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Ett varmare Göteborg  
- varje dag.

Årsredovisning 2017
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Utmaningar, hopp, 
stolthet och lärdomar
Vilken var den stora utmaningen för  
Göteborgs Räddningsmission under 2017? 

En av de största utmaningarna under året var att vi 
tvingades se våra ensamkommande ungdomar komma 
i kläm till följd av den förändrade migrationspolitiken. 
Den politiska helomvändningen i kombination med långa 
handläggningstider och åldersuppskrivningar gjorde att 
mångas livsgnistor släcktes. Våra medarbetare, volontärer och 
faddrar har gjort allt vad de har kunnat  för att skapa hopp 
och framtidstro, men det har inte varit lätt. Den förändrade 
migrationspolitiken tvingade oss också att avveckla de 
boenden för ensamkommande ungdomar som vi byggde 
upp 2015 och 2016. Att växa väldigt fort under några år för att 
sedan i snabb takt minska storleken på organisationen har 
varit ganska slitsamt även om vi är mycket tacksamma och 
stolta över att vi agerade kraftfullt i den svåra flyktingsituation 
som rådde.   
 
Vad hände under 2017 som gav dig hopp?

Något av det mest hoppfulla 2017 är att vi aldrig tidigare har 
haft så många aktiva volontärer i organisationen. Totalt har 
minst 500 personer bidragit ideellt med ovärderliga insatser 
för de mest utsatta. Med det växande volontärarbetet är vi 
tillsammans med och bygger ett samhälle där alla behövs och 
ingen lämnas utanför – det känns riktigt hoppfullt.

Nämn ett tillfälle när du kände dig stolt att 
jobba för Göteborgs Räddningsmission?

Jag kände mig otroligt stolt när vi hösten 2017 startade 
läxhjälpen på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Varje vecka 
kommer numera ett 20-tal barn för att plugga tillsammans 
med våra anställda och volontärer. Varannan elev i socio-
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ekonomiskt utsatta områden uppnår inte behörighet 
till yrkesförberedande program på gymnasiet idag. Det 
innebär att barn i Göteborg beroende på var de bor har helt 
olika förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Att vi på 
Göteborgs Räddningsmission tar aktiva steg för att försöka 
förbättra förutsättningarna för barn i socio-ekonomiskt 
utsatta områden känns väldigt meningsfullt.

Vad lärde du dig från Göteborgs 
Räddningsmissions arbete förra året?

Något som har blivit tydligt under året är att det parallellt 
växer fram två bilder av Göteborg. Den ena bilden handlar om 
ett Göteborg som växer och utvecklas, en stad som toppar 
många europeiska och globala rankinglistor kring sådant 
som innovationskraft, tillväxtpotential och kompetens. Men 
den andra bilden av Göteborg är den motsatta och visar på 
en stad med stora problem. Här ser vi exempelvis varje dag 
människor som drabbas av bostadsbrist och hemlöshet. 
Här finns i Göteborg hundratals barnfamiljer som inte har 
några sociala problem annat än en oförmåga att lösa sin 
boendesituation på egen hand. Här finns den mer traditionella 
hemlösheten där psykisk ohälsa och/eller missbruk ofta finns 
som triggande faktorer. Och här finns också en hemlöshet 
som drabbar 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.
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1952 bildades stiftelsen hjälp åt hemlösa som idag är Göteborgs Räddningsmission. Bilden visar 
Fyrbåksexpressen, ett av våra första boenden för hemlösa, som startades av pastorn och före detta 

boxaren Thorsten Wingö och Göteborgsprofilen Arne Nilsson, även kallad ”Sten-Jesus”.

Vår vision  

Ett värdigt 
liv för alla!

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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Så här arbetar vi

Våra  
verksamhetsområden

 
Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida. 

raddningsmissionen.se/verksamheter/detta-gor-vi

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

UTSATTA 
EU-MEDBORGARE

KVINNOR I UTSATTA 
LIVSSITUATIONER

SOLROSEN

ARBETSTRÄNING

BARN OCH FAMILJ

STÖD TILL SKOLOR MED 
TUFFA UTMANINGAR 

GATUKYRKAN  
OCH DIAKONI

I Göteborg lever 3820 personer i 
hemlöshet. 500 av dem är barn. Vi jobbar 
både med akuta insatser och långvariga 

relationer med syftet att skapa långsiktig 
förändring på den enskildes villkor inom 

verksamheter som:  

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:

Vi erbjuder människor som står långt från 
arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna 

hos oss. Målet är att deltagare ska kunna 
gå mot att bli självförsörjande i ett eget 
sammanhang. Vi erbjuder platser inom:

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 
tillsammans med våra diakoner. Gatukyrkan 

samarbetar regelbundet med pastorer, 
diakoner och kyrkomusiker som har sina 
tjänster hos våra huvudmän. Gatukyrkan 

inkluderar också NAV-pastorer som möter 
frihetsberövade på häkten och anstalter 

med andlig vård och samtal.

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.

Alla barn i Göteborg har inte samma 
förutsättningar när det gäller uppväxt, 
nätverk, fritid och rättigheter. Därför 

arbetar vi med att skapa mötesplatser och 
relationer där barnen och barnrättsfrågor 

är i fokus. Vi har också mötesplatser 
för nyanlända där språk, relationer och 

skapande 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.

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

• Bostad först 
• Hjärterum

• BjörlandaBo
• Rättvis teater  

• Boende för ensamkommande
• Bellmansgatan, Boendeteamet,  

Styrmansgatan -  boenden för personer  
med psykiska funktionsvariationer

• Individuella kris- och stödsamtal
• Gruppverksamhet och mötesplatser för 

barn, unga och anhöriga
• Uppsökande verksamhet mot 

Kriminalvården, bl.a. häktet, 
Högsboanstalten och Sagsjöanstalten

• Läger och lovaktiviteter
• Musikverksamhet

• Gårdsverksamhet – mindre odling
• Matlagning – kök och catering

• Skapande – sömnad och tillverkning
• Underhåll – fastighet och renovering

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

matsvinn

• Fältarbete PoDrom, FEAD 
• Svenskkurs 

• Familjecenter 
• Bashjälp 

• Station Nord 
• Nattöppen kyrka 

• Husvagnsboende vintertid 
• E-skola 

• Möten och samtal med människor
• Soppmässor

• Nätverkande med olika kyrkor i Göteborg
• NAV-pastorer  

• Diakoner 

• Ruth - skyddat boende
• Mötesplats Café Maja

• Uppsökande arbete på Rosenlund
• Stöd för kvinnor som är utsatta för 

hedersvåld och könsstympning
• Handelsvara människa - återkommande 

konferens kring människohandel

• Familjehemsverksamhet
• Fadderverksamhet

• Kvinnogrupp Bergsjön
• Öppet hus - mötesplats för integration

• Karibu kulturskola 
• Barnrättsäventyret

• Framtidsspår - anpassade 
gymnasiestudier för unga vuxna

• Läxhjälp på Sjumilaskolan
• Läxhjälp på Lövgärdesskolan 

• Verksamhetsutveckling för att hitta goda 
arbetssätt att stärka skolor i ett närområde

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

universitet och forskare. Ett exempel är 
FOU i västs utvärdering av Solrosens 

arbetsmetoder.

Vi ingår i FAMNA, 
Riksorganisationen för  

idéburen vård och omsorg.
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5 goda exempel  
på framsteg!

Samverkan ger tak 
över huvudet under 

vinterns kallaste 
månader 

 
Allt fler saknar tillgång till värme och tak 

över huvudet i Göteborg vilket gör det 
svårt att klara hälsan under de kallaste 

månaderna på året. Tillsammans med Social 
Resursförvaltning och tre lokala församlingar 
har vi under 2017 haft Nattöppen kyrka för de 

som inte har ett hem för natten. Många har 
engagerat sig som volontärer, nattgästerna 
har visat på praktisk solidaritet med varandra 
och många göteborgare har uppmuntrat oss 
och varit behjälpliga att sprida information till 

de som haft behov av värme och vila för natten. 
Upptill 75 gäster/natt har besökt kyrkan.

Över 100 
ensamkommande 
undgomar fick en 

fadder 
 

Fadderverksamheten som matchar 
ensamkommande ungdomar med 

svenska faddrar har under året utökats till 
ytterligare en kommun. Sedan 2017 finns 
vi också i Mölndal. Fadderverksamheten 
har bedrivits sedan 2015 och vi har under 
årens lopp sett många goda exempel på 
där faddrarna skapat starka relationer till 
ungdomarna och bidragit till en naturlig 

integration. Tillsammans med våra faddrar 
har ungdomarna kunnat övningsköra, fått 
möjlighet till sommarjobb och, inte minst, 
mötts i ett vardagligt sammanhang. Vi ser 

också många exempel på hur faddrarna kan 
erbjuda tröst, hopp och gemenskap i en 

osäker tillvaro. 2017 har över 100 ungdomar 
fått en fadderrelation.

Församlingens 
engagemang 

möjliggör utökad 
frukostverksamhet 

 

Under 2017 startades Bashjälpen i 
skärningspunkten mellan Betlehemskyrkans 
växande engagemang för socialt arbete och 
Göteborgs Räddningsmissions uppdrag. Vi 

samverkar med såväl anställda som volontärer. 
Bashjälpen är ett gott exempel på hur vi, 

tillsammans med våra huvudmän, kan få betyda 
ännu mer för de människor vi finns till för.  

 
Bashjälpen möter personer som lever utan 

tillgång till välfärdsystemen och inte har ett 
hem. Här får man tillgång till dusch- och 

tvättmöjligheter tre dagar i veckan. Våra gäster 
får också kaffe och smörgås, socialt stöd och 

samhällsinformation. Tack vare Bashjälpen har 
vi mött ytterligare ca 30 personer varje dag 

genom utökad frukostverksamhet. 

1 2 3

Flyktingsituationen 2015 krävde att vi snabbt mobiliserade och på mindre än ett halvår hade vi 
startat upp ett helt nytt verksamhetsområde med boenden för ensamkommande undgomar. Vi 
ordnade med boende, rekryterade ett stort antal nya medarbetare och volontärer och startade 

fadderverksamhet. Allt för att vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för de barn som 
varit på flykt och kommit till Göteborg med hopp om en ny framtid.

Tillsammans med Göteborgs Stad och andra föreningar skapades en stark samverkan för 
att gemensamt klara mottagandet av ungdomarna. Avtal upprättades och det fanns en stor 

samstämmighet att vi skulle jobba tillsammans i många år framöver. Så blev det inte. 
 

Efter stora politiska svängningar under 2017 tvingades vi stänga och avveckla alla våra boenden. 
Vi är stolta över det som vi bidragit till, framförallt genom våra engagerade medarbetare och 

volontärer. Tillsammans har vi rustat ungdomarna för framtiden. Det har varit en otroligt tuff men 
också givande resa.  Vi ville mer, men det blev inte som vi tänkt oss.

250 st faddrar  
har matchats med ensamkommande 

ungdomar sedan 2015.

”En kyrka mitt i city behöver 
ta sin del av ansvaret för 
den synliga utsattheten”  

 
Robert Eriksson,  

Föreståndare Betlehemskyrkan

”Vi hemlösa är bra på att 
klara oss och vi måste vara 
solidariska med varandra 

oavsett orsak till varför man 
inte har ett hem, vi vill ha en 

trygg plats där man inte ställer 
orimliga krav och där vi kan 

finnas i gemenskap.”   
 

Kämpare som ibland besökt kyrkan

Öppna förskolan skapade 
förutsättningar för ca 50 barn 

att gå i svensk skola 
 

Ibland leder våra verksamheter till så pass stora framsteg att 
vi inte längre behövs. 2013 levde ett stort antal barn till utsatta 
EU-medborgare under mycket svåra förhållanden. För att göra 

något åt situationen startade vi Öppna förskolan där barnen 
kunde vara under tiden föräldrarna försörjde sig i gatubilden. 

Den pedagogiska och sociala verksamhet vi erbjöd inom ramen 
för IOP bidrog till konkret förändring av situationen för många 

familjer. Under 2017 avslutade vi Öppna förskolan då de barn vi 
mött genom verksamheten numera har tillgång till skola  

och förskola. 

Digitala 
kommunikationskanaler  

ökar engagemanget
 

Under 2017 har de digitala kommunikationskanalerna också blivit 
viktiga plattformar för insamling. Att finnas i mobilen där många 

människor kommunicerar med varandra, har gjort att vi kunnat skapa 
och sprida engagemang för vårt arbete på ett effektivt sätt. Ett bra 
exempel på detta är ett Facebook-inlägg från julen där vi lade upp 
en bild på en önskelista och uppmanade våra följare att swisha en 
julgåva i form av pengar till en grötfrukost, ett par varma strumpor 
eller hygienartiklar. Inlägget delades 428 gånger och under 3 dagar 
samlade vi in närmre 60 000 kronor till vårt arbete för människor i 

hemlöshet och utsatthet. 

4 5

Ibland blir det inte som man har tänkt sig: 
En tuff, men givande resa
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Att göra skillnad genom att 
vara en vanlig familj 

Göteborgs Räddningsmission har sedan 2016 bedrivit konsulentstödd 
familjehemsvård. En familjehemsutredning ligger alltid till grund för en placering, 

men Göteborgs Räddningsmissions verksamhet skiljer sig lite från kommunens 
familjehemsvård. Och den skillnaden heter Sara och Niclas,  

våra familjehemskonsulenter. 

DIAKONAL HANDLING

- Som familjehemskonsulenter ger vi 
familjerna regelbunden handledning, 
minst två gånger i månaden, 
berättar Niclas Hansén. Sedan har 
vi gemensamma träffar med alla 
våra familjehem. Det är uppskattade 
stunder där familjerna själva får styra 
och där vi fikar, samtalar och delar 
både bördor och glädjeämnen. Vi 
bjuder också in externa föreläsare och 
experter som pratar kring olika aktuella 
ämnen. Dessutom har våra familjehem 
tillgång till stöd via telefon dygnet runt, 
alla årets dagar.

Niclas berättar att det är viktigt med 
ett regelbundet och kontinuerligt stöd. 

– Det bästa för barnen är att hitta 
långsiktiga boendelösningar och då 
ska föräldrarna orka även när det 
är tufft. Vårt arbete handlar om att 
utreda, utbilda, stötta och engagera 
familjehemmen. Föräldrarna ska inte 
känna sig ensamma, utan veta att det 
alltid finns någon att prata med.

Det är en ganska omfattande process 
att bli familjehem. Till att börja med 
görs utdrag ur belastningsregister, 
kronofogden, försäkringskassan och 
socialtjänsten. Sedan genomförs 
en noggrann familjehemsutredning 
där familjen intervjuas och svarar på 
frågor om motiv till att bli familjehem, 
hur deras sociala nätverk ser ut mm. 

Därefter sker ett möte där familjen och 
ungdomen träffas tillsammans med 
socialsekreterare och god man.  

Föräldrarna ska inte 
känna sig ensamma, 
utan veta att det 
alltid finns någon  
att prata med.

– En lyckad familjehemsplacering 
förutsätter alltid en noggrann 
utredning, menar Niclas. Det är till 
exempel viktigt att hela familjen, även 
barnen, är med på vad en placering 
innebär och vilka konsekvenser den 
kan få. Vem som helst kan inte bli 
familjehem, men vi söker inte heller 
efter den perfekta familjen. Jag tror 
inte den finns, skrattar han. Vi brukar 
säga att det viktigaste är att det finns 
ett överskott av kärlek, en plats vid 
matbordet och ett ledigt rum. Sedan 
tittar vi mycket på familjehemmets 
mentaliseringsförmåga, alltså 
förmågan att kunna se sig själv utifrån 
och samtidigt se en annan människa 
inifrån. I de allra flesta fall har vi kunnat 
matcha en familj med ett barn eller 
ungdom på ett bra sätt.

Vid en familjehemsutredning tittar man 
också på vad som inom socialtjänsten 
kallas skyddsfaktorer, förutsättningar 
som till exempel utbildning, långvariga 
relationer och annat som man vet har 
en positiv effekt på ett familjehem. 

– Men egentligen är inte familjens 
historia avgörande, förklarar Niclas. Det 
är vad man gjort med den erfarenheten 
man bär med sig, som är viktigt. 

Sedan starten för drygt två år sedan 
har Niclas och hans kollega Sara Odén 
varit i kontakt med nästan 100 familjer. 
20 av dem har gått hela vägen och 
blivit familjehem. 

– Vi rekryterar våra familjehem genom 
de församlingar som är våra huvudmän, 
men även genom vårt övriga 
nätverk av samarbetspartners och 
verksamhetskontakter, berättar Niclas. 
Vi ser att våra familjehem får betyda 
oerhört mycket genom att öppna sitt 
hem och släppa in en annan människa 
i sin familj. Många gånger får vi höra 
att en familjehemsplacering också gör 
något gott för den biologiska familjen. 
Då känner jag att vi får vara med och 
göra skillnad och nytta på så många 
plan, avslutar Niclas.

Röster om Räddningsmissionens familjehem:

”Som handläggare uppskattar jag 
den öppna dialogen, de kreativa 
arbetsmetoderna och det stöd 

konsulenterna ger familjehemmen. 
Jag känner mig helt enkelt trygg 

i att olika situationer, oavsett 
svårighetsgrad, tas om hand på 

bästa sätt.”
Eva Jönsson, handläggare Öckerö kommun:

”Vi blev familjehem eftersom vi ville 
engagera oss på något sätt. Att kunna 

göra det i hemmet är helt rätt. Det känns 
tryggt med Göteborgs Räddningsmission 

eftersom vi får handledning och stöd av 
dem. Ibland krockar våra olika kulturer, 

det är mycket att lära, men jag tycker det 
mesta har funkat bra hos oss. ” 

Karin och Jimmy, familjehem
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”Har aldrig tillhört något förut, alltid känt mig fel.  
Nu har jag fått min första familj, jag tillhör något.”

DIAKONAL HANDLING

Betydelsefull sysselsättning  
vann Chalmers upphandling

Vår cateringverksamhet erbjuder arbetsträning för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Under 2017 fick vi fortsatt förtroende av Chalmers att vara en av 
deras cateringleverantörer. Detta har bidragit till en omsättning på ca 385 000 kr. Vi 
är stolta över att ses som en professionell leverantör, vilket också skapat motivation 

bland våra arbetstränare och förstärkt sammanhanget. Verksamheten hade inte 
varit möjlig utan de deltagare som finns med i verksamheten och närvarosiffran på  

fantastiska 96% visar på att deltagarna trivs hos oss. Ett gott betyg!

Kreativa boendelösningar -  
nyckeln till trygghet

Boendefrågan i Göteborg är en stor utmaning. Under 2017 har vi 
arbetat fram flera olika boendelösningar för att möta ett växande 

socialt utanförskap bland olika målgrupper.

Bostad först erbjuder personer med långvarig hemlöshet en bostad 
som ett första steg till att hitta motivation att förändra sitt liv. 

I Hjärterum samarbetar vi med Göteborgare som kan dela med sig av 
en vindslägenhet, en källarvåning, ett inneboenderum eller en Attefalls-
stuga på tomten. Projektet förväntas generera 50 bostäder under 2018. 

Församlingens ljuständning,  
en stark handling för intagna

Mänskliga möten blir särskilt viktiga för personer som varit inlåsta 
en längre tid. Våra NAV-pastorer får lyssna till berättelser där orden 

ofta är svåra och såriga. I de gudstjänster som firas på anstalter 
och häkten får inga levande ljus tändas, därför sitter deltagarna 
med otända ljus i sina händer under bönen. NAV-pastorerna tar 

sedan med sig ljusen till söndagens gudstjänstfirande församlingar 
som tänder de intagnas ljus. Vissheten om att någon tänder det 
ljus som den intagne fyllt med reflektion och mening är en stark 

handling för den som är inlåst.

Fler trygga platser för kvinnor 
utsatta för prostitution och 

människohandel
Under flera år har vi arbetet uppsökande för att komma i kontakt med 
kvinnor som säljer sex eller är offer för människohandel. Dessa kvinnor 

har ett stort behov av trygga mötesplatser och stöd för att våga 
lämna livet på gatan.  

 
Vi är stolta över att vi under 2017 äntligen kunde starta ett skyddat 

boende för just dessa kvinnor. Hit får man komma under en period för 
att få vila och vägledning i väntan på en mer långsiktig lösning. Här 

erbjuds akut stöd dygnet runt. 

Under året har vi även skapat mötesplatsen Café Maja där kvinnor 
möter kvinnor med fokus på fika och gemenskap. Kvinnorna som 

kommer till mötesplatsen är med och utformar innehållet vilket ska-
par en delaktighet många har saknat. I anslutning till Café Maja finns 

möjlighet till stöd, rådgivning och enskilda samtal.

I Sverige finns ungefär 100 romska barn för vilka rätten till skola inte 
är självklar. Många gånger är detta en mobil målgrupp som reser 
mellan Sverige och hemlandet. Under 2017 startade vi E-skolan 

som är ett pilotprojekt för dessa barn med målet att tillgängliggöra 
den rumänska läroplanen för de barn som är här med sina föräldrar. 

E-skolan utvecklar en modell och digitala verktyg som låter 
migrerande barn ta med sig hemlandets skola till Sverige. Syftet är 

att stärka kontakten med ursprungslandets skola och underlätta 
återintegration i hemlandets skola vid återvandring. 

E-skolan hjälper romska barn  
till en bättre skolgång

Arbetstränare, Björlanda Prästgård

Pannkakor och rock n´roll!
Vi driver tre olika boenden för människor med psykiska 

funktionsvariationer. Ett av dem är Styrmansgatans gruppboende 
som har plats för 12 personer med behov av extra stöd i vardagen. 

Under året har man arbetat aktivt för att skapa delaktighet. Det 
kan handla om att de boende får önska aktiviteter eller planera 

och tillaga söndagsmiddagar. Under året har boendet arrangerat 
sitt eget disco vilket var mycket uppskattat. Eller som en boende 
träffsäkert uttryckte det. ”Här får vi både pannkakor och rock n 

´roll, kan man ha det bättre?”  

15 500 portioner serverade av 
Göteborgs godaste gröt

Fyra förmiddagar i veckan erbjuder vårt café för hemlösa en 
mättande grötfrukost samt dusch- och tvättmöjligheter för 
den som behöver. Under året har vi sett ett ökat antal gäster 

vilket lett till att vi tillsammans med Betlehemskyrkan utökade 
frukostverksamheten till att också finnas i deras lokaler. 

Scenen Andrum på cafét för 
hemlösa stärker gemenskapen

Vårt café på Vasagatan 14 använder några ledord i mötet med 
människor som lever i social utsatthet. Vi vill erbjuda: Hopp, 
gemenskap, lugn och ro samt ge förutsättningar till social 

förändring. Därför skapades under 2017 Andrum, en scen i cafét.

Under Andrum stannar serveringen till och gäster, volontärer 
och personal erbjuds någon form av framförande. Det kan 

handla om allt från en inbjuden musiker, en volontär som läser 
en dikt till en gäst som sjunger eller berättar om sitt liv. 

Andrum har blivit ett mycket uppskattat inslag bland caféts 
gäster. Gemenskapen i cafét stärks när Andrum öppnar upp för 

samtal kring det som framförs.

NÅGRA SIFFROR FRÅN ÅRET

E-skolan

2 828 besök  

på våra soppmässor i 
Betlehemskyrkan och 

Matteuskyrkan.

på Cafét för hemlösa där vi 
brett mackor och serverat 
gröt till göteborgare som 

inte har mat för dagen.

genomförde Solrosen 
med barn och vuxna som 

berördes av att en anhörig 
var frihetsberövad under 

året.

23 920 
besök

748 
stödsamtal

deltog i vårt första 
familjeläger för våra 

familjehem och deras 
barn. 

52 st

genomfördes med 
personer på häkte och 

fängelse av NAV-
pastorer.

ensamkommande 
ungdomar fick en fadder.

880 samtal
106
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Att förändra ett närområde 
med skolan som nav

– I områden med tuffa utmaningar 
i Göteborg klarar inte ens hälften av 
barnen i årskurs nio, vilket innebär att 
de inte kan komma in på gymnasiets 
yrkesförberedande linjer, säger 
Sandra Stene, verksamhetsstrateg på 
Göteborgs Räddningsmission. 

– Och då är det ändå ett genomsnitt, 
på vissa skolor är det snarare 20 
procent av barnen som uppnår 
behörighet.

I Pisarapporten från 2016 hade 
visserligen den svenska skolans 
resultat stabiliserats, efter tidigare 
nedgångar. Men samtidigt hade 
klyftorna mellan olika skolor ökat och 
skillnaderna mellan resultaten för 
elever med svensk bakgrund och de 
med utländsk bakgrund var större än 
motsvarande skillnad i övriga OECD.

Göteborgs Räddningsmission driver 
projekt på flera skolor i Göteborg där få 
elever uppnår gymnasiebehörighet. På 
Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården 
arbetar man med läxhjälp, med hjälp av 
volontärer. På Lövgärdesskolan driver 
man tillsammans med Erikshjälpen, 
Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, 
GU Ventures och skolan själv, ett 
projekt som utgår ifrån tanken 
om communityskolor. Det kan lite 
förenklat beskrivas som att skolan 
ska ge eleverna bättre möjlighet till 
lärande genom att samverka med 
andra aktörer i närområdet, som 
idrottsföreningar, familjer bostadsbolag 
och myndigheter. 

– Vi vill mobilisera alla krafter i området 
på ett sådant sätt att vi stärker skolan 
och höjer skolresultaten, och samtidigt 

bidrar till att stärka tilliten och 
föreningslivet, säger Sandra Stene.

Idén om communityskolor utvecklades 
i England, Tyskland och USA, och 
påminner om det man i Sverige 
kallat för Skolan mitt i byn. Idag 
finns det skolverksamhet inspirerad 
av communitytanken på flera håll 
i Sverige, men ingen renodlad 
communityskola.

Det första steget i projektet är ett 
antal innovationslabb, där man genom 
att intervjua och samtala med olika 
grupper försöker identifiera problemen 
och hitta metoder att arbeta utifrån.

– Problemen är egentligen ganska väl 
definierade, däremot är det inte lika 
självklart vilka rötterna till problemen är, 
säger projektledaren Erik Mjönes från 
Erikshjälpen.

– Och när vi arbetar med 
rättighetsfrågor måste vi också ta reda 
på hur människorna själva uppfattar 
och definierar sina problem, så att vi 
inte kommer med våra förutfattade 
meningar och försöker lösa helt andra 
saker.

Arbetet påbörjades under hösten 2017 
och i de första intervjuerna fick 51 
elever berätta om hur de uppfattade 
skolan och skolmiljön. Det visade sig 
bland annat att så gott som alla vill ha 
mer arbetsro.

– Det är intressant eftersom man ibland 
målar upp ett motsatsförhållande 
mellan elevinflytande och arbetsro. 
Det blir ju helt absurt i ljuset av det 

här resultatet. I så fall är ju problemet 
snarare att det är för lite elevinflytande, 
säger Erik Mjönes.

Även Göteborgs Universitet är 
delaktiga i projektet,via bland annat GU 
Ventures, universitetets holdingbolag. 
Sofia Ström på GU Ventures arbetar 
med social innovation. 

–Vi arbetar med att hitta nya sätt att 
nyttiggöra kunskap från universitetet. 
I just det här projektet är det i nuläget 
ett samarbete med Pedagogiska 
institutionen. Men längre fram hoppas 
vi kunna koppla på kompetens från 
andra delar av universitetet också, 
säger Sofia Ström.

Det var Göteborgs Räddningsmission 
som tog kontakt med universitetet 
och GU Ventures, sedan arbetade 
de tillsammans fram metoden och 
finslipade idén.

– Det var ett väldigt intressant projekt 
för oss, eftersom det handlar om 
lärande men också om hållbarhet 
och demokrati. Om folk inte är 
delaktiga i samhället är det ju ett stort 
demokratiproblem, säger Sofia Ström.

Projektet har stöd av Vinnova, den 
statliga innovationsmyndigheten, 
men också av privata gåvogivare som 
Jane och Dan Olssons stiftelse och 
Wallenstam. Man har också ett tätt 
samarbete med allmännyttan.

– Vår erfarenhet är att många vill 
engagera sig, föräldrar, byggherrar, 
myndigheter, och förstås även barnen 
själva, men det gäller att hitta modeller 
för att ta tillvara allt engagemang. 

Skillnaderna i skolresultat mellan socialt utsatta områden och andra delar av 
Göteborg ökar. För att bidra till att ge alla barn lika goda förutsättningar driver 
Göteborgs Räddningsmission läxhjälpsverksamhet, men också ett innovativt 

projekt som utgår från idén om communityskolor.

20-30 barn får läxhjälp varje vecka på Sjumilaskolan tack vare våra fantastiska 
volontärer. Förutom studiestöd får barnen får hjälp med sin träffa positiva 
förebilder och stöd av våra medarbetare. Sammanlagt fick 78 barn hjälp med 
sin skolgång i vår läxhjälp på Sjumilaskolan. Att lyckas med sin skolgång är en 
av de viktigaste skyddsfaktorerna för att göra positiva livsval.

DIAKONAL MOBILISERING

– Vi vill mobilisera alla krafter i området på 
ett sådant sätt att vi stärker skolan och höjer 

skolresultaten, och samtidigt bidrar till att 
stärka tilliten och föreningslivet.

Sandra Stene, verksamhetsstrateg
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Stort intresse för Solrosens 
arbetsmetoder

Solrosen är en etablerad verksamhet som sedan år 2000 bedriver 
professionellt stöd till barn som har en familjemedlem aktuell inom 

kriminalvården. I samverkan med Erikshjälpen har vi under 2017 
börjat sprida ”Solrosmodellen” till externa intressenter genom 

utbildning för att dela med oss av våra erfarenheter, arbetssätt och 
metoder. Målet med metodmaterialet är att Solrosens arbetssätt ska 
finnas på fler platser i Sverige så att barn och ungdomar får det stöd 

de har rätt till i en svår livssituation.

Framtidsspår är ett IOP där olika aktörer gemensamt mobiliserar 
resurser för att fler ungdomar ska klara gymnasiebehörighet. Här 
samarbetar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 

(ArbVux) och VGR från den offentliga sektorn med Göteborgs 
Räddningsmission, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, 
Ljungskile folkhögskola, St Lukasföreningen, Reningsborg och 
KFUM från den idéburna sektorn. Genom att mobilisera kraft 

och kompetens från olika sektorer i samhället får fler ungdomar 
tillbaka studieglädjen och tilltron till sig själv och till samhället.

 

Tillsammans ökar vi 
studieglädjen!

ERIKSHJÄLPEN  
Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission samverkar ofta i 

frågor som rör barns delaktighet och utveckling. Tillsammans driver 

vi Barnrättsäventyret, en lägerdagsverksamhet där barn får lära 

sig om Barnkonventionen. Under 2017 har vi diskuterat och fört 

samtal om hur vi kan göra insatser för att alla barn ska lyckas med 

sin skolgång med ett communitybaserat arbetssätt. 2017 startade 

vi tillsammans med Lövgärdesskolan, GU Ventures och Göteborgs 

Stad en satsning i Lövgärdet.  

GU VENTURES  
GU Ventures arbetar med innovation och affärsutveckling av idéer 

med anknytning till Göteborgs universitet. 2017 samverkade vi med 

GU Ventures kring flera idéer inom social innovation, idéer som kan 

bidra till ett mer resilient samhälle genom social inkludering och 

minskad klimatpåverkan. Två exempel är utveckling av hantering av 

matsvinn samt Communityskolan. 

BERGSJÖNS KYRKA 

Vår samverkan med Bergsjöns kyrka har pågått i många år, 

och vi har bedrivit flera gemensamma verksamheter. Karibu 

och kvinnogruppen är två exempel. Genom samverkan skapar 

vi kontinuitet för de vi finns till för, och ger dem tillträde till fler 

sammanhang. Under året har några av barnen från Karibu bland 

annat medverkat i församlingens tv-gudstjänster.

Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i göteborgsområdet. De familjer vi möter 
tvingas ibland till att sova i bilar eller tält, vilket innebär en enorm otrygghet för barnen. Husvagnssamverkan skapar 
ett tryggt boende i husvagn och ett socialt sammanhang i församlingen. Samverkansformen har efterfrågats från 

många orter i Sverige och vår modell har spridits vidare till andra platser i landet.

6 barnfamiljer fick husvagnsboende

DIAKONAL MOBILISERING

Lyckad snabbrekrytering  
gav 80 nya volontärer

Det är många som vill vara med och göra skillnad. Vårt uppdrag är 
att ta vara på engagemanget. Vid uppstarten av Nattöppen kyrka 
stod vi inför utmaningen att på kort tid fylla 180 volontärpass. Vi 

valde då att satsa på en ny form av snabbrekrytering i grupp, istället 
för individuella intervjuer. En inbjudan till rekryteringskvällen gick ut 

via sociala medier och uppslutningen blev stor. Totalt genererade 
rekryteringen drygt 80 nya engagerade volontärer. När vi släppte den 

första månadens volontärpass i bokningssystemet tog det endast 
två timmar innan samtliga var uppbokade. Det är en glädje att kunna 

matcha rätt engagemang med rätt uppdrag.

”Här får jag vara som 
jag är, jobba efter min 

förmåga och jag känner 
mej behövd.” 

312 ton matsvinn kom till nytta  
tack vare utökad samverkan!

50 kg mat och dryck per person kastas varje år i Sverige. 
Samtidigt möter vi varje dag människor som inte har mat för 

dagen. Under 2017 har vårt logistikcenter intensifierat arbetet 
med att ta till vara på allt matsvinn. En matbank har skapats 
och blivit ett nav i vårt arbete med hjälp av arbetstränare och 

volontärer. Matbanken hämtar mat med kort utgångsdatum och 
defekta förpackningar från butiker och leverantörer runt om i 
Göteborg och försåg under förra året drygt 40 organisationer, 

förutom våra egna verksamheter, med mat och livsmedel. Genom 
vårt företagsnätverk och samarbetet med andra aktörer kan vi 
tillsammans nyttja matsvinnet och se till att det kommer till de 

göteborgare som inte har mat för dagen.

Deltagare inom förstärkt arbetsträning

TRE EXEMPEL PÅ SAMVERKAN 2017

SAMTALSSTÖD

FÖLJESLAGAR-
VERKSAMHETEN

FAMILJESAMTAL

SAMTAL PÅ 
HÄKTE OCH 

ANSTALT

INDIVIDUELLA 
SAMTAL FÖR 

VUXNA

FÖRÄLDER OCH 
BARNSAMTAL

INFORMATIONS-
SAMTAL

INDIVIDUELLA 
SAMTAL FÖR 

BARN
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Hamdi Somaili kom till Sverige som 
flykting från Tunisien, i november 2017, 
efter en månads färd genom Europa. Han 
hade arbetat med dans och skådespeleri 
i hemlandet och redan första dagen i 
Göteborg frågade han om det fanns någon 
teater han kunde gå till.

– Jag träffade några personer i 
Johanneskyrkan och de berättade att det 
fanns en grupp som hette Rättvis Teater 
som sysslade med forumteater.

– De hade en grupp redan den dagen, så 
jag började att hjälpa till direkt.

Där träffade han också Rättvis teaters 
projektledare Gunnar Larsson.

– Första natten hade jag sovit utomhus. 
Det var väldigt kallt och när jag berättade 
för Gunnar om det sa han att jag kunde få 
sova hos dem. Han sa också att jag måste 
söka asyl.

Rättvis teater är ett projekt som drivs av 
Göteborgs Räddningsmission och som 
med hjälp av forumteater och skrivarcirklar 
vill ge hemlösa möjlighet att undersöka 
begrepp som rättvisa och demokrati, 
utifrån sina egna erfarenheter.

– Lite förenklat kan man säga att man 
spelar upp en kort scen som slutar dåligt, 
sedan har publiken möjlighet att hoppa 
in i stället för den som blir förtryckt. Man 
undersöker vad som skulle kunna ändra 
situationen i en bättre riktning, säger 
Gunnar Larsson.

Syftet är inte teatern i sig, utan att 
de hemlösa ska hitta sina egna 
mobiliseringsstrategier och gå ut och pröva 
dem i samhället. Men teatern har också 
gett upphov till andra evenemang, som en 
demonstration som arrangerades på De 
hemlösas natt 2017 i Göteborg.

– Vi var i Stockholm med forumteatern och 
det var hemlösa kvinnor från Göteborg 
och Stockholm som kom på idén till det 
här. Demonstrationen var helt brukarstyrd, 
säger Gunnar Larsson.

– Vi vill vara röstbärare för våra målgrupper 
och synliggöra dem,  säger Annika 
Ström Öberg, som är boendechef 
och hemlöshetsstrateg på Göteborgs 
Räddningsmission.

– Rättvis teater är ett sätt vi gör det på, där 
målgruppen synliggör sin egen situation.

Hon har arbetat med hemlösa i 15 år 
och berättar att under den tiden har 
hemlösheten växt, i Socialstyrelsens 
mätning 2017 kom man fram till 3820 vuxna 
hemlösa i Göteborg, och i de siffrorna ingår 
inte EU-medborgare eller papperslösa. Men 
hemlösheten har också bytt ansikte.

– Bostadspolitiken 
måste förändras.  
Vi tror att det behövs 
olika former av 
bostäder för att  
möta olika behov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Den klassiska bilden är en missbrukare 
som sover på en bänk, men idag drabbas 
också personer utan social problematik. 
Gruppen hemlösa barnfamiljer ökar 
till exempel, precis som gruppen 
ensamkommande barn. Det gör att vi 
behöver ha fler verktyg i vår verktygslåda.

En viktig del av arbetet är opinionsbildning, 
till exempel genom debattartiklar och 
möten med politiker. Dels för att visa 
hur hemlösheten faktiskt ser ut idag, 
något Annika Ström Öberg menar är en 
demokratifråga, så att väljarna har riktig 
information och kan göra väl grundade val. 
Dels för åstadkomma konkret förändring.

– Vi har till exempel ett projekt som 
heter Hjärterum, för att få medborgare i 
Göteborg att bidra med bostäder. Genom 
det har vi fått fram bostäder till personer 

som annars varit utan det, till exempel 
genom att någon byggt om sitt garage till 
en lägenhet.

Men det allra viktigaste, säger hon, är att 
öka bostadsbyggandet.

– Bostadspolitiken måste förändras. Idag 
finns det enorma krav på standard som 
gör att processen blir väldigt lång och 
nyproduktion dyr. Vi tror att det behövs 
olika former av bostäder för att möta olika 
behov.

Gunnar Larsson berättar att han arbetar 
för att utveckla forumteatern för att 
också involvera politiker, socialsekreterare 
och byggherrar i forumteatern.

– Våra brukare har uttryckt ett intresse 
av att veta hur det är att vara på andra 
sidan bordet. Om det är socialsekreterare 
i publiken kanske inte de hoppar in och 
spelar, men de kan ändå komma med 
respons och man kan få deras syn på det 
som händer.

Hamdi Sumaili arbetar numera själv för 
Göteborgs Räddningsmission och Rättvis 
teater, där han försöker komma i kontakt 
med ensamkommande ungdomar, som 
kan vara mycket svåra att komma i 
kontakt med.

– De litar inte på någon, de gömmer sig 
och sover utomhus. Och de vill inte gå 
till Migrationsverket för de är rädda för 
att bli tillbakaskickade. Men jag försöker 
bygga ett förtroende mellan mig och de 
här barnen.

Hamdi Sumaili är inte längre hemlös och 
han har sökt asyl. När den här artikeln 
skrivs väntar han på besked på besked 
från Migrationsverket.

– 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!

Hemlöshetens nya ansikte
Idag ser hemlösheten annorlunda ut än den gjorde för 15 år sedan, och 

drabbar fler grupper. Göteborgs Räddningsmission arbetar både praktiskt 
och opinionsbildande för att låta hemlösa själva komma till tals, och för att 

få fram fler bostäder.

Gunnar Larsson, Projektledare Rättvis teater

DIAKONAL OPINIONSBILDNING
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Faddrar och kyrkor står  
upp för ensamkommande!

I augusti demonstrerade ensamkommande ungdomar på Olof 
Palmes plats för rätten att få stanna i Sverige. Tillsammans 

med Göteborgs Kristna råd arrangerade vi en ekumenisk bön i 
anslutning till demonstrationen. Vi kan inte acceptera utvisningar 

till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Därför ville 
vi stötta ungdomarnas kamp, som också är vår kamp! Flera av 

faddrarna var på plats bland de 150 deltagare som slöt upp. 
Många av dem har på nära håll fått uppleva den allt striktare 

asylpolitiken, sett dess konsekvenser och bidragit till en växande 
opinion på gräsrotsnivå för att ungdomarna ska behandlas 

rättssäkert och humant.

– Varför ger svenskarna inga 
pengar till oss längre? 

Mariușa har märkt av en dramatisk förändring under de år hon varit i Göteborg för 
att tigga ihop pengar till barnens skola. Aaron Israelson berättar för henne om hur 
samtalet om dem som tigger förmörkats. Hur ministrar har uppmanat svenskarna 

att sluta ge.

– Kan de inte göra ett reportage om oss?  
Kan de inte bara fråga oss som tigger? undrar Mariușa. 

Så föds idén till en debattartikel undertecknad av dem som tigger. Där de får ge 
svar på tal. Berätta att den stora majoriteten inte alls är offer för människohandel. 
Att de tigger för att mata och utbilda sina barn, inte för att berika någon maffia. 

Brukarstyrd demonstration  
på världsfattigdomsdagen!
I projektet Rättvis Teater använder man olika former 

av kreativa gruppaktiviteter för att personer med egen 
erfarenhet av hemlöshet och samsjuklighet ska få utforska 
erfarenheterna genom bl.a. forumteater. Den 17 oktober på 
världsfattigdomsdagen arrangerade målgruppen en helt 

brukarstyrd demonstration där deras egna röster och erfarenheter 
stod i fokus. Ett hundratal deltog i demonstrationen som innehöll 

speakers corner, samtal med politiker och egenupplevda berättelser.

”Det är första gången vi gör en helt brukarstyrd 
demonstration. Det innebär att det bara är 

människor med egen erfarenhet av hemlöshet 
eller social utsatthet som har beslutat om vad 

demonstrationen ska innehålla.”

DIAKONAL OPINIONSBILDNING

För idéburen välfärd och valfrihet 
”Ge äldre och funktionsnedsatta chansen 

att öka inflytandet över sin vardag – 

och oss inom den idéburna sektorn en 

möjlighet att utifrån vår värdegrund, 

människosyn, erfarenhet och kompetens 

bli ett alternativ”.  

Inom FAMNA Väst opinionsbildar vi 

tillsammans för idéburen välfärd och 

valfrihet. 

GöteborgsPosten, 15 juni 2017 

Osäker framtid för Ahmad och Ali 
Ahmad Ghafari och Ali Mohammad Ali bor 

på ett av Göteborgs Räddningsmissions 

HVB-hem för ensamkommande 

i Göteborg. Båda har blivit 

åldersuppskrivna av Migrationsverket 

och fått avslag på sin ansökan om 

uppehållstillstånd. Nu hoppas de på 

att deras överklaganden ska leda till ett 

annat beslut. 

GöteborgsPosten, 14 december 2017 

 

Hemlösheten ökar bland barnfamiljer 
”Jag hoppas vi får se mer långsiktiga 

lösningar än hotell och vandrarhem för 

hemlösa barnfamiljer. Utifrån barnens 

perspektiv är det oerhört viktigt att det 

finns en trygghet” 

Annika Ström-Öberg,  

Områdeschef, Hemlöshet & social exkludering  

GöteborgsPosten, 9 november 2017

TRE NEDSLAG I MEDIA 2017

Konferens Bostad Först
 

Bostad Först är ett arbetssätt som går ut på att hemlösa 
inte måste få ordning på sitt liv innan man får en bostad, 
utan att bostaden är en förutsättning för att ta tag i det 

svåra. Tillsammans med Göteborgs Stadsmission och Social 
Resursförvaltning arrangerade vi en nationell konferens i ämnet. 
Det finns många goda exempel på att Bostad först fungerar. Att 
man som individ får möjlighet att misslyckas och att fokus ligger 
på det som fungerar, lyfter de boende själva som viktiga faktorer.

Samtal om hållbara  
värderingar i svåra frågor

 

Genomsnittsåldern hos ungdomar som konsumerar porr för 
första gången är 12,3 år och så många som 70% av 16-åriga 
killar tittar på porr minst en gång i veckan. För att vara med 
och forma långsiktiga och hållbara värderingar anordnade 

vår återkommande konferens Handelsvara människa en 
utbildningsdag för gymnasiet på temat ”sexhandel och porr 

på nätet”. 100 ungdomar fanns med under dagen och deltog i 
seminarier och en öppen frågelåda. Dagen fick mycket positiv 

respons från både elever och lärare. 
 

”Det var en informativ och inspirerande dag 
helt utan pekpinnar om ett ämne som känns 

svårt som vuxen att prata om med ungdomar.” 
 

Annika Buregård Eklund 
Schillerska gymnasiet

8 principer för att säkra 
barnets perspektiv

 
Vi strävar efter att bli en ännu bättre barnrättsorganisation 

som verkligen kan ta barnets perspektiv. Detta oavsett 
om barn är direkt målgrupp i verksamheten eller 

berörda på annat sätt. Under året har vi arbetat aktivt 
inom organisationen med att höja vår kunskap om 

barnkonventionen utifrån våra 8 barnrättsprinciper. Om vi ska 
kunna opinionsbilda utåt för barns rättigheter måste vi själva 

ha säkrat att dessa efterföljs i vår organisation.

”Det jag tycker om med Bostad först är 
att man fokuserar på det som är bra hos 
individen och försöker få det och växa.”

Konferensdeltagare Gunnar Larsson, Projektledare Rättvis teater

Läs artiklarna genom  
att scanna QR-koderna 
med din smartphone!
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17 miljoner tack!
 

Varenda insamlad krona värmer. Under 2017 samlade vi in 17 miljoner 
kronor - en ökning med en miljon jämfört med 2016. Av dessa är 

hela 7,5 miljoner i bidrag från olika stiftelser, vilket är nytt rekord för 
Göteborgs Räddningsmission. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit 

med och bidragit till detta! 

samlade vi in tillsammans med Gothia Towers under ett 
par veckor i december. Julklapparna delades ut till utsatta 

barnfamiljer i Göteborg med omnejd. 

Vi älskar att prata om socialt abete och hur vi gör skillnad i 
Göteborg! Under 2017 ökade vi antalet följare på Instagram 

med hela 48% på Facebook med 15%, där vi nu har över  
12 000 trogna följare. 

Frejs Revisorer: Vi vill göra 
skillnad på riktigt!

 
– Vi vill vara med och förbättra livet för människor i vår 

närhet. Göteborgs Räddningsmission är en proaktiv 
organisation med lokal förankring och värderingar som 
stämmer överens med våra. Det är ett perfekt alternativ 
och från första mötet kände vi att vårt samarbete kan 

utvecklas till något väldigt positivt.

Karin Lind, HR ansvarig på Frejs Revisorer

Facebook  
 insamling  

 

Under julen blev vi godkända som mottagare 
för insamlingar på facebook vilket möjliggör för 
privatpersoner att enkelt ge en gåva eller starta 

en egen insamling till vår organisation. Facebook 
har därför på kort tid blivit en starkt växande 

insamlingskanal för oss, eftersom det är enkelt att 
engagera hela sitt nätverk i sin insamling. Under andra 

halvan av december samlade vi in drygt 30.000 via 
Facebook, varav ca hälften via egna insamlingsinitiativ. 

Under julen genomförde vi en insamlingskampanj 
med annonser i dagspress, skyltar på spårvagnar och 

kommunikation i sociala medier. Budskapet gick ut 
på att stötta arbetet för människor i hemlöshet via 

swishinbetalningar. Under kampanjen swishade göteborgarna 
in nästan en halv miljon kronor till oss, helt fantastiskt!

Företag
Allmänheten

Fonder/Stiftelser41%

25%

34%

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.

Vill du också  bli företagsvän? Under 2017 har vi haft ett 70-tal engagerade företag som bidrar med pengar, kompetens och tid till vår organisation.  
joachim.lundell@raddningsmissionen.se

Swish! Och göteborgarna 
hjälpte stadens hemlösa  

med 500 000 kr

5 400 julklappar till  
utsatta barnfamiljer

Starka på sociala medier!

Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
instagram!

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. 

32%

20%

16%

13%

10%

8%
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Hej Milad 
Gorgees!Glädje!

 

är det ord flest volontärer använder 
när de beskriver sitt uppdrag hos 

Göteborgs Räddningsmission.

18 200 timmar

Vår första helt  
volontärdrivna verksamhet

 

Vi har under en tid strävat efter att kunna genomföra 
helt volontärdrivna verksamheter. Det är glädjande att se 

att många volontärer med flerårigt engagemang inom 
organisationen har möjlighet och vilja att ta ett utökat ansvar 
i sitt volontäruppdrag. Detta blev verklighet på Aktivitetens 
hus på Sagåsens ankomstboende där vi numera finns en dag 

varannan vecka för att möta personer som precis kommit till vårt 
land. Våra volontärer blir ett första viktigt möte med Sverige.

Var i organisationen arbetar du?

Jag jobbar som projektledare för Fadderverksamheten 
som matchar ensamkommande ungdomar med etablerade 
svenskar samt är involverad i skolarbetet i Lövgärdet 
”Lövgärdets Lärlabb”.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar skiftar väldigt mycket beroende på vilket 
uppdrag jag jobbar med just den dagen. I fadderverksamheten 
är jag tillgänglig för våra fantastiska faddrar för att svara på 
frågor och vara ett bollplank. I min roll på Lövgärdet handlar 
mina dagar mycket om att samverka med andra aktörer typ 
Erikshjälpen, lärare på Lövgärdesskolan, eleverna som går 
på skolan m.m. Och så blir det en hel del kaffe mellan varven 
också!

Varför sökte du dig till Göteborgs 
Räddningsmission från början? 

Jag kommer från Socialtjänstens värld och kände en stor 
frustration över att hela tiden hålla distans till den jag fanns 
till för. Jag kände hela tiden att jag ville gå ett steg närmare 
men fick inte det utifrån min roll. Efter ett tag insåg jag att 
myndighetsutövning inte riktigt passade min person. Nu i mitt 
uppdrag hos Göteborgs Räddningsmission känner jag ett helt 
annat utrymme och möjligheter att mötas på riktigt. Jag trivs 
på en flexibel arbetsplats där jag får förtroende att vara med 
och utveckla verksamheten och samtidigt följa upp och ta del 
av det resultat jag gör i mitt arbete. Det är väldigt viktigt för 
mig för att hålla mig motiverad. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får mötas på riktigt med 
de Göteborgs Räddningsmission finns till för. Det är en bra 
utgångspunkt för mig att vara medmänniska och att man 
möts i ögonhöjd, oavsett om det är målgrupp eller en kollega 
vid kaffemaskinen. Jag får mycket utrymme i min tjänst för att 
utföra det som är mitt uppdrag - att finnas till för målgruppen.

När är du stolt över att vara medarbetare  
på Göteborgs Räddningsmission?

Jag känner mig alltid stolt när jag är ute och representerar i 
olika sammanhang. Mest stolt blir jag över den starka tilltron 
vår organisation bär på för alla människors lika värde. Man blir 
stolt över att vi tillsammans jobbar med frågor som många 
duckar för. 

Hillsong och Nimbuskyrkan -  
nya huvudmän 2017!

 

Under 2017 tog vi emot två nya huvudmän för Göteborgs 
Räddningsmission - Nimbuskyrkan på Öckerö och Connect 

Church, numera Hillsong Göteborg. 

– Vi har en tydlig vision om att tillsammans med 
Räddningsmissionen och andra kyrkor göra allt 
vi kan för att göra Göteborg till en bättre stad. 

Pastorsparet Anders och Camilla Olsson 
Hillsong Göteborg

VOLONTÄR OCH HUVUDMÄN

Uppskattad huvudmannadag  
i Gårdssten och Lövgärdet 

 
Huvudmannadagen den 26 oktober blev en spännande dag. 
15 representanter från våra 25 huvudmän deltog. Samtalet 

fokuserade på hur kyrkan i Göteborg kan bli mer närvarande 
i socio-ekonomiskt utsatta områden. Vi fick möta flera 

personer som arbetar dagligen med att förbättra situationen 
för människor i några av Göteborgs mest utsatta stadsdelar. 

Henrik Törnqvist, kyrkoherde Bergsjöns församling, 
Tobias Johansson, utvecklingschef social hållbarhet AB 
Framtiden och Bettan Byvald, socialarbetare gav viktiga 

perspektiv på vad kyrkan kan bidra med för att skapa positiv 
samhällsförändring. 

25 huvudmän 
För närvarande har vi 25 församlingar i Göteborg med omnejd 

som våra huvudmän. Genom gemensamma värderingar och stärkt 
samverkan, för och tillsammans med lokala församlingar, vill vi 
vara en organisation som verkar för att det diakonala arbetet i 

göteborgsområdet växer.  
 

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!

”Jag trivs på en 
flexibel arbetsplats 

där jag får 
förtroende att vara 
med och utveckla 

verksamheten.”
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”Jag är så stolt över att kunna ”driva 

en gård”, ha ett cateringföretag 

inklusive transport, med människor 

som enligt dagens normer inte passar 

på arbetsmarknaden.”
 

Handledare inom arbetsträning  
på Björlanda Prästgård

”Att fadderprojektet och vårt nya samarbete 

i Mölndal funkar så bra, gör mig som 

medarbetare stolt! Att ha fått vara med 

och starta upp samarbetet med både 

kommunen och Svenska Kyrkan vilket 

förhoppningsvis kan bli både långsiktigt och 

till nytta och glädje för ännu fler  

människor framöver.”

Projektledare Fadder

”Jag är så glad för att många av killarna som har bott kvar länge har 
fått möjlighet att etablera sig och komma in i samhället. Det hade vi 
inte kunnat åstadkomma utan god samverkan med folkhögskolan, 
fadderfamiljer, kommunen och församlingarna i närområdet. Både 

vi medarbetare och ungdomarna är tacksamma för att de har fått en 
plats och tillhörighet i Ljungskile.”

 

Medarbetare Kamratgården Ljungskile

”Det finns mycket utsatthet och 

ensamhet i vårt samhälle idag. Jag är 

stolt över att vi, tack vare gåvogivare, 

kan fortsätta att ha mötesplatser där 

människor verkligen upprättas.”
 

Diakon Gatukyrkan

”Jag känner tacksamhet 
över att vara en del i en 

organisation som inte bara 
använder vackra ord utan 

också gör det som  
smakar gott.” 

 
NAV-pastor

”Jag är stolt över att vi har haft 
möjlighet att finnas kvar och 
ge stöd till de familjer vars 

ungdomar inte har fått fortsatt 
bistånd av socialtjänst, då de 

har fått uppskriven ålder.”  
 

Familjehemskonsulent

”Att få vara med i förändringsprocessen under en föräldragrupp på anstalt 

och se hur en individ plötsligt förstår på djupet och vill göra en förändring 

utifrån det, för barnens skull. Då är jag stolt som medarbetare.”

Familjepedagog Solrosen   

”Jag älskar att jag fått lära 

känna Göteborg utifrån 

Räddningsmissionens perspektiv. 

Plötsligt ser man inte bara en 

myllrande, självupptagen stad utan 

också hur många som vill göra 

insatser för att göra skillnad för  

någon annan. Hoppfullt!” 

Medarbetare Insamling

”Ingen annan arbetsplats 
har skänkt mig större 

meningsfullhet och 
möjlighet till utveckling.”

Medarbetare Frukostcafé för hemlösa

”Att få arbeta med personer som på 
olika sätt känner sig borträknade av 
det övriga samhället, spela roller där 
de får utveckla och prova nya sociala 
mobiliseringsstrategier, är det mest 

meningsfulla arbete jag har haft.” 
 

Medarbetare Rättvis teater

”Jag känner mig stolt och 
glad för att jag har lyckats 
motivera en av de boende 
till att börja med träning. 

Ännu gladare blev jag när jag 
förstod att personen på grund 
av våra stunder och snack på 
gymmet hade börjat fundera 

på att skaffa sysselsättning.”
 

Medarbetare Boendeteamet

Stolta stunder 2017
Årsredovisningar i all ära. Vårt arbete bärs av alla små stunder av hopp och 
tröst 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.



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

Läs mer om hur du gör på  

www.raddningsmissionen.se/bli-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 

 

Starta eller stötta en  
insamling på facebook! 

 

 

 

 

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!

Vill du starta en insamling till 
förmån för Räddningsmissionen 
gör du det via: 
facebook.com/pg/ 
raddningsmissionen/fundraisers/

Läs mer om oss på www.raddningsmissionen.se


