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Utmaningar, hopp, 
stolthet och lärdomar
Vilken var den stora utmaningen för  
Göteborgs Räddningsmission under 2018? 
 
För min del var den största utmaningen att göra åtgärder 
för att snabbt krympa organisationens storlek. Minskningen 
berodde framförallt på att vi i början av året tvingades avsluta 
våra sista HVB-boenden för ensamkommande ungdomar. 
Under de första månaderna tvingades vi därför säga upp 
en hel del personal på våra boenden. Också andra tjänster 
berördes eftersom den totala omsättningen minskade. Tack 
vare de nödvändiga förändringar vi gjorde står vi under slutet 
av året bra rustade ekonomiskt inför framtiden vilket jag 
gläder mig över.  
 
Vad hände under 2018 som gav dig hopp?

Något av det mest hoppfulla jag sett under året är 
utvecklingen i Lövgärdet. Sedan några år tillbaka har 
vi funnits alltmer med närvaro och verksamheter i 
Lövgärdesskolan. Vi leder ett projekt, ett ”lärlabb”, i samverkan 
med flera andra aktörer och delfinansierat av den statliga 
innovationsmyndigheten Vinnova. Vad vi har sett hittills är 
hur relativt små insatser kan ha mycket stor betydelse. Både 
Lövgärdesskolan och Lövgärdet som stadsdel har hamnat i 
en positiv utvecklingsfas. Naturligtvis är det flera krafter som 
samverkar här, men vi upplever att vår närvaro har varit viktig 
för att röra dessa processer i rätt riktning.

När var du som mest frusterad?

Jag kände mig frustrerad i samband med de nya riktlinjer för 
tilldelning av föreningsstöd som Göteborgs stad presenterade 
under året. Man föreslog exempelvis att föreningar för att 
kunna få del av ekonomiskt stöd inte på något sätt kan 

DIREKTORN HAR ORDET

ha religiösa inslag. Orsaken till den hårdare hållningen 
är sannolikt att man vill förhindra extremistiska religiösa 
organisationer att få del av kommunala skattemedel. Men det 
blir absurt när man på detta sätt buntar ihop demokratiska 
scoutföreningar med auktoritära islamistiska rörelser. Och 
konsekvenserna dragna till sin spets blir att föreningarna 
för att få behålla sitt ekonomiska stöd måste tunna ut eller 
ta bort sin ideologi. I förlängningen riskerar förstås också 
Räddningsmissionen att drabbas av denna ängslighet. Det 
är en stympning av civilsamhället som jag starkt vänder mig 
emot.

När brast du av stolthet?

Jag kände mig omåttligt stolt när jag i höstas mötte ett 
föräldrapar vars familj under många år fått hjälp av Solrosen. 
De berättade om många svåra år bakåt i tiden där pappan 
avtjänat ett långt fängelsestraff samtidigt som mamman fick 
ta hand om barnen helt själv. Men i allt det svåra berättade de 
också om vad Solrosens medarbetare fått betyda för dem. De 
beskrev Solrosen som ett stöd för hela familjen, både under 
anstaltstiden och tiden efteråt. En livlina. På olika sätt hade 
Solrosen funnits genom samtal, familjeläger och fester. Det 
var väldigt starkt att få bekräftelse på att vi gör långsiktig 
skillnad för människor som inte så enkelt har tillgång till 
välfärdssystemen. Det har varit en lärdom: vi behöver bli ännu 
bättre på att agera flexibelt och professionellt för att skapa så 
goda lösningar för så många som möjligt.

Emil Mattsson, Direktor



4

1. Diakonal 
handling

3. Diakonal 
opinionsbildning

Det är handlingen som räknas. Därför vill vi göra 
handfasta och konkreta insatser för människor 
som finns i eller riskerar social utsatthet. Vi vill 

hjälpa akut men också leda vidare till långsiktig 
social förändring.

2. Diakonal 
mobilisering

Om förändring ska ske behöver många vara med. 
Därför vill vi mobilisera den potentiella kraft som 

finns hos privatpersoner, i kyrkor, föreningsliv, 
företag och i det offentliga.

Vi vill föra en samhällspolitisk dialog som 
medverkar till positiva förändringar utifrån vår 
värdegrund. Vi vill vara goda lyssnare och ta 

människor på allvar. Vi vill också vara språkrör för 
de människor vi möter och skapa plattformar där 
målgruppen själv får komma till tals i frågor som 

angår deras liv.

Vårt uppdrag
Våra stadgar fastslår att vi ska arbeta med 

diakonal handling, diakonal mobilisering och 
diakonal opinionsbildning. Med diakonalt arbete 

menas socialt arbete på kristen grund.

Om Göteborgs 
Räddningsmission

Långsiktigt mål

Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn 
i början av 1900-talet. Emigrantmissionen lindrade 
nöden bland alla de människor som samlats för att gå 
ombord på amerikabåtarna. När emigrantströmmen 
sinade fortsatte hjälpen till hemlösa och utslagna 
i stadens hamnkvarter runt Nordstan och kring 
Järntorget. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa 
- Göteborgs Räddningsmission. I huset på Husargatan 
i Haga kunde man få ett värmande mål mat eller ett 
par begagnade skor. I hamnen fanns möjlighet att 
övernatta i en av Fyrbåksexpressens sovvagnar.  
 
Under åren har organisationen utvecklats vidare 
och arbetar idag brett med sociala frågor på kristen 
grund. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att 
verksamheten alltid förändras. Idag är Göteborgs 
Räddningsmission en bred organisation med 
verksamheter och huvudmän i Göteborg med omnejd. 

Vi ska vara en katalysator för 
socialt engagemang.  
I skärningspunkten mellan 
kyrka och samhälle arbetar vi 
tillsammans för att upprätta 
människor och bidra till en positiv 
samhällsutveckling. 
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Vår vision utgår från tanken om att varje människa är unik och oändligt värdefull. Därför  
försöker vi, var vi än finns, att skapa goda gemenskaper där varje människa kan känna sig 

älskad och uppskattad för den han eller hon är.

Vår vision  

Ett värdigt 
liv för alla!
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Så här arbetar vi

Våra  
verksamhetsområden

 
Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida. 

https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden

Kvalitet

Vi vill finna innovativa lösningar för sociala utmaningar i samverkan med 
andra som leder till långsiktig social förändring. Vi är rörliga och modiga, 
eftersom vi snabbt vill kunna mobilisera när nöden kräver. Vi arbetar för 

social inkludering i goda gemenskaper och ser på dem vi finns till för som 
aktörer med ansvar och vilja till delaktighet. Vi har stor tro på att samverka 
med andra. Det kräver ett arbetssätt där vi lyssnar på hur andra gör och en 
ödmjukhet inför andras kunnande, inför forskning och erfarenhet. Vi delar 
gärna ansvar för social förändring med församlingar, frivilliga, offentliga 
och privata aktörer. Vi vet att förändring tar tid och arbetar därför med 

uthållighet och tålamod.  

Göteborgs Räddningsmission är medlem i Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd och följer FRII:s kvalitetskod för svenska 

insamlingsorganisationer. FRII granskar vår effektrapportering  
för ökad kvalitetssäkring.  

 
Göteborgs Räddningsmission är kontrollerad och  
godkänd av 90-konto svensk insamlingskontroll.

HEMLÖSHET  
OCH BOENDE

KVINNOR I UTSATTA 
LIVSSITUATIONER

I Göteborg lever 3780 personer i
hemlöshet. 663 av dem är barn. Vi jobbar

både med akuta insatser och ett
långsiktigt arbete med syftet att skapa

varaktig förändring på den enskildes
villkor inom verksamheter som:

Vi erbjuder utsatta kvinnor olika former 
av stöd och hjälp som mötesplatser, 

uppsökande arbete, skyddat boende och 
individuellt utformat stöd. Kvinnans behov 
står alltid i centrum. Vi arbetar utåtriktat för 

att sprida kunskap, inte minst för att påverka 
attityder och värderingar.

• 35:an – jourboende för hemlösa
• Frukostcafé för hemlösa

• Bostad först 
• Hjärterum

• BjörlandaBo & Vasabo
• Rättvis teater  

• Bellmansgatan, Boendeteamet,  
Styrmansgatan -  boenden för personer  

med psykiska funktionsvariationer

• Ruth - skyddat boende
• Mötesplats Café Maja

• Uppsökande arbete på Rosenlund
• Individuellt stöd

• Handelsvara människa - återkommande 
konferens kring människohandel

I flera av våra projekt och verksamheter 
använder vi oss av samarbete med 

universitet och forskare. Ett exempel 
samarbetet med Göteborgs Universitet 

och Mistra Urban Futures för Lövgärdets 
Lärlabb.

Vi ingår i FAMNA, 
Riksorganisationen för  

idéburen vård och omsorg.
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UTSATTA 
EU-MEDBORGARE SOLROSEN

MATBANK OCH 
LOGISTIK

BARN OCH FAMILJ

STÖD TILL SKOLOR MED 
TUFFA UTMANINGAR 

GATUKYRKAN  
OCH DIAKONI

30 000 barn i Sverige har en förälder aktuell 
inom kriminalvården. Solrosen ger stöd 

till barn och ungdomar som har eller har haft 
en frihetsberövad familjemedlem. Solrosen 

finns i Göteborg och Borås och erbjuder 
bland annat:

Räddningsmissionen har ett matbankslager
i Mölndal. Där samlar vi in matsvinn och
överblivna livsmedel och använder det i
både våra egna verksamheter och andra
organisationer som arbetar med social
utsatthet i olika former. Här går dessa

livsmedel till något gott!

Fattigdomsbekämpning tar tid. Vi jobbar 
med akuta insatser och har samtidigt ett 

långsiktigt perspektiv på social inkludering 
för personer som befinner sig utanför 

välfärdssystemen. Vi har ett brett utbud av 
verksamheter:

Genom Gatukyrkan bjuder vi in människor till
samtal och vägledning, gudstjänst och bön. 

Vi har två egna diakoner och samarbetar 
med pastorer och musiker hos våra 

huvudmän. Gatukyrkan inkluderar också 
NAV-pastorer som möter frihetsberövade
på häkten och anstalter med andlig vård

och samtal.

Alla barn i Göteborg har inte samma
förutsättningar när det gäller boende,
uppväxt, nätverk, fritid och rättigheter.
Därför arbetar vi med att skapa goda
mötesplatser, hållbara relationer och

kreativ utveckling där barnen och
barnrättsfrågor är i fokus.

Varannan elev i socio-ekonomiskt utsatta 
områden uppnår inte behörighet att söka till 
yrkesförberedande program på gymnasiet. 

Det innebär att barn inte har samma 
möjligheter att lyckas med sin skolgång 
beroende på var i Göteborg man växer 

upp. Därför skapar vi projekt i närområdet i 
samverkan med andra och utvecklar idéer 
om hur vi kan arbeta för att stödja dessa 

områden med skolan som nav.

• Individuella kris- och stödsamtal
• Gruppverksamhet och mötesplatser för 

barn, unga och anhöriga
• Uppsökande verksamhet mot 

Kriminalvården, häktet, Högsboanstalten 
och Sagsjöanstalten

• Läger och lovaktiviteter
• Musikverksamhet

• Underhåll – fastighet och renovering
• Insamling – transport, lager och logistik
• Matbank - hantering och fördelning av 

matsvinn

• Fältarbete PoDrom, FEAD
• Svenskkurs

• Familjecenter
• Bashjälp

• Övernattningsboendet Station Nord
• Social planering

• Möten och samtal med människor
• Soppmässor

• Nätverkande med olika kyrkor i Göteborg
• NAV-pastorer  

• Diakoner 

• Konsulentstödd familjehemsverksamhet 
• Fadderverksamhet 
• IOP hemlösa barn  

•  Karibu & Svängdörrens kulturverksamhet
• Framtidsspår – anpassade 

gymnasiestudier för unga vuxna  
•  Barnrättsäventyret

• Öppet hus – mötesplats för integration 
• Kvinnogrupp i Bergsjön – språk och 

gemenskap  

• Läxhjälp på Sjumilaskolan
• Läxhjälp på Lövgärdesskolan 

• Verksamhetsutveckling för att hitta goda 
arbetssätt att stärka skolor i ett närområde
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Goda exempel  
på framsteg!

Populär 
fadderverksamhet 

 
Trots minskade resurser har 

fadderverksamheten fortsatt med intervjuer, 
introduktioner, möten med ungdomar, 

matchningar och stödsamtal. 60 st 
matchningar har skett under 2018, vilket 
innebär att 300 ungdomar fått en fadder  

sedan starten för tre år sedan.

Många ungdomar har själva hört av sig 
och frågat om de kan få en fadder. De har 
ofta hört från en kompis om att ”den där 

faddergrejen” är riktigt bra.

Vi har jobbat hårt för att alla som ungdomar 
som hört av sig ska få en fadder. Vi märker 

också att faddrar tipsar sina vänner och 
kollegor om vår verksamhet, vilket vi är 

mycket glada för.

Forskning lovordar 
Solrosens arbete 

 
Solrosens verksamhet för barn och familjer 

med en förälder i fängelse har funnits 
sedan 2000. Under året har verksamheten 

utvärderats och resultatet är tydligt: 
Solrosen behövs och bedriver i många 

olika dimensioner ett viktigt och uppskattat 
arbete.

– Det är fantastiskt att få svart på vitt att 
vår verksamhet gör skillnad. Utvärderingen 
är en viktig hörnsten i vår utveckling framåt. 

Nu kan vi kvalitetssäkra vårt arbete på ett 
bättre och enklare sätt, säger Line Fuchs, 

verksamhetsledare på Solrosen.

120 

 
personer har under året fått en bostad 

tack vare Hjärterum.

”Solrosen skapar broar 
mellan föräldern innanför 

och familjen utanför 
murarna”  

 
Citat från rapporten från FoU i Väst/GR

”Hjälp med körkort. Prata 
om problem och få hjälp. Det 

känns bra att få prata.”

”Lära känna svenskasamhället, 
svenska traditioner och 

språket.” 
 

Ungdomar om vad fadderrelationen ger.

Ökat engagemang 
på sociala medierHjärterum ger 

bostad till nyanlända 
 

Hjärterum är ett projekt där 
Räddningsmissionen tillsammans med 

Boplats och Göteborg stad arbetar för att 
minska bostadsbristen i Göteborg. Med 

hjälp av privatpersoner hyr vi ut hela eller 
delar av bostäder till familjer, studenter och 

nya göteborgare som lever långt utanför 
bostadsmarknaden och inte har någonstans 

att bo.

Projektet har visat sig vara ett tryggt sätt för 
hyresvärdar som vill hyra ut. Det har även 
varit uppskattat bland personer som har 

svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
Genom noggranna matchningar skapar vi 

trygghet under en längre hyresperiod.
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Ökat engagemang 
på sociala medier

Under 2018 växte engagemanget för 
Räddningsmissionen på sociala medier. De digitala 

kanalerna blir också allt viktigare i insamlingsarbetet. 
Här är några av våra mest gillade bilder på Instagram 

under året.

1004 st fler följare på Facebook.

1060 st fler följare på Instagram. 

I februari samlade vi in 120 000 kr till 
underkläder för hemlösa via Facebook.

På Giving Tuesday, den 27 november, samlade 
vi in 260 000 kr till grötfrukostar på kaféet för 

hemlösa.
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Skapa rättvisa i en 
orättvis värld

Räddningsmissionens arbete med utsatta EU-medborgare bedrivs på flera sätt 
och på flera platser. Gemensamt för allt arbete är att ge människor som lever långt 

utanför det svenska välfärdssystemet möjlighet att förändra sina egna liv och bättre 
förutsättningar för social inkludering. 

DIAKONAL HANDLING

Ulrika Falk är ansvarig för 
Räddningsmissionens arbete med 
utsatta EU-medborgare. 

– Vårt fokus ligger på socialt stöd 
och samhällsinformation, vikten 
av utbildning och social planering, 
berättar Ulrika. Därför fokuserar vi på 
socialt stöd i form av språkkurser, hjälp 
med att skriva ett CV eller att länka 
vidare till andra samhällsinstanser.

Men Räddningsmissionen bedriver 
också ett uppsökande arbete, både i 
Göteborg och i Malmö.

– Våra mobila team, Po Drom, 
utför fältarbete i gatumiljö och vid 
tillfälliga boplatser i Göteborg och 
i Malmö. Teamen har som uppgift 
sprida samhällsinformation med 
rådgivning och fungera som kultur- 
och språktolkar. Teamen fokuserar på 
frågor kring säkerhet, trygghet och 
konfliktlösning i gatumiljö, säger Ulrika. 

Po Drom-teamen är ett samarbete 
med Tidningen Faktum och 
Stadsmissionen och finansieras av EU-
fonden FEAD.

Utöver det uppsökande 
arbetet och det sociala stödet, 
driver Räddningsmissionen 
övernattningsboendet Station Nord. 
Här finns möjlighet till övernattning för 
personer som inte ges och får tillgång 

till de offentliga trygghetssystemen 
och saknar boende/tak över huvudet. 
Härbärget erbjuder ca 40 platser för 
vuxna och drivs med hjälp av Göteborg 
Stad. 

Av de människor som Ulrika och 
hennes medarbetare möter har den 

största delen flytt från utanförskap och 
fattigdom i Europa. De allra flesta är 
EU-medborgare men det kan också 
vara människor med annan rättslig 
status. Många är romer, som är Europas 
största minoritet. 

– Det är människor som under historien 
alltid stått utanför samhället. Vi hjälper 
dem att hitta möjligheter, i det lilla 
och det stora. Trygga människor fattar 
bättre beslut. Om vi kan tillgodose 
behov och göra så att människor 
känner sig tryggare kan vi också 
ge dem förutsättningar att faktiskt 
förändra sina liv, avslutar Ulrika Falk. 

 

Bashjälpen i Betlehemskyrkan 
En del i Räddningsmissionens sociala 
stöd till utsatta EU-medborgare 
är Bashjälpen i Betlehemskyrkan 
i centrala Göteborg. Hit kommer 
människor fyra morgnar i veckan för att 
få frukost, möjligheten att ta en dusch, 
tvätta sina kläder och sitta ner och 
umgås. 

Per Duregård är pastor med ansvar för 
kyrkans sociala arbete.

– Det är drygt 40 personer här 
på morgnarna. Alla är inte EU-
medborgare, här finns också många 
ensamma människor, berättar Per.

I Bashjälpen arbetar både anställda 
och volontärer tillsammans. Per 
betonar att det viktigaste är 
gemenskapen. 

– Att man som volontär inte först 
och främst är där för att hjälpa till 
med frukosten, utan för att bidra till 
gemenskapen. Att det blir mindre 
akut hjälpverksamhet och mer 
fokus på umgänge mellan besökare 
och volontärer. Vår gemensamma 
vision är att tillsammans bygga 
ett socialt arbete och att hitta ett 
handlingsutrymme för att bidra till en 
lite mindre orättvis värld. Här behöver 
vi all hjälp vi kan få i form av volontärer 
och andra, förklarar han.

–  Trygga människor 
fattar bättre beslut.
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”Jag vill aldrig flytta härifrån!”

DIAKONAL HANDLING

Delaktighet på Styrmansgatan 

På Styrmansgatans gruppboenden bor 12 personer som är i 
behov av stöd i vardagen. Under året har vi arbetat aktivt med 
att skapa delaktighet genom att de boende är med och önskar 

aktiviteter samt planerar och tillagar middagar med personal. En 
riktig höjdpunkt under året var när personalen från kontoret på 
Nordhemsgatan ordnade ett luciatåg med fin sång och musik.

På Räddningsmissionens Frukostcafé finns två diakoner. 
De hjälper gästerna med myndighetskontakter och 
enskilda samtal.  Samtalen handlar om sjukdomar, 

fattigdom, missbruk, andliga frågor och mycket annat. 
– Vi brukar säga att det är mycket vi inte kan hjälpa till 
med, men det är alltid ok att fråga. För många gör det 

stor skillnad, berättar Eva, en av diakonerna.

Det är alltid okej att fråga

Boende, Styrmangatan

E-skolan

850
samtal med NAV-pastorerna  

på häkte och anstalter

Tillsammans med Bilda har Räddningsmissionen under året 
startat föräldracirklar runtom i Göteborg. Syftet har varit att 

prata om föräldraskap kopplat till skolfrågor, att dela utmaningar 
och tips och ha en dialog med skolan. Cirklarna har varit mycket 

uppskattade bland de ca 60 föräldrar som vi mött.

23 124
Grötfrukostar delades ut på  
Frukostkafét på Vasagatan.

15 316
Nätter på våra  

jourboenden och härbergen

”Jag har vågat ta kontakt med 
min dotters lärare och lärde mig 
mer om hur den svenska skolan 

fungerar”
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”Andra akutboenden
har fina rum med egen toalett

och olika maträtter att välja på
men på 35:an får jag skratta och

känna mig glad.”

339 129
Stödsamtal i Göteborg Stödsamtal i Borås

Solrosens stödsamtal med familjer där en familjemedlem 
är frihetsberövad är en viktig del i deras verksamhet. 2018 

kom 20 nya familjer till Solrosen i Götebrg.

Agora kvinnoverksamhet är ett antal öppna verksamheter som 
stöttar kvinnor i svåra livssituationer, skapar integration och 

gemenskap och en väg ut ur utanförskap. Ett exempel är Café 
Maja där det brukar komma ca 10 kvinnor varje gång. De bjuds 
på god gemenskap och  olika aktiviteter som läxhjälp, pyssel, 

spel eller ett besök av en hemlig gäst.

I arbetet med att motverka hemlöshet har ett arbetssätt som 
heter Bostad först visat på stor framgång. Bostad först utgår från 
hemlösa personers behov av bostad och används för att ge stöd 

till personer med missbruk. Under 2018 har vi arbetat tillsammans 
med Göteborg stad och erbjudit 6 personer en egen lägenhet via 

Bostad först.

”Det räcker med att jag hör din 
röst så blir jag lugn och slipper att 

bli medicinerad” 

Karibu i Bergsjön och Svängdörren i Lövgärdet är två av våra
verksamheter med fokus på kultur och kreativitet. På Karibu

träffas barn och ungdomar en gång i veckan för att spela,
dansa, sjunga och rappa. Svängdörren har under hösten

startat ett samarbete med Dream Orchestra, en
stråkorkestersatsning för nybörjare där både barn och vuxna

kan vara med.

”Jag har känt ett utanförskap 
och utsatts för mobbning och 

fördomar. Teatern har räddat livet 
på mig. Nu vågar jag säga ifrån och 

gå mer framåt.” 

Deltagare, Rättvis Teater

Under året har Rättvis Teater genomfört 147 olika workshops för 
tre kontinuerliga grupper. Fem föreställningar arbetades fram 
och spelades upp för publik i både Göteborg och Helsingborg.

Gäst, 35:ans jourboende

Varje kväll, året om, öppnar 35:an upp sina dörrar för personer 
i akut hemlöshet att få sova, duscha, och äta sig mätta. Under 

året utökades antalet platser från 10 till 12.
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– Bland allt som händer i vårt land behövs 
en kyrka som rustar sig för att kunna ta sig 
an stora samhällsutmaningar, och för att 
kunna vara relevant, säger Mimmi Edin som 
är ansvarig för utbildningen. 

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola 
och June Folkhögskola drivit kursen 
”Socialt entreprenörskap i kyrka och 
samhälle”. När Räddningsmissionen klev in 
som samarbetspartner tillfrågades Mimmi 
att bli kursansvarig. 

– Räddningsmissionen vet vad de pratar 
om. De kan ge så mycket till kyrkor och 
fungera som en inkubator, där man får 
arbeta i verkligheten. Det finns en otrolig 
potential här, säger Mimmi.

Efter att under många år ha byggt upp 
ett friskvårdsarbete i Kungsportskyrkan 
i Huskvarna och verkat inom kyrkligt 
entreprenörskap på både lokal och 
nationell nivå har Mimmi skaffat sig stor 
erfarenhet inom området. 

– Kyrkan är hoppet för världen, men 
utrustningen behövs. Det utbildningen gör 
är att rusta människor som får redskap för 
att vara samhällsbyggare. Här har man som 
kyrka en stor möjlighet att förse en eller två 
personer med massor av verktyg, som gör 
att man på ett bättre sätt kan vara rustad 
för de utmaningar man möter.

Det är en stor bredd på kursdeltagarna, 
från socialarbetare till diakoner och 
åldersspannet sträcker sig från 20 plus 
till 60 plus. Det man har gemensamt är 
en idé som man vill förverkliga i en kyrka 
eller idéburen organisation. Under kursens 
gång får man lära sig att formulera sin 

idé så att både en församling och en 
myndighet ska kunna förstå. Man lär sig 
att göra en affärsmodell, hur man söker 
finansiering och hur kommunen jobbar. 
Andra delar i undervisningen är bland annat 
kommunikation, samverkan kyrka-samhälle 
och existentiell hälsa. 

Man kan gå utbildningen på två sätt, 
antingen på plats i Göteborg eller på 
distans. Klassen möts måndagar varje 
vecka, via länk eller i klassrummet i 
Räddningsmissionens lokaler. Resten av 
veckan jobbar man själv och utvecklar 
sin idé. Utöver det träffas hela klassen 
några gånger under året. Under resans 
gång bjuds olika gästföreläsare in. Det 
är personal från Räddningsmissionen, 
socionomer, teologer, pastorer, företagare 
och andra yrkesverksamma människor. 
Kursdeltagarna får också coachning en 
gång i månaden. Mimmi betonar hur 
viktigt det är att möta andra inom socialt 
entreprenörskap när man arbetar med sin 
idé. 

– Jag är med och skapar en utbildning som 
jag själv hade velat gå. För att det ska bli 
möjligt att utföra sin idé inom sin kyrka 
eller organisation har vi skapat något som 
vi kallar för “möjliggörare”. Det är en person 
som kan ge tålamod och stöd till dig som 

kursdeltagare. En person som känner 
styrelsen och församlingen, på det lokala 
planet. En person som gör att man inte 
behöver kämpa själv. 

Mimmi berättar att visionen är att fler 
kyrkor ska se detta som en resurs och 
möjlighet, eftersom en folkhögskolekurs 
är en studiestödsberättigad utbildning. 
Hon drömmer om att det ska bli en 
hel klass med elever från olika kyrkor 
och sammanhang i Göteborg, som 
tillsammans kan göra skillnad i staden, 
genom sociala insatser. 

– Har man en idé man vil förverkliga är det 
här ett väl investerat år, avslutar Mimmi.

– Har man en idé man vill 
förverkliga är det ett väl 

investerat år.
Sedan hösten 2018 är Göteborgs Räddningsmission en part i utbildningen 

”Socialt entreprenörskap i kyrka och samhälle” som drivs av folkhögskolorna 
Hyllie Park och June. Utbildningen drivs på halvfart under ett år och riktar sig 
till människor med idéer på sociala och diakonala satsningar inom kyrka och 

idéburna organisationer. 

DIAKONAL MOBILISERING

– Kyrkan är hoppet 
för världen, men 
utrustningen 
behövs. 

Utbildning i 
Socialt Entrepenörskap

• Kursen i Socialt Entrepenörskap 
i kyrka och samhälle ger 
dig redskap att starta, leda, 
organisera och utveckla sociala 
och diakonala verksamheter 
och projekt inom församlingar 
och idéburen sektor.

• Utbildningen är ettårig och 
ges på halvfart som en 
distansutbildning över hela 
Sverige och som studiegrupp i 
Räddningsmissionens lokaler i 
Göteborg.

• Läs mer på:  
www.hyllieparkfolkhogskola.se



14 15

– Vi vill vara röstbärare 
för våra målgrupper och 
synliggöra dem. Rättvis 

teater är ett sätt vi gör 
det på, där målgruppen 

synliggör sin egen situation!
Gunnar Larsson, Projektledare Rättvis teater
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DIAKONAL MOBILISERING

Samverkan med föreningsliv 
och meningsfull fritid för barn 

Tillsammans med Göteborgs stad och andra aktörer höll 
vi Lövgärdesskolan öppen i två veckor under sommarlovet. 

Barnen fick då läsa och skriva under förmiddagarna och under 
eftermiddagarna prova olika aktiviteter som fiske, bad och 

bakning.

432 ton matsvinn hamnade i vår matbank i 
Mölndal under 2018. Därifrån delades maten ut 
till de göteborgare som inte har mat för dagen.

”Jag känner mig inte ensam 
sedan jag fick fadder.” 

Trots minskade resurser har fadderverksamheten ändå 
fortsatt med nya möten med ungdomar, matchningar 
och stöd. Under 2018 har vi i Göteborg, Mölndal och 

Uddevalla tillsammans matchat ihop ca 60 ungdomar 
med faddrar. Detta innebär att omkring 300 ungdomar nu 
fått en fadder genom Räddningsmissionen under de 3 år 

fadderverksamheten funnits. 

Rekordmånga elever på
Framtidsspår

Framtidsspår är en utbildning för unga vuxna med psykosocial 
problematik som inte har fullföljt gymnasiet. Den övergripande 

tanken med Framtidsspår är att deltagarna ska få utrymme 
att jobba med hela sin livssituation samtidigt som man får 
extra lång tid på sig att klara studierna. Under 2018 hade 
Framtidsspår 40 elever inskrivna elever vilket är rekord.

Räddningsmissionens läxhjälp finns på Sjumilaskolan 
och Lövgärdesskolan. Där träffar våra volontärer 15-20 
elever i mellan- och högstadiet ett par gånger i veckan 

föra att skapa studiero hjälpa till med läxor.

”Jag önskar att jag kunde gå på läxhjälp
oftare, jag tycker om volontärerna. Vi

ses kanske på universitet när jag börjar
där!” 

Elev på läxhjälpen
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Ett värdigt sammanhang för
utsatta EU-medborgare

Bashjälpen vänder sig till utsatta EU-medborgare och drivs i ett 
samarbete mellan Räddningsmissionen och Betlehemskyrkan. 
Bashjälpen är öppen fyra förmiddagar i veckan och här erbjuds 
gästerna ett sammanhang som andas värdighet för att hjälpa 

utsatta människor att våga, orka och vilja ta nya steg i livet. 
Här tillgodoses basala behov som mat och kläder, men också 
mer långsiktigt arbete som språkträning, hjälp att söka jobb, 

myndighetskontakter med mera.

Varje torsdagskväll mellan kl. 17.00 och 19.30 är det Öppet 
hus i Matteuskyrkan i Majorna. Öppet hus är en plats för 
möten med olika kulturer, sammanhang, människor och 

språk. Gästerna kommer från alla delar av staden och 
många åker långt för att få vara med. Kvällen börjar med fika 

och samvaro. För den som vill finns möjlighet att träna på 
svenska. Varje kväll har vi också en aktivitet; en föreläsning, 
samhällsinformation, ett dans- eller musikuppträdande eller 

så spelar vi spel, leker, pysslar med mera.

Öppet Hus i Matteuskyrkan 
– en kväll för alla!

572
fredagsmys ägde rum hos våra familjehem  

under 2018.

De barn som placeras i familjehem befinner sig i en utsatt 
position. Därför jobbar vi systematiskt med att hitta trygga, 
stabila och kärleksfulla familjer som kan stå upp för och ta 

hand om dem. Vi är stolta över alla de 15 familjehem som finns 
med i vårt arbete att skapa trygga sammanhang och goda 

förutsättningar för familjehemsplacerade barn.

”Vi ses nästa vecka!”

Gäst på Öppet Hus

Öppet hus-kvällarna är mycket uppskattade och för många 

gäster också den viktigaste stunden på veckan. 
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“Hemlöshet är inte något vi 
ska hantera, det är något vi 

ska utrota”

Patti Hansén är verksamhetschef inom 
hemlöshet på Räddningsmissionen. 
Han berättar att det finns fyra olika 
typer av hemlöshetssituationer. 

– Akut hemlöshet betyder att personen 
i fråga endast har ett tillfälligt boende. 
Enligt Fastighetskontorets rapport 
fanns det i april 2018 över 3780 
hemlösa i Göteborg. Av dem är det 
1066 vuxna och 663 barn som lever i 
akut hemlöshet. Det kan handla om att 
man bor på ett härbärge, vandrarhem, 
hos kompisar eller andra tillfälliga 
lösningar.

Nationellt program är lösningen i 
Finland  
För att lösa hemlöshetsproblematiken 
måste politikerna bestämma 
sig, menar Patti. Det gjorde 
man i Finland 2008 då tre olika 
departement (Finansdepartementet, 
Socialdepartementet och 
Miljödepartementet som ansvarar 
för bostadsfrågor) beslutade sig för 
att skapa en nationell strategi för att 
utrota hemlösheten i landet. Strategin 
innehöll ett samarbete mellan stat, 
kommuner och andra aktörer såsom 
frivilligorganisationer. 

– Det första de gjorde var att de 
bestämde sig för att hemlöshet inte är 
något man ska hantera, det är något 
man ska utrota. 

Man anlitade en stiftelse vid namn 
Y-Foundation. Deras enda uppdrag 
var att skapa boenden för de som 
befinner sig i olika typer av hemlöshet. 
De senaste åren har de tagit fram 
närmare 16 000 boenden för människor 
i hemlöshet. 

I jämförelse med Sveriges utveckling 
hade man i Finland 1987 nästan 20 000 
hemlösa människor. Idag är den siffran 
7000 och målet är att år 2026 ska 
antalet hemlösa vara noll. 

Boende är en rättighetsfråga 
– I Finland jobbar man utifrån bostad 
först-principen. Man ser att det egna 
hemmet, bostaden, är grunden för att 
man ska kunna ta tag i sitt liv. Det är 
början på resan. I Sverige finns ingen 
sådan hemlöshetspolitik. Kommunerna 
får i dagsläget lösa det på egen hand. 

I Sverige jobbar alltför många 
kommuner fortfarande efter 
trappstegsmodellen.

–  Modellen gör att du behöver bevisa 
din rätt till ett boende. Minsta lilla 
haveri och du faller tillbaka i stegen. 

Ett boende ska inte villkoras. Rätten 
till ordnat boende finns både med i 
Sveriges lagbok och i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter. I det 
perspektivet är hemlöshet ett brott mot 
en persons fundamentala mänskliga 
rättigheter, säger Patti.

Ett arbetssätt som visat på 
stor framgång är Bostad först. 
Räddningsmissionen har tillsammans 
med Göteborg Stad startat ett Bostad 
först-team.

– Bostad först utgår från hemlösa 
personers behov och används för att 
ge stöd till personer med missbruk. 
Vårt team hjälper deltagarna att leva 
ett så självständigt och värdigt liv som 
möjligt. De erbjuder även mötesytor 
genom caféet, riktade aktiviteter 
och volontärer, berättar Patti.

Han vill poängtera att allt 
hemlöshetsarbete måste börja med att 
politikerna fattar kloka beslut. 

– Om politikerna bestämmer sig går 
det att lösa. Det är Finland ett exempel 
på. Vid ett besök hos Y-Stiftelsen 
frågade vi hur man tar kampen vidare. 
De svarade bara – Don’t talk. Act!

1993 fanns det drygt 9000 människor i hemlöshet i Sverige. I april 2017 hade siffran 
ökat till 33250 personer enligt Socialstyrelsens rapport. Av alla europeiska länder är 

det bara Finland som lyckats få ner hemlösheten.

DIAKONAL OPINIONSBILDNING

”Ett boende ska inte 
villkoras, det är en 
rättighetsfråga.”
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Barn ska inte vara experter 
på hemlöshet

Den 29 november anordnade vi en 
hemlöshetskonferens tillsammans med Göteborgs 

stad, Stadsmissionen och Faktum. Idag lever 663 barn i 
Göteborg i akut hemlöshet, trots att barnkonventionen 
säger att alla barn har rätt till en bostad. För att få med 

deras perspektiv under konferensen hade några av 
barnen bidragit med teckningar och citat som visades 

under dagen.

DIAKONAL OPINIONSBILDNING

Välbesökt seminarium
under Bokmässan 

 
I samband med Bokmässan i Göteborg, den 26 

september, arrangerade Räddningsmissionen ett 
lunchseminarium med författaren Joel Halldorf, 

historieprofessorn Lars Trädgårdh och biskopen i 
Göteborgs stift, Susanne Rappmann. Utifrån Joel 

Halldorfs bok “Gud: Återkomsten” samtalade de kring 
religionens roll i Göteborg. Det blev ett dynamiskt och 

spännande samtal med många viktiga perspektiv. 
Ca 200 personer besökte seminariet som hölls i 

Burgårdens Konferenscenter.

När är det vår tur att flytta? Vi har bott 
här längst men alla andra får flytta före. 

Barn, 9 år bor på boende utan stöd.

83 gånger har 
Räddningsmissionen blivit 
omskrivna  i medier. Under 
året publicerade vi nio st 
debattartiklar i olika tidningar.

En tidning från Göteborgs Räddningsmission

Knatteredaktionen möter stans 
mäktigaste politiker.

 
  SID 6

”Vi tar    
barnens parti!”

 Nummer 2, 2018

DIN NÄSTA

”Alla barn i 
Göteborg ska ha 
ett eget boende.”

FN:s barnkonvention – 
vad är det?

Politiker i världen: se till att ni följer 
den här konventionen att alla barn får 
en barndom som inte är en mardröm.

 
  SID 7

Lär dig allt om Göteborgs 
Räddningsmissions barnmanifest

 
  SID 3

Tema:  Barn       Ett helt nummer,  av barn – för barn

Ett av våra nummer av tidningen Din nästa hade tema 
”barn”, skrivet av och för unga människor. Vi lät ett antal 

barn komma med idéer och skriva artiklarna. Den dåvarande 
kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson 

intervjuades av våra knattereportrar och fick svara på frågor 
om bland annat hemlöshet och ensamkommande barn.
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Solrosen – Göteborgs-Posten 

”Det var ett enormt stöd och 
en trygghet för mig när jag var 
liten. När ens förälder hamnar 
i fängelse är det någon som 
försvinner från ens liv, då var 
Solrosen så viktig för de var 
där hela tiden” säger Cornelia 
som tidigare haft en förälder i 
fängelse. 

Hjärterum-  SVT Väst Nyheter 

”Det hör dagligen av sig 
personer som är hemlösa eller 
på väg att bli det”, säger Arash 
Mansouri projektledare på 
Hjärterum. 

Debattartikel om Hemlöshet 
– Göteborgs-Posten

”Regeringen behöver samla 
aktörer med bostadsfrågan i 
fokus med syfte att ta fram en 
nationell integrerad strategi 
för att utrota hemlösheten” 

Debattartikel av Philip 
Jahnson, Mobila teamet– ETC

”Bästa lösningen för 
ensamkommande är att 
alla oavsett när de kom till 
Sverige ska ha rätt att gå 
i skolan och söka tillfälligt 
uppehållstillstånd genom den 
nya gymnasielagen“ 

Community skola 
– Göteborgs-Posten

”Det är inte bara läxan man kan 
komma med. Det här är också 
en möjlighet att öva och bli 
bättre på det man är mindre 
bra på – man har ju sina brister 
i vissa ämnen. Här kan man 
jobba med arbetsro”  säger 
Milad Gorgees, projektledare.

Utsatta EU-medborgare – 
Göteborgs-Posten

”Det står 100 personer ute 
och vi tar bara in 40. Det är 
kallt nu när de går hem från 
jobbet. Vad är hem? Ett tält? 
De behöver värma sig, det 
är vad de behöver ” säger 
Ion Stan, fältarbetare på 
Räddningsmissionen.

Räddningsmissionen i medierna 2018
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Insamlingsrekord!
 

18,6 miljoner! Så mycket pengar samlade vi under 2018. En fantastisk 
siffra som betyder nytt insamlingsrekord. Varje krona värmer och vi är 

så tacksamma för alla som varit med och bidragit till detta!

Företag

Allmänheten  
(privatpersoner, församlingar)

Fonder/Stiftelser42%

22%

36%

Stöd till skolor  
i socio-ekonomiskt 

utsatta områden 
Läxhjälp, personalförstärkning, 

studiemotivation och 
trygghetsskapande åtgärder

Barn och familj 
Musik- och kulturverksamheter som t ex 

Karibu och musikskolan Svängdörren

 

INSAMLING OCH KOMMUNIKATION

Arbete för att 
motverka hemlöshet 

Frukostcafé, jourboende, 
hjälp med fräscha 
kläder, dusch och 

hygien, samtalsstöd och 
myndighetskontakter, 

utflykter och evenemang.

Familjecenter för  
utsatta EU-medborgare 

Stöd och hjälp i kontakter 
med skola, myndigheter och 

sjukvård, akut hjälp med 
kläder, mat och hygien.

Solrosen - stöd till barn 
som har en förälder i 

fängelse 
Samtalsstöd till barn 
och vuxna, skapande 

verksamhet, sommarläger, 
temakvällar och utflykter

Kvinnor i utsatta 
livssituationer 

Trygga mötesplatser, 
samtalsstöd, hjälp med 

kläder och hygienartiklar 
och julfirande.

Så här används våra insamlade medel 
 

Stora delar av vår verksamhet är helt beroende av volontärer och frivilliga gåvor. Med egna medel kan 
vi agera snabbt och sätta in resurser där det behövs som mest, men också planera och genomföra 

långsiktiga insatser. Dessutom ger det oss större möjligheter att hitta kreativa lösningar på de 
komplexa problem vi möter. 

35%

17%

11%

15%

15%

7%
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Allmänheten  
(privatpersoner, församlingar)

I slutet av oktober lanserades vår nya webbplats med en 
helt ny gåvoshop. Här kan man köpa gåvobevis för olika 

verksamheter. Och redan innan år var slut hade vi sålt 
gåvobevis för nästan 300 000 kr gåvoshopen!  

www.raddningsmissionen.se/shop

Wallenstam renoverade
köket på frukostcaféet

Nya webben! 

Succé för nya gåvoshopen!

Familjen Hultman har varit regelbundna gåvogivare till 
Räddningsmissionen i drygt 8 år. – Både Carolina och jag 

är uppvuxna i kyrkan, vi har lärt oss givande och socialt 
engagemang ända från söndagsskolan, säger Fredrik. 

Kyrkans människosyn handlar ju om att hjälpa varandra.
Jag ser inte vårt givande som en utgift, utan snarare som en 
möjlighet. Även om vi inte har några välbetalda jobb så finns 

det alltid lite pengar över varje månad. Vi ger för att vi kan 
och vi vet att varje krona gör skillnad.

”Vårt givande är inte en 
utgift, utan en möjlighet.”

En starkt bidragande orsak till det goda 
insamlingsresultatet under 2018 är att 
vi fått in ca 8 miljoner enbart från olika 
stiftelser och fonder. Ansvarig för detta 

arbete är Göran Bengtsson.

8 miljoner kronor via stiftelser
och fonder

Under en riktigt kall vecka i mars genomförde vi 
insamlingskampanj på Facebook för att samla in pengar till 
underkläder. Redan efter ett dygn hade vi samlat in drygt 30 
000 kr och totalt samlade vi in över 100 000 kr inom loppet 

av en vecka.

Lyckad insamling på
Facebook

I våras fick vårt frukostcafé och badrum på Vasagatan 
en rejäl ansiktslyftning. Detta tack vare våra 

fantastiska vänner på Wallenstam AB, som skänkte 
renoveringen som en julklapp. Även caféets dusch och 

toalett har totalrenoverats och fått nytt kakel.

– Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete 
med Räddningsmissionen och vet att där gör 
vårt bidrag skillnad, säger Elisabeth Vansvik, 

kommunikationsdirektör på Wallenstam.



24

10 577 timmar

Volontärer mot ensamhet
 

Under hösten startade ett projekt för att motverka 
ofrivillig ensamhet. Genom ett unikt samarbete mellan 

Räddningsmissionen och Bräcke diakoni kommer flera av de 
personer som har hemtjänst via Bräcke diakoni att få extra  

besök av våra vänvolontärer.

VOLONTÄRER OCH HUVUDMÄN

Linneakyrkan och 
Pingstkyrkan i Borås -  
nya huvudmän 2018!

 
Linneakyrkan, mitt i Linnéstaden i Göteborg, och 
Pingstkyrkan i Borås är Räddningsmissionens nya 

huvudmannaförsamlingar under 2018.  

Linneakyrkan har bedrivit ett diakonalt arbete sedan kyrkan 
startade 1972. Man driver bl a flera jourboenden för hemlösa. 

– Det är kyrkans uppgift att vara ett hopp i varje situation, 
för varje människa. Att stå för rättvisa och alla människors 

lika värde, säger Jacob Orlenius som är föreståndare i 
Linneakyrkan. 

– Räddningsmissionen gör ett fantastiskt arbete. Man 
sträcker sig ut med en stor bredd, men når samtidigt 

individen där den är. Varför skulle inte vi vilja vara en del av 
det?

Jacob menar att församlingarna tillsammans behöver ta ett 
större ansvar för Göteborg. 

– Genom Räddningsmissionens arbete är vi aldrig 
konkurrenter, utan bistår varandra för stadens bästa.

27 huvudmän  
Vi har 27 huvudmän som står bakom oss och vi vill alltid bli fler! 

Läs mer om huvudmannaskap på vår hemsida: 
raddningsmissionen.se/huvudman

bidrog våra volontärer med i olika verksamheter under året. 
Stort tack till alla som varit med och bidragit med sin tid, sin 

kompetens och sin vilja att göra Göteborg till en varmare stad. 
Era insatser är så värdefulla på så många sätt!

”Hon har blivit en del i mitt liv som jag inte
vill vara utan. Hon är så cool.” 

Lotta, vänvolontär

”Genom Räddningsmissionens arbete är vi 
kyrkor aldrig konkurrenter, utan bistår

varandra för stadens bästa.” 

Jacob Orlenius, föreståndare Linneakyrkan
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– Jag tror på det mänskliga mötet!

Stina besöker Högsboanstalten 
varannan måndag som en del i 
Räddningsmissionens besöksgrupp. 
– Några av de andra volontärerna har 
varit med länge. Det känns tryggt. De 
har sett mycket och mött många olika 
människor men vill fortfarande vara 
med. Det är inspirerande. Jag var lite 
nervös inför det första besöket. Det 
finns inga tydliga instruktioner i hur man 
gör – det handlar bara om att vara en 
medmänniska.

Stina berättar att hon oftast träffar de 
intagna i matsalen. 
– Vissa av de intagna kommer och 
plockar ett par bullar och pratar i fyra 
minuter – andra sitter kvar längre.

Många tänker ”nu kommer ett gäng från 
kyrkan och vill vara lite snälla för att de 
måste”. Men då får man visa att det inte 
handlar om präktighet utan om ett genuint 
intresse. När man ger av sig själv öppnar 

sig människor, då kommer man vidare. Inte 
alltid, men ofta.

Hon konstaterar att man måste vara 
medveten om att livet innanför murarna är 
något annat än det liv som pågår utanför. 
– Där gäller andra sociala koder och man får 
anpassa sig. Det är även en utmaning att 
som ung tjej komma in på en sådan plats.

Hon ler en aning när hon lägger till: 
– Jag tycker att det är spännande och 
viktigt med möten, jag dras dit. Det gäller 
bara att hitta en gemensam plattform 
att utgå från. Tydliga intressen är bra. Jag 
spelar fotboll – det kommer jag en bit på. 

Stina berättar att många av de intagna vill 
prata om sina familjer. 
– Alla har ju en familj, då kan vi mötas kring 
det. Vi kan prata om hur det är och hur vi 
önskar att det skulle ha varit.

Men fastän besöken på anstalten betyder 
mycket för Stina ”jag blir påmind om att 
inte ta någonting för givet” kan det kännas 
tungt ibland. 
– Man får inblick i liv där det bara handlat 
om att överleva för dagen, och i hur trasigt 
det kan vara i många hem och vad det gör 
med en människa.

Stina konstaterar ändå att hon blir väl 
mottagen och känner sig uppskattad när 
hon kommer på besök. 
– Även om jargongen de intagna emellan 
ibland är mindre konstruktiv så kan den 
också vara varm och omhändertagande.

Varje gång hon åker därifrån känner hon ”vad viktigt det här är – för mig och förhoppningsvis 
för dem”. Sedan hösten 2017 är Stina Persson volontär i Räddningsmissionens besöksgrupp 

på Högsboanstalten. 

Stina Persson
Ålder: 27 år. 

Bor: Hisingen. 

Familj: Mamma, pappa, 
två systrar. 

Gör: Studerar till 
pastor, jobbar med 
ungdomsfrågor inom 
kyrkan, volontär hos 
Räddningsmissionen. 

Intressen: Sport, läsa, 
upptäcka nya platser.

”Det finns inga
instruktioner - det
handlar om att vara
medmänniska.”
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”När en gäst fick veta att han hade
fått en plats för natten började han

gråta av tacksamhet. En bekräftelse
på att vi verkligen gör skillnad i

människors liv, även om det bara är
för en natt.”

Carl-Johan 35:an  

Stolta stunder 2018
Årsredovisningar i all ära. Vårt arbete bärs av alla små stunder av hopp och 
glädje i vardagen. Varje dag och varje möte med en människa räknas. Därför 
vill vi lyfta fram några av de berättelser som skapat stolthet och arbetsglädje 
under året. Små framsteg som ligger till grund för de stora kliven framåt.

”Vi är stolta över att vår externa
utvärdering visade så goda

resultat! Fantastiskt att få kvitto
på att vi gör skillnad!”

Anna, Solrosen

”Det är verklig glädje när vi ser relationer ta form, bli
betydelsefulla och starka. Både för ungdomen och för

faddrarna.” 
 

Karin, fadderteamet

”Det är stort att få vara med 
och lyfta barnens röster och 
åsikter till dem som behöver 
få höra hur deras situation 

faktiskt är.”

Linn,  IOP hemlösa barnfamiiljer
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”Vi lyckades ordna ett boende för
två afghanska killar som vi jobbat

med sedan första dagen de kom till
Sverige. Nu pluggar båda och

jobbar extra. Sist vi sågs sa de: Vi
har lyckats tack vare er” 

Elias, Hjärterum   

”En högtidsstund under veckan är att få dela
nattvard med alla gäster på våra soppmässor.”

 Michael, diakon soppmässan

”Jag är stolt över hur våra familjehem uttrycker och
visar hur mycket de tycker om och uppskattar de

barn som är placerade hos dem.”

Niclas,  Familjehemsverksamheten

”Under året har jag sett en klient gå från
att vara introvert utan ögonkontakt

till att bli utåtriktad med en tydlig
framtidsplan. Nu är hen i full

sysselsättning och på gång att ta
körkort.”

Medarbetare Boendeteamet
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Verksamheten Göteborgs Räddningsmission är en 
ideell förening på kristen grund. 27 församlingar i 
Göteborgsområdet är huvudmän. Räddningsmissionens 
uppdrag är enligt stadgarna att utifrån en kristen 
värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, 
genom samverkan med församlingar, samfund och 
andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och 
förutsättningar för ett ökat socialt diakonalt engagemang 
för särskilt utsatta människor och människor i utsatta 
situationer. Organisationen skall ägna uppmärksamhet åt 
och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och 
förvärrar mänsklig utsatthet.  

RÄDDNINGSMISSIONEN SKALL VERKA FÖR SITT 
ÄNDAMÅL GENOM: 
• Diakonal mobilisering

• Diakonal handling 

• Diakonal opinionsbildning 

 

Räddningsmissionen är medlem i Famna 
(Riksorganisationen för idéburen välfärd), i FRII 
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) samt i 
Arbetsgivaralliansen. Räddningsmissionen är granskad och 
godkänd av Svensk Insamlingskontroll att inneha 90-konto. 
Räddningsmissionen är också en av huvudmännen 
för Ljungskile folkhögskola, medlem i Föreningen för 
rådgivning i asyl-och flyktingfrågor i Västsverige samt 
medlem i organisationen Children of Prisoners Europé 
(COPE). 

 

ORGANISATIONEN HAR UNDER 2018 
FULLFÖLJT SITT ÄNDAMÅL OCH 
UPPDRAG BLAND ANNAT GENOM ATT: 
·   erbjuda människor i utsatta livssituationer mat, värme, 

kläder, samtal samt länkning vidare 

·   erbjuda boende för personer i hemlöshet, med 
missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa samt för 
ensamkommande barn och unga 

·  arbeta med integration och flyktingfrågor för att motverka 
segregation och isolering 

·   med akuta och långsiktiga insatser erbjuda en trygg plats 
för barn och unga 

·  med meningsfulla sysselsättningsplatser och 
professionell handledning erbjuda långtidsarbetslösa en 

väg till gemenskap och delaktighet 

·  driva opinion i diakonala och samhälleliga frågor 

·  mobilisera församlingar och andra aktörer till socialt arbete 
och social förändring 

·  samverka aktivt med huvudmän och andra församlingar kring 
diakonalt arbete

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET  

STYRELSENS FÖRVALTNING 
Styrelsen har mötts sju gånger för ordinarie sammanträden. 
Ett av dessa var ett förlängt strategimöte. Deltagandet på de 
ordinarie styrelsemötena var i snitt 80%. Utöver de ordinarie 
styrelsemötena har genomförts ett extrainsatt möte och ett 
konstituerande styrelsemöte.  

AVSLUT AV BOENDEVERKSAMHETER FÖR 
ENSAMKOMMANDE 
De boendeverksamheter för ensamkommande unga vi på 
kort tid startade under 2015 och 2016 började på grund 
av avslutade avtal fasas ut och avslutas redan 2017. I 
början av 2018 avslutade vi våra sista HVB-boenden för 
ensamkommande: Vasavåningen i centrala Göteborg, 
Kamratgården i Ljungskile samt Lisagården på Hisingen. Det 
innebar att vi de första månaderna på året tvingades till stora 
uppsägningar, framförallt av den personal som arbetade på 
boendena.

  
BOENDEVERKSAMHETER

Under året har vi drivit boendeverksamheter i följande 
boenden:

·  Styrmansgatan (psykiatriboende LSS+SOL)

·  Bellmansgatan (psykiatriboende LSS)

·  Vasagatan (boende utan stöd, tränings- och referensboende, 
stödboende för ensakommande unga)

·  Lisagården (boende för ensamkommande i samverkan med 
frivilligorganisationen Agape)

·  Ruth (skyddat boende för kvinnor i prostitution och 
människohandel). Drivs i samverkan med Skyddsvärnet.

·  Björlandabo (boende utan stöd för hemlösa barnfamiljer)

·  35:an (övernattningsboende för hemlösa)

Förvaltningsberättelse 2018
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·  Station nord (härbärge för utsatta EU-medborgare)

Dessutom bedriver vi arbete enligt metoden Bostad först, 
stöd i bostaden åt personer med komplex problematik och 
lång hemlöshet. 

OPINIONSBILDNING
Vårt opinionsbildande arbete hade hög intensitet 
under året och vi fick stort genomslag i både lokala 
och nationella medier. Vi skrev under nio publicerade 
debattartiklar och förekom i många redaktionella artiklar. 
Här är några exempel:

·  Tre debattartiklar i GP (två om hemlöshet, en med 
kritik mot kommunens nya förslag på riktlinjer för 
föreningsstöd)

·  Två debattartiklar i Dagens samhälle (en om hemlöshet, 
en tillsammans med Erikshjälpen om bristen på stöd till 
frihetsberövade barn)

·  En debattartikel i Expressen om att regeringens 
samordnare för utsatta EU-medborgare for med osanning

·   Ett långt reportage i SVT-Aktuellt från flera av våra 
verksamheter för hemlösa

·  Lång intervju i P3 angående tiggeridomen i Högsta 
förvaltningsdomstolen

·   Stor medial uppmärksamhet för vår demonstration mot 
hemlöshet arrangerad av hemlösa själva

·   Stor medial uppmärksamhet kring Öppen nattkyrka 
under vintermånaderna 

FAMILJEHEMSVERKSAMHETEN
Vår konsulentstödda familjehemsverksamhet har 
under året börjat förändra inriktning från placeringar 
av ensamkommande ungdomar till mer traditionella 
familjehemsplaceringar. Vi har satsat på området och 
anställt ytterligare en familjehemskonsulent. I slutet av året 
hade vi 12 placeringar (10 vid förra årsskiftet). 

NYA HUVUDMÄN 
Årsstämman 2018 välkomnade två nya huvudmän: Borås 
pingstförsamling samt Linnéakyrkan i Göteborg.  
 

MÅNGA GÄSTER PÅ CAFÈET 
På caféet för hemlösa och utsatta på Vasagatan har 
vi haft fortsatt många gäster under hela året. I snitt 
kommer det ca 140 gäster varje dag för frukost och en 
stunds gemenskap. Våra diakoner och andra anställda 
finns tillgängliga för samtal och bön och för att länka 
vidare till andra insatser. På torsdagar har vi numera ett 
fast inslag som vi kallar ”Andrum” då vi bjuder in gäster 
utifrån att spela musik eller hålla i en betraktelse. Under 

året har bland annat Timo Räisänen och Viveca Lärn gjort 
bejublade framträdanden. 

SOLROSENSMODELLEN I JÖNKÖPING OCH UMEÅ
Solrosen är vårt arbete för barn med föräldrar i fängelse. 
Under senare år har vi spridit vårt arbetssätt också till 
andra delar av landet. Sedan 2016 har vi en egen filial i 
Borås. Under 2018 har arbetsmodellen börjat användas av 
Vårsols verksamhet i Jönköping och Öppen gemenskaps 
verksamhet Kumulus i Umeå. 

NY FOLKHÖGSKOLEUTBILDNING - SOCIALT 
ENTREPRENÖRSKAP 

I flera år har vi drömt om att kunna utbilda personer 
från församlingar och diakonala organisationer i 
socialt entreprenörskap. Under året gick drömmen 
i uppfyllelse när den nya folkhögskoleutbildningen 
”Socialt entreprenörskap i kyrka och samhälle” startade 
i våra lokaler på Nordhemsgatan. Utbildningen drivs 
av Hyllie Park folkhögskola och June folkhögskola, och 
Räddningsmissionen finns med i styrgrupp och står för en 
stor del av innehållet i kursen. 
 
NATTÖPPEN KYRKA 

Under vintern 2017-2018 ansvarade vi för Nattöppen kyrka 
för personer som inte hittade boende för natten. Flera olika 
kyrkor stod för lokalerna, vi för rekrytering, bemanning, 
volontärer och samordning och Göteborgs stad för 
finansiering. 

VERKSAMHET FÖR HEMLÖSA BARN
Gruppen hemlösa barnfamiljer har vuxit dramatiskt de 
senaste åren. Barnen hamnar ofta i kläm och bor i dåligt 
utrustade boenden långt från skola och vänner. Under 
året ingick vi i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
med social resursförvaltning kring dessa barn. I arbetet 
vi startade har vi mött barnen på boendena och skapat 
olika typer av aktiviteter för dem tillsammans med våra 
anställda och volontärer. 
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NY HEMSIDA 

Vi har lanserat en ny hemsida med en ny gåvoshop. Den 
nya sidan har ett stort insamlingsfokus och visade sig 
redan på årets sista månader vara ett effektivt redskap för 
att öka givandet från privatpersoner och företag. 
 

NYTT FEAD-PROJEKT
Vi blev i slutet av året beviljade ett nytt FEAD-projekt 
av ESF, Europeiska socialfonden. Projektet riktar sig till 
utsatta EU-medborgare och arbetar med mobila team i 
både Göteborg och Malmö. 
 

NYTT INSAMLINGSREKORD
Vi ökade insamlingen med 12% till 18,6 miljoner. Det höga 
resultatet var bland annat en konsekvens av fortsatt positiv 
utveckling av vårt samarbete med stiftelser och fonder 
samt en lyckad rekryteringskampanj av nya givare som vi 
genomförde under våren. 
 

PROJEKT MED BILDA
VI har arbetat tillsammans med studieförbundet Bilda i ett 
projekt som syftar till att ge föräldrar stöd kring barnens 
skolgång. 

DIN NÄSTA-BARN
Ett av våra nummer av tidningen Din nästa hade tema 
”barn”, skrivet av och för unga människor. Vi lät ett 
antal barn komma med idéer och skriva artiklarna. Den 
dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie 
Hermansson intervjuades av våra knattereportrar och 
fick svara på frågor om bland annat hemlöshet och 
ensamkommande barn. 
 

AVSLUT AV FOLK I ARBETE
Under 2017 startade vi upp IOP-projektet ”Folk i arbete” 
i samverkan med några församlingar i Göteborg samt 
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen 

(Arbvux) inom Göteborgs stad. Målet var att mobilisera 
företag i församlingarna och kunna erbjuda praktikplatser 
och arbetstillfällen för nyanlända. Av olika skäl lyckades vi 
dock inte få arbetet att lyfta och vi var tvungna att avsluta 
projektet under sommaren 2018. 

ALLT STÖRRE HJÄRTERUM
För några år startade vi arbetet Hjärterum. Arbetet syftar 
till att få villaägare att öppna upp sina hus och hyra ut rum, 
källare, vindar eller stugor till nyanlända. Verksamheten 
sker i samverkan med Göteborgs stad (Fastighetskontoret 
samt Boplats) och har finansierats dels av medel från 
Länsstyrelsen och dels av statliga medel riktade till 
ensamkommande och statliga medel riktade till unga 
i hemlöshet genom Göteborgs kyrkliga stadsmission. 
Under 2018 ordnade vi tack vare verksamheten långsiktiga 
boendelösningar för fler än 100 nyanlända. 

SOLROSEN - STÄRKANDE OCH STÖDJANDE
Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR gavs under året 
uppdrag i att göra en rapport kring Solrosens verksamhet. 
Rapporten lämnades över den 16 maj. Hon beskrev 
verksamheten mycket positivt. Solrosen har enligt henne 
en ”mycket hög verkningsgrad”. Enligt Lindahl upplever 
både barn och vuxna Solrosens stöd som stärkande, 
stödjande och frigörande. 

UPPFRÄSCHNING AV 35:AN
Volontärer och anställda har målat och renoverat upp 
vårt akutboende 35:an på Linnégatan. Ett stort lyft som 
ledde till mycket fräschare lokaler och en högre grad av 
hemmakänsla. 

LÖVGÄRDETS LÄRLABB
Under 2018 blev vi beviljade medel från den statliga 
innovationsmyndigheten Vinnova att leda ett 
innovationsprojekt i Lövgärdet. Projektet kallas Lövgärdets 
lärlabb och drivs i samverkan med Lövgärdesskolan, 
Göteborgs stad (Jämlikt Göteborg), Erikshjälpen 
samt GU Ventures. Arbetet har tre mål: 1. Utveckla en 
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samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga 
och akademin för att stödja skolor så fler elever får 
möjlighet att lyckas med sin skolgång. 2. Utveckla nya 
arbetssätt via samverkansmodellen så fler elever får 
möjlighet att lyckas med sin skolgång samt 3. Utveckla 
nya arbetssätt i närområdet så att delaktigheten, tilliten 
och tryggheten ökar. Målet med det övergripande arbetet 
är att Lövgärdet inom några år ska bort från polisens lista 
över särskilt utsatta områden 

 
RÄTTVIS FORUMTEATER MOBILISERAR 

Deltagarna i vårt arvsfondsfinansierade projekt ”Rättvis 
teater” bjöd in till en uppsättning på Teater Uno. De 
utsålda föreställningarna skildrade situationer man 
kan ställas inför som hemlös och utsatt. Verksamheten 
arrangerade också en brukarstyrd demonstration på 
världsfattigdomens dag i oktober. Demonstrationen 
syftade till att synliggöra hemlösas förvärrade situation i 
samhället. 

ÄNNU ETT VINNANDE FISKEBÄCKSLOPP
Det fjärde Fiskebäcksloppet blev ännu en succé. Strålande 
sol och mängder med folk. Mer än 310 000 kronor från 
deltagaravgifterna gick till Solrosen och vårt arbete med 
barn till utsatta EU-medborgare. 

FADDERARBETET I NY FAS
I slutet av 2015 startade vi upp vårt fadderarbete för 
ensamkommande ungdomar. Under åren har vi matchat 
ihop fler än 300 faddrar och ungdomar. Arbetet har varit 
delfinansierat via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
med Göteborgs stad samt med medel från Länsstyrelsen. 
Dessa ekonomiska medel upphörde i slutet av 2018 vilket 
gör att arbetet nu bedrivs i mindre skala med hjälp av 
gåvomedel.  
 
GUDS ÅTERKOMST PÅ BURGÅRDEN 

Vi stod värdar för ett välbesökt seminarium med Joel 
Halldorf, Susanne Rappmann, Lars Trägårdh och Joakim 

Hagerius på Burgårdens utbildningscentrum. Joel Halldorfs 
senaste bok: ”Gud: återkomsten” stod i centrum för 
samtalet. 

SOMMARSATSNING PÅ LÖVGÄRDESSKOLAN
Under två veckor på sommarlovet ordnade vi med 
aktiviteter på Lövgärdesskolan. Barn som aldrig fiskat förut 
fick sin första fisk, barn som aldrig firat midsommar förut 
fick knyta sin första krans. Två mycket meningsfulla veckor. 
Aktiviteterna ordnades tillsammans med andra aktörer, 
bland annat Equmeniakyrkan i Lövgärdet.

  
STATION NORD TILL NYA LOKALER 

Station Nord, vårt härbärge för utsatta EU-medborgare 
som vi driver i samverkan med Social resursförvaltning, 
har flyttat till nya funktionella lokaler under hösten. De nya 
lokalerna kan ta emot uppemot 90 personer under kalla 
nätter. 

ÄLDRES ENSAMHET 
Vi inledde en pilotverksamhet tillsammans med Bräcke 
diakoni. Projektet går ut på att rekrytera volontärer till 
ensamma äldre som får hemtjänst via Bräcke. Initiativet 
fick stort genomslag och i slutet av året matchade vi de 
första ”vänvolontärerna” med några av de äldre. 

UTSATTHET OCH FÖRLÅTELSE PÅ POSTHOTELLET
I början av året bjöd vi in till ett samtal på Hotel Clarion 
Post mellan Elise Lindqvist, känd som ”ängeln på 
Malmskillnadsgatan” och pastor Britta Hermansson. Elise 
berättade om sitt tuffa liv med misshandel, psykisk terror 
och prostitution, men också om vändningen, Guds kärlek 
och förlåtelsens kraft. Smyrna brass spelade och fler än 
300 personer kom.

  
VÄXANDE MATBANK  
Vi har fortsatt att utveckla våra relationer till stora 
livsmedelsaktörer i Göteborgsområdet och får ta del av 
alltmer matsvinn och livsmedel till vår matbank i Mölndal. 
Matbanken servar våra egna verksamheter med livsmedel, 
och skänker även vidare till kyrkor och organisationer 
som arbetar med utsatta människor. I denna verksamhet 
har många hemlösa och missbrukare funnits med i 
arbetsgemenskapen. Under året slöt vi avtal med en 
stadsdel i Göteborg kring några av deltagarna som nu får 
stöd till både boende, sysselsättning och gemenskap. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 
Göteborgs Räddningsmission är knutna till 
kollektivavtalet Vård och Omsorg som är undertecknat 
av Arbetsgivaralliansen och ett antal fackförbund. Under 
början av 2018 tvingades vi göra stora neddragningar bland 
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personalen, framförallt i våra boendeverksamheter. Genom 
kollektivavtalet har vi kunnat erbjuda våra uppsagda 
medarbetare omställningsstöd från Trygghetsrådet TRS. 
Medarbetarna har även haft tillgång till det psykosociala 
samtalsstödet SOS international. Under den senaste 
medarbetarundersökningen fick vi ett NMI-resultat (Nöjd 
medarbetar-index) på 4,29 av 5. Resultatet tydde på ett 
organisationsklimat med hög grad av trivsel, samarbete 
och hjälpsamhet mellan medarbetarna samt en hög grad 
av vi-känsla inom den egna verksamheten. Personalen har 
tillgång till friskvårdsbidrag och SOS international, och 
i samverkan med föreningen St Lukas erbjuder vi även 
chefsstöd och handledning. 

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Göteborgs Räddningsmission arbetar aktivt med 
att minska matsvinn. Genom samverkansavtal med 
stora grossister tar vi hand om matsvinn i vår Matbank 
som servar organisationer i behov förutom våra egna 
verksamheter. Under 2018 utvecklades arbetet med 
matsvinn, exempelvis inom vår cateringverksamhet. 
Vår logistikavdelning arbetar hårt med att samordna 
transporter. Vi strävar också efter att välja miljömässigt 
hållbara alternativ vid inköp och att prioritera resande som 
inte orsakar hög miljöbelastning.

  
SOCIAL HÅLLBARHET 

Göteborgs Räddningsmission har arbetat för social 
hållbarhet i mer än 65 år. På egen hand, eller tillsammans 
med våra samverkanspartners, utvecklar vi innovativa 
modeller för ett mer motståndskraftigt och uthålligt 
samhälle. 2018 fick vi rådgivning och god respons av GU 
Ventures på flera av våra idéer. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Vår omsättning minskade med ca 16 mkr jämfört med 2017. 
Den största orsaken till den minskade omsättningen är 
att vi 2017 och 2018 avslutade samtliga HVB-boenden för 
ensamkommande som vi startade upp 2015 och 2016. 

FÖRSÄLJNING AV BJÖRLANDA
Vi sålde under året vår fastighet på Björlanda till 
Wallenstam för 25 mkr. Fastigheten inkluderade en 
prästgård, en stor ladugård samt en byggnad på tillfälligt 
bygglov som vi år 2016 uppförde och iordningställde 
som HVB-boende för 20 ensamkommande ungdomar. 
Fastigheten är inte längre vår men vi fortsätter att hyra 
lokalerna och räknar med att kunna bedriva verksamhet 
där under överskådlig framtid. 

STARK INSAMLING
Även detta år slår vår insamling nytt rekord med att 
sammanlagt erhålla 18,6 mkr. Det är en ökning med 12% 

jämfört med 2017. Detta året var det stiftelser och fonder 
som gav bäst utveckling med en insamling på 7,8 mkr (2017 
6,7 mkr). 

PLACERINGSPOLICY 
Vi har en upprättad placeringspolicy utifrån FRII:s riktlinjer.  

FRAMTIDA UTVECKLING
På årsstämman i april 2018 fattades beslut om en mål- 
och verksamhetsplan för 2018-2019. Tre prioriterade mål 
angavs: 1. Genom samverkan med församlingar fördjupa 
och utvidga det diakonala uppdraget, 2. Utveckla den 
inre organisationskulturen, 3. Skapa en hållbar ekonomisk 
plattform.

Konkret kommer vi under 2019 att arbeta för att :

1. Bli beviljade tillstånd att driva grundskola och ordna 
med skollokaler i ett socio-ekonomiskt utsatt område för 
verksamhetsstart i augusti 2020.

2. Starta en Social supermarket, en matbutik som säljer 
matsvinn från livsmedelsleverantörer till människor i 
ekonomisk utsatthet 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG
Vi planerar att inom de närmaste åren starta grundskola i 
någon av Göteborgs socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar. 
För att förbereda denna start har vi i januari 2019 startat ett 
aktiebolag som är helägt av Räddningsmissionen. Om och 
när vi startar grundskolan kommer den att ligga i bolaget.

I januari 2019 lämnade detta nystartade bolag in en 
ansökan till Skolinspektionen om att få tillstånd att bedriva 
grundskola. Besked från Skolinspektionen kommer mellan 
maj och september 2019. Om vi blir beviljade kan skolstart 
ske tidigast augusti 2020. 

Föreningens säte  
Göteborg 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)

Till stämmans förfogande står

Balanserad vinst 10 016 569

Årets Resultat 8 694 559

18 711 128

Styrelsen föreslår att

Ingen ny fördelning av 
ändamålsbestämda medel sker

I ny räkning överföres 18 711 128

EGET KAPITAL Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 1010 12 612 -2 595 11 027

Vinstdisposition -2 595 2 595 0

Årets resultat 8 695 8 695

Utgående balans 1 010 10 017 8 695 19 722

Föreningen Göteborgs Räddningsmission, Org. nr 857202-5974

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

RESULTAT OCH STÄLLNING (i kkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 105 026 120 975 136 652 77 283 56 712

Resultat efter finansiella poster 8 695 -2 595 4 639 3 799 1 808

Balansomslutning 44 839 51 488 69 930 49 687 23 976

Soliditet 44% 21% 19% 18% 22%

Kassalikviditet 180% 115% 84% 91% 104%

Årsredovisning 2018
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Resultaträkning (belopp i kkr)

RÖRELSENS INTÄKTER M.M. NOT 2018-12-31 2017-12-31

Insamlade medel 2 18 607 16 467

Bidrag 2 24 437 17 847

Vårdersättning/Hyresintäkter 45 771 81 277

Övriga intäkter 4 16 211 5 384

Summa 105 026 120 975

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Verksamhet 7 648 8 135

Personalkostnader 6 66 345 83 506

Lokalkostnader 12 675 13 777

Avskrivningar 2 467 5 640

Övriga kostnader 5,7 6 984 11 821

Summa 96 119 122 879

Rörelseresultat 8 907 -1 904

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella kostnader 212 691

Resultat efter finansiella poster 8 695 -2 595

Årets Resultat 8 695 -2 595
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TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT
2018-01-01- 

2018-12-31
2017-01-01-

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & mark 8 5 052 23 211

Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 832 1 362

Inventarier 10 1 502 1 653

Summa anläggningstillgångar 7 386 26 226

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 328 12 485

Övriga fordringar 15 298 351

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 139 4 406

17 765 17 242

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 14 228 228

Kassa och bank 19 460 7 792

Summa omsättningstillgångar 37 453 25 262

SUMMA TILLGÅNGAR 44 839 51 488

Balansräkning (belopp i kkr)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL NOT
2018-01-01- 

2018-12-31
2017-01-01-

2017-12-31

Balanserat resultat 10 017 12 612

Årets resultat 8 695 -2 595

18 712 10 017

Ändamålsbestämda medel 1 010 1 010

1 010 1 010

Summa eget kapital 19 722 11 027

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

Skulder till Kreditinstitut 13,17 3 000 15 099

Övriga långfristiga skulder 1 277 1 324

Summa långfristiga skulder 4 277 16 423

KORTFRISTIGA SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

Leverantörsskulder 1 829 1 928

Skatteskuld 234 912

Skulder till Kreditinstitut 17 0 2 004

Övriga skulder 16 2 437 4 421

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 12 16 340 14 773

Summa kortfristiga skulder 20 840 24 038

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 839 51 488

Balansräkning (belopp i kkr)
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 2018-12-31 2017-12-31

Rörelseresultat 8 907 -1 904

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 2 467 5 640

Övriga poster som påverkar kassaflödet

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -212 -691

Betald skatt -678

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 10 484 3 045

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR  
AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kundfordringar -157 -2 216

Förändring av kortfristiga fordringar -366 5 532

Förändring av leverantörsskulder -99 -1 836

Förändring av kortfristiga skulder -2 421 -6 208

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 441 -1 683

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring byggnad mark 16 373 14 303

Nedlagda utgifter på annans fastigheter 0 1 681

Förändring inventarier 0 -680

Kassaflöde från investeringsverksamheten 16 373 15 304

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån -12 146 - 7 803

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 146 -7 803

Årets kassaflöde 11 668 5 818

Likvida medel vid årets början 7 792 1 974

Likvida medel vid årets slut 18 19 460 7 792

Förändring Likvida medel 11 668 5 818

Kassaflödesanalys
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NOT 1
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för 
årsredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN   

INTÄKTSREDOVISNING
Med intäkt menast ett flöde av ekonomiska fördelar som är hänförliga till en 
räkenskapsperiod och som organisationen erhåller för egen räkning. Sådana 
intäkter uppkommer genom vår verksamhet, uttag av medlemsavgifter, gåvor, 
insamlade medel eller på annat sätt.(BNFAR, FRII).  

OFFENTLIGA BIDRAG
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått 
eller kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget 
uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag 
som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, 
skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs.  
    
DEFINITION NYCKELTAL UNDER ”RESULTAT OCH STÄLLNING”
Kassalikviditet är beräknat på balansräkningens omsättningstillgångar dividerat 
med kortfristiga skulder. Soliditet är beräknat på eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen. 

LEASING
Leasetagare, Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. 

     
BALANSRÄKNINGEN   
 
Tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.     

MATERIELA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs 
av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 

      

 
FODRINGAR
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli 
betalt.      
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.   
 

NOT 2 INSAMLADE MEDEL

Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2018 2017

Allmänheten 6 682 5 644

Företag 4 162 4 133

Externa stiftelser och fonder 7 763 6 690

Summa 18 607 16 467

Externa bidrag fördelar sig enligt följande: 2018 2017

Kommun 4 922 4 525

Länsarbetsnämnd 384 1 018

Merkostnadsersättningar (Fas 3) 881 1 815

Övriga Externa såsom EU, Arvsfonden, Tillväxtverket 18 250 10 489

Summa 24 437 17 847

NOT 3 VERKSAMHETSOMRÅDENS KOSTNADER

Verksamhetens kostnader omfattar ändamåls-, avtals-, insamlings- och 
administrationskostnader. Gemensamma kostnader såsom IT, personalstöd, 
huvudkontor, service, inköpsfunktion, ledning, OH etc , är det vi kallar 
administrationskostnader i denna redovisning. De kostnader som dessa innefattas 
utifrån Årsredovisningen är verksamhet, personalkostnader, lokalkostnader, övriga 
kostnader och avskrivningar. Dessa gemensamt utgör varje Verksamhetsområdens 
sammanlagda summa i presentationen inom varje område nedan.  
 
ÄNDAMÅLSKOSTNADER  
Ändamålskostnader är de verksamheter där vi arbetar med våra insamlade medel 
ifrån allmänheten, stiftelse och fonder. I dessa verksamheter arbetar vi dessutom 
med de föreningsbidrag eller andra offentliga bidrag som vi erhåller från stat, 
landsting, region, kommun eller andra organisationer som man kan få stöd av i 
olika former. Detta ska ifrån sistnämnda inte förknippas med avtalskostnadernas 
verksamheter som kan vara från vårt välfärdssamhälle, men är då ingångna avtal. 
Vi har valt att dela upp Ändamålskostnaderna i följande områden som vi arbetar 
utefter: Hemlöshet/Social Exkludering, Fattiga EU-Migranter, Barn & Familj, samt 
Integration/Utsatta Kvinnor/Agora.

AVTALSKOSTNADER 
Ambitionen med våra verksamheter är självklart syftet att hjälpa målgruppen, 
men också inom avtalsområdena är att dessa ska kunna bära sig själv, och om 
möjligt generera ett överskott, som eventuellt förutom nya utvecklingsmöjligheter 
ska vara med och finansiera ändamålskostnadernas verksamheter. De flesta av 
organisationens avtalsverksamheter är ingågna avtal med kommun eller någon 
annan organisation som har en sådan målgrupp som vi väljer att arbeta med utefter 
våra stadgar.     

INSAMLINGSKOSTNADER 
Summan av kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form av gåvor 
och bidrag från samtliga givare, företag, stiftelser och fonder. Personalkostnader, 
tryckkostnader, upprätthållande av de system som krävs för att arbeta med våra 
gåvogivare samt olika kampanjer för våra konserter, event och insamlingsarbeten. 
Även informationsmaterial, insamlingsmaterial och de produkter som är kopplade 
till gåvor i vår webshop ingår i detta.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER(OH) 
Administrationskostnader omfattar samtliga centrala funktioner och 
samordnade kostnader som inte kan hänledas till ändamåls-, avtals- eller 
insamlingskostnaderna. Detta gäller likväl de kostnader som inte går att fördelas 
specifikt av stödfunktioner ut på verksamheterna. Här hamnar även de kostnader 
som är kopplade till stadgar eller legala krav, t ex styrelse, Årsstämma, upprättande 
av Årsredovisning, revision samt central ledning, planering och stödfunktioner 
såsom HR, IT, Ekonomi etc. Organisationen har som målsättning f n att hålla denna 
kring 12% av intäkterna, fast man enligt Svensk Insamlingskontroll har rätta att ha 
det till upp till 25%. Dock bör alltid tas i beaktning att man upprätthåller tillräckligt 
kvalité på sina stödfunktioner i denna nivå.

Noter

BYGGNADER ANTAL ÅR:  
7-50

Avskrivningar enligt plan per år har
gjorts enligt följande

Immateriella anläggningstillgångar, 
insamlingssystem

33%

Fordon 33%

Inventarier 33%

Fastighet - byggnadsvärde 2-14%

Investeringar i annans fastighet Verksamhetsanpassad efter avtal
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INSAMLINGSKOSTNADER

Verksamhetskostnader 2 285 1 349

Personalkostnader 1 843 2 831

Övriga kostnader 219 629

Avskrivningar 75 94

Summa 4 422 4 903

ADMINISTRATIONSKOSTNADER (OH) 

Verksamhetskostnader 594 592

Personalkostnader 7 839 10 019

Lokalkostnader 1 460 1 682

Övriga kostnader 2 594 2 355

Avskrivningar 573 506

Summa 13 060 15 154

ÄNDAMÅLSKOSTNADER HEMLÖSHET &  
SOCIAL EXKLUDERING 2018      2017

Centrala arbetet 82 371

Café Vasagatan & uppsökande verksamhet/
fältarbete

3 298 3 165

Övernattningen 35:an 4 107 3 925

Naturagåvor/Transport 1 873 1 746

Arvsfondsprojekt Rättvis teater 1 937 1 502

Summa 11 297 10 709

 ÄNDAMÅLSKOSTNADER  
UTSATTA EU-MEDBORGARE

Öppna Förskolan/Romer/Husvagnar 2 986 2 176

Station Nord/Nattöppen kyrka 3 493 2 147

FEAD - ESF-Projekt 3 883 3 326

Summa 10 362 7 649

ÄNDAMÅLSKOSTNADER BARN & FAMILJ

Barnrätt/Barnperspektiv 841 631

Community School/Vinnova 2 098 0

Bilda 319 0

Framtidsspår 731 566

Solrosen 3 547 3 334

Svängdörren/Bergsjön/Karibu 567 520

Summa 8 103 5 051

ÄNDAMÅLSKOSTNADER UTSATTA KVINNOR/ 
AGORA/INTEGRATION

Agora/Utsatta Kvinnor/öppet hus 2 366 2681

Summa 2 366 2 681

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER 2018      2017

Second Hand 0 421

Utförda tjänster 7 900 3 568

Övrigt 636 828

Intäkter avyttring Materiella anläggningstillgångar 7 675 567

Summa 16 211 5 384

NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER 2018      2017

Förbrukningsinventarier/material 1 474 1 161

Kontor 1 973 1 945

Transport 2 078 2 457

Köp tjänst 1 007 640

Förlust avyttring Fastighet -526 4 534

Övrigt 978 1 084

Summa 6 984 11 821

AVTALSKOSTNADER 

Ensamkommandearbetet/Mobila Teamet/18+ 7 720 50 182

Björlanda/Hemlösa Barnfamiljer 2 528 0

Vasavåningen/Vasabo 3 018 0

Boendeteamet 4 292 4 015

Styrmansgatan 9 262 6 693

Bellmansgatan 5 167 4 936

Arbete & Sysselsättning 2 865 3 310

Familje-/fadderverksamheten 6 902 5 901

Hjärterum 2 547 505

FIA 513 142

Kvinnojoursarbete 651 0

NAV-Pastorer 1 044 1 046

Summa 46 509 76 730
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Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda 3 342 4 087

Pensionskostnader för Direktor 122 121

Sociala avgifter enligt lag och avtal 15 403 19 493

Summa 18 867 23 701

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Summa 7 7

Avtal om avgångsvederlag    
  
Göteborgs Räddningsmission har träffat avtal med Direktorn om en 
uppsägningstid utan arbetsplikt på 12 månader vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida.    
 

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 175 41 858

Årets Införskaffning 0 1 232

Utrangering Försäljning -21 695 -15 915

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 480 27 175

Ingående avskrivningar enligt plan -3 964 - 2 162

Årets avskrivningar enligt plan -724 -2 183

Återföring avskrivningar utrangering försäljning 4 260 381

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -428 -3 964

Utgående planenligt restvärde 5 052 23 211

NOT 10 INVENTARIER 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 8 202 7 523

Utrangering Försäljning -215

Årets inköp 1 031 679

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 018 8 202

Ingående avskrivningar enligt plan -6 549 -5 464

Återföring avskrivning vid försäljning 200

Årets avskrivningar enligt plan -1 167 -1 085

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -7 516 -6 549

Utgående planenligt restvärde 1 502 1 653

NOT  7 LEASING

Organisationen leasar framför allt kontorslokaler samt bilar som sammantaget 
är av betydande belopp. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till Bilar 484 kkr, 
Lokaler 10 025, totalt 10 509 (11 614). Framtida Leasingavgifter förfaller enligt 
följande:     

NOT 6 PERSONAL 2018 2017

Medelantalet anställda*

Kvinnor 65 82

Män 41 68

Summa 106 150

* Antalet är här baserat på mängden tillsvidare- och visstidsanställa under 
året. Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer. Totalt har 
organisationen haft 268 anställda individer. Dessutom har uppskattningvis
376 volontärer/frivilligarbetare arbetat inom Räddningsmissionen under 
det gångna året. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.  

Löner och andra ersättningar 2018 2017

Styrelse - -

Direktor 742 699

Övriga anställda 45 165 57 299

Summa 45 907 57 998

NOT 9 NEDLAGDA UTGIFTER FÖR ANNANS FASTIGHET 2018    2017

Ingående anskaffningsvärde 5 423 9 098

Utrangering försäljning -1 831   - 3 675

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 592 5 423

Ingående avskrivningar enligt plan   -4 061   -3 683

Återföring avskrivning vid försäljning 1 877  1 995

Årets avskrivningar enligt plan -576 -2 373

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 760   -4 061

Utgående planenligt restvärde 832     1 362

Inom 1 år 2-5 år Senare än 5 år

Bilar 229 204 0

Lokaler 11 171 23 903 975

Följande lokaler av väsentlig betydelse och belopp sträcker sig enligt 
följande:
• Vasagatan Inkl Bellmansgatan sträcker sig till 31 mars 2024 med 

möjlighet till förlängning 3 år. 
• Nordhemsgatan sträcker sig till 31 januari 2022. Med möjlighet till 

förlängning 3 år. 
• Styrmansgatan sträcker sig till 31 december 2022. Med möjlighet 

till förlängning 4 år.
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NOT 15 ÖVRIGA FORDRINGAR 2018 2017

Inkommande medel bank 234 183

Lönebidrag 56 142

Övrigt 8 26

Summa 298 351

NOT 16 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2018 2017

Personalens källskatt 948 1 092

Sociala Avgifter, Löneskatt 1 095 1 274

Fakturabelåning bank 0 1 806

Övrigt 394 249

Summa 2 437 4 421

NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER 2018 2017

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Fastighetsinteckningar Björlanda 1:61 0 8 026

Fastighetsinteckningar Brämaregården 50:17 3 400 3 400

Belånade Kundfordringar till Bank 0 10 192

Summa 4 900 23 118

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

2018     2017

Förskottsbetalda hyror och andra bidrag 1 691     2 315

Förskottsbetalda intäkter från stiftelser, kommun etc 11 710    7 876

Övriga upplupna kostnader 155 1 225

Upplupen lön och semester inkl sociala avgifter 2 784 3 357

Summa 16 340 14 773

NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018 2017

Fastighetsskulder 3 000 15 099

Billån Volkswagen Finans 1 092 1 139

Klientmedel 185 185

Summa 4 277 16 423

Av ovanstående skulder förfaller 0 tkr till betalning 5 år efter balansdagen.

NOT 14 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2018 2017

VPC-konto SE Banken & Swedbank 21 21

Klientmedel Stiftelse 185 185

Övr värdepapper 22 22

Summa 228 228

NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2018 2017

Förutbetald hyra 1 397 1 295

Upplupna Intäkter 2 505 1 951

Övriga förutbetalda kostnader 1 237 1 160

Summa 5 139 4 406

       
Göteborg 19-03-08    
Styrelsen för föreningen Göteborgs Räddningsmission      
 
       
            
Joakim Hagerius, Ordförande                 Britt-Marie Ekman-Joelsson               Jan Edshage   
  

Agneta Wallenstam                          Tomas Brunegård                  Mikael Kylberg 
 
       
       
       
           
Sabine Söndergaard       
       

NOT 18 LIKVIDA MEDEL 
2018-
-12-31

2017-
-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 56 40

Postgirotillgodohavanden 195 53

Banktillgodohavanden 19 209 7 699

Summa 19 460 7 792
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TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I  
FÖRENINGEN GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
ORG.NR. 857202-5974

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen 
Göteborgs Räddningsmission för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns ansvar” samt 
”Den förtroendevald revisorns ansvar”. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

STYRELSENS ANSVAR 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 

Revisionsberättelse
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förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

DEN FÖRTROENDEVALDE REVISORNS ANSVAR 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
SAMT STADGAR 
 
UTTALANDEN 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Göteborgs 
Räddningsmission för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 

dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt 
stadgarna. 
 
REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med stadgarna.
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
stadgarna.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-03-20     
      
      
      
Björn Ellison     Lars Tarre

Auktoriserad revisor      
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Bli månadsgivare
Ett enkelt och smart sätt att stötta oss kontinuerligt.  

Läs mer om hur du gör på  

raddningsmissionen.se/manadsgivare

 
Skänk direkt

Skänk ett valfritt belopp direkt via swish, postgiro eller 
bankgiro. Ange gärna i meddelandefältet om du vill rikta din 

gåva till ett specifikt ändamål. 

Swish 900 44 41 
Postgiro: 90 04 44-1 

Bankgiro: 900-4441 
 
 

Följ oss på sociala medier!
Häng med på vad som händer i organisationen genom att följa 

oss på sociala medier. 

Bli företagsvän 

Vill du bli en av våra företagsvänner?  

joachim.lundell@raddningsmissionen.se 
 

Bli volontär 

Vi söker alltid efter fler volontärer! Våra lediga  
uppdrag hittar du på vår hemsida: 

raddningsmissionen.se/bli-volontar

Var med och bidra till ett 
varmare Göteborg!

Läs mer om oss på www.raddningsmissionen.se

Göteborgs 
Räddningsmission

raddningsmissionen


