på	grund	av	mögel.	
Gatljusets	dagverksamhet	flyttades	till	S:t	
Johanneskyrkan	och	nattverksamheten	
stängde.	Vi	arbetar	nu	med	att	hitta	nya	
lokaler för att kunna öppna Gatljusets 
ordinarie	verksamhet	igen.

PÅ CROSSROADS GÖTEBORG arbetar 
vi med att möta EU-medborgare som 

lever i utsatthet och saknar kontakter 
till	det	svenska	samhället.	Många	av	
EU-medborgarna lever under svåra 
förhållanden och vi har märkt att det 
finns	ett	stort	behov	av	relevant	och	
saklig information om rättigheter och 
skyldigheter.	

GEMENSAMT FÖR MÅNGA av de människor 
vi möter på Crossroads är sökandet 
efter försörjning och frågor angående 
sjukvård.	Ofta	är	kontakten	med	
myndigheter	svår	på	grund	av	regelverk	
och	språkförbistringar.	På	Crossroads	
kan besökarna få hjälp på nio olika 
språk.	Vi	har	även	börjat	se	över	frågor	
kring	trafficking	och	exploatering	av	de	
människor	som	söker	hjälp	hos	oss.	
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Sociala verksamheter

S:T JOHANNES- 
KYRKAN

•		250	000	bröd	delades	ut	
under	året.

•	Jul-	och	nyårsfirandet	
besöktes	av	1	947	personer.

•		Johannesmässan	
på onsdagar och 
gemenskapskvällen på 
fredagar	hade	7	500	
besökare.	

MÖTA MÄNNISKAN,
INTE PROBLEMET
Alla	människor	förtjänar	att	bemötas	med	respekt.	I	kyrkans	verksamheter	
tillåts	alla	att	vara	med	efter	sina	egna	förutsättningar.	

I S:T JOHANNESKYRKAN BEDRIVER vi ett 
öppet	socialt	och	diakonalt	arbete.	Målet	
är	att	kyrkan	ska	vara	en	mötesplats	där	
alla är välkomna, oavsett livssituation och 
bakgrund.	Till	kyrkan	kommer människor 
som lever i ensamhet, fattigdom, missbruk 
eller som på något annat sätt är socialt 
exkluderade.	Vi	erbjuder	gemenskap,	
värme och delaktighet och arbetar för att 
ge människor egenmakt att själva förändra 
sina	liv	i	en	positiv	riktning.

S:T JOHANNESKYRKAN ÄR ÖPPEN 
alla	dagar	i	veckan,	året	om.	15	olika	
självhjälpsgrupper	håller	runt	20	möten	
varje	vecka.	Kyrkans	kafé	är	välbesökt	
och är för många en fristad dit man får 
komma	precis	som	man	är.	Teatergruppen	

RÖSTs verksamhet hade under det 
gångna	året	runt	150	medverkande.	
Teatergruppen arbetar efter konceptet 
drop in och drop out - så att alla kan delta 
när	de	har	möjlighet.	RÖSTs	arbete	utgår	
från frågeställningen: Vad skulle du säga 
om	alla	lyssnade?	Johannesmässan	på	
onsdagkvällar och gemenskapshetskvällen 
på fredagar har besökts av ett stort antal 
människor.	Flera	dagar	i	veckan	delar	vi	ut	
bröd	i	kyrkan.	

UNDER 2015 HAR vi sett en ökning av 
antal besökare som sover utomhus, har 
ett	tyngre	missbruk	och	sämre	ställt	
ekonomiskt.	Under	det	gångna	året	har	vår	
försäljning av frukostar, luncher och andra 
varor	ökat	kraftigt.
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Sociala verksamheter

En	mamma,	en	pappa	och	deras	son	i	10-årsåldern	dyker	upp	
på	Drottninggatan	strax	innan	jul.

–	Vi	lever	just	nu	på	försörjningsstöd.	Tidigare	har	vi	arbetat	
båda två, men sedan blev jag allvarligt sjuk och min man 
förlorade	jobbet,	berättar	kvinnan.	

Svårt att hitta arbete

Tack vare Familj till familj - där en familj skänker till en annan 
- kommer de att få julklappar med sig hem som de ska ge till 
sina	fem	barn.

–	När	man	arbetar	är	det	helt	annorlunda.	Jag	kämpar	
hårt	för	att	få	ett	nytt	jobb	och	jag	tänker	inte	ge	upp,	men	
konkurrensen	är	hård	och	det	är	inte	lätt,	säger	mannen.

Båda två framhåller hur de tillsammans gör allt för att den 
situation	de	hamnat	i	inte	skall	drabba	barnen.	Hur	de	alltid	
prioriterar barnen före sig själva, men att det är lätt att känna 
sig	otillräcklig.	

Mitt	i	det	tråkiga	finns	det	dock	något	väldigt	hoppfullt	i	det	
faktum	att	viljan	att	hjälpa	är	så	stor.

– Nu ska vi hem och lägga klapparna under granen, vi får se 
hur länge de ligger kvar med tanke på tvååringen…

Ser positivt på framtiden

I	framtiden	hoppas	familjen	på	att	kunna	byta	plats	och	bli	en	
av	de	familjer	som	hjälper	andra.	

Samtidigt har de och alla andra som tagit emot julhjälp redan 
spelat	en	viktig	roll.	För	familj	till	familj	är	en	aktivitet	där	alla	
vinner.	

MÅNGA VILL HJÄLPA VIA
FAMILJ TILL FAMILJ 
Julen	är	ofta	extra	tuff	för	människor	som	lever	i	utsatthet.	På	Drottninggatan	kan	familjer	som	har	det	svårt	
få	en	ljusare	högtid	tack	vare	skänkta	gåvor.
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”Jag förstår att jag kan arbeta heltid om jag bara 
kommer till en lämplig arbetsplats.” 

Person i arbetsträning

”Det fick mig att ändra mina vanor efter 3 år som 
sjukskriven.” 

Person i arbetsträning

”Jag har fått hjälp att nå personliga mål med rutiner och 
återfått mer ork till vardagen. Tillsammans med vård 

har det gett mig en stabil utväg från sjukskrivning.” 
Person i arbetsträning

12 13
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ARBETE GER 
MENINGSFULL VARDAG

ERGON 
ARBETSTRÄNING
•		Organisationen	driver	
sju second hand-butiker i 
Göteborg	och	en	i	Alingsås.

•  Föreningen är aktiva i 
projektet Fritidsbanken 
som är ett bibliotek för 
fritidsartiklar.

På	Ergon	arbetsträning	får	människor	chans	att	växa	i	sin	egen	takt.	Med	
fokus på laganda och personligt ansvar ges den hjälp som behövs för att 
kunna	ta	steget	ut	på	arbetsmarknaden.	

Arbetsträning

I NÄRA 30 år har Stadsmissionen via 
verksamheten på Ergon hjälpt människor 
ut	på	arbetsmarknaden.	Till	Ergon	kommer	
nyanlända	som	håller	på	att	etablera	sig	i	
Sverige, långtidssjukskrivna eller människor 
som av andra anledningar behöver stöd i 
sin	strävan	att	komma	vidare.	

VÅRT MÅL ÄR	att	låta	människor	växa	i	
sin egen takt så att de så småningom ska 
kunna ta steget ut till ett jobb på arbets-
marknaden.	Vi	erbjuder	en	plats	där	alla	är	
behövda efter sina egna förutsättningar och 
där	det	finns	stöd	och	hjälp	att	utvecklas.	
Många	av	dem	vi	möter	saknar	ett	socialt	
sammanhang och arbetsträningen är därför 
en	viktig	källa	till	en	meningsfull	vardag.	

Vi erbjuder arbetsträning i verklighetsnära 
former där stor vikt läggs vid att utveckla 
deltagarna i samarbetsförmåga, laganda 
och	personligt	ansvar.	Vi	har	avdelningar	
inom	snickeri,	textil,	kök,	trädgård	och	
fastigheter.	Organisationen	har	även	åtta	
second hand-butiker och en insamlings-
central som bidrar med kvalitativa praktik-
platser	till	Ergon.		

UNDER DET GÅGNA året har vi samarbetat 
med	arbetsförmedlingarna	i	Göteborg.	För	
att stärka verksamhetens uppdrag vad gäl-
ler	gruppen	”unga	vuxna”	inleddes	under	
det gågna året ett samarbete med UNG 
COMP	som	arbetar	med	ungdomar	i	åldern	
16-24	år.	
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1995	blev	Jimmy	Nilsson	påkörd	av	en	lastbil	i	en	allvarlig	trafikolycka.	Han	hamnade	i	koma	och	läkarna	var	
inte	säkra	på	att	han	skulle	överleva.	Idag	är	Jimmy	anställd	på	Stadsmissionens	snickeri.	

”STADSMISSIONEN ÄR ETT 
UNDERBART STÄLLE”

Efter	olyckan	låg	Jimmy	kvar	på	sjukhuset	i	ett	år.	Till	en	början	
kunde	han	varken	äta,	prata	eller	stå	upp.

–	Jag	har	alltid	varit	riktigt	envis	och	lite	av	en	arbetsnarkoman,	
så	jag	bestämde	mig	för	att	jag	skulle	arbeta	igen.	Det	blev	min	
motivation.	

Ett	år	efter	olyckan	började	Jimmy	med	arbetsrehabilitering.

–	Att	få	arbeta	igen	byggde	upp	mig.	Under	åren	har	jag	varit	
på	riktigt	bra	arbetsplatser,	men	efter	olyckan	har	jag	haft	
problem	med	mina	fötter.	Jag	har	opererat	dem	nio	gånger,	
men	de	kommer	nog	aldrig	att	bli	riktigt	bra.	På	grund	av	
problemen	med	mina	fötter	har	jag	varit	sjukskriven	mycket	
och	klarar	inte	av	alla	typer	av	jobb.

2012	fick	Jimmy	en	provanställning	på	Stadsmissionen	Ergon	
som	erbjuder	arbetsträning	och	rehabiliterande	sysselsättning.	

Provanställningen	blev	sedan	en	utvecklingsanställning	och	till	
sist	en	trygghetsanställning.	Idag	arbetar	Jimmy	20	timmar	i	
veckan	i	snickeriet,	bland	annat	med	att	slipa	byråer.	

–	Stadsmissionen	är	ett	underbart	ställe.	Här	arbetar	människor	
som har hamnat lite snett i livet av olika anledningar, men alla 
är	med	i	gänget.	Vi	hjälps	åt	och	gör	saker	tillsammans.	Jag	
brukar	kalla	mig	för	slipkonsult,	säger	Jimmy	och	skrattar.

Sedan	olyckan	har	Jimmy	även	hunnit	gifta	sig	och	skaffa	två	
barn.	

–Det	är	världens	bästa	grej	att	bli	pappa.	Men	tänk	så	envisa	
mina barn kommer bli om de brås på mig! 
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”Det förflutna kan inte ändras, glömmas, redigeras eller 
raders. Det kan bara accepteras.” 

Boende på Frideborg

”Att vara inneliggande på kliniken betyder att man får 
kunnig personal som är lyhörda och ger tuff kärlek, oerhört 

god mat och rena och fina rum. Det finns alltid någon att 
prata med och mycket skratt i en svår situation. Ingenting 

är omöjligt.” 
Nöjd patient

”Jag har varit nykter och drogfri i drygt 6 månader, så jag 
är mycket tacksam  för öppenvården på Stadsmissionen. 

Jag har alltid blivit bemött med vänlighet och respekt och 
har haft samtal som har stärkt mig i min nykterhet. Det är 

till stort stöd att någon tror på mig och uppmuntrar mig 
till att fortsätta  att vara drogfri. ” 

M.P

”Bästa boendet, jag har bott på några andra i Götet ” 
Återkommande gäst
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BOENDE

Stigberget – 53 platser

Öjersjöhemmet	–	20	platser

Stöd	och	tillsyn	–	80	
hyresgäster

Kustgatan – 7 platser

Brattås	–	10	platser

Uddängen	–	8	platser

Ingsered (egen stiftelse) 

– 25 platser

Boende Boende

PÅ VÅRA BOENDEN	erbjuder	vi	trygga	
miljöer där delaktighet och social samvaro 
står	i	fokus.	De	boende	kommer	till	oss	via	
Socialtjänsten	och	vi	erbjuder	olika	typer	av	
stöd, baserat på den enskilde personens 
behov.	Det	kan	handla	om	att	bli	drogfri,	
om att få fungerande vardagsstrukturer 
eller om att skapa sunda relationer till 
människor	i	sin	närhet.	Vår	målsättning	är	
att bemöta människor utifrån den situation 
som	de	själva	upplever	att	de	befinner	sig	
i	och	på	så	sätt	ge	den	hjälp	de	behöver.	
Vi	vill	visa	att	det	inte	finns	några	hopplösa	
fall, utan att hopp är något som är till för 
alla.

VI ANVÄNDER OSS	bland	annat	av	Motiva-
tional Interviewing som är en metod som 
fokuserar på att möta människor och fånga 
personens	egen	motivation.	Vi	arbetar	
också med bostad först-metoden i ett nära 
samarbete mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag	samt	Socialtjänsten	i	flera	
stadsdelar.	Stadsmissionens	grundtanke	är	
att en egen bostad är en mänsklig rättighet 
och att en egen bostad inte är ett mål utan 
ett	medel	till	förändring.	

UNDER DET GÅGNA året har vårt boende 
Öjersjö renoverats och ett av målen har 
varit	att	göra	det	så	tilltalande	som	möjligt.	
Vår ambition har varit att människor som 
lever i utsatthet har rätt att leva i vackra 
miljöer.	Öjersjö	är	även	ett	av	få	boenden	
som tillåter husdjur, vilket har varit väldigt 
viktigt	för	personer	som	är	djurägare.	
Under	2016	kommer	Brattås	boende	att	
utökas	med	fem	platser.	Planeringen	av	
ombyggnaden	pågår	i	samarbete	med	
fastighetsbolaget Förbo och förhoppnings-
vis	kan	inflyttning	ske	i	oktober	2016.

Till våra boenden kommer människor som har levt i utsatthet under en 
längre	tid.	Vi	erbjuder	individanpassad	hjälp	till	förändring.	

INDIVIDENS BEHOV I FOKUS
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MARIA - EN RIKTIG PROBLEMLÖSARE

Boende Boende

Stigbergets	boende	är	ett	drogfritt	kollektivboende	för	människor	med	alkohol-	och	drogmissbruk.	Maria	
Nordgren	har	arbetat	på	Göteborgs	Stadsmission	i	30	år,	de	senaste	20	åren	på	Stigbergets	boende.

PROJEKT BODIL RÄDDAR LIV
I projektet Bodil arbetar vi utifrån metoden Bostad först som innebär att man ser bostaden som ett 
medel	och	inte	som	ett	mål.	I	dagsläget	har	vi	14	lägenheter.	Målet	är	att	ha	25	lägenheter	innan	hösten	
2016.	Fastighetskontoret	är	förstahandskontraktsinnehavare	och	hyr	ut	i	andra	hand	till	hyresgästen.	

–	Jag	sköter	det	administrativa,	har	hand	om	nycklar,	kollar	till	våra	boende	
och	ser	till	så	att	allt	rullar	på	som	det	ska.	Man	kan	väl	säga	att	jag	är	
spindeln	i	nätet,	säger	Maria	och	skrattar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

–	Det	finns	ingen	typisk	arbetsdag!	Ena	stunden	är	jag	ute	och	köper	
sängkläder och i nästa småpratar jag med någon av de boende eller löser 
en	stökig	situation	som	uppstår.	Sedan	är	det	någon	som	saknar	en	kudde,	
en	lampa	som	behöver	lagas	eller	så	är	pålägget	till	frukosten	slut.	Jag	
brukar säga att det är som att driva hotell, man vet aldrig vad som kommer 
hända,	man	får	ta	det	allt	eftersom.	Det	gäller	att	vara	flexibel,	social	och	
en riktig problemlösare!

Vad är det bästa med ditt jobb?

–	Mötet	med	alla	underbara	människor.	Jag	har	träffat	helt	fantastiska	
personer	här	genom	åren,	både	boende	och	medarbetare.

Glenn Janstrand, boende i lägenhet inom projekt Bodil: 

”Jag	har	missbrukat	sedan	jag	var	15	år,	men	nu	har	jag	inte	druckit	
en	droppe	på	sju	månader.	Sedan	jag	fick	min	lägenhet	känner	jag	mig	
motiverad	att	inte	dricka.	Jag	har	äntligen	ett	eget	hem,	något	att	vara	stolt	
över.	Tidigare	har	jag	flyttat	runt	mellan	olika	ställen	med	alla	mina	saker	i	
en	kasse,	men	det	är	inget	riktigt	liv.	Folk	har	sagt:	skärp	dig,	sluta	drick,	
men	det	är	så	lätt	att	säga.	Det	är	klart	jag	har	velat	sluta	dricka,	men	
alkoholen	har	varit	det	enda	som	har	kunnat	döva	min	ångest.	Det	finns	
inte	en	enda	A-lagare	som	är	lycklig,	så	mycket	kan	jag	säga.	När	jag	fick	
den	här	lägenheten	fick	jag	till	och	med	välja	mellan	två	lägenheter.	Jag	
trodde	inte	att	det	var	sant,	tänk	att	någon	frågade	mig	vad	jag	ville	ha.	Det	
känns	fortfarande	fantastiskt	när	jag	tänker	på	det,	att	jag	fick	välja.	Jag	
älskar	inredning	och	har	själv	tapetserat	och	gjort	fint.	Jag	har	nyligen	fått	
ett barnbarn och nu tänker jag hur fruktansvärt det skulle vara om jag inte 
fick	vara	med	och	se	honom	växa	upp.	Tack	vare	lägenheten	känner	jag	att	
jag	har	något	att	se	fram	emot.	Jag	har	varit	nära	döden	många	gånger	på	
grund	av	mitt	drickande,	men	det	har	aldrig	fått	mig	att	sluta	dricka.	Men	
den	här	lägenheten	har	räddat	mitt	liv.”
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RÄTTEN ATT SJÄLV FÅ 
BESTÄMMA 

GÖTAHOLM

•  Under året erbjöds de 

boende olika aktiviteter, bland 

annat	bingo,	filmvisningar,	

bakning, musikunderhållning, 

gruppgymnastik,	läscirkel	och	

enskilda aktiviteter.	 
På	vårt	äldreboende	Götaholm	är	respekt	för	de	boende	lika	viktigt	som	den	
dagliga	praktiska	omvårdnaden.	Målet	är	att	den	enskilde	själv	ska	kunna	
vara	med	och	bestämma	över	sin	vardag.

GÖTAHOLM I GAMLESTADEN drivs på 
entreprenad och har 27 lägenheter som 
riktar sig till äldre människor med stort 
omvårdnadsbehov.	Vårt	fokus	ligger	på	den	
enskildes	situation,	möjligheter	och	behov.	
Integritet och rätten att själv få vara med och 
bestämma över sin vardag är utgångspunk-
ten	för	vårt	arbete.	

ENLIGT DEN NATIONELLA	Nöjd	brukarindex	
är	92	procent	av	de	boende	på	Götaholm	
mycket	eller	ganska	nöjda	med	sitt	boende.	
Det kan jämföras med genomsnittet för östra 
Göteborg	som	är	75	procent.	Att	personalen	
har tillräckligt med tid, att de boende kan 
påverka när och hur de vill få hjälp av 
personalen	och	att	det	finns	stor	möjlighet	
att vistas utomhus är några av anledningarna 
till	varför	de	boende	på	Götaholm	är	nöjda.	

På	Götaholm	erbjuder	vi	arbetsträning	för	
personer som bland annat saknar fullgoda 
kunskaper i det svenska språket eller som av 
olika	orsaker	står	utanför	arbetsmarknaden.	

VÅRT MÅL ÄR att skapa en så meningsfull 
vardag	som	möjligt	för	de	boende.	Ett	sätt	
att	göra	det	på	är	att	erbjuda	olika	typer	
av	aktiviteter	för	de	boende.	Under	det	
gågna året har vi bland annat haft bingo, 
filmvisningar,	bakning,	musikunderhåll-
ning,	gruppgymnastik,	läscirkel	och	enskila	
aktiviteter.	

Boende
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AVGITNINGSKLINIK

& ÖPPENVÅRD  

•	Avgiftningskliniken	har	18	
vårdplatser.	

•	Patienternas	medelålder	var	
47	år.

• Av patienterna var 75 
procent män och 25 procent 
kvinnor.

FRI FRÅN MISSBRUK MED 
TRYGG EXPERTVÅRD 
På	vår	avgiftningsklinik	och	i	vår	öppenvård	är	vi	specialiserade	på	medicinsk	
behandling	av	olika	typer	av	missbruk.	Här	arbetar	undersköterskor,	skötare,	
legitimerade	sjuksköterskor,	psykiatriker	samt	socionom	och	psykolog.	

VÅR AVGIFTNINGSKLINIK VÄNDER sig till män 
och kvinnor med alkohol-, narkotika- och 
tablettberoende.	Målet	är	att	vara	ett	första	
steg	mot	ett	nyktert	och	drogfritt	liv.	Hos	oss	
arbetar undersköterskor, skötare, legiti-
merade	sjuksköterskor,	psykiatriker	samt	
socionom	och	psykolog.	Förutom	medicinsk	
kunskap och behandling erbjuder vi enga-
gemang	och	en	helhetssyn	på	människan.	
Vårt arbete utgår från den enskilde individen 
och de behov som patienten själv upplever 
att	hen	har.	Vi	hjälper	till	att	förmedla	sociala	
och professionella kontakter och ser till att 
våra patienter får de redskap som behövs för 
att kunna fortsätta att göra positiva livsstils-
förändringar.	

VÅRT ARBETE PÅ avgiftningskliniken och 
i öppenvården är tätt knutet till de andra 

verksamheterna	i	organisationen.	Våra	
patienter kan tidigare ha varit gäster på 
Gatljuset eller Drottninggatan och efter att 
de	har	lämnat	oss	finns	det	möjlighet	att	få	
fortsatt stöd i någon av självhjälpsgrupperna 
i	S:t	Johanneskyrkan	-	om	de	själva	önskar	
att	få	den	hjälpen.

VI ERBJUDER NADA öronakupunktur 
som är godkänd som sjukvårdande 
behandling.	NADA	är	ångestlindrande,	
sänker	abstinenssymtom	och	hjälper	
vid	sömnbesvär.	Metoden	har	visat	sig	
vara effektiv när det gäller behandling 
av	patienter	med	missbruksproblematik.
Rent generellt har vi under det gångna året 
sett	ett	ökat	drogmissbruk	bland	yngre.	Vi	
har även sett att gängkriminaliteten bland 
yngre	män	har	ökat.	

Boende
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ÖPPNING AV TRANSITBOENDE

Flyktingströmmen	under	det	gångna	året	har	gjort	att	ett	stort	antal	människor	
har	behövt	vår	hjälp.	För	att	kunna	möta	de	nya	behoven	öppnade	vi	under	
hösten	vårt	första	transitboende.

DEN AKUTA FLYKTINGSITUATIONEN under 
2015	har	gett	oss	stora	och	nya	utmaningar.	
Hjälpbehovet	har	varit	enormt,	vilket	har	
fått oss att agera snabbt på de situationer 
som	har	uppstått.	På	uppdrag	av	Göteborgs	
stad öppnade vi tillsammans med Angereds 
församling ett transitboende för ensamkom-
mande barn och ungdomar i Lövgärdets 
kyrka.	

MÅLET VAR ATT fungera som ankomstboende 
där de boende kunde få hjälp med de mest 
basala behoven så som tak över huvudet, 
mat	och	kläder.	Tanken	var	att	de	ensamkom-
mande skulle stanna i 3-5 dagar, men på 
grund	av	det	mycket	stora	antalet	flyktingar	
stannade	många	i	upp	till	40	dagar.	De	bo-

ende kom till oss via Socialjouren och slussas 
sedan vidare till Socialtjänsten i Göteborgs 
stad	eller	till	andra	kommuner	i	Sverige.	Vi	har	
även	haft	tät	kontakt	med	Migrationsverket.

ETT AV VÅRA mål på transitboendet har varit 
att ha personal som pratar olika språk för 
att	på	bästa	sätt	kunna	möta	de	boende.	
Sedan vi öppnade tranistboendet har vi haft  
personal som har talat svenska, engelska, 
persiska,	arabiska	och	somaliska.

Vi har haft personal som har talat sV

TRANSITBOENDE 
• När vi öppnade 

tranistbpoendet	fanns	det	30	

sängplatser.	Det	utökades	

senare	till	41	sängplatser.

•	De	flesta	ensamkommande	

som bodde på transitboendet 

var	13-18	år	gamla.	

NYTT TRANSITBOENDE 
I LÖVGÄRDETS KYRKA
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”ALLA BORDE TESTA ATT VARA 
VOLONTÄR”

– Det bästa med att vara volontär är att man träffar så många 
spännande människor, både besökare och volontärer ute i 
verksamheterna	och	medarbetare	på	Göteborgs	Stadsmission.	
Alla borde testa att vara volontär någon gång, det ger så otroligt 
mycket,	säger	Christian	Pestat.

Vad var det som lockade med Göteborgs Stadsmission?

–	Det	är	ett	välkänt	varumärke,	som	gör	många	bra	saker.	På	
Stadsmissionen blir man även sedd som volontär och känner sig 
uppskattad	för	det	man	gör.	

Hur blir man en bra volontär?

– Genom att ha en ödmjuk inställning och visa respekt för de 
människor	man	möter.	Det	är	lätt	att	döma	en	människa	utifrån	
yttre	faktorer,	men	det	är	först	när	man	hör	historien	bakom	som	
man	inser	att	vissa	saker	lika	gärna	hade	kunnat	hända	en	själv.	

Det är också viktigt att inse att man inte kan rädda världen själv, 
men att man kommer långt genom att bemöta sina medmänniskor 
med	respekt.	

Någon händelse du minns lite extra?

–	En	gång	i	S:t	Johanneskyrkan	visade	de	sig	att	en	av	besökarna	
fyllde	år.	Vi	avbröt	det	vi	höll	på	med	och	stämde	alla	in	och	sjöng	
för	henne.	Kramen	jag	fick	av	henne	efteråt	visar	att	en	så	enkel	
sak som en födelsedagssång kan göra stor skillnad i en människas 
liv.	

Christian	Pestat	har	varit	volontär	på	Göteborgs	Stadsmission	i	11	år.	Han	har	varit	med	på	alltifrån	sommarläger	
till	transitboende	och	tycker	det	är	precis	lika	givande	nu	som	när	han	började.	
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ÖKAD SYNLIGHET OCH 
LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

Insamling & kommunikation

Målet	för	Insamling	&	kommunikation	är	att	samla	in	pengar	och	skapa	mervärden	kring	vårt	varumärke.	Vi	
arbetar	även	med	opinionsbildning	och	volontärresurser.

INSAMLING & KOMMUNIKATIONS mål är att säkerhetsställa 
att	de	gåvofinansierade	verksamheterna	ges	tillräckligt	med	
resurser	och	att	det	finns	god	kännedom	om	vår	organisation	
som	idéburen	non	profit-utförare.	De	handlar	om	att	samla	in	
pengar, men även om att skapa mervärden kring vårt varumär-
ke	och	möjliggöra	för	människor	att	kunna	engagera	sig.	Vårt	
mål	är	att	vara	tydliga,	öppna	och	närvarande	i	staden,	både	
digitalt	och	i	våra	möten	med	människor.	Vi	arbetar	långsiktigt	
med	våra	befintliga	företagsvänner	och	framtidspartners	samt	
söker	nya	för	att	skapa	en	hållbar	balans	mellan	olika	givare.

VI ARBETAR ÄVEN med opinionsbildning och tar fram kommu-
nikationsmaterial	och	profilkläder	till	alla	våra	verksamheter.	Un-
der	året	har	vi	lyft	många	frågor	som	har	fått	medialt	intresse,	
till	exempel	fattiga	EU-medborgare,	flyktingar,	fattigdom,	
hemlöshet,	vård	och	socialomsorg.	Vi	medverkade	i	Almedalen	
tillsammans med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för 
att	skapa	opinion,	bland	annat	genom	seminariet	Den	osynliga	

fattigdomen.	Vi	har	ökat	vår	närvaro	i	sociala	medier,	främst	
genom	Facebook	och	Twitter.	När	det	gäller	lokal	opinionsbild-
ning har vi arbetat både självständigt och tillsammans med 
Famna	Väst.	Tillsammans	med	Famna	Väst	vill	vi	lyfta	fram	vår	
organisation som en självklar samarbetspartner när det gäller 
vård	och	omsorg	i	Göteborg.

VI ANSVARAR FÖR att utveckla volontärresurser och ge stöd 
till	verksamheterna	vad	gäller	volontärarbete.	Vi	arbetar	aktivt	
för	att	volontärernas	bidrag	till	organisationen	ska	synliggöras.
Under hösten arbetade vi särskilt med att samordna volontärer 
till	vårt	nyöppnade	transitboende.	CSR	Pro	Bono-aktiviteter	
med företagsvännernas anställda efterfrågas alltmer i volon-
tärsform.	Det	här	är	något	som	vi	behöver	analysera	för	att	
möta	utvecklingen	på	bästa	sätt.	Vi	ser	även	att	viljan	att	göra	
gott	på	nya	sätt,	till	exempel	via	event	som	GöteborgsVarvet	
och	Julklappsvagnen,	ökar.	Detta	ger	oss	nya	möjligheter	och	
målgrupper,	men	kräver	också	extra	arbetsresurser.
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Sociala verksamheter

INSAMLING & KOMMUNIKATION
•		Inkomna	gåvor	från	företag	var	3	648	Tkr.

•	Inkomna	gåvor	från	privata	givare	var	10	529	
Tkr.

•	179	volontärer	har	arbetat	i	våra	verksamheter,	
varav	143	kvinnor	och	36	män.

•	Volontärerna	har	sammanlagt	arbetat	10	226	
timmar.

•	40	nya	volontärer	har	rekryterats.

•	Genomsnittsåldern	för	volontärer	är	50,9	år.

• Sedan vi startade vårt Instagramkonto i 
november	har	vi	fått	500	följare.	

• Under året har vi dubblerat antal följare på 
Twitter.

•	Vi	har	fått	2	000	nya	följare	på	Facebook.	I	
november nådde vi vår högsta räckvidd någonsin 
på	Facebook	när	150	000	personer	tog	del	av	
vårt	inlägg	om	julklappsvagnen.

Insamling & kommunikation

Talen inom parantes anger andelen som kom 
från	testamenten.

Allmänheten  
23,2	%

Testamenten 
11,1	%

Företag  
8,0	%

Stiftelser/föreningar  
8,7	%

Postkodlotteriet	 
8,0	%

Församling/ 
kollekter	4,0	%

Göteborgs	kyrkliga	 
samfällighet  
29,5	%

Göteborgs Stad  
7,5	%

Gåvor och bidrag 2015
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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	verksamheten	byggde	
till	stor	del	på	volontärarbete.	Efterhand	anställdes	sjuksköterskor,	
rådgivare,	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.	Några	år	senare	utökades	samarbetet	med	
Socialförvaltningen	när	det	gällde	alkoholpoliklinik	och	avgiftning.	

I	mitten	av	1970-talet	finansierades	verksamheten	främst	genom	
insamlingar och försäljning av kläder och möbler, endast en 
femtedel	bestod	av	ersättningar	från	stat	och	kommun.	Idag	är	
siffran den omvända och de upphandlade tjänsterna mot kommun 
och	landsting	står	för	den	största	delen	av	omsättningen.		

Under	1980-	och	1990-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	en	viktig	del	av	Göteborg.	Vi	
har alltid anpassat oss till samtidens verklighet och behov och det 
kommer	vi	att	göra	även	i	fortsättningen.

Organisation

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	består	i	dag	av	tre	juridiska	
enheter.	Sedan	den	1	januari	2009	bedrivs	det	sociala	arbetet,	
vars	syfte	är	att	hjälpa	och	stödja	enskilda	människor	som	
lever	i	utsatthet,	i	en	stiftelse.	Verksamheterna	i	stiftelsen	drivs	
uteslutande	med	insamlade	medel	från	gåvor	och	bidrag.	I	
dotterbolaget	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	och	
Entreprenad AB bedrivs verksamheter som är upphandlade av 
antingen	kommuner	eller	region.	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	
Fastighets	AB	äger	två	fastigheter	med	lokaler	som	hyrs	av	
stadsmissionens	verksamheter.	

Utöver nämnda juridiska enheter har stiftelsen också två 
närstående	organisationer	-	Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Ideell	
förening (second hand) och Ingseredsstiftelsen (boende med 

stöd).	Det	råder	person-union	mellan	samtliga	styrelser.	I	
Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	Bistånd	&	Entreprenad	AB	driver	
Stadsmissionen sju boenden med olika former av stöd, både för 
människor	som	lever	med	psykisk	ohälsa	eller	i	ett	missbruk.	I	
bolaget	finns	också	äldreomsorg,	arbetsträning,	avgiftningsklinik	
och	boende	för	flyktingar.	En	mindre	fastighetsverksamhet	drivs	
i	aktiebolaget	Göteborg	kyrkliga	stadsmission	Fastighets	AB	-	
Stigbergsliden	6	och	Öjersjöhemmet	i	Öjersjö.

Stadsmissionens ändamålsparagraf

§ 1

Stiftelsen	ska	i	samverkan	med	Svenska	kyrkans	församlingar	
och andra, i egen regi eller genom hel eller delägt dotterbolag 
eller	annan	organisationsform,	i	Jesu	Kristi	anda	utföra	kärlekens	
gärningar genom att framförallt bedriva hjälpverksamhet bland 
behövande.	Dessutom	ska	stiftelsen	främja	vård	och	uppfostran	
av	barn.	Verksamheten	ska	bedrivas	bland	annat	genom	social	
hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete bland fattiga och 
sjuka,	svaga	och	utsatta,	unga	och	gamla.

Måluppfyllelse

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se ovan) 
aktuell	utvecklar	Göteborgs	Stadsmission	löpande	sitt	arbete.	
De sociala verksamheterna är uppdelade i tre enheter; Gatljuset 
(Crossroads),	S:t	Johanneskyrkan	och	Drottninggatan.

Gatljuset

Hemlöshetsverksamheten	Gatljuset	i	Göteborg	finns	för	att	ge	stöd	
åt	samhällets	mest	utsatta	människor.	Det	är	öppet	dygnet	runt,	
året	runt.	Många	av	våra	besökare	har	någon	form	av	skyddat	
boende, men kommer till oss för att ta del av den gemenskap och 
de	aktiviteter	vi	erbjuder.	Det	är	uppenbart	att	det	inte	alltid	räcker	
med	att	ha	tillgång	till	en	egen	bostad.	Behovet	av	gemenskap	
gör att många söker sig till Gatljuset där man tillbringar större 
delen	av	dagen.	Under	2015	var	vi	tvungna	att	stänga	Gatljusets	
lokaler	eftersom	de	drabbats	av	mögel.	Gatljusets	dagverksamhet	
flyttades	till	S:t	Johanneskyrkan	och	nattverksamheten	stängde.	
Vi	arbetar	nu	med	att	hitta	nya	lokaler	för	att	så	snart	som	möjligt	
kunna	öppna	Gatljusets	ordinarie	verksamhet	igen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING	ÄR	UPPRÄTTAD	I	KSEK
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Crossroads

Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare och 
tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i 
annat	EU-land.	Crossroads	öppnade	i	november	2012.	Under	
2015	hade	Crossroads	6	446	besök.	Centret	erbjuder	bland	
annat personlig service på den hjälpsökandes hemspråk, 
förmedling	av	kontakt	med	myndigheter	och	ideella	
organisationer.	Crossroads	har	ingen	övernattning.	

I sammanhanget är det nödvändigt att betona att det inte 
bara	är	EU-medborgarna	som	behöver	information.	Även	
myndigheterna	behöver	ta	till	sig	information	om	vad	som	gäller.
Crossroads startade som ett projekt, men sedan december 
2015	är	Crossroads	en	varaktig	verksamhet.

S:t Johanneskyrkan

I	S:t	Johanneskyrkan	bedrivs	ett	öppet	socialt	arbete	för	
människor	som	lever	i	utsatthet.	Målet	är	att	fungera	som	en	
mötesplats för alla och att ge stöd till den som vill förändra sitt 
liv	i	positiv	riktning.	

I	kyrkan	bedrivs	diakonal	verksamhet,	men	här	erbjuds	även	
olika	aktiviteter	eller	möten	med	olika	självhjälpsgrupper.	
Teatergruppen RÖST, som har öppna repetitioner, hade under 
2015	153	medverkande.	Under	jul-	och	nyårshelgen	2015	
firade	1	947	besökare	helgen	tillsammans	i	S:t	Johanneskyrkan.	
Under	året	delades	250	000	bröd	i	kyrkan.

Drottninggatan

De sociala verksamheterna som riktar sig till barn, unga och 
familjer	är	samlade	under	enheten	Drottninggatan.	Många	
ungdomar söker sig till Drottninggatan för samtal då stadens 
ungdomsmottagningar	inte	räcker	till.	I	det	uppsökande	arbetet	
i	innerstaden	ser	vi	allt	yngre	barn	som	lever	ett	självdestruktivt	
liv.	På	Drottninggatan	arbetar	psykologer,	socionomer,	präster,	
diakoner,	fältassistenter	och	fritidsledare.	Det	finns	även	en	
specifik	kompetens	vad	gäller	existentiella	frågeställningar.

Under	2015	fick	577	hushåll	med	sammanlagt	1009	barn	
julhjälp	i	form	av	pengar	eller	riklig	julklappspåse.	Vår	

psykoterapimottagning	tog	emot	116	personer	för	samtal.	Vår	
samtalsmottagning	för	unga	tog	emot	260	ungdomar	för	samtal.	
171	personer,	varav	106	barn,	deltog	i	sommarlägret.
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Ekonomisk översikt, koncernen*

            

	 	 	 	 	 2015		 	 2014		 	 2013		 	 2012		 	 2011

Verksamhetsintäkter		 	 158	186			 183	946			 196	712			 184	529			 168	590

Resultat	efter	finansiella	poster		 6	653		 	 6	996		 	 14	745		 	 13	623		 	 7	528

Balansomslutning			 	 142	559			 139	661			 125	728			 107	895			 93	982

Soliditet	(%)		 	 	 73,0		 	 71,6		 	 75,2		 	 76,1		 	 75,4

Medelantal	anställda		 	 211		 	 269		 	 279		 	 269		 	 241

Ekonomisk översikt, moderstiftelsen*

	 	 	 	 	 2015		 	 2014		 	 2013		 	 2012		 	 2011

Verksamhetsintäkter		 	 47	775		 	 51	025		 	 50	944		 	 44	443		 	 37	534

Resultat	efter	finansiella	poster		 -2	700		 	 3	088		 	 4	610		 	 5	985		 	 3	920

Balansomslutning			 	 92	132		 	 96	626		 	 92	071		 	 74	415		 	 64	141

Soliditet	(%)		 	 	 76,3		 	 75,5		 	 75,9		 	 87,7	 	 92,5

Medelantal	anställda		 	 73		 	 67		 	 58		 	 52		 	 47

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

Göteborgs	kyrkliga	stadsmission	har	under	verksamhetsåret	
utvecklat	sina	sociala	verksamheter	ytterligare	med	hjälp	av	ett	
gott	insamlingsresultat.	Efterfrågan	på	organisationens	tjänster	
från	kommun	och	landsting	har	varit	god.	Koncernens	totala	
intäkter	uppgår	till	158,2	mkr	(183,9	mkr)	vilket	är	en	minskning	
med	14,0%	jämfört	med	föregående	år.	Insamlade	medel,	
42,0	mkr	(44,2	mkr),	har	minskat	vilket	främst	beror	på	lägre	
testamentsgåvor	och	lägre	gåva	från	Postkodlotteriet	jämfört	med	
föregående	år.	Från	Postkodlotteriet,	via	Sveriges	Stadsmissioner,	
har	erhållits	3,6	mkr	(4,9	mkr).	Dock	har	gåvor	från	allmänheten	
fortsatt	att	öka.

Försäljningsintäkterna	uppgår	till	108,9	mkr	(134,7	mkr)	
vilket	är	en	minskning	med	19,2%.	Viktigaste	orsaken	är	att	
hemtjänstverksamheten	avvecklades	under	våren	2015	samt	
att intäkter för äldreboendet Berzelius, vilket övergick i annan 
regi	under	2014,	redovisades	under	större	delen	av	2014.	Totalt	
uppgår	ändamålskostnaderna	till	138,3	mkr	(167,3	mkr)	vilket	
motsvarar	87,4%	(91,0%)	av	koncernens	intäkter.	Insamlings-	
och	administrationskostnaderna	utgör	totalt	8,1%	(9,5%)	av	
koncernens	intäkter.	Insamlingskostnaderna	är	på	samma	nivå	
som	föregående	år	men	ökar	relativt	till	3,5%	(3,0%)	pga	av	
lägre	intäkter.	Administrationskostnaderna	har	ökat	och	står	för	
6,4%	(5,0%).	Årets	rörelseresultat	har	förstärkts	jämfört	med	
föregående	år	vilket	är	hänförligt	till	dotterbolagens	verksamheter.

Finansiella instrument

Stiftelsens	finansiella	placeringar	är	omfattande	och	har	under	
senaste	året	ökat	med	1,2	mkr	till	totalt	70,1	mkr.	Inriktningen,	
enligt	av	styrelsen	fastställd	placeringspolicy,	ska	vara	långsiktig	
och	placeringar	ska	göras	i	tillgångar	som	ger	betryggande	
säkerhet.

Viktiga händelser 2015

Hemtjänst	Mölndal

Under	maj	månad	2015	avvecklades	vårt	uppdrag	att	utföra	
hemtjänst	och	boservice	i	Mölndals	kommun.	Beslutet	att	
avveckla	verksamheten	togs	efter	det	att	Mölndal	sagt	upp	
alla	externa	leverantörer	av	hemtjänst	och	beslutat	införa	en	
förändrad	modell	för	behovsbedömning	och	ersättning.	Vi	
fann inga möjligheter att bedriva verksamheten vidare utifrån 
stadsmissionens värdegrund, med bibehållen kvalitet för såväl 
brukare som medarbetare, och samtidigt ha en tillfredsställande 
ekonomi	i	verksamheten.

Transitboende

Under slutet av året startades ett transitboende för 
ensamkommande	flyktingbarn.	Detta	på	uppdrag	av	Göteborgs	
stad	och	med	hjälp	av	Svenska	kyrkan	som	ordnade	lokaler.

Medarbetare

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 73 (67) 
månadsanställda	medarbetare.	Motsvarande	siffror

i	koncernen	är	211	(269)	månadsanställda	medarbetare.	
Utöver	den	ordinarie	personalen	har	cirka	180	volontärer	och	
frivilliga bidragit med sin tid och kunskap i organisationens olika 
verksamheter.	Göteborgs	Stadsmission	har	branschavtalet	Vård	
och	Omsorg	via	medlemskap	i	Arbetsgivaralliansen.

Styrelse

Stiftelsens	styrelse	ska	enligt	stadgar	bestå	av	7	ordinarie	
ledamöter.	Varje	ledamot	väljs	för	en	period	av	4	år.	Eva	Eriksson	
är	ordförande	sedan	1	januari	2014.	Under	2015	lämnade	Kerstin	
Alnebratt	styrelsen	och	ersattes	av	Anneli	Hulthén.

FRII:s kvalitetskod

I	syfte	att	upprätthålla	och	stärka	förtroendet	för	svenska	
insamlingsorganisationer följer medlemsorganisationerna i 
FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) en gemensam 
kvalitetskod.	Under	2014	antogs	denna	av	Göteborgs	kyrkliga	
stadsmission	och	våra	revisorer	granskar	arbetet.	Göteborgs	
Stadsmission upprättar årligen en effektrapport kring arbetet som 
utförs	med	hjälp	av	gåvomedel.	Syftet	med	effektrapporten	är	att	
följa upp våra insatser och säkerställa att det vi gör får avsedd 
effekt	för	den	vi	möter	i	verksamheten.	Effektrapporten	finns	
tillgänglig	på	www.stadsmissionen.org	.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Verksamhetslokaler för Gatljuset

Arbetet	med	att	skapa	nya	lokaler	för	Gatljuset	startade	redan	
under	2015.	Markanvisning	har	erhållits	från	Göteborgs	stad	och	
projektering	för	etablering	av	modullösning	pågår.

Boende	för	ensamkommande	flyktingbarn

Nytt	boende	för	ensamkommande	flyktingbarn	planeras	i	
administrationens	lokaler	på	Stigbergsliden.	Detta	kräver	
ombyggnadsåtgärder	vilka	är	planerade	till	försommaren	
2016.	Verksamheten	är	tänkt	att	starta	i	början	av	hösten.	Av	
denna	anledning	flyttar	administrationen	samt	insamling	och	
kommunikation under våren till ändamålsenliga kontorslokaler i 
nära	ansluting	till	verksamheten	på	Stigbergsliden.

Framtida verksamhetsutveckling

De närmaste åren kommer att präglas av de långsiktiga mål och 
tillhörande	strategier	styrelsen	beslutat	om.	Med	utgångspunkt	
i	ändamålsparagrafens	uppdrag	att	bland	annat	finnas	till	för	
behövande, kommer vår förmåga att fokusera på utsatthetens 
många	ansikten	att	fortsatt	vara	i	fokus.

Våra sålda tjänster inom Bistånd & Entreprenad AB söker 
uppdrag och förutsättningar även utanför Göteborgs stad där våra 
erfarenheter och vår verksamhetsinriktning efterfrågas och tas 
tillvara.	En	förutsättning	för	detta	är	bland	annat	att	upphandling	
sker med tillräckligt fokus på kvalitet, innehåll och brukarnas 
behov.
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   Koncernen  Moderstiftelsen 
KSEK  Not 2015 2014  2015 2014 
        
  1      
Verksamhetsintäkter        
Gåvor  2 42 017 44 176  42 017 44 176 
Försäljning  3 108 937 134 682  1 253 1 186 
Bidrag  4 3 400 4 345  3 400 4 345 
Övriga verksamhetsintäkter   3 832 743  1 105 1 318 
Summa verksamhetsintäkter   158 186 183 946  47 775 51 025 
        
Verksamhetskostnader        
Insamlingskostnader   -5 480 -5 528  -5 480 -5 528 
Ändamålskostnader   -138 257 -167 343  -46 986 -48 263 
Administrationskostnader   -10 171 -9 303  -2 576 -2 424 
Summa verksamhetskostnader   -153 908 -182 174  -55 042 -56 215 
        
Rörelseresultat  5, 6, 7, 8 4 278 1 772  -7 267 -5 190 
        
Resultat från finansiella poster        
Resultat från andelar i koncernföretag  9 - -  2 000 3 000 
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 

 10 
2 553 5 212 

 
2 553 5 212 

Övriga ränteintäkter   20 201  16 93 
Räntekostnader    -198 -189  -2 -27 
Summa resultat från finansiella poster   2 375 5 224  4 567 8 278 
        
Resultat efter finansiella poster   6 653 6 996  -2 700 3 088 
        
        
Skatt på årets resultat  11 -2 538 -1 575  - - 
        
Årets resultat   4 115 5 421  -2 700 3 088 
        
Fördelning av årets resultat         
Reservering av ändamålsbestämda medel 
som inte utnyttjats under året 

  
-10 -638 

 
-10 -638 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år 

  
1 574 2 417 

 
1 574 2 417 

 
Kvarstående belopp för året 

  
5 679 7 200 

 
-1 136 4 867 
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   Koncernen  Moderstiftelsen 

KSEK  Not 2015 2014  2015 2014 
        
Tillgångar        
        
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar  12 989 -  - - 
Pågående immateriella anläggningstillgångar  13 - 792  - - 
   989 792  0 0 
        
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark  14 27 784 19 911  1 279 1 300 
Inventarier, verktyg och installationer  15 2 183 2 735  1 006 1 372 
Pågående nyanläggningar    164 6 712  - - 
   30 131 29 358  2 285 2 672 
        
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag  16 - -  1 100 1 100 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  17 70 065 68 873  70 065 68 873 
   70 065 68 873  71 165 69 973 
Summa anläggningstillgångar   101 185 99 023  73 450 72 645 
        
Omsättningstillgångar        
Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter   108 155  - - 
        
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar   11 036 5 741  535 834 
Fordringar hos koncernföretag   - -  43 19 
Aktuell skattefordran   123 664  - - 
Övriga kortfristiga fordringar   823 3 893  627 3 529 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 13 367 12 144  1 607 1 598 
   25 349 22 442  2 812 5 980 
        
Kassa och bank   15 917 18 041  15 870 18 001 
Summa omsättningstillgångar   41 374 40 638  18 682 23 981 
        
Summa tillgångar   142 559 139 661  92 132 96 626 
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   Koncernen  Moderstiftelsen 
KSEK  Not 2015 2014  2015 2014 
 

Eget kapital  19      
Stiftelsekapital   10 000 10 000  10 000 10 000 
        
Ändamålsbestämda medel  20 14 238 15 802  14 238 15 802 
Balanserat kapital   79 885 74 207  46 046 47 182 
   104 123 100 009  70 284 72 984 
        
Avsättningar        
Uppskjuten skatteskuld   3 834 3 296  - - 
        
Kortfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut   16 000 16 000  - - 
Leverantörsskulder   3 746 5 424  1 413 2 192 
Skulder till koncernföretag   - -  15 597 16 520 
Skatteskuld   1 043 74  138 74 
Övriga kortfristiga skulder   2 979 2 933  1 528 1 378 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21 10 834 11 925  3 172 3 478 
   34 602 36 356  21 848 23 642 
Summa eget kapital och skulder   142 559 139 661  92 132 96 626 
        
        
Ställda säkerheter        
Fastighetsinteckningar   32 482 32 482  - - 
        
Ansvarsförbindelser   Inga Inga  Inga Inga 
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 Koncernen  Moderstiftelsen 
KSEK 2015 2014  2015 2014 
      
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat före finansiella poster 4 278 1 772  -7 267 -5 190 
Avskrivningar, reavinster m.m  1 898 1 986  510 818 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 
mm 208 525 

 
-1 8 

Erhållen ränta 20 201  16 92 
Erlagd ränta -198 -189  -2 -27 
Betald inkomstskatt -2 159 -2 767  - - 
 4 047 1 528  -6 744 -4 299 
      
Ökning/minskning varulager 47 59  - - 
Ökning/minskning kundfordringar -5 295 5 664  299 -7 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 009 3 129  2 869 3 317 
Ökning/minskning leverantörsskulder -1 678 880  -779 391 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 462 7 633 

 
-1 014 1 076 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -408 18 893  -5 369 478 
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i pågående nyanläggningar -164 -6 712  - - 
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -371 -726 

 
- - 

Sålda materiella anläggningstillgångar 235 -  - 10 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 777 -8 619  -123 -589 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar -1 192 -15 999 

 
-1 192 -15 999 

Utdelningar på finansiella placeringar 2 553 2 353  2 553 2 353 
Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar - 5 607 

 
- 5 607 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 716 -24 096  1 238 -8 618 
      
Finansieringsverksamheten      
Utdelning från koncernföretag - -  2 000 3 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0  2 000 3 000 
      
Årets kassaflöde -2 124 -5 203  -2 131 -5 140 
      
Likvida medel vid årets början 18 041 23 244  18 001 23 141 
      
Likvida medel vid årets slut 15 917 18 041  15 870 18 001 
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NOTER - GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Redovisningsprinciper 
 Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.  
 
Verksamhetsintäkter 
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. I koncernredovisningen elimineras 
koncernintern försäljning. 
 
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även 
gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns 
avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.  
 
Aktier och andelar som erhålls genom gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till marknadsvärdet vid 
gåvotillfället. Andra omsättningstillgångar som erhålls via gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till 
nettoförsäljningsvärdet.  
 
Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte.  
 
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel vid leverans. 
Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den perioden tjänsten utförs. 
 
Värderingsprinciper m.m.  
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. 
 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande komponenter och avskrivningstider 
tillämpas: 
 
Byggnader: 
- Stomme 100 år  
- Klimatskal 40 år 
- Stammar 40 år 
- Installationer aggregat/maskiner 15 år 
- Inredning 30 år 
- Övrigt 40 år 
 
Markanläggning 30 år 
Inventarier 5 år 
IT-utrustning 4 år 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Varulager  
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats 
till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.  
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Verksamhetskostnader 
Ändamålskostnader 
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla Stadsmissionens syfte och 
stadgar. Hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som hyra, personal och drift.  
 
Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare för att generera gåvor, testamenten 
och donationer. Hit räknas kostnader för annonsering, insamlingskampanjer och personal som arbetar med insamling.  
 
Administrationskostnader  
Administrationskostnader utgörs av de avdelningar som krävs för att administrera organisationen. Till dessa kostnader hör 
hyra, administrativa system och revision samt personalkostnader.  
 
Ersättning till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför 
tjänster.  
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.  
 
Skatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen 
redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även 
skatten direkt mot eget kapital. 
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer dig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell 
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det 
kan antas att värdenedgången är bestående. Placeringar i värdepapper värderas med portföljsyn, dvs det lägsta av samlat 
anskaffningsvärde respektive samlat marknadsvärde.  
 
Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas med vägledning av K3 kap 7 och enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med K3 Kap 9. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i 
dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som 
goodwill.  Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 
än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.  
 
Uppskattningar och bedömningar  
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
år. 
 
Osäkerhet och risker 
Göteborgs kyrkliga stadsmission är beroende av ett fortsatt gott rykte samt omvärldens förtroende i stort för civilsamhället. 
Organisationen är också beroende av att uppdragsgivare, kommuner, landsting och andra, kontinuerligt efterfrågar 
verksamheternas tjänster. Verksamheter som har korta avtalstider, d.v.s. upphandlas ofta. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
  

 Koncernen  Moderstiftelsen 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

      
Not 2 Gåvor      
      
Allmänheten  10 529 9 366  10 529 9 366 
Testamenten 5 059 6 362  5 059 6 362 
Företag 3 648 3 781  3 648 3 781 
Externa stiftelser/fonder och föreningar 7 573 9 127  7 573 9 127 
Församlingar 1 821 2 153  1 821 2 153 
Göteborgs kyrkliga samfällighet 13 387 13 387  13 387 13 387 
Summa 42 017 44 176  42 017 44 176 
      
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  
Under 2015 har livsmedel för totalt 5,6 mkr skänkts till våra verksamheter. Utöver det har volontärer bidragit med drygt 10 
000 timmar med framför allt hjälp i caféverksamhet, som lärare och vid event.   
 
 

Not 3 Försäljning 

Vård- och omsorgstjänster  102 689 125 497  96 215 
Varuförsäljning 2 932 5 979  1 157 972 
Övrig försäljning 3 316 3 206  - - 
Summa 108 937 134 682  1 253 1 187 
      
  

Not 4 Bidrag 

Göteborgs Stad 3 400 4 345  3 400 4 345 
Summa 3 400 4 345  3 400 4 345 
      
  

Not 5 Ersättning till revisorerna 

PwC      
Revisionsuppdraget 197 194  111 110 
Skatterådgivning 19 14  - 14 
Övriga tjänster 49 88  45 73 
Summa 265 296  156 197 
      
Med revisionsuppdraget avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i 
revisionsuppdraget, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 
 
 

Not 6 Inköp och försäljning inom koncernen 

   
Försäljning som avser koncernföretag 170 88 
Inköp som avser koncernföretag 4 762 4 647 
Summa 4 932 4 735 
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 Koncernen  Moderstiftelsen 
 2015 2014  2015 2014 
 

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader 

  

 

  
Medelantalet anställda      
Kvinnor 154 202  51 42 
Män 57 67  22 25 
Totalt 211 269  73 67 
      
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader   

 
  

Löner och ersättningar till styrelse - -  - - 
Löner och ersättningar till direktor 845 784  212 195 
Löner och ersättningar till övriga anställda 74 981 96 598  24 103 24 830 
 75 826 97 382  24 315 25 025 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 25 556 31 890  8 102 8 033 
Pensionskostnader för styrelse - -  - - 
Pensionskostnader för direktor* 197 163  - - 
Pensionskostnader för övriga anställda 5 829 6 610  1 820 1 684 
Totalt 107 408 136 045  34 237 34 742 
      
Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare   

 
  

Antal styrelseledamöter på balansdagen      
      
Kvinnor - -  3 3 
Män - -  4 4 
Totalt    7 7 
      
Antal övriga befattningshavare inkl. direktor      
Kvinnor - -  1 1 
Totalt    8 8 
      
      
      
      
 
* Pensionskostnader för direktor har i sin helhet betalats av Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB.  
 
Direktor/VD för Göteborgs kyrkliga stadsmission har en månadslön på 69 000 kr (2015).  
 
Direktor ansvarar för verksamheten inom Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission samt de båda dotterbolagen Göteborgs 
kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB och Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB. Direktor ansvarar 
även för verksamheten inom Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening och Ingseredsstiftelsen.  
 
Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd men har i sitt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 
månader. Vid uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till 12 månaders avgångsersättning. Detta är utöver lönen 
som erhålls under uppsägningstiden. Dock skall lönen från en eventuell ny anställning avräknas från såväl uppsägningslön 
som avgångsersättning. 
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 Koncernen  Moderstiftelsen 
 2015 2014  2015 2014 

Not 8 Operationella leasingavtal - 
leasetagare 

   

 

  
Framtida minimileaseavgifter, som ska 
erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:   

 

  
      
Förfaller till betalning inom ett år 8 452 7 967  4 797 4 724 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 
år 11 923 13 467 

 
11 116 10 628 

Förfaller till betalning senare än fem år - -  - - 
 20 375 21 434  15 913 15 352 
      
Under perioden erlagda leasingavgifter 16 900 10 496  4 980 5 062 
      
De operationella leasingavtal som redovisas består av lokal- och bilhyror. Framtida avgifter gällande hyresavtalen har räknats 
upp med KPI. 
 
 

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag 

Utdelningar 2 000 3 000 
Summa 2 000 3 000 
   
  
 

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

Utdelningar 2 553 2 353  2 553 2 353 
Realisationsresultat vid försäljningar - 2 859  - 2 859 
Summa 2 553 5 212  2 553 5 212 
  
 

Not 11 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt -2 001 -984  - - 
Uppskjuten skatt -537 -591  - - 
Skatt på årets resultat -2 538 -1 575  0 0 
      
Redovisat resultat före skatt 6 653 6 996  - - 
      
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -1 464 -1 539  - - 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -26 -42  - - 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 1  - - 
Ej beaktat temporär skillnad avseende pågående 
projekt - 24 

 
- - 

Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond -15 -38 

 
- - 

Skattefri verksamhet -1 034 19  - - 
Redovisad skattekostnad -2 538 -1 575  0 0 
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 Koncernen  Moderstiftelsen 
 2015 2014  2015 2014 
 

Not 12 Immateriella 
anläggningstillgångar 

   

 

  
Årets förändringar      
-Inköp 372 -  - - 
-Omklassificeringar 792 -  - - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 164 0  0 0 
      
- Avskrivningar -175 -  - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar -175 0  0 0 
      
Utgående restvärde enligt plan 989 0  0 0 
      
  
 
 
 

Not 13 Pågående immateriella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden 792 66  - - 
Årets förändringar      
-Inköp - 726  - - 
-Omklassificeringar -792 -  - - 
Utgående ackumelerade anskaffningvärden 0 792  0 0 
      
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0  0 0 
      
Utgående restvärde enligt plan 0 792  0 0 
      
  
 

Not 14 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 21 949 15 261  1 505 1 505 
Anskaffningar 8 738 7 240  - - 
Utrangeringar - -552  - - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 687 21 949  1 505 1 505 
      
Ingående avskrivningar -2 038 -1 664  -205 -184 
Årets avskrivningar -865 -415  -21 -21 
Utrangeringar - 41  - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 903 -2 038  -226 -205 
      
Utgående restvärde enligt plan 27 784 19 911  1 279 1 300 
      
Bokfört värde byggnader 25 755 18 891  754 775 
Bokfört värde mark 1 020 1 020  525 525 
Bokfört värde markanläggningar 1 173 -  - - 
      
Koncernens och moderstiftelsens fastigheter har ej åsatts något taxeringsvärde då de avser vårdfastigheter. 
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 Koncernen  Moderstiftelsen 
 2015 2014  2015 2014 
 

Not 15 Inventarier, verktyg och 
installationer 

  

 

  
      
Ingående anskaffningsvärden 22 241 21 023  8 196 7 625 
Årets förändringar      
-Inköp 751 1 379  123 589 
-Försäljningar och utrangeringar -913 -161  - -18 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 079 22 241  8 319 8 196 
      
- Ingående avskrivningar  -19 506 -18 082  -6 824 -6 027 
- Avskrivningar -859 -1 571  -489 -801 
- Försäljningar/utrangeringar 469 147  - 4 
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 896 -19 506  -7 313 -6 824 
      
Utgående restvärde enligt plan 2 183 2 735  1 006 1 372 
      
  

Not 16 Andelar i koncernföretag 

Moderstiftelsen Säte Kapital- 
andel % 

Redovisat värde 15-
12-31 

Redovisat värde 14-
12-31 

Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & 
Entreprenad AB, 556746-3038 Göteborg 100 1 000 1 000 
Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB, 
556748-6062 Göteborg 100 100 100 
Summa   1 100 1 100 

  
 Eget kapital Resultat 
Uppgifter om eget kapital och resultat   
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB 17 453 5 267 
Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB 7 684 2 022 

  

 

 Koncernen  Moderstiftelsen 
 2015 2014  2015 2014 

Not 17 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

  

 

  
      
Aktiefonder 20 623 19 644  20 623 19 644 
Räntefonder 49 442 49 229  49 442 49 229 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 065 68 873  70 065 68 873 
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på 
aktier och fondinnehav till 83 587 (79 975) tkr. 
   

 

  
 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 2 849 2 538  678 629 
Upplupna intäkter 10 263 9 262  869 875 
Upplupna lönebidrag 255 344  60 94 
 13 367 12 144  1 607 1 598 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 19 Förändring av eget kapital 

Koncernen Stiftelsekapital Ändamåls- 
bestämda 

medel 

Balanserat kapital Totalt kapital 

Belopp vid årets ingång 10 000 15 802 74 207 100 009 
Reservering av ändamålsbestämda medel som 
inte utnyttjats under året - 10 - - 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år - -1 574 - - 
Årets resultat - - 5 679 - 
Belopp vid årets utgång 10 000 14 238 79 885 104 123 

  
Moderstiftelsen  

 
   

Belopp vid årets ingång 10 000 15 802 47 182 72 984 
Reservering av ändamålsbestämda medel som 
inte utnyttjats under året - 10 - - 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år - -1 574 - - 
Årets resultat - - -1 136 - 
Belopp vid årets utgång 10 000 14 238 46 046 70 284 

  

 

 
 Koncernen  Moderstiftelsen 

 2015 2014  2015 2014 
 

Not 20 Ändamålsbestämda medel 
  

 

  
      
Ändamålsbestämda medel 12 463 14 027  12 463 14 027 
Insamlade medel till Isaac Beens minne 244 244  244 244 
Hilma Natalia Nilssons fond 1 126 1 126  1 126 1 126 
Fru Ingrid Wiks fond 405 405  405 405 
Summa 14 238 15 802  14 238 15 802 
      
  
 

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

    
Semesterlöneskuld 3 738 4 402  1 094 1 329 
Upplupna löner 1 128 1 514  229 189 
Upplupna sociala avgifter 3 463 3 940  1 026 1 137 
Förutbetalda intäkter 550 613  225 311 
Upplupna kostnader 1 955 1 455  598 512 
Summa 10 834 11 924  3 172 3 478 
  
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Till styrelsen i Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, org.nr 802426-0195 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Stiftelsen Göteborgs kyrkliga 
stadsmission för år 2015. Stiftelsens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 26-43. 

Styrelsens och direktors ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och direktor bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen 
upprättar årsredovisningen 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 utvärdering 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 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2015 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 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och direktors förvaltning för Stiftelsen Göteborgs kyrkliga 
stadsmission för år 2015. 

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 
förvaltningen på grundval av vår revision.  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 eller direktor är 
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande.  Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller direktor på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, 
årsredovisningslagen 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 2016-05-02 
 

 

Stefan Linderås 
 

 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 

 

Gunilla Lönnbratt 
Auktoriserad revisor 
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STYRELSEN

Lars Härenstam
Vice ordförande | 4 av 5 möten
Psykolog.	VD	och	huvudägare		
i	HR	AB	samt	Härenstam	&	
Partners	AB.	Erfarenhet	av	
personal- och organisations-
frågor samt verksamhetsut-
veckling.	

Jonas Steen 
Ledamot | 4 av 5 möten
VD,	delägare	F	O	Peterson	&	
Söner	Byggnads	AB.	Erfaren-
het från det privata näringsli-
vet.	Stor	erfarenhet	från	bygg-	
och	fastighetsbranschen.

Lotta Säfström 
5 av 5 möten
Direktor/VD,	Göteborgs	kyrk-
liga	stadsmission.	Utbildad	
socionom	och	diakon.	Har	
arbetat inom civilsamhället 
i	många	år.	Lotta	har	erfa-
renheter	från	flera	diakonala	
organisationer.

Eva Eriksson 
Ordförande | 4 av 5 möten
Långvarigt politiskt arbete i 
både riksdag, region och kom-
mun.	Förutvarande	Landshöv-
ding.	Har	stor	erfarenhet	och	
stort engagemang för civilsam-
hället	och	dess	betydelse	för	
samhällsutvecklingen.	

Oscar Holtner
Personalrep. suppleant (ordina-
rie	från	jan	2016).	Arbetar	på	
Gatljuset som behandlingsas-
sistent.

Anneli Hulthén 
Ledamot | ny
År	1986	valdes	Hulthén	in	
i riksdagen där hon fram 
till	1996	var	suppleant	i	
trafikutskottet,	utrikesutskot-
tet, konstitutionsutskot-
tet, jordbruksutskottet och 
näringsutskottet.	Hon	har	varit	
ledamot av Europaparlamentet 
1995–2002	och	ordförande	i	
kommunstyrelsen	i	Göteborg	
januari	2009-februari	2016.

Björn Sällström 
Ledamot | 3 av 5 möten
Personaldirektör	Volvo	Person-
vagnar	AB.	Har	kunskap	och	
erfarenhet	från	näringslivet.	
Framförallt från strategiska och 
operationella personalfrågor 
samt av företagsledning och 
styrelsearbete.

Gunvor Hagelberg 
Ledamot | 4 av 5 möten
Förvaltningschef,	Mölndals	
pastorat.	Har	stor	erfarenhet	
från	kyrkans	värld	som	förtro-
endevald på nationell och lokal 
nivå och som administrativt 
och ekonomiskt ansvarig på 
lokal	nivå	i	samfällighet.	

Ej med på bild:

Henrik Törnqvist 
Ledamot | 5 av 5 möten
Kyrkoherde,	Bergsjöns	försam-
ling.	Har	lång	erfarenhet	av	
socialt	arbete	i	Göteborg.	Var	
med och startade verksamhe-
ten	i	S:t	Johanneskyrkan	i	dess	
nuvarande	funktion.

Niklas Borg 
Personalrep. | 3 av 5 möten
Kurator	på	Drottninggatan.	
Fackligt ombud för Vision se-
dan	2006.	Sitter	med	i	Visions	
förbundsstyrelse.

Avgick	dec	2015:

Kerstin Alnebratt
Ledamot | 2 av 6 möten 
Föreståndare, Nationella se-
kretariatet för Genusforskning, 
Göteborgs	universitet.	Sitter	
för	närvarande	i	kyrkonämn-
den	och	kyrkofullmäktige	i	
Göteborg.	Har	erfarenhet	från	
frivilligorganisationer av olika 
slag.

Cecilia Hjort Brandell 
Personalrep. | 4 av 5 möten 
Kurator och diakon på 
Drottninggatan.	Företräder	
Akademikerna.	Har	arbetat	på	
Göteborgs Stadsmission i 16 
år.	Är	utbildad	socionom	och	
diakon.

Från vänster:
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LEDNINGSGRUPPEN

Från vänster:

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

Utvecklingsstrateg
Sara Larsson 
(föräldraledig)
Utbildning/erfarenhet:	Pol.
mag.	samt	internationella	
relationer	och	projekledning.	
Erfarenheter inom det sociala 
området och utbilningsområ-
det.	Arbetat	i	organisationen	
sedan	2014.

Utvecklingsledare
Kjell Larsson
Utbildning/erfarenhet: Tidigare 
verksamhetschef i Göteborgs 
Stad.	Arbetat	i	organisationen	
sedan	2008.

Chef för Vård, boende, 
rehabilitering och äldreomsorg
Anneli Svensson
Utbildning/erfarenhet:
Specialistsjuksköterska inom 
psykiatri.	Har	arbetat	inom	
regionens hälso- och sjuk-
vård som vårdenhetschef  
1997–2005.	Har	haft	chefs-
befattningar inom olika delar 
av socialtjänstensområden i 
Borås	kommun		2005–2013.	
Arbetat i organisationen sedan 
2013.

Socialchef
Lennart Forsberg
Utbildning/erfarenhet: Socio-
nom.	Har	tidigare	arbetet	inom	
Individ- och familjeomsorgen i 
Göteborgs	stad.	Arbetat	i	orga-
nisationen	sedan	2011.

Personalchef
Helena Törnqvist
Utbildning/erfarenhet: Socio-
nomexamen,	personaladmi-
nistration.	Tidigare	arbetat	på	
bland annat Ericsson AB, Geo-
dis Wilson AB EFG European 
Furniture	Group. 
Arbetat i organisationen sedan 
2012.

Direktor/VD
Lotta Säfström
Utbildning/erfarenhet: Utbildad 
diakon och socionom från Stor 
Sköndal.	Diakonvigd	1988.	
Verksam inom diakonala orga-
nisationer	och	civilsamhället.	
Ledarskap för idéburen sektor 
(Ideellarena/IFL).	Arbetat	i	
organisationen	sedan	2010.	

Chef för second hand 
arbetsträning
Olof Jacobson
Utbildning/erfarenhet: Främst 
arbetat med människor som 
har svårt att komma in på den 
ordinarie	arbetsmarknaden.	
Arbetat i organisationen sedan 
1986.

Saknas på bild: 

Chef för Insamling och 
kommunikation
Per Lundberg
Systemvetare	från	Göteborgs	
universitet.	Lång	erfarenhet	av	
marknadsföring, säljarbete och 
IT-arbete.	Erfarenhet	av	CRM.	
Har	utvecklat	lösningar	för	
kundbearbetning för många 
olika insamlingsorganisationer 
och	andra	ideella	föreningar.
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VIKTIGA SAMARBETEN

Sveriges	Stadsmissioner	bildades	2008.	Att	värna	och	utveckla	det	gemensamma	varumärket	
Stadsmission	är	en	central	uppgift.	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	”stif-
telsen ska i samverkan med svenska kyrkans församlingar…”	som	i	det	konkreta	dagliga	arbetet.	
Göteborgs	kyrkliga	samfällighet	bidrar	sedan	lång	tid	med	ett	större	ekonomiskt	anslag	till	de	
sociala	verksamheterna	och	möjliggör	därmed	att	ett	kvalificerat	diakonalt	arbete	bland	de	mest	
utsatta	kan	bedrivas	i	staden.

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

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

PostkodLotteriet	är	ett	lotteri	där	vinsten	från	lottförsäljningen	går	till	ideell	verksamhet	via	55	för-
månstagare	och	där	Sveriges	Stadsmissioner	är	en	av	dem.	Dessa	medel	används	till	Stadsmis-
sionernas	sociala	arbete.	Göteborgs	Stadsmission	använde	under	2015	medel	från	PostkodLott-
eriet	till	verksamheterna:	Gatljuset,	Crossroads	och	S:t	Johanneskyrkan.	

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, i vilket Stadsmissionen är medlem, har tagit fram 
en	kvalitetskod	för	svenska	insamlingsorganisationer	med	90-konto.	

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!

Göteborgs	Stadsmission	vill	tacka	våra	värdefulla	företags-	och	framtidpartners	under	2015.	

Tillsammans	arbetar	vi	för	ett	enat	Göteborg.

Företagsansvarig/CSR:	Ulrica	Hellichius	031-755	36	18,	ulrica.hellichius@stadsmissionen.org		

Framtidspartners/Event:	Anette	Tingets	031-755	36	20,	anette.tingets@stadsmissionen.org

Tack också till Fastighetsbranschens unga nätverk och Rotary Göteborg-Säve

FRAMTIDSPARTNER SAMT FÖRETAGSVÄNNER PÅ GULD- OCH SILVERNIVÅ
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GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Barlastgatan	2	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

Framåt!

Vår verksamhetsidé är att stödja enskilda människor 
till ett liv i innanförskap och att som självständig 

idéburen aktör ta ett samhällsansvar genom att rikta 
uppmärksamhet	på	svåra	sociala	omständigheter.	

Vår framtid, som börjar idag, ligger i att ta vår 
verksamhetsidé	till	nästa	nivå.	Med	fortsatt	förtroende	
från	Svenska	Kyrkan,	Göteborgs	stad,	från	gåvogivare	

och sponsorer, från brukare och besökare, kommer vi att 
kunna	ta	viktiga	steg	i	den	riktningen.	


