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Vilket märkligt år, 2020. När jag skriver detta är vi mitt inne 
i den andra vågen av covid-19-smitta. Samhället är inte 
nerstängt, men nära på. Distansarbete, webbgudstjänster, 
munskydd, hemmastudier, stängda restauranger, inställda 
tåg och öde flygplatser - under året har en hel värld ställts 
om för att förhindra fysisk närhet och minska risken för 
smittspridning.

Och på Räddningsmissionen påverkades vi också såklart. 
Utifrån ständigt nya restriktioner och riktlinjer har vi gjort 
vårt yttersta för att förhindra smittspridning och samtidigt 
inte släppa taget om de människor som vi finns till för. Det 
har varje dag varit en utmaning, men vi klarade det. Trots 
en stor föränderlighet har våra medarbetare och volontärer 
genomfört sitt arbete med engagemang, kreativitet och 
glädje. Och tack vare en blandning av tur och skicklighet fick 
vi aldrig in smitta i våra verksamheter under året.

2020 är också året då vi insåg hur skört vårt samhälle är. 
Pandemin slog hårt mot många, men minst lika hårt slog 
de insatser som sattes in för att minska smittspridningen. 
Arbetslösheten har vuxit, den sociala isoleringen och 
ensamheten ökat, något som har lett till flera människor i 
behov av akut hjälp, stöd och gemenskap. Det är också i 
kriser vi tydligt ser vikten av ett starkt civilsamhälle. Staten 
och marknaden är bra på mycket, men sällan bäst på att ge 
människor hopp, mening, gemenskap och framtidstro.

Även om covid-19 präglade hela organisationen var det 
också ett spännande och framtidsinriktat år. I mars 2020 
startade vi MatRätt, en butik som säljer matsvinn till 
personer i ekonomisk utsatthet. Under året välkomnade 
butiken 3600 medlemmar, alltså personer som lever på 

försörjningsstöd eller lägre. De kan idag köpa mat för en 
tredjedel av priset i en vanlig affär, något som gör stor 
skillnad för människor som lever på marginalen.

Vi tog också över verksamheterna Kulturlabbet och 
Mediatorget från studieförbundet Sensus. I dessa 
verksamheter erbjuder vi daglig verksamhet för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar och som är 
intresserade av skapande, konstnärligt arbete samt media. 
Vi är så tacksamma över att vi nu får vara huvudman för 
dessa så viktiga och meningsfulla verksamheter och ser 
fram emot att utveckla verksamheterna vidare tillsammans 
med deltagare och medarbetare.

Glädjande var också att den ekonomiska situationen 
förbättrades under året efter ett tufft 2019. Vi befarade i 
början av pandemin att vår insamling skulle ta stryk och 
permitterade därför ett antal medarbetare under några 
månader för att klara eventuella intäktsminskningar. 
Men det stora tappet uteblev. När vi summerar året kan 
vi istället tacksamt konstatera att vi överträffade vår 
insamlingsbudget. Också våra upphandlade verksamheter 
gick bra under året med hög beläggning på samtliga 
enheter.

Till sist. Det har varit ett märkligt år. Och märkligt också 
att vi trots allt som varit svårt erfarit att Gud bär oss och 
vill oss väl. Vår uppgift att vara en katalysator för hopp och 
medmänsklighet har kanske aldrig känts viktigare. Jesus 
säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar 
i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni 
ingenting göra.” Det är min bön, att vi ska få vara i Gud och 
Gud i oss.

 

OMSLAGSFOTO: Räddningsmissionen 

fick, liksom resten av världen, ställa om 

sina verksamheter när coronaviruset 

intog vår vardag. I vårens början under 

solens strålar firades det soppmässa 

i Hagaparken. Där kunde både 

gemenskap och glädje delas trots den 

ovissa situation vi alla plötsligt hamnat i. 

Foto: Erika Persson

Vill du höra om Räddningsmissionen 

2020 på endast 100 sekunder? 

Skanna in denna QR-kod och 

lyssna på vår direktor Emil Mattsson 

berätta om året som varit. 

På Ability-programmet i Lisagården ligger fokus på individen. Här finns möjlighet till personlig 
utveckling, en stabil tillvaro och inkluderande gemenskap. 

Året annorlunda

DIREKTORN HAR ORDET

Emil Mattsson 

Direktor Räddningsmissionen
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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.

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 
Räddningsmissionen

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 
Räddningsmissionen 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

Räddningsmissionens  
verksamhetsområdenKvalitet

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.  

Räddningsmissionen är medlem i Giva Sverige och följer 
deras kvalitetskod för insamlingsbranschen. Tryggt givande 

innebär att vi står för kvalitet och professionalitet och 
bedriver insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.  

 
Räddningsmissionen är kontrollerad och godkänd  

av Svensk Insamlingskontroll.

HEMLÖSHET  
OCH BOENDE

GRUPPBOENDEN

I Göteborg lever 3 733 personer i hemlöshet. 
858 av dem är barn. Vi jobbar både med 
akuta insatser och ett långsiktigt arbete med 
syftet att skapa varaktig förändring av den 
enskildes villkor inom verksamheter som:

I våra gruppbostäder bor personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Målet är 
att ge stöd till dem som bor hos oss så att de 
kan få ett så självständigt och gott liv som 
möjligt. Vi arbetar med kreativa lösningar 
och med individens behov i centrum.  

• Styrmansgatans gruppboende
• Bellmansgatans gruppboende

I flera av våra projekt och verksamheter 
samverkar vi med privat sektor, offentlig 

sektor, akademin eller andra idéburna 
aktörer. Ett exempel är samarbetet med 

Equmenia kring scoutprojektet i Lövgärdet.  

Vi ingår i FAMNA, 
Riksorganisationen för  

idéburen vård och omsorg.

KVINNOR  
I UTSATTA 
LIVSSITUATIONER
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.

•  Ruth - skyddat boende  
•  Mötesplats Café Maja  
•  Uppsökande arbete  
•  Individuellt stöd

SOLROSEN
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:

• Individuella kris- och stödsamtal och familjesamtal 
• Gruppverksamhet för barn, unga och anhöriga  
• Mötesplats Solrosen där familjer kan träffas,  

äta, skapa och känna gemenskap 
• Läger och lovaktiviteter  
• Musikverksamhet 
• Uppsökande verksamhet mot Kriminalvårdens 

klienter på häkten och anstalter i Göteborgsområdet 
och Borås

• Följeslagarverksamhet 
• Trygg mötesplats för svåra möten

BARN OCH FAMILJ

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.

• Konsulentstödd familjehemsverksamhet 
• Stödboende för unga vuxna 
• Fadderverksamhet för nyanlända ungdomar 
• IOP hemlösa barn - Aktiviteter för barn 
• Karibu och Svängdörrens kulturverksamhet
• Framtidsspår – anpassade gymnasiestudier för 

unga vuxna  
• Öppet hus – mötesplats för integration 
• Kvinnogrupp i Bergsjön – språk och gemenskap  
• Studiestunden – Studiestöd för elever
• Scout i Lövgärdet – ett samarbetsprojekt med 

Equmenia

GATUKYRKAN  
OCH DIAKONI
Genom Gatukyrkan bjuder vi in människor till 
samtal och vägledning, gudstjänst och bön. Vi 
har en pastor och en diakon, samt 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.

• Möten och samtal med människor 
• Nätverkande med olika kyrkor i Göteborg 
• Soppmässor  •  NAV-pastorer  •  Diakoner 

COMMUNITYSKOLA
Barn i Göteborg har inte samma 
förutsättningar till likvärdig utbildning. 
Under flera år har vi arbetat med samverkan 
med andra aktörer för att stödja skolor 
med tuffa utmaningar så att fler barn får 
möjlighet till en framtid med utbildning. 
Under hösten togs beslut om uppstart av 
Communityskolan, en grundskola i egen regi.  

• Studiestunden på tre skolor
• Meningsfull fritid och lovaktiviteter i samverkan 

med skola, t.ex. scoutverksamhet i Lövgärdet  
• Verksamhetsutveckling för att hitta goda 

arbetssätt att stärka skolor i ett närområde  
• Utveckling och planering av uppstart för 

Communityskola i egen regi

• 35:an – jourboende för hemlösa
• Frukostcafé för hemlösa och socialt utsatta
• BjörlandaBo & Vasabo
• Ability - Recoveryprogram
• Caroline - boende för äldre hemlösa kvinnor 
• Boendeteamet 
• Bostad först
• Hjärterum 

MATRÄTT OCH 
INTERNLOGISTIK
Räddningsmissionen har under 
2020 öppnat en social supermarket 
som bekämpar matfattigdom. 
Vi har under året tagit emot 500 
ton matsvinn. MatRätt är också 
den verksamhet som fördelar 
resurser och förnödenheter till 
Räddningsmissionens övriga 
verksamheter som arbetar med 
social utsatthet. 

Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida. 
www.raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden

UTSATTA 
EU-MEDBORGARE
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:
• Socialt Stöd och Familjecenter 
• Station Nord - övernattning 
• FEAD, Po Drom Mobila  

Team - Göteborg och Malmö 

DAGLIG VERKSAMHET
På våra dagliga verksamheter möter 
vi personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar som arbetar 
med bild-, scen- och ordkonst respektive 
olikamedieformer. Vi tror på allas rätt att 
synas, bidra och vara delaktiga i det offentliga 
rummet och arbetar aktivt med att vara 
självklar del av kulturarenan och media.

• Mediatorget daglig verksamhet
• Kulturlabbet daglig verksamhet
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2020 har varit ett annorlunda och tufft år, och utmaningarna 
har varit många. Samtidigt har Räddningsmissionens arbete 
kanske aldrig varit så viktigt som under det här året. Tack 
vare givare, volontärer, företag och alla andra som är med och 
bidrar kan vi fortsätta att arbeta för ett varmare Göteborg. 

Fängelsepastorerna möter och stöttar människor på 
Skogomeanstalten och Göteborgshäktet. I verksamheten 
ingår själavård, samtal enskilt och i grupp, besöksgrupper 
och gudstjänster – aktiviteter som har haft en särskild 
betydelse under året.

“I och med pandemin togs besök från anhöriga och 
permissioner bort, och under vissa perioder ställdes 
även många av de ordinarie aktiviteterna in, som 
programverksamhet och idrott. Dessutom har de 
intagna och häktade haft perioder av karantän och 
lockdown. Att då få komma och samtala med oss för 
en stund – värdet av det går inte att underskatta.”

Soppmässan har fortsatt under året – men verksamheten 
har anpassats och flyttats utomhus. Deltagarna samlas i 
parken utanför Matteuskyrkan och sätter upp ett kors i ett 
träd, tänder en eld och dukar upp ett serveringsbord. Tack 
vare dessa anpassningar har besökare och medarbetare 
kunnat fortsätta att ses, sjunga, äta och be tillsammans. 
Det betyder mycket för alla inblandade. 

På Frukostcaféet Vasa har verksamheten anpassats 
efter den rådande pandemin. Genom att flytta serveringen 
utomhus mellan mars och september har arbetet kunnat 
fortsätta under smittsäkra förhållanden. 

På caféet serveras frukost till människor i hemlöshet och social 
utsatthet. Här kan man också tvätta sina kläder och vid behov få 
varma kläder och skor ur förrådet av skänkta plagg. Under året 
har det i snitt kommit 104 gäster per dag, och totalt har över 1700 
klädutlämningar genomförts och nästan 20 000 frukostar serverats. 
Detta har också betytt fortsatt gemenskap, hopp och sammanhang 
för de mest utsatta – och en liten stund av andrum.     

Under pandemin har behovet av skyddat boende 
för kvinnor och barn ökat. I april öppnade den första 

lägenheten och numera finns det tre lägenheter för kvinnor 
som behöver skydd från våld i nära relationer. Även i 

kollektivboendet Ruth har det funnits ett stort behov.  

100 procent av de kvinnor och barn som har varit 
jourplacerade på boendet Ruth har sedan kommit vidare 

till ett lämpligare boende. 

Välbehövd gemenskap 
på frukostcaféet

Soppmässan flyttar ut

Skyddslägenheter för 
kvinnor och barn

Studiestunderna 
håller öppet

Vi sprider livsviktig 
information

Fängelsesjälavården - 
viktigare än någonsin

Corona

”Det är så svårt att lämna. Man tänker hela tiden 
att det är mig det är fel på, att jag lite får skylla 
mig själv för att det blir bråk. Men det har hjälpt 

mig så mycket att ni har kunnat berätta om andra 
som varit utsatta för samma sak. Att jag kan 

säga att jag är utsatt för något. Att det faktiskt 
inte var mitt fel – det låter kanske konstigt men 
det ger mig hopp och styrka att inte gå tillbaka 

till någon som gör mig illa.” 

På våra öppna mötesplatser möter vi många människor 
som inte har svenska som modersmål. Vi har därmed 
haft ett särskilt viktigt uppdrag under året att bidra 
med information om coronaviruset och se till att alla 
förstår vad som händer i samhället och världen.  

”Så alla som får corona dör inte?”

Två kvinnor fick veta att de flesta som får coronaviruset 
inte får livshotande symptom. De blev otroligt lättade 
eftersom de trodde att alla som blir smittade dör.

Barns utsatthet blir större när olika 
verksamheter och aktiviteter stänger 
ner. Därför har det varit särskilt viktigt 
att fortsätta arbetet med barngrupper i 
så stor utsträckning som möjligt. Bland 
annat har Studiestunderna fortsatt 
med sin verksamhet och har dessutom 
erbjudit digitalt studiestöd under året. 

”Jag känner mig sedd 
och lite värdefull.  

Det var längesedan”

”När skymningen har fallit och vi har 
tänt elden i parken och burit ut maten  

– då kommer folk gående från olika håll, 
oavsett väder. Att vi har kunnat fortsätta 

trots corona gör mig så stolt.”
Eva Erlandsson, pastor och 

verksamhetsledare, Gatukyrkan

Boende i skyddslägenhet

Per Kjellberg, fängelsepastor på  
Skogomeanstalten och Göteborgshäktet
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Diakonal

Handling

Sedan 2018 har Studiestunden funnits på plats på 

Lövgärdesskolan och erbjudit studiestöd och läxhjälp till elever. 

Under 2020 utökades verksamheten och finns nu även på 

Vättnedalsskolan, Ängåsskolan och i samlingslokalen Orkanen 

i Biskopsgården. 

Målet med Studiestunden är att fler barn ska få självförtroende 

och motivation att klara sina studier, och att på så sätt öka 

deras framtidstro. Tack vare Räddningsmissionens företagsvän 

BIC har Studiestunden i år kunnat dela ut 120 läxhjälpskit med 

bland annat kritor, limstift och tuschpennor till barnen. 

”En flicka beskriver att hon aldrig haft 
pennor hemma. Hon går i fyran. Att få 

tuschpennor och kritor har varit hennes 
högsta dröm. Det låter som en överdrift men 

det är det inte – möjligheten att rita och 
teckna är inte självklar i Göteborg.”

Övernattningar på  
jourboendet 35:an

18 616

Gatukyrkan har fortsatt att ha samtal under pandemin, 
ibland utomhus. Många samtal handlar om corona – både om 
själva viruset och den egna utsattheten som många känner. 
Ensamheten är stor och besökarna ringer och sms:ar mer än 
tidigare. En del har också fått hjälp med praktiska saker, som 

den digitala kontakten med myndigheter.

Samtal och stöd
i en orolig tid

Hos Framtidsspår får unga vuxna möjligheten att läsa in sin 
gymnasiebehörighet. Under pandemin har undervisningen 

drivits på distans. Detta har inneburit utmaningar, 
men också möjligheter – deltagarna går samman och 

hjälper varandra med de tekniska utmaningarna, och de 
som har haft svårt att ta sig till lokalen blir mer aktiva i 

distansundervisningen. Trots ett besvärligt år har hela fyra 
deltagare fått sina omdömen under året. 

Fortsatta studier
trots distans

Portioner soppa utdelade 
på våra soppmässor

1888
Klädutdelningar på  
frukostcaféet i Vasa

1776

En stor men 
enkelt uppfylld dröm

”Ni har räddat 
mitt liv”

Under året har Räddningsmissionen fortsatt att erbjuda stöd 
för utsatta EU-medborgare i Göteborg. Stödet innefattar bland 
annat samhällsinformation och kontakt med myndigheter, skola 
och sjukvård. Barnens rättigheter är fokus – de flesta människor 

vi möter i verksamheten har barn, antingen i Göteborg eller 
i hemlandet. Genom vårt arbete bidrar vi till en trygghet i en 

annars otrygg tillvaro för människorna vi möter. 

Linus, medarbetare Studiestunden

Agora bedriver ett uppsökande arbete för att ge stöd till 
kvinnor i människohandel och prostitution. Denna målgrupp 
drabbas hårt av att olika stödfunktioner i samhället stänger 

ner under pandemin. Verksamheten i Engelska kyrkan 
har fortsatt att ha öppet och genom detta har vi kunnat 

erbjuda värme, hygienartiklar, en bit mat och viktiga samtal. 
Kvinnorna vi möter uttrycker en stor tacksamhet över att vi 

fortfarande finns på plats. 

Agora finns på plats 
för utsatta kvinnor 

”Ni måste göra något fantastiskt. Den här 
deltagaren har inte ringt 112 på en månad 

från att ha gjort det flera gånger om dagen.” 

Läkare i samtal med medarbetare på Ability

Ability vänder sig till personer med omfattande psykosocial 
problematik, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet. 
Här får människor hjälp och stöd att så småningom hitta 

tillbaka till samhället. Inom Abilityprogrammet – ett så kallat 
Recoveryprogram för personer över 21 år – står deltagarens egna 

möjligheter och förmågor i fokus. Ability har nu skrivit ett ramavtal 
med Göteborgs Stad. Det innebär en större ekonomisk trygghet 

och möjligheten att hjälpa ännu fler.  

En väg tillbaka till samhället
En plats för gemenskap 

och utveckling 
Det har uppstått ett trendskifte i de förfrågningar som 
kommer in till gruppbostäderna Styrmansgatan och 

Bellmansgatan. Under året har fem permanenta platser 
erbjudits till personer med andra typer av stödbehov än 

tidigare. Boendeformen gör stor skillnad för varje persons 
egen utveckling – människor som tidigare har varit styrda 

av sin diagnos kan här ta kontroll över sin situation och sitt 
liv. Brukare och personal blickar tillsammans tillbaka på 

året och lyfter tre gemensamma nämnare:

Juklappar till  
utsatta barnfamiljer

3440

Vi har betydelsefulla relationer,  
vi är trygga med varandra  
och vi känner tacksamhet.
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Behovet av att kunna köpa mat till 
reducerat pris är stort i Göteborg. Sedan 
MatRätt slog upp portarna har butiken fått 
3600 medlemmar, och intresset växer.  

MatRätt har tre mål: att minska 
matsvinnet, att bekämpa matfattigdomen 
och att stötta personer att närma sig 
arbetsmarknaden genom arbetsträning. 
Ida-Lina Frisell menar att arbetet med 
dessa fokusområden dagligen kräver 
uthållighet och en stor portion ödmjukhet. 

– Vi har skapat en mötesplats där vi alla 
tar i där det behövs. Vi är ett team som 
förenas i viljan att göra tillvaron lättare 
för människor. Det är en prestigelös 
verksamhet och alla är med och är 
delaktiga. Jag tycker att vi har nått 
jättefina resultat, säger hon. 

Både utmaningar och möjligheter  

MatRätts verksamhet blir möjlig genom 
samarbete med företag och myndigheter. 
Detta samarbete har stundtals varit 
utmanande, enligt Ida-Lina. Förutom den 
omfattande byråkratin som ibland bromsar 
upp arbetet är MatRätt också ett nytt 

människor som lever på marginalen 
och för arbetstränare – men även för 
Räddningsmissionens ekonomi. 

Han fortsätter: 

– Man skulle kunna säga att vi möter en 
tredjedel av FN:s globala mål genom 
en enda verksamhet. Det känns så kul 
och viktigt att få skapa den här typen av 
hållbara verksamheter. 

En plats för medmänsklighet 

Ida-Lina Frisell menar att en viktig del 
av MatRätts arbete är att både kunder 
och medarbetare i butiken ska känna sig 
sedda. 

– Jag skulle säga att det är en verksamhet 
som ständigt hittar nya vägar till att 
lösa de samhällsutmaningar som finns, 
men med mycket kärlek, humor och 
medmänsklighet. 

Vad är du mest stolt över? 

– Vårt integrationsarbete. Att alla 
deltagare som har kommit hit har lyckats 
att förmedla den känslan som vi vill 
förmedla till våra kunder, och att alla har 
trivts så enormt bra och hittat styrkan i 
sig själva.  

Hon fortsätter: 

– Jag är också väldigt stolt över att få 
leda de medarbetare jag har runt om mig. 
Att vi sedan öppning har hanterat nästan 
500 ton livsmedel, och att vi har haft 
100 personer – inklusive arbetstränande 
och volontärer – hos oss under 2020. 
Vi har också anställt tre nya fantastiska 
medarbetare och gått från idé till 
verklighet med appen MatRätt. Men det 
bästa av allt är att det fortfarande finns så 
mycket kvar att göra. 

MatRätt tar vara på
samhällets resurser

MatRätt är Göteborgs första, och hittills enda, sociala supermarket. Här tar man 
vara på matsvinn från företag och säljer det vidare till människor med behov av 
mer mat för mindre pengar. Verksamheten fortsätter att utvecklas och butiken 
har bland annat fått en egen app med ett bokningssystem för kunderna. “Vi har 

skapat mer än vi hade tänkt oss”, säger Ida-Lina Frisell, butikschef. 

sätt att möta behoven hos människor i 
ekonomisk utsatthet. Men det har också 
varit en väldigt lärorik process, menar hon. 

Under året har verksamheten utvecklat 
en app för kunder och medlemmar 
tillsammans med företaget Semcon. I 
MatRätt-appen kan man bland annat kan 
boka tid för besök i butiken för att kunna 
planera sin dag och slippa långa köer. 
Responsen har varit väldigt positiv och 
appen har redan 1500 användare. 

Öppnade mitt under pandemins utbrott 

Butiken öppnade i samma veva 
som coronapandemin tog fart. Hur 
verksamheten har påverkats av krisen är 
därför svårt att svara på, menar Ida-
Lina. Något som dock är tydligt är att 
tillströmningen av volontärer har varit stor. 

– Det är vi evigt tacksamma för – vi 
hade nog inte kunnat ha den här starten 
på MatRätt om vi inte hade haft alla 
volontärer. 

Möter flera av FN:s globala mål 

Enligt Emil Mattsson, direktor på 
Räddningsmissionen, är MatRätts 
verksamhet helt i linje med 
organisationens övriga arbete. 

– Det ligger i Räddningsmissionens 
dna att hitta och skapa nya, innovativa 
sätt att möta sociala utmaningar och 
brister i samhället. Med MatRätt finns 
det så många vinster: för klimatet, för 

”Alla har trivts så 
enormt bra och hittat 
styrkan i sig själva.” 

TEXT: JOHANNA ALBINSSON / FOTO: ERIKA PERSSON

IDA-LINA FRISELL 
Butikschef MatRätt

Medlemmar  
handlar i butiken

3600

Matkassar har blivit mat till 
människor i utsatthet 

108 000

Ton mat har tagits 
omhand

500
”MatRätt har tre mål:  

att minska matsvinnet, att 
bekämpa matfattigdomen 

bland utsatta människor och 
att stötta personer att närma 
sig arbetsmarknaden genom 

arbetsträning.” 
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Diakonal

Mobilisering
Uppskattat sommarkollo

med scouterna

Solrosen fyller jämnt - 
och presenterar nytt 

handledarmaterial

Kursen där idéer 
blir verklighet

Scoutprojektet i Lövgärdet fortsätter och varje vecka 
träffas mellan 20 och 30 scouter i Rosa Huset och hittar 

på roliga aktiviteter tillsammans. Under hösten har många 
av aktiviteterna ägt rum utomhus i den fina naturen.  

Flera av barnen kommer varje vecka. Det visar att 
scouterna är en uppskattad verksamhet! 

En fin händelse under året var dagkollot Sommarbyn 
där barnen fick grilla, bada och leka tillsammans under 

två veckor. Många av barnen gick från att vara rädda 
för bad till att lära sig simma. Kollot avslutades med ett 
uppskattat besök på Brännö där bland annat krabbfiske 

och bad i havet stod på schemat.

Solrosens arbete för barn och unga med en  
frihetsberövad förälder har nu pågått i hela 20 år! 

Solrosen och Erikshjälpen har länge arbetat på ett 
handledarmaterial för målgruppen. Under året blev det 

färdigt! För att fira detta anordnade Solrosen en coronasäker 
release där materialet presenterades och musiker och 

sångare framförde låtar ur materialet. Flera av sångerna har 
skrivits tillsammans med barn och unga på Solrosen.  

Kursen Socialt entreprenörskap i kyrka och samhälle är 
ett samarbete mellan Räddningsmissionen, Hyllie Park 

Folkhögskola och June Folkhögskola. På kursen får både 
kursdeltagare och församlingar coachning och konkreta redskap 

för att gå från idé till verklighet i projekt inom socialt arbete. 

Kursen har glädjande nog kunnat fortsätta under 2020 och 
undervisningen har till stor del varit digital. Under året har 
11 deltagare avslutat kursen och 14 nya deltagare påbörjat 
den. Flera spännande projekt har sett dagens ljus – bland 
annat ett kreativt centrum för unga företagare i Ljungskile 

och en secondhandbutik som drivs av människor med 
beroendeproblematik i Göteborg.  

Under 2020 har Hjärterum arbetat med att sprida 
information om verksamheten till privatpersoner, 

politiker och tjänstemän. På så sätt har 
verksamheten kunnat nå ut till fler, och samtidigt 

ökat medvetenheten om de behov som finns och om 
arbetet med att bekämpa hemlösheten i Göteborg. 

Responsen har varit mycket positiv.   
 

En person som har fått boende via Hjärterum är Van 
Ty. Efter att ha varit bostadslös i flera år fick han 

möjligheten att flytta in hos Bo, en man som hade 
levt ensam en tid sedan hans fru gick bort. Van Ty 
och Bo har nu bott tillsammans sedan september 

2019 och trivs väldigt bra ihop. ”Van Ty är den bästa 
hyresgästen man kan ha”, säger Bo. 

2020 fick 100 personer bostad genom Hjärterum.  
Sedan Hjärterum startade har vi hjälpt över 350 

personer att hitta boende.

Under våren kom en förfrågan om familjehem för fyra syskon som 
hade flytt till Sverige. Familjehemsverksamheten kunde inom några 
veckor presentera en lösning där alla fyra barn fått ett tryggt hem. 
Barnen fick därmed en grund att stå på och har även bidragit med 
erfarenheter, kunskap och upplevelser till de nya familjerna. Efter 
en fysisk resa över halva jordklotet fortsätter nu barnens livsresa 

tillsammans med deras nya familjer. 

”Jag är stolt över att vi skapat förutsättningar 
för fyra föräldralösa syskon att få växa upp i 

trygga, stabila och kärleksfulla hem.”

En resa in i ett nytt hem

Niclas, medarbetare Familjehem

Hjärterums arbete
når ut till fler

På 35:an, Räddningsmissionens jourboende för människor 
i hemlöshet, erbjuds människor en säng för natten, varm 

mat och möjlighet att samtala med personalen som finns 
på plats. Verksamheten drivs i ett IOP med Göteborgs Stads 

uppsökarenhet. En del i målet med verksamheten är att hjälpa 
människor att komma i kontakt med socialtjänsten och andra 
myndigheter för att de på sikt ska kunna få ett eget boende. 

Under året har 22 personer länkats vidare till mer ordnade 
boenden genom 35:an.     

”Just nu betyder 35:an allt för mig. 
Här får jag både mat, kläder, husrum 

och mänsklig värme.”

Från jourboende
till egen bostad

Gäst på 35:an
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Nystartad arbetsgrupp för 
samverkan kring personer i 

akut hemlöshet  
I slutet på året skapades en samverkansgrupp för att hitta vägar och 
metoder för att på ett bättre sätt hjälpa de akut hemlösa som finns 
i Göteborg. Gruppen består av medarbetare från Frälsningsarmén, 

Stadsmissionen, Stadens uppsökarenhet, FEAD-projektet ”Bättre hälsa” 
och Göteborgs stads nya digitala projekt Center mot hemlöshet. Från 

Räddningsmissionen medverkar bland andra Ulrika Falk och Daniel 
Åman, som arbetar med utsatta EU-medborgare.  

Gruppens arbete grundar sig i en 
undersökning som genomfördes i 
november och tanken är att man ska 
träffas för regelbundna möten varje 
månad. 

Daniel Åman är positiv till projektet. 

– Staden visar nu framfötterna med en 
tydlig ambition. Det är vi väldigt glada för, 
säger han. Undersökningen gör också att vi 
får en samsyn kring vilka målgrupperna är 
och vad vi behöver göra.  

Undersökningen är en kvalitativ 
undersökning där man tittat på hur 
hemlösheten ser ut, vilka människorna är 
bakom siffrorna och vilka behov de har. 

– Det är en kvalitetsgranskning som 
grundar sig i Fastighetskontorets 
kartläggning. Svaren har kommit från 
personal på olika typer av boenden, kaféer, 
familjecenter osv, berättar Daniel. 

Nya vägar och metoder till bättre hjälp 

Daniel Åman berättar att det finns ett stort 
behov av att hjälpa de som varit hemlösa 
länge. 

– Det finns ett antal människor som liksom 
är ”kroniskt” hemlösa. De har snurrat 
i systemet i många år. Här finns yngre 
nyanlända, utsatta EU-medborgare, 

kvinnor utsatta för olika typer av brott men 
också fattigpensionärer och människor 
med en kombination av psykisk ohälsa och 
missbruk.  

Gruppen ska nu försöka hitta sätt att 
fånga upp och hjälpa dessa människor ut 
ur sin situation. 

– Vi behöver hitta nya metoder och vägar. 
De flesta har en avbruten kontakt med 
socialtjänst och bär ofta på negativa 
erfarenheter och skepsis gentemot 
myndigheter, berättar Daniel. Vi har pratat 
om att skapa ett mobilt, uppsökande team 
som kunde stötta stadens befintliga team. 
En slags socialtjänst på gatunivå.  

Andra insatser som gruppen diskuterat 
är fler nödplatser för övernattning, 
boendecoacher, bättre tillgång 
till ”Bostad först”-konceptet och 
Räddningsmissionens projekt Hjärterum, 
förbättra samverkan mellan olika instanser 
och myndigheter m.m. 

Trots att arbetet bara har börjat är Daniel 
positiv och tror att det kommer att ge 
resultat. 

– Ja, nu har vi en gemensam plattform 
med en tydlig samsyn och ett aktivt 
intresse från alla inblandade. Och så finns 
viljan att lösa detta, avslutar Daniel. 

ULRIKA FALK  
Verksamhetschef 

utsatta EU-medborgare

DANIEL ÅMAN 
Projektledare FEAD

Fakta om hemlöshet
• 3 733 personer lever idag i hemlöshet i Göteborg. 858 av dem är barn.   

• 2 642 hushåll lever i hemlöshet, varav 541 i akut hemlöshet. Antalet 
barnfamiljer är 393 stycken.  
 

• I två tredjedelar av hushållen finns missbruk och psykisk ohälsa.  
 

• En annan stor faktor är avsaknad av förankring på bostadsmarknaden, 
exempelvis för nyanlända. Knappt hälften av hushållen har en vuxen 
som är född utomlands.

Källa: Göteborgs Stad

TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: ERIKA PERSSON
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Mediatorget är en daglig verksamhet för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Här flödar kreativiteten 

och deltagarna skapar många olika typer av media- och 
filmprojekt, bland annat tv-program, reportage och musik. 

Under året har Mediatorget samarbetat med Studieförbundet 
Vuxenskolan för att skapa ett poddradioprogram. Samarbetet 

skedde på distans vilket var en utmaning, men hindren 
övervanns och till slut kunde det nya projektet presenteras:  
Piri Piri Podden! Podden finns tillgänglig på Mediatorgets 

hemsida och på YouTube. 

Den första januari blev FN:s barnkonvention lag 
i Sverige. Räddningsmissionen arbetar därmed 
ännu mer med barns rättigheter på alla nivåer, 
inte minst genom att utbilda personalen och 
belysa barns situation i alla organisationens 

verksamheter. Pandemin har visat vikten av att 
skapa utrymme för barnen – många barns 
vardag har påverkats och aktiviteter 

har ställts in. Vi fortsätter att 
kämpa för att barns rättigheter 
alltid ska vara i fokus och att 

barns röster ska höras, även i 
kristider. 

Barnkonventionen  
blir lag

Mediatorget 
presenterar ny podd

Deltagare, Mediatorget

Diakonal

Opinionsbildning

”Mediatorget är viktigt för mig. Där 
har jag vänner och någonstans att gå 
varje dag. Det är lugnande och jag får 

hålla på med det jag gillar.”

”Just den här dagen är en reaktion 
på Black Friday, där man spenderar 
väldigt mycket på andra saker. Då vill vi 
uppmärksamma att man med väldigt 
små medel kan förändra och hjälpa 
någon annan.” - Katerina Ingenlath,  
kommunikations- och insamlingschef 

Giving Tuesday  
Göteborgs-Posten

“Vi säljer överbliven mat och bekämpar 
samtidigt matfattigdomen och 
erbjuder arbetsträning för dem som 
står långt från arbetsmarknaden.”  
- Ida-Lina Frisell,  
butikschef MatRätt 

MatRätt  
Aftonbladet

“När man lämnar en våldsam relation 
kan ensamhet vara förödande. Vi vill 
att kvinnan ska känna att hon alltid 
har människor runtomkring sig som 
vill lyssna in hur hon mår och vad hon 
behöver för stöd.” - Madeleine Forsén,  
enhetschef boendeteamet

Skyddslägenheter  
Expressen

”Vi som själva har levt i ett 
missbruk kan visa att det går 
och vi kan känna igen oss i exakt 
de situationerna som de som 
behöver hjälp befinner sig.” 
- Ari Skov Hansen,  
medarbetare Ability

Ability 
Göteborgs-Posten

Räddningsmissionen i medierna 2020

“Uppdrag Gransknings reportage om 
de strukturellt hemlösa i Göteborg 
belyser människor som hamnat i en 
omöjlig situation. Det finns lediga 
boendeytor i Göteborg som skulle 
kunna användas om vi samverkar.”  
- Emil Mattsson, direktor  

Debattartikel om hemlöshet 
Expressen

”Räddningsmissionen gjorde 
det så bra, säger Cecilia. När 
jag träffade Lillemor tänkte 
jag ’men är det möjligt, med 
en så här lyckad matchning?’”  
– Cecilia, ringvän 

Ringvänner 
Göteborgs-posten

Solrosen har under åren arbetat för att Kriminalvården ska 
möjliggöra videosamtal för barn med en frihetsberövad förälder. 

Detta gav resultat – Kriminalvården gjorde en snabbutredning 
och kort därefter erbjöds barnen samtal. Flera av barnen på 

Solrosen har berättat att de mår bra av att kunna ha kontakt med 
sin förälder på det här sättet. Förhoppningsvis kommer denna 

möjlighet finnas kvar även efter pandemin.  

Solrosen möjliggör 
videosamtal 

med frihetsberövade 

”Jag blev stolt och glad i hjärtat 
när jag läste debattartikeln från 

Solrosen! Jag blir stolt för att ni vuxna 
engagerar er för oss barn.” 

Flicka, 17 år
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På Kulturlabbet är 
möjligheterna drivkraften
På den dagliga verksamheten Kulturlabbet skapar personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar olika konst- och kulturprojekt 
tillsammans. Handledaren Malin Wallin beskriver en varm och levande 

arbetsplats där man hela tiden arbetar utifrån ett möjlighetstänk. 

Malin Wallin har varit på Kulturlabbet i totalt nio 
år och arbetar som handledare inom scenkonst 
(teater och dans) och textilkonst.  

– Vi vill skapa en riktigt bra daglig verksamhet där 
konsten är i centrum, säger hon.   

Vad är det bästa med Kulturlabbet?  

– För mig personligen är det absolut bästa att 
kombinera det sociala och det konstnärliga, och 
att få se den fantastiska och unika konst som 
skapas. 

Malin beskriver Kulturlabbet som en rolig, 
utmanade och befriande arbetsplats.  

– När jag går in genom dörren är det som 
att axlarna åker ner ett snäpp. För mig finns 
här ingen yta eller ängslig prestige. Det är en 
otroligt respektfull och varm arbetsplats. Det 
kan låta klyschigt, men det är mycket hjärta på 
Kulturlabbet.  

Dagen följer ett tydligt schema   

Varje dag på Kulturlabbet är uppbyggd efter 
samma rutin. Efter frukost, morgonsamling och 
en titt på dagens schema väljer arbetstagarna 
om de vill ha gympa eller ta en promenad som 
dagens rörelse. Sedan är dagen uppbyggd i ett 
arbetspass på förmiddagen, vila och lunch och 
sedan ett arbetspass på eftermiddagen.   

Alla har ett individuellt schema där de jobbar 
heldagar med olika ämnen eller projekt. Arbetet 
mellan konstarterna är ofta gränsöverskridande 
– nu pågår exempelvis arbetet med en 
musikal utifrån de poplåtar Kulturlabbets 
poporkester skrivit, en dansdokumentär och 
ett textilkonstprojekt ihop med Göteborgs 
Stadstriennal.  

TEXT: JOHANNA ALBINSSON / FOTO: ERIKA PERSSON

Inom de återkommande och tydliga rutinerna finns 
stor plats för idéer och improvisation, menar Malin.  

– Vi måste börja med att skapa trygghet och göra 
arbetet begripligt och lustfyllt. Sedan kan vi börja 
skapa. 

Hon fortsätter: 

– Visst är det en utmaning. Det är 25 personer som 
har helt individuella behov och olika svårigheter 
som de har rätt att få stöd i. Men möjligheterna är 
alltid större. Det är vårt fokus och vår drivkraft. 

Finns det något med Kulturlabbet du är särskilt stolt över?  

– Jag är alltid sjukt stolt över arbetstagarna och deras 
konst. Jag blir förvånad varje dag – jag kan ha en tanke 
om hur något ska bli och så blir det tjugo gånger bättre. 
Ofta tar de arbetet i en riktning som jag inte hade kunnat 
föreställa mig. Det älskar jag!   

Malin känner också stolthet över sina kollegor och 
de arbetssätt och metoder som de arbetar med, 
utifrån många års erfarenhet och kunskap – både om 
målgruppen och av konstnärligt, 
pedagogiskt och socialt arbete.  

– Ett exempel är inom 
scenkonsten där vi byggt 
bort instruktioner och tal 
så mycket som möjligt 
och i stället arbetar med 
andra sätt att samspela 
och kommunicera på, 
vilket skapar en stor frihet.  
Det är magiskt när man 
hittar det samspelet.  

  

Hoppas kunna nå ut till fler  

Framöver hoppas Malin att de kan komma ut mer 
och möta publiken och kollegor som också arbetar 
med konst. Coronapandemin har gjort detta 
svårare. Under våren skulle poporkestern bland 
annat släppa skivan ”Den dagliga verksamheten”; 
den finns nu på Spotify, men den stora releasen 
och turnén fick ställas in.  

– Våren var späckad med grejer som fick läggas 
ner. Det är klart att det är tråkigt, men vi har börjat 
jobba på andra saker istället och har bland annat 
kunnat ha mindre utställningar både i centrum och 
i Biskopsgården. Och så har vi fått tid att jobba för 
framtida utställningar och föreställningar. Det är 
alltid långa processer. 

”Det kan låta 
klyschigt, men det 
är mycket hjärta på 

Kulturlabbet”  

MALIN WALLIN 
Handledare Kulturlabbet
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Företag

Allmänheten - 
privatpersoner 
& församlingar

Fonder & 
Stiftelser

49%

18%
33%

Stöd till skolor i socio- 
ekonomiskt utsatta områden 
Läxhjälp, personalförstärkning, 
studiemotivation och 
trygghetsskapande  
åtgärder.

Arbete för att 
motverka hemlöshet 
Frukostcafé, jourboende, 
Gatukyrkan, hjälp med 
varma kläder, dusch och 
hygien, samtalsstöd och 
myndighetskontakter, 
utflykter och evenemang.

För tredje året i rad genomförde vi den 1 december 
vår Giving Tuesday-kampanj, ”swisha en frukost”. 
Målet var att samla in pengar till 20 000 frukostar, 
motsvarande 400 000 kronor, för att täcka 
behovet till vårt frukostcafé under vintern. 
Engagemanget kring kampanjen blev 
snabbt väldigt stort, och redan på 
förmiddagen insåg vi att målet var 
nått. Vid kampanjens avslut hade vi 
nått 53 416 frukostar, samlat in över 
en miljon kronor och nått mer än 
185 000 personer via sociala medier. 

Under hösten mottog Räddningsmissionen det glada 
beskedet om att vi fått inte bara en, utan två, beviljade 
ansökningar om medel av Allmänna Arvsfonden. Tack vare 
detta har vi kunnat sätta igång två projekt som båda riktar 
sig mot målgruppen barn. I det ena projektet, ”Ett syskon 
att växa med”, jobbar vi med att ge stöd till de biologiska 
barnen i ett familjehem. Det andra projektet, ”Det ingen får 
veta...”, är ett samarbete mellan Solrosen, Teater Gyllene 
Draken samt Erikshjälpen och består bland annat av en 
teaterföreställning som kommer sättas upp på skolor.  

Vi är otroligt glada över att Allmänna Arvsfonden ville 
finansiera de här viktiga projekten.  
 
– För oss som barnrättsorganisation känns detta både 
fantastiskt viktigt och spännande. Tack vare projektmedlen 
har vi nu möjlighet att på ett konkret sätt skapa möjlighet 
för fler barn i utsatta situationer att få tillgång till 
professionellt stöd, säger Emil Mattsson, direktor. 

Trots att konsekvenserna av corona-pandemin har 
gjort det tufft för många företag har vi under 2020 
samarbetat med fler företag än någonsin. 

– Även om det inte har funnits samma ekonomiska 
möjligheter som tidigare har många företag gjort vad 
de kunnat. Tillsammans har vi varit kreativa kring nya 
aktiviteter och samarbeten, säger Johanna Salenfalk, 
ansvarig för företagssamarbeten. 

Ett exempel är Liseberg som inte har haft öppet 
på hela året. Men istället för entrébiljetter och 
åkpass till utsatta barnfamiljer skapade man en 
insamlingskampanj i samband med att deras julgran 
tändes den 20 november. 

Trots ett mycket märkligt år där så mycket inte blivit vad vi tänkt, har insamlingen 
av gåvor till vår verksamhet slagit nytt rekord. Totalt har vi samlat in 23,3 miljoner 
kronor. Ett helt fantastiskt resultat. Vi är överväldigade och oerhört tacksamma 
för alla typer av bidrag vi har fått, stora som små. Det är så uppmuntrande och 
hoppfullt att se den goda viljan och det engagemang som vi har mött under året.   
Stora delar av vår verksamhet är helt beroende av 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. 

Tack till alla privatgivare, månadsgivare, swishgivare, företagsvänner, 
församlingar, stiftelser och andra organisationer som stöttat oss under 2020.  

Socialt Stöd och  
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, 
hygienartiklar och 

julfirande.

Hit går våra
insamlade medel

Årets tacksamhetsrapport
Insamling och kommunikation

Barn och familj 
Musik- och kulturverksamheter 
som till exempel Karibu och 
musikskolan Svängdörren.

Enormt engagemang 
på Giving Tuesday

Nytt rekord för 
företagsinsamlingen

Värdefullt stöd från  
Allmänna Arvsfonden

”Utåt har vi pratat om kampanjen som en 
rörelse istället för en kampanj och lagt 

mycket vikt i kommunikationen att detta 
är något vi gör tillsammans, där alla är 

med och ansvarar för resultatet.”
Erika Nordbring, insamlingskommunikatör

732
Nya månadsgivare 
har vi välkomnat under 2020
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Medarbetare och 
huvudmän

Milad Gorgees ingår i arbetsgruppen för 
Räddningsmissionens Communityskola 
som hösten 2021 öppnar i Tynnered. 
2004 kom han från Bagdad där han är 
född till Sverige som ensamkommande 
flyktingbarn då familjen efter en 
tumultartad tid var tvungen att fly från 
Irak. Några år senare hade han turen 
att återförenas med sin familj och 
tillsammans bodde de vid Briljantgatan 
där hans föräldrar fortfarande bor kvar.

”Tynnered för mig är hemma! Det är där 
jag känner mig mest trygg”, berättar 
Milad. ”Det är tråkigt att det mesta som 
skrivs om området i media är negativt. 
Jag ser så mycket potential här! Här bor 
människor från många olika kulturer 
och det finns en känsla av gemenskap. 
Jag är så glad att det är just här 
Räddningsmissionen har bestämt sig för 
att starta sin första skola.”

Milad utbildade sig till socionom och 
började jobba på Räddningsmissionen 

i samband med det stora 
flyktingmottagandet 2015. De sista 
åren har han jobbat med Studiestunden 
som idag finns digitalt och på fyra 
platser i Göteborg, varav två i Tynnered. 
Studiestunden är en verksamhet där barn 
få hjälp med läxor och där målet är att 
lyfta elevens egna motivation genom att 
stärka deras självförtroende och bygga en 
framtidstro. ”Det är helt fantastiska barn 
som jag möter här varje vecka som längtar 
att få skapa sig en god framtid i Sverige. 
De ser mig som en förebild eftersom jag 
också har vuxit upp här och det stärker 
verkligen min roll som projektledare. 
Många vet till och med var mina föräldrar 
bor”, säger Milad och skrattar.

Skolan har varit en dröm för 
Räddningsmissionen länge och Milad 
ser fram emot att få inviga den hösten 
2021. ”Vår Communityskola kommer 
vara en skola i världsklass! Det är det 
barnen i Tynnered förtjänar, en skola 
att vara stolta över. Communityskolan 

har en genomtänkt skolmodell och 
Räddningsmissionen är en organisation 
som har lång erfarenhet av att jobba med 
människor. Vi kommer att samverka med 
många föreningar i närområdet men har 
även Göteborgs universitet, Chalmers 
och Göteborgs symfoniker med flera 
som samarbetspartners. Vi kommer 
att se till hela barnets liv och ha nära 
kontakt med familjen och andra viktiga 
vuxna runt barnet. Skolan kommer vara 
öppen även efter skoltid och erbjuda 
studiestöd och andra aktiviteter som 
idrottsaktiviteter, studiecirklar för vuxna 
och programmeringskurser.

Räddningsmissionens Communityskola 
kommer att öppna höstterminen 2021 
och börjar med att ta emot elever i 
årskurs 7 för att sedan fortsätta med 
andra årskurser. Skolan kommer öppna i 
Familjebostäders lokaler vid Opaltorget 
som kommer genomgå en stor renovering 
under våren.

Under 2020 togs beslut om att starta Communityskolan, Räddningsmissionens första 
skola, vid Opaltorget. Ett stort och efterlängtat beslut för hela organisationen, men 
särskilt för projektledare Milad Gorgees. ”Det känns fantastiskt att få vara med och 

ge tillbaka till det området jag själv växte upp i”, säger Milad.

”Jag ser så mycket potential här”

Årets RM:are
2020 fick oss att inse att vi behöver hitta nya sätt att lyfta varandra och glädjas 
tillsammans när vi inte kan träffas på samma sätt. Därför instiftade vi en ny 

utmärkelse - Årets RM:are! Många fantastiska nomineringar kom in och efter 
överläggning av juryn utsågs Matilda Hansson Levin till Årets RM:are 2020. 

Matilda jobbar som aktivitetshandledare på Kulturlabbet och har varit där i två år. 

Stort grattis Matilda! Vi är så glada att ha dig som vår medarbetare!

H
ill

song gav betydelsefull julklapp

Inför jul delade vår huvudman 
Hillsong ut matkassar till 

behövande familjer. Innehållet 
i kassarna var anpassat efter 
varje familj och innehöll även 

julklappar till barnen. En 
otroligt fin insats som bidrog 

till stor glädje!

H
jä

rta
 Göteborg

På årsstämman 2020  
välkomnade vi tre nya huvudmän:

Donsö Missionskyrka

Equmeniakyrkan Älvängen

Styrsö Missionskyrka

Nya Huvudm
än

Vi är så glada att se att fler 
församlingar i Göteborg 
vill jobba för ett varmare 

Göteborg!

Räddningsmissionen har för närvarande 30 kristna 
församlingar i Göteborg med omnejd som sina 
huvudmän. Målet är att genom gemensamma 

värderingar och stärkt samverkan, för och 
tillsammans med lokala församlingar, vara en 
organisation som verkar för att det diakonala 

arbetet i Göteborgsområdet växer. Vi ser gärna fler 
aktiva huvudmän som delar våra värderingar.

2020 innebar förändringar för många 
av våra medarbetare, både i form 
av hemarbete och omställningar 
i verksamheterna. Tack alla som 

kämpade uthålligt tillsammans för 
att hitta kreativa lösningar och för 

att hålla hoppet uppe.

Räddningsmissionen hade

113
medarbetare 2020 

  
   

Inför Göteborgs 400-årsjubileum 
har ett initiativ uppstått som kallas Hjärta 

Göteborg. Initiativet är sedan några år tillbaka 
förankrat i Göteborgs kristna råd. Visionen är ”en 

enad kyrka för en helad stad”. Räddningsmissionen tog 
under 2020 på sig ansvaret att leda det sociala spåret som 

handlar om att bidra och stärka församlingars och diakonala 
organisationers sociala arbete. Under året arrangerades två 

träffar, ”Mötesplats Hjärta Göteborg”, som var välbesökta 
av pastorer, präster, diakoner, övriga församlingsanställda 
och lekmän. Tanken med träffarna är att de ska innehålla 
kunskapsutveckling, gemensam reflektion, nätverkande, 

samtal och bön. Målet är att arbetet ska kulminera 2023 med 
en stort kalas där stadens kyrkor bjuder staden till fest.  

Vi tror att vi kan göra ännu större social förändring för 
Göteborg om vi arbetar tillsammans, församlingar 

och diakonala organisationer. 
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Telefonsamtal som 
motverkar ensamhet

Under det senaste året, då social distansering varit norm, har 
också den sociala isoleringen och ensamheten ökat hos framförallt 

äldre. En ensamhet som påverkar både den fysiska och psykiska 
hälsan hos en redan utsatt grupp. För att råda bot på detta startade 
Räddningsmissionen och Bräcke diakoni volontärprojektet Ringvän.  

Projektet Ringvän startades under våren 2020 som 
ett samarbete mellan Räddningsmissionen och 
Bräcke diakoni och innebär att volontärer, eller 
“ringvänner” matchas med en äldre hemtjänstkund 
för ett enkelt samtal över telefon. Projektet drevs 
med stöd från Radiohjälpen och hittills har drygt 50 
personer fått en ringvän. 

Volontärerna rekryteras av Räddningsmissionen 
och utbildas sedan helt digitalt.  

 – I den här tiden är vi tvungna att ställa om våra 
verksamheter för att stötta de mest utsatta. Vi 
vet av erfarenhet att ett volontäruppdrag ofta är 
väldigt givande för båda parter. En del av oss har 
ju just nu mer tid än vanligt och ett telefonsamtal 
som inte är beroende av plats kan ju vara lättare 
att få in i sitt schema, säger Cia Hesselgren, 
volontäransvarig på Räddningsmissionen. 

Anethe och Anita glada för sina samtal 

En av ringvännerna är Anethe och hon är väldigt glad 
för sitt volontäruppdrag. 

– Jag är så glad för detta, det är så givande. Det har 
varit en positiv erfarenhet och samtalen har känts enkla 
och lättsamma, det är som om vi känt varandra hur 
länge som helst, skrattar Anethe. 

Hon berättar att hon och hennes telefonvän Anita 
pratar om både jobbiga och roliga saker.  

– Vi pratar om historiska händelser, musik och så. 
Ibland blir lite allvarligare, vi delar oron för corona-
pandemin båda två. Och så pratar vi om barn och 
barnbarn, förstås. 

Anethe berättar också att hon ibland får i uppdrag att 
googla på olika saker mellan samtalen. 

– Ja, vi lär oss nya grejer hela tiden. Ibland får jag 
googla upp namnet på någon prins vi pratat om eller 
läsa på om någon stad i Europa. 

Anethe berättar att de pratas vid ungefär en gång per 
vecka. 

– Det är oftast jag som ringer upp, men Anita har mitt 
nummer också. Vi pratades vid i förrgår, så jag ringer 
nog efter helgen, säger hon. 

Anethes ringvän Anita håller med om att deras samtal 
är givande. 

– Det är väldigt roligt att ha Anethe att prata med. 
Vi hittar alltid intressanta samtalsämnen. För mig 
betyder samtalen mycket då jag inte träffar så många 
människor just nu, säger hon. 

Positiv uppmärksamhet kring projektet 

Volontärerna har matchats med Bräckes 
hemtjänstkunder i Göteborg och Alingsås.  

– Vi är noga med att alla volontärer får 
en utbildning och att de intervjuas 
grundligt för att säkerställa trygghet, 
kvalitet och goda matchningar, 
förklarar Cia Hesselgren. Sedan följer 
vi upp alla matchningar och erbjuder 
handledningssamtal till volontärerna 
för att stötta dem på bästa sätt. 

Ringvänsprojektet har fått spridning i 
olika medier. Alingsås tidning, Göteborg 
Direkt och P4 Göteborg har gjort olika 
reportage, artiklar och inslag. 

Effekterna av samtalen visar sig tydligt, 
menar Louise Jacobsson som jobbar på Bräcke 
Diakonis hemtjänst i Göteborg.   

– Våra boende är så glada för samtalen och vi ser en 
positiv förändring hos många av dem. 

Personer som tidigare känt sig ensamma och ledsna 
är gladare nu, berättar Louise. Sedan är det skönt för 
oss i personalen att veta att de har någon mer att 
prata med. 

– Det är jättekul att projektet har fungerat så bra, 
säger Cia Hesselgren. Flera andra organisationer har 
hört av sig och är intresserade av att starta något 
liknande. Men det roligaste är ju att höra från våra 
volontärer och deras nya vänner hur mycket samtalen 
betyder för dem båda. Det är så uppenbart att 
människor behöver människor, avslutar Cia.

”Det är så uppenbart 
att människor  

behöver människor”

”Personer som  
tidigare känt sig 

ensamma och ledsna 
är gladare nu”

TEXT: JOACHIM LUNDELL

Cia Hesselgren, volontäransvarig

Louise Jacobsson

Anethe, ringvän
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11:09
Huvudkontoret

13:46
Kulturlabbet

På huvudkontoret träffar 
Gabriella och Jonas sin 
fadderungdom för första 
gången. Alla är lite spända 
och nervösa i början men 
med hjälp av lite fika och 
några skratt blir stämningen 
allt mer familjär. Alla är 
nöjda med mötet och de 
bestämmer sig för att ses 
igen redan veckan efter.

Sarah, en av veteranerna bland deltagarna på 
Kulturlabbet, är färdig med ytterligare en båt. Det 
blev en Stena Line-båt av papier maché, toarullar 
och en halv glasslåda. Hur många båtar Sarah har 
gjort genom åren är det ingen som vet. Men att 
hon stortrivs i hantverksateljén kan ingen missa.

Varje dag och varje timme arbetar vi för att stötta människor i olika typer 
av utsatthet. Vi serverar mat, håller koll på duschköer, inspirerar till kreativt 
arbete och erbjuder en gemenskap för den som ingen har. Tillsammans med 
gåvogivare, volontärer, församlingar och samarbetspartners finns vi med och 
ser till att fler människor kan leva ett värdigt liv. Varje dag.

Ett dygn med
Räddningsmissionen

Chaufförerna Mikael och Thomas är först på plats 
på vår matsvinnsbutik. De låser upp och släpper in 
Peter, som gör sin arbetsträning där som städare. 
De tar en snabb kopp kaffe och ger sig sedan ut 
på sin dagliga runda för att hämta upp bröd från 
bagerier och caféer runt om i Göteborg.

6:37 
MatRätt

8:58 
Frukostcaféet Vasa

Inne på caféet väntar grytor med havregrynsgröt, nybryggt 
kaffe och smörgåsar på den köande skaran frukostgäster. 
Några av gästerna är extra frusna eller hungriga och kan 
vara lite uppe i varv när de kommer in. Det görs upp om 
dusch och delas ut kläder och det finns möjlighet att prata 
enskilt med personalen. Snart lägger sig en slags frid över 
rummen även om varenda stol är upptagen.

9:46
Socialt stöd och  

Familjecenter

Många gäster väntar på att få ta en efterlängtad 
dusch. Mona håller koll på duschkön och 
småpratar med gästerna om hur de har det. De 
flesta är välkända ansikten som återkommer 
varje dag. För många är detta enda möjligheten 
att sköta sin hygien ordentligt.

10:12
Betlehemskyrkan

Ledningsgruppen har workshop. Ämnet är hur de 
insamlade medlen ska fördelas år 2021. Många 
verksamheter vill utveckla sitt arbete och helst 
vill gruppen säga ja till allt. Men prioriteringar 
behöver göras. Hur ska organisationen hantera 
givarnas engagemang på bästa sätt?

TEXT: JOACHIM LUNDELL 

15:23
Lövgärdesskolan
Sana och läxhjälps-volontären 
Tor sitter och klurar över 
förlängda bråktal på 
studiestunden. Sista talet innan 
frukt. Med lite gemensam 
tankekraft kommer Sana fram 
till rätt svar. Hon tar ett par 
fruktbitar ur fruktskålen och 
smyger ut ur salen för att inte 
störa sina klasskompisar.

16:56
Solrosen

Det är en glad och förväntansfull 
stämning hos Solrosens barngrupp. 
Idag får de besök av Jessica från 
kriminalvården. Ett uppskattat 
besök och barnen har laddat med 
frågor och funderingar. ”Vad gör 
man på dagarna i fängelset? Är ni 
rättvisa mot alla? Det finns för lite 
att göra i besöksrummen!”

17:15
Majorna

Telefonen ringer hemma hos Maj. Äntligen! Maj har 
längtat hela dagen efter att få prata med sin nya 
ringvän Stina. Maj är 75 år och vågar därför inte gå 
ut så mycket i och med covid-19. Det kan lätt bli 
ensamt i den lilla tvåan i Majorna. Men idag ska 
hon få berätta för Stina om sina nya sticklingar i 
fönstret och tacka för tipset på boken.

Soppmässa i Matteuskyrkan. 
Någon har med sig purjolök. Den 
används till soppan. Någon har 
tagit med en kompis som behöver 
hjälp med att komma ifrån en 
partner som slår. Någon städar 
toaletterna och någon ber en bön 
tillsammans med pastorn. Här möts 
människor från olika sammanhang 
i gudstjänst och gemenskap. För 
många är det veckans höjdpunkt.

18:12
Matteuskyrkan 

Majorna

23:21
Engelska kyrkan 
Rosenlund
Längst fram i kyrkan sitter 
några kvinnor som fastnat i 
prostitution och äter varma mackor 
och småpratar med Annica och Helena från 
Räddningsmissionen. Det är kallt och mörkt ute. 
Kvinnorna är glada att få komma in i värmen, 
äta lite och ladda sina mobiltelefoner. De 
har suttit där ett par timmar och pratat om 
framtiden, jobb och längtan efter sina barn. 
Snart ska de ut i nattkylan igen.

20:19
Station Nord

Härbärget för utsatta EU-medborgare öppnar. 
Skaran som stått utanför och väntat är glada att få 
komma in och värma sig. Snart sprids en familjär 
och glad stämning i fikarummet. Gästerna bjuds på 
kaffe och té och många har egen mat med sig. Efter 
en dusch och lite småprat drar sig de flesta in på 
sina rum för en god natts sömn.

1:45
Styrmansgatans

gruppboende

En man har just vaknat med svår hjärtklappning och 
snabb andning. Ute i korridoren hittar han ett tryggt 
och välkänt ansikte, Gustav, som jobbar nattpasset. De 
samtalar en stund om mardrömmar och dricker en varm kopp té 
tillsammans. Gustav följer med mannen tillbaka hem och stannar 
kvar där tills han har somnat.
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Förvaltningsberättelse  
och ekonomi 2020

Årsberättelse för Föreningen Göteborgs Räddningsmission 
Organisationsnummer 857202-5974

Under juli månad drev tre unga tjejer ett sommarcafé utanför 
Lövgärdesskolan. Pengarna de sålde för gick delvis till 
sportutrustning och aktivitetsmaterial för sommarlediga ungdomar. 



Ledningsgrupp

Styrelse

Valberedning

Huvudmän

Joakim Hagerius 
Ordförande 

joakim.hagerius 
@gmail.se

Gunnar Sköldeberg 
Sammankallande 

gunnar@gvi.se

Sandra Stene 

Jan Edshage 
Ledamot 

jan@edshage.se

Sabine Söndergaard 
Ledamot  

sabine.sondergaard 
@glimstedt.se

Mikael Jedenberg
mikael.jedenberg

@oijared.se

Anna Näsbom
anna.nasbom
@chalmers.se

Patrick Hansén

Anna Ahlström 
anna 

@fiskebackskyrkan.se

Ulrika Falk

Mikael Kylberg 
Ledamot 

mikael.kylberg 
@molnlycke.com

Jenny Axebrink

Tomas Brunegård 
Ledamot 

tomas.brunegard 
@100x.se

Maria Lorentzon

Agneta Wallenstam 
VIce Ordförande

agneta.wallenstam 
@hotmail.com

Line Fuchs

Isabella Windolf

Britt-Marie  
Ekman-Joelsson

Ledamot 
bm.joelsson 
@gmail.com

Emil Mattsson
Direktor

Katerina Ingenlath

Johanna Korol

Lars Lilled 
Ledamot 
lars.lilled 

@hotmail.com

Adventkyrkan Göteborg

Betlehemskyrkan Göteborg

Bifrostkyrkan

Equmeniakyrkan Bohus-Björkö

Pingstkyrkan Borås

Donsö Missionskyrka

Ekenkyrkan

Fiskebäckskyrkan

Fiskebäcks Equmeniakyrka

Flatåskyrkan

Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet

Hillsong Göteborg

Johannebergs Equmeniakyrka

Kortedalakyrkan

Kristus Konungen katolska församling

Equmeniakyrkan Lerum

Linneakyrkan

Majornakyrkan

Mariakyrkan i Hammarkullen

Matteuskyrkan Majorna

Nimbuskyrkan Öckerö

Rambergskyrkan

Redbergskyrkan

Rosa Huset

Saronkyrkan

Smyrnakyrkan

S:t Jakobs kyrka

Styrsö Missionskyrka

Equmeniakyrkan Sävedalen

Equmeniakyrkan Älvängen

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Verksamheten Göteborgs Räddningsmission är en 
ideell förening på kristen grund. 30 församlingar 
i Göteborgsområdet är dess 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 sociala organisationer, 
skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt 
diakonalt engagemang. Organisationen skall ägna 
uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället 
vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.   

RÄDDNINGSMISSIONEN SKA VERKA FÖR SITT 
UPPDRAG GENOM: 

• Diakonal mobilisering 

• Diakonal handling 

• Diakonal opinionsbildning 

Räddningsmissionen är medlem i Famna 
(Riksorganisationen för idéburen välfärd), GIVA Sverige 
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, medlem i Göteborgs föreningscenter samt 
medlem i organisationen Children of Prisoners Europe 
(COPE).  

ORGANISATIONEN HAR UNDER 2020 FULLFÖLJT SITT 
ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG BLAND ANNAT GENOM ATT: 

• Erbjuda människor i utsatta livssituationer mat, värme, 
kläder, samtal, länkning samt professionellt stöd 

• Erbjuda boende för personer i social utsatthet  

• Driva daglig verksamhet med fokus på kreativitet 
och skapande för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar 

• Arbeta med integration och flyktingfrågor för att 
motverka segregation och isolering   

• Erbjuda professionellt stöd för barn och anhöriga i familjer 
där någon är frihetsberövad  

• Erbjuda en trygg plats för barn och unga med akuta och 
långsiktiga insatser  

• Erbjuda arbetsträningsplatser och professionell handledning 
för arbetslösa som en väg till gemenskap, delaktighet och 
ökad arbetsförmåga 

• Driva butik som säljer matsvinn förmånligt till personer i 
ekonomisk fattigdom 

• Driva opinion i diakonala och samhälleliga frågor 

• Samverka aktivt med huvudmän och andra församlingar i 
diakonalt och samhälleligt arbete   

UNDER ÅRET HAR VI DRIVIT BOENDEVERKSAMHETER I 
OLIKA FORMER:

• Styrmansgatans gruppbostad (psykiatriboende LSS+SOL)  

• Bellmansgatans gruppbostad (psykiatriboende LSS)  

• Vasagatan (tränings- och referensboende) 

• Ability (boende för personer med komplex problematik)  

• Ruth (skyddat boende för kvinnor i prostitution/
människohandel och för kvinnor och barn utsatta för våld i 
nära relation). Drivs i samverkan med Skyddsvärnet.  

• Caroline (boende för äldre kvinnor)  

• Gula villan i Björlanda (boende för ungdomar i och i samband 
med asylprocess) 

• 35:an (övernattningsboende för hemlösa) 

• Station Nord (härbärge för utsatta EU-medborgare)  

• Stödboende för nyanlända/ungdomar genom Hjärterum och 
familjehemsenheten 

• Studentboendet Vasa via Hjärterum  

• Hjärterum (förmedling av bostäder till strukturellt hemlösa) 

• Bostad först (stöd i bostaden åt personer med komplex 
problematik och lång hemlöshet) 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET  

COVID-19
Under de första månaderna av 2020 spreds viruset 
covid-19 över hela världen vilket helt dominerade 
det svenska samhället och Räddningsmissionens 
verksamheter. Pandemin påverkade på många plan. Dels 
direkt av personer som insjuknade av viruset och åtgärder 
som snabbt sattes in för att minska smittspridning. 
Men också indirekt av att de genomförda åtgärderna 
skapade en mängd nya samhällsproblem som exempelvis 
arbetslöshet, ensamhet och psykisk ohälsa. Detta 
påverkade oss alla, inte minst de människor vi finns till för.   

Ända från inledningen av pandemin förde vi dialog med 
smittskyddsläkare i Göteborg hur vi skulle organisera 
verksamheterna för att undvika smittspridning. Vi 
definierar våra verksamheter som samhällsbärande, och 
målet för oss var att ställa om snarare än att ställa in. Så 
gott som alla verksamheter fortsatte därför utan uppehåll 
under året, men ofta under nya former.

EXEMPEL PÅ HUR NÅGRA AV VÅRA VERKSAMHETER 
PÅVERKADES:

Vård- och omsorgsverksamheter  
Vård- och omsorgsverksamheter Inom våra vård-och 
omsorgsverksamheter (gruppbostäder och daglig 
verksamhet) arbetade vi med att ständigt följa de olika 
nya rekommendationer som gavs gällande arbetssätt 
och skyddsutrustning. Rekommendationen har t.ex. 
varit att de boende inte ska ta emot besök från anhöriga 
eller övriga externa personer i boendena. Personalen 
har arbetat med att kompensera så gott det går genom 
att erbjuda mer gemenskap inom boendet och digitala 
besök. I början av pandemin var det en utmaning att få 
fram skyddsutrustning, men tillgången ökade gradvis. 
Stort fokus i dessa verksamheter på att skydda mot 
smittspridning mellan personal och brukare och även 
personal mot personal. Vi fick under året inte in smitta i 
några av våra vård- och omsorgsverksamheter, vilket vi 
känner oss ödmjukt tacksamma över.

 
Frukostcafé  
Vårt frukostcafé för socialt utsatta flyttade under mars 
månad ut serveringen på Vasagatan eftersom lokalerna 
är trånga. Vädret under våren var mestadels fint och 
möjliggjorde en relativt enkel omställning. Istället för att 
äta sin frukost inomhus fick gästerna den serverad på 
gatan. Förändringen fick som konsekvens att vi tappade 
cirka 40% av gästerna. Många saknade gemenskapen inne 
på caféet och att stå på gatan och äta frukost innebar 
också att man blev mer exponerad mot omgivningen. I 
augusti, när smittspridningen var mindre, flyttade vi in 
frukostserveringen igen. Dock införde vi begränsningar i 
hur många som kunde befinna sig i lokalerna samtidigt och 
hur länge man fick sitta. 

MatRätt 
Butiken MatRätt startade 13 mars, bara dagar innan en stor 
del av det svenska samhället stängdes ner. För butikens 
del var utmaningen att få kunderna att hålla avstånd inne 
i och utanför butiken. Ett kösystem upprättades för att 
minska trängseln utanför. I slutet av året infördes också 
en app där man kunde registrera en köplats utan att 
behöva vara fysiskt närvarande. Appen fungerade över 
all förväntan och minskade helt trängseln både inne och 
utanför butiken.  

Soppmässan  
Soppmässorna firades utomhus från och med mars 
ända fram till sommaren med god uppslutning. Efter 
semesteruppehållet flyttade vi in gudstjänsterna till 
Matteuskyrkan, men flyttade sedan ut dem igen när 
smittspridningen tog ny fart under hösten. Under 
november och december firade vi inte mässa på grund av 
risk för smittspridning, men fortsatte servera soppa, be 
och ha gemenskap utomhus.  
 
Huvudkontoret 
Medarbetare på huvudkontoret uppmanades att om 
möjligt arbeta hemma sedan mars månad. Under årets 
sista månader då restriktionerna var som hårdast var det 
endast ett fåtal medarbetare som arbetade i lokalerna. 

Insamling 
Vi befarade att insamlingen skulle minska under året, 
framförallt från stiftelser och företag. En hel del event 
som genererar intäkter kunde heller inte genomföras 
som vanligt, exempelvis Fiskebäcksloppet och olika 
konserter. Men tappet blev inte så stort som vi befarade. 
Vi genomförde dessutom flera nya insamlingskampanjer 
där pandemins effekter för socialt utsatta stod i fokus. 
Dessa kampanjer blev mycket väl mottagna vilket gjorde 
att vi totalt sett höjde vår insamling från från 22,5 mkr (inkl 
testamente 2,5 mkr) till 23,3 mkr. 

 
Kommunikation 
Under hela pandemin har vi informerat personalen 
regelbundet med ny information och förändrade riktlinjer. 
Arbetet har letts av direktor, ledningsgrupp samt en 
tillfällig beredskapsgrupp som mötts 1-2 gånger per vecka 
ända sedan mars månad. Vi har också haft ett särskilt 
fokus för på medarbetarnas psyko-sociala arbetsmiljö och 
försökt fånga upp eventuell oro och frågor.

OPINIONSBILDNING
På grund av vårt fokus med att hantera pandemin 
och att vi dessutom gjorde en neddragning på 
kommunikationsresurser i slutet av 2019 har vårt 
proaktiva opinionsbildande arbete varit lägre än tidigare 
år. Vi har däremot förekommit i åtminstone ett 50-tal 
tidningsartiklar, debattartiklar, radio- och tv-reportage. 
En viktig förändring som vårt opinionsbildande arbete 
bidrog till under året var att Kriminalvården ändrade sina 
rutiner vilket möjliggjorde för videosamtal mellan intagna 
föräldrar och barn på utsidan. (På grund av pandemin var 
fysiska möten mellan intagna föräldrar och barn på utsidan 
förbjudna under stora delar av året). 

 
Exempel på medieexponering under året:

Om vår skolsatsning  

• Artikel i Dagen – ”Räddningsmissionen startar sin första 
skola”  

• Gert Gelottes krönika i ETC - ”Målet är en skola i 
världsklass för barnen från Opaltorget” 

Om hemlöshet / social utsatthet 

• Artikel i Expressen - Benita vräktes utan skäl för en 
obetald månadshyra och fick låna en lägenhet via 
Räddningsmissionen 

• Artikel i Faktum – ”Hilton för hemlösa”, om vårt 
akutboende 35:an 

• Debattartikel i GT - Emil Mattsson: ”Med bättre 
samverkan kan fler få en bostad i Göteborg”  

• Debattartikel i SvD - Ulrika Falk tillsammans med bland 
andra Amnesty: ”Undermålig rapport om  
EU-medborgare” 

• Reportage i SVT om vårt frukostcafé - 
”Hjälporganisationer rustar för Corona” 

• Intervju i SVT - Madeleine Forsén om prostitution och 
sexköp 

• Reportage i P3 - ”Socialministern: ingen nationell 
hemlöshetsplan för hemlösa” 

• Artikel i GP – RM:s medarbetare Ari Skov-Hansen 
intervjuas om sin resa från missbruk till tillfrisknande: 
”Här brinner ljus för de som förlorade mot missbruket”  

Om vårt volontärprojekt för ensamma äldre 

• Artikel i GP - ”Lillemor och Cecilia hittade vänskapen i 
Räddningsmissionens volontärprojekt” 

Om MatRätt 

• Reportage i P4 Göteborg - Ny butik ska rädda matsvinn 

• Artikel i GP - ”Nu öppnar Göteborgs första butik med 
matsvinn” 

Om det offentligas brist på ansvarstagande för barn som 
har en frihetsberövad förälder 

• Debattartikel i ETC - Emil Mattsson och Line Fuchs m.fl.: 
”Socialministern låter barn till frihetsberövade falla 
mellan stolarna” 

• TT-artikel som publicerades i lång rad tidningar, bland 
andra SvD och GP - ”Vi vill ge barn rätt till videosamtal”. 
Här argumenterade vi för att barnen skulle få möjlighet 
att träffa sina frihetsberövade föräldrar digitalt när 
pandemin omöjliggjorde fysiska möten. 

• Artikel i GP - Line Fuchs, verksamhetschef för Solrosen, 
med anledning av att riktlinjerna ändrades så att barn till 
slut kunde träffa sin frihetsberövade förälder digitalt 

• Debattartikel i SvD tillsammans med Bufff och 
Erikshjälpen - ”Cyniskt använda barn som verktyg mot 
gäng” 
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COMMUNITYSKOLA – FÖRBEREDELSE FÖR 
SKOLSTART 
Under flera år har Räddningsmissionen förberett 
för att kunna starta en egen grundskola i något av 
Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden. Under 
året hittade vi lokaler vid Opaltorget i Tynnered som 
möjliggör en uppstart. Målet är att RM Education AB, 
Räddningsmissionens skolbolag, startar 7-9-skola i 
lokalerna i augusti 2021. 

NYA VERKSAMHETER - KULTURLABBET OCH 
MEDIATORGET  
Den 1 juni tog vi över verksamheterna Kulturlabbet och 
Mediatorget av studieförbundet Sensus. Kulturlabbet 
och Mediatorget erbjuder daglig verksamhet för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar och som är 
intresserade av skapande, konstnärligt arbete samt 
media. Själva växlingen av huvudman gick smärtfritt. 
Däremot har verksamheterna under året fått ställa om och 
göra stora anpassningar under pandemin. Handledarna 
och deltagarna har fått hitta alternativa lösningar för 
att nå ut med sin konst. Under delar av året har vi fått 
begränsa antalet deltagare i verksamheten för att arbeta 
förebyggande med att motverka smitta.

NY VERKSAMHET - SKYDDSLÄGENHETER FÖR 
KVINNOR OCH BARN   
Vi har under året startat upp en liten ny verksamhet 
där vi erbjuder skyddslägenheter där vi ger skydd och 
stöd till kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation. 
Verksamheten påbörjades utifrån ett ökat behov under 
pandemin, men vi bedömer att behovet kommer att finnas 
även i framtiden. 

NY VERKSAMHET - MATRÄTT  
Vi startade i mars upp butiken MatRätt vid Flatås torg 
som säljer matsvinn till personer i ekonomisk utsatthet. 
Verksamheten har tre mål: att minska matsvinnet, att 
bekämpa matfattigdom samt stötta personer att närma 
sig arbetsmarknaden genom arbetsträning. Finansieringen 
till uppstarten på 1,6 mkr möjliggjordes genom riktade 
externa medel från offentliga aktörer, stiftelser, företag och 
församlingar och belastade inte vår ordinarie insamling. 
Uppstarten gick över förväntan. Vid årets slut hade 
butiken 3600 medlemmar (som lever på motsvarande 
försörjningsstödsnivå eller lägre), 700 kunder per vecka och 17 
arbetstränare. Totalt tog man under december månad emot 
cirka 3 ton matsvinn per dag.

BJÖRLANDA  
År 2019 valde kommunen att avsluta avtalet Boende utan 
stöd, vilket betydde att vi inte längre fick några placeringar 
till Björlandabo, det boende med 20 rum som vi byggde 2016 
i samband med flyktingmottagandet. Eftersom vi inte längre 
fick några placeringar i boendet hyr vi sedan 2020 ut det till 
ett byggbolag som använder det som temporärt boende för 
sina anställda.  

  

NYTT TILLSTÅND PÅ STYRMANSGATANS GRUPPBOSTAD  
Styrmansgatans gruppbostad har tidigare haft en våning där 
vi erbjudit plats utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och en våning 
där vi erbjudit plats enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) De senaste åren har vi sett en 
nedgång av förfrågningar om plats på vår våning på

Styrmansgatan där vi erbjuder SoL-placeringar, detta beror 
på att målgruppen i större utsträckning beviljas en plats 
enligt lagstiftningen LSS. Vi fick under året tillstånd av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att vara huvudman 
även för LSS-verksamhet på vår tidigare SoL-våning. Det nya 
tillståndet har gett oss möjlighet och en flexibilitet att möta 
och ge stöd till människor i behov av en plats i gruppbostad 
oavsett vilken lagstiftning som ligger till grund. Detta har 
redan gett effekten att boendet under 2020 blev fullbelagt 
igen och vi ser en stor efterfrågan av platser.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

BESLUT OM RENOVERING AV GRUNDSKOLA 
Räddningsmissionens styrelse beslutade i januari 2021 att 
påbörja en ombyggnation av Familjebostäders lokaler vid 
Opaltorget i Tynnered för att förbereda för skolstart. Vid 
ett extrainsatt styrelsemöte den 1 mars togs det formella 
beslutet av styrelsen att gå vidare mot skolstart av 
Communityskolan i Tynnered i augusti 2021. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Vår omsättning ökade med ca 14,8 mkr jämfört med 2019. 
Vi gjorde också ett positivt resultat på 11,6 mkr. Det finns 
främst sex orsaker till det goda resultatet: 

1. Efter ett ekonomiskt utmanande år 2019 drog vi 
i slutet av 2019 ner på kostnader i flera delar av 
organisationen. Dessa kostnadsbesparingar gav effekt 
under hela 2020. 

2. I början av pandemin fick vi statligt stöd i form av 
minskade arbetsgivaravgifter och ersättning för 
karensavdraget. Dessutom permitterade vi ett 
antal medarbetare under några månader i början av 
pandemin eftersom vi fick tydliga indikationer på att 
våra medel från stiftelser, företag och externa event 
drastiskt skulle minska. 

3. I samband med försäljningen av vandrarhemmet i 
Vallersvik 2018 skulle vi av den nya ägaren Derome 
få de sista två miljonerna utbetalda när den nya 
detaljplanen för området vunnit laga kraft. Det gjorde 
den 2020 och två miljoner betalades därmed ut till 
Räddningsmissionen. 

4. Beläggningen har varit hög i alla avtalsfinansierade 
verksamheter under året. Eftersom intäkterna i 
dessa verksamheter helt styrs av antal placeringar är 
beläggningen en mycket viktig faktor.  

5. Insamlingen överträffade budget trots pandemin. 
Insamlingen från privatpersoner (exkl. testamente) var 
ca 4 mkr högre än 2019.

6. MatRätt, vår nyetablerade matbutik, överträffade sin 
budget.   

TESTAMENTEN  
Under hösten 2020 fick vi besked om flera 
testamentesgåvor som hade tillägnats 
Räddningsmissionen. Inga av dessa testamenten kom oss 
tillhanda under året 2020, men tros göra det under 2021. 
Totalt bör de testamenten vi har fått information om bidra 
med totalt cirka 6 mkr till vårt arbete. Vi känner en stor 
ödmjukhet över det stora förtroendet som dessa personer 
visat vår verksamhet.

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA 
INSTRUMENT
Vi har under 2020 låtit Söderberg & Partner förvalta 12 mkr 
i enlighet med en placeringspolicy utifrån GIVA Sveriges 
riktlinjer. Medlen kom framförallt från försäljningen av 
Björlanda prästgård 2018. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR  
PERSONALFRÅGOR  
2020 har varit präglat av pandemin, och behovet av att 
hitta andra sätt att mötas. Vi har under året fortsatt mötts 
för personalledarträffar var sjätte vecka för våra chefer och 
samordnare. Under större delen av 2020 har träffarna varit 
digitala. Fokus har legat på delaktighet, öka samarbete 
mellan verksamheter, höja kunskap och kompetens samt 
förbättra kommunikationsflödet i organisationen. Vi har 
mötts i beredskapsgrupper för att följa läget, och haft ett 
högt tempo i internkommunikationen vilket vi fått positiv 
respons för från våra medarbetare.  

Trots pandemin har vi kunnat erbjuda våra medarbetare 
trygga anställningar. Under några månader var vi 
tvungna att permittera ett 20-tal medarbetare, men 
från 1 september var alla åter i full tjänst, tack vare 
förmågan att ställa om till situationen i såväl ekonomi 
som verksamhet. I början av året anställdes tre nya 
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medarbetare i samband med öppningen av MatRätt - en 
butik med hållbarhetsfokus som arbetar för att motverka 
matsvinn och matfattigdom, samtidigt som vi ger 
möjlighet för människor att närma sig arbetsmarknaden. I 
samband med att vi tog över en daglig verksamhet i juni, 
Kulturlabbet, välkomnade vi ett 15-tal nya medarbetare.   

Räddningsmissionen är knuten till kollektivavtalet Vård 
och Omsorg som är undertecknat av Arbetsgivaralliansen 
och ett antal fackförbund. Under 2020 genomfördes ingen 
ordinarie lönerevision på grund av pandemin. De flesta av 
våra medarbetare fick istället en retroaktiv engångssumma 
utbetalat i enlighet med det nya avtalet som ingicks 
inom ramen för vårt kollektivavtal i slutet av året.  Trots 
en pandemi där medarbetare tvingats stanna hemma för 
minsta förkylningssymtom har sjuktalen inte skenat iväg. 
Här en jämförelse mellan de senaste åren. 

2017 – 4,9 % 

2018 – 5,5 % 

2019 – 7,0 % 

2020 – 8,6 % 

Räddningsmissionens medarbetare har tillgång till 
friskvårdsbidrag och SOS international, ett psykosocialt 
medarbetarstöd. I samverkan med bland annat St Lukas 
erbjuder vi även chefsstöd och handledning.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET  
Vi strävar efter att i hela organisationen välja miljömässigt 
hållbara alternativ vid inköp och att prioritera resande med 
låg miljöbelastning.  

 
SOCIAL HÅLLBARHET  
Göteborgs Räddningsmission har arbetat för social 
hållbarhet i snart 70 år. På egen hand och i samverkan med 
våra samverkanspartners, utvecklar vi innovativa modeller 
för ett hållbart samhälle. Social Hållbarhet innebär för RM 
inte bara hur och varför vi möter våra brukare och gäster. 
Social hållbarhet ska också återspeglas i hur vi organiserar 
verksamheten, hur vi betraktar frågor om makt, delaktighet 
och insyn och hur vi aktivt motverkar diskriminering 
och orättvisor överallt i organisationen. Vi upplever för 
närvarande att det är lätt att rekrytera kompetenta 
medarbetare. RM attraherar engagerade människor som 
delar våra värderingar om social hållbarhet. 

MATRÄTT – EXEMPEL PÅ HÅLLBAR VERKSAMHET I 
MÅNGA DIMENSIONER  
Under året startade Räddningsmissionen butiken MatRätt 
som säljer matsvinn till personer i ekonomisk utsatthet. 
Butiken är ett gott exempel på en verksamhet som är 
hållbar i alla tre dimensioner. Miljömässigt för att den 
varje dag räddar cirka 3 ton matsvinn som annars skulle 
ha kastats, socialt för att den är med och utjämnar 
livsförhållande samt ger möjlighet till sysselsättning och 
arbetsträning, och ekonomiskt för att den är ett exempel 
på cirkulär återvinningsekonomi.

FRAMTIDA FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Vi har som avsikt att starta en egen grundskola i Tynnered 
i augusti 2021. Grundskolan kommer formellt att drivas 
av RM Education AB, ett bolag helägt av Göteborgs 
Räddningsmission. Vi kommer även arbeta för att den 
första skolan kompletteras av ytterligare någon eller några 
nya skolor inom de närmaste fem åren. 

Förutsatt att inflödet av livsmedel till MatRätt fortsätter 
öka kommer vi så småningom vilja låta MatRätts 
verksamhet växa för att på sikt nå fler personer i 
ekonomisk fattigdom.  

Under året kommer vi om årsstämman så beslutar att 
undersöka förutsättningarna för att bli mer nationella. 
Antingen genom att gå in i en befintlig nationell 
paraplyorganisation, exempelvis Hela människan, och/
eller att starta upp verksamheter på fler ställen i Sverige. 
Ambitionen är att presentera ett förslag till årsstämman 
2022.  

FÖRVALTNING 
Styrelsen har mötts sju gånger för ordinarie 
sammanträden. Ett av dessa var ett förlängt strategimöte. 
Deltagandet på de ordinarie styrelsemötena var i snitt  
89 % (86 % 2019). Utöver de ordinarie styrelsemötena har 
ett konstituerande styrelsemöte genomförts.

STYRELSE 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

• Joakim Hagerius, ordförande 

• Agneta Wallenstam, vice ordförande 

• Britt-Marie Ekman-Joelsson 

• Tomas Brunegård 

• Jan Edshage 

• Mikael Kylberg 

• Sabine Söndergaard 

• Lars Lilled 

Styrelsen uppbär inget arvode för sitt uppdrag. 

 VALBEREDNING 

Valberedningen har under året bestått av följande 
personer: 

• Gunnar Sköldeberg, sammankallande 

• Mikael Jedenberg 

• Anna Näsbom 

• Anna Ahlström  

 Valberedningen uppbär inget arvode för sitt uppdrag. 

 

LEDNINGSGRUPP 

Organisationens ledningsgrupp leds av direktor och har 
bestått av följande personer: 

• Emil Mattsson, direktor 

• Jenny Axebrink 

• Ulrika Falk 

• Line Fuchs 

• Patrick Hansén  

• Katerina Ingenlath  

• Johanna Korol 

• Maria Lorentzon 

• Sandra Stene 

• Isabella Windolf (föräldraledig under delar av året) 
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Föreningen Göteborgs Räddningsmission, Org. nr 857202-5974

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Årsredovisning 2020

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)

Till stämmans förfogande står

Balanserad vinst 16 811

Årets Resultat 11 633

28 444

Styrelsen föreslår att

Ingen ny fördelning av 
ändamålsbestämda medel sker

I ny räkning överföres 28 444

EGET KAPITAL Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 1010 18 711 -2 910 16 811

Vinstdisposition -2 910 2 910 0

Årets resultat 11 633 11 633

Utgående balans 1010 15 801 11 633 28 444

RESULTAT OCH STÄLLNING (i kkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 107 522 92 746 105 026 120 975 136 652

Resultat efter finansiella poster 11 633 -2 910 8 695 -2 595 4 639

Balansomslutning 48 435 36 612 44 838 51 488 69 930

Soliditet 59% 46% 44% 21% 19%

Kassalikviditet 261% 191% 180% 115% 84%

Resultaträkning (belopp i kkr)

RÖRELSENS INTÄKTER M.M. NOT 2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Insamlade medel 2 23 315 22 485

Bidrag 2 18 174 18 569

Vårdersättning/Hyresintäkter 56 106 44 266

Övriga intäkter 4 9 926 7 426

Summa 107 521 92 746

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Verksamhet 7 509 7 736

Personalkostnader 6 63 330 63 572

Lokalkostnader 17 572 15 771

Avskrivningar 848 1 168

Övriga kostnader 5, 7 6 525 7 319

Summa 95 784 95 566

Rörelseresultat 11 737 -2 820

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella kostnader 104 90

Resultat efter finansiella poster 11 633 -2 910

Årets Resultat 11 633 -2 910
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TILLGÅNGAR

Balansräkning (belopp i kkr)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 2020-12-31 2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & mark 8 4 914 4 983

Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 422 566

Inventarier 10 408 772

Summa anläggningstillgångar 5 744 6 321

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar koncernföretag 11 50 50

Summa anläggningstillgångar 5 794 6 371

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 807 7 116

Övriga fordringar 16 73 350

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 111 4 874

11 991 12 340

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 15 12 227 8 227

Kassa och bank 19 18 423 9 674

Summa omsättningstillgångar 42 641 30 241

SUMMA TILLGÅNGAR 48 435 36 612

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansräkning (belopp i kkr)

EGET KAPITAL NOT 2020-12-31 2019-12-31

Balanserat resultat 15 801 18 711

Årets resultat 11 633 -2 910

27 434 15 801

Ändamålsbestämda medel 1 010 1 010

1 010 1 010

Summa eget kapital 28 444 16 811

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till Kreditinstitut 14, 18 3 000 3 000

Övriga långfristiga skulder 632 936

Summa långfristiga skulder 3 632 3 936

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 848 1 930

Övriga skulder 17 2 668 2 402

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 13 11 843 11 533

Summa kortfristiga skulder 16 359 15 865

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 435 36 612
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Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 2020-12-31 2019-12-31

Rörelseresultat 11 737 -2 820

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 848 1 168

Finansiella kostnader -104 -90

Betald skatt -703 -234

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 11 778 -1 976

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR  
AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kundfordringar 1 309 5 212

Förändring av kortfristiga fordringar -257 213

Förändring av leverantörsskulder -82 101

Förändring av kortfristiga skulder 576 -4 842

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 324 -1 292

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggningstillgångar -271 -103

Förändring inventarier 0 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -271 -153

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån -304 -341

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -304 -341

Årets kassaflöde 12 749 -1 786

Likvida medel vid årets början 17 901 19 687

Likvida medel vid årets slut 15, 19 30 651 17 901

Förändring Likvida medel 12 750 -1 786

Noter
NOT 1

 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande 
riktlinjer för årsredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN
INTÄKTSREDOVISNING
Med intäkt menas 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. (Giva Sveriges styrande riktlinjer för 
årsredovisning.)

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.

MATERIELLA 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:

FORDRINGAR
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. 

BYGGNADER ANTAL ÅR: 50

Avskrivningar enligt plan per år har
gjorts enligt följande

Fordon 33%

Inventarier 33%

Fastighet - byggnadsvärde 2%

Investeringar i annans fastighet Verksamhetsanpassad efter avtal

NOT 2 INSAMLADE MEDEL

GÅVOR SOM REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN

Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2020 2019

Allmänheten 11 484 7 383

Företag 4 143 4 362

Testament. medel 0 2 474

Externa stiftelser och fonder 7 688 8 266

Summa 23 315 22 485

Externa bidrag fördelar sig enligt följande: 2020 2019

Kommun 2 521 2 353

Länsarbetsnämnd 471 305

Merkostnadsersättningar (Fas 3) 420 392

Övriga Externa såsom EU, Arvsfonden, Tillväxtverket 14 762 15 519

Summa 18 174 18 569

GÅVOR SOM INTE REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare, 
annonsutrymme, hyra, mat och tjänster. Organisationen avser därför att skapa 
och säkerställa att från 2020 starta upp att mäta och värdera detta på ett bra 
sätt. För att kunna ge en förenklad bild av dessa gåvor kommer schabloner 
användas vid beräkningarna på sådant man inte kan få värdet på.

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.
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INSAMLINGSKOSTNADER

Verksamhetskostnader 3 150 2 706

Personalkostnader 2 774 2 435

Övriga kostnader 250 158

Avskrivningar 0 30

Totalt 6 174 5 329

ADMINISTRATIONSKOSTNADER (OH) 

Verksamhetskostnader 356 459

Personalkostnader 7 088 6764

Lokalkostnader 1 409 1500

Övriga kostnader 2 544 2765

Avskrivningar 339 384

Totalt 11 736 11 872

ÄNDAMÅLSKOSTNADER HEMLÖSHET &  
SOCIAL EXKLUDERING

2020 2019

Café Vasagatan & uppsökande verksamhet/
fältarbete

3 441 3 740

Övernattningen 35:an 4 410 4 368

Naturagåvor/Transport/ 
Arbete&Sysselsättning/Matbank/MatRätt

5 998 3 675

Arvsfondsprojekt Rättvis teater 170 742

Totalt 14 019 12 525

 ÄNDAMÅLSKOSTNADER  
UTSATTA EU-MEDBORGARE

Familjecenter/Utsatta EU-medborgare 1 235 2 663

Station Nord 3 032 3 300

FEAD - ESF-Projekt 3 850 3 239

Totalt 8 117 9 202

ÄNDAMÅLSKOSTNADER BARN & FAMILJ

Barnrätt/Barnperspektiv 1 479 1 609

Community School/Vinnova 2 092 1 917

Framtidsspår 1 523 940

Solrosen 3 222 3 567

Svängdörren/Bergsjön/Karibu 502 854

Totalt 8 818 8 878

ÄNDAMÅLSKOSTNADER UTSATTA KVINNOR/ 
AGORA/INTEGRATION

Agora/Utsatta Kvinnor/öppet hus 2 806 2 630

Totalt 2 806 2 630

KOSTNADER AVTALSFINANSIERADE VERKSAMHETER

Overheadkostnader Avtalsområdet 0 1 276

Ensamkommandearbetet/Mobila Teamet/18+ 0 2 562

Björlanda/Hemlösa Barnfamiljer 481 1 742

Vasavåningen/Vasabo 1 114 1 566

Boendeteamet 3 123 4 026

Styrmansgatan 10 313 10 723

Bellmansgatan 5 880 5 568

Ability 3 895 3 756

Familje-/fadderverksamheten 7 515 5 904

Hjärterum 6 157 6 456

Kvinnojoursarbete 0 173

Kulturlabbet 4 778 409

NAV-Pastorer 858 960

Totalt 44 114 45 121

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER 2020 2019

Utförda tjänster/Samarbeten 2 319 7 129

Maträtt-försäljning 5 121 0

Övrigt 342 297

Intäkter avyttring Materiella anläggningstillgångar 2 144 0

Totalt 9 926 7 426

NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER 2020 2019

Förbrukningsinventarier/material 1 304 1 512

Kontorskostnader 1 916 2 055

Resor och transporter 1 445 2 051

Konsulter och övriga köpta tjänster 658 499

Försäkringar, bevakning och larm 358 212

Bank, post och föreningsavgifter 498 402

Revision- och tillsynsavgifter 183 365

Övrigt 163 223

Totalt 6 525 7 319

NOT 6 PERSONAL 2020 2019

Medelantalet anställda*

Kvinnor 72 64

Män 41 40

Totalt 113 104

* Antalet är här baserat på mängden tillsvidare- och visstidsanställa under året. 
Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer.
Totalt har organisationen haft 245 (247) anställda individer. Dessutom 
har uppskattninsgvis 165 (352) volontärer/frivilligarbetare arbetat inom 
Räddningsmissionen under det gångna året. Antalet är uppskattat. Aktiva 
volontärer minskade jämfört med föregående år på grund av pandemin. Många 
av våra volontärer tillhör riskgrupp och de flesta av våra verksamheter har inte 
kunnat ta in externa personer på grund av smittorisken. Värdet av dessa ideella 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  

Löner och andra ersättningar 2020 2019

Styrelse - -

Direktor 752 755

Övriga anställda 42 599 43 182

Totalt 43 351 43 937

Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda 2 699 3 160

Pensionskostnader för Direktor 134 156

Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 741 14 694

Övriga Personalkostnader 3 405 1 625

Totalt 19 979 19 635

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 3 3

Män 5 5

Totalt 8 8

Avtal om avgångsvederlag

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

NOT  7 LEASING

Organisationen leasar framför allt kontorslokaler samt bilar som sammantaget 
är av betydande belopp. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till Bilar 391 kkr, 
Lokaler 13 922, totalt 14 313 (13 390).
Den större ökningen på lokaler har mestadels med projekt Hjärterum att göra.
Framtida Leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 2-5 år Senare än 5 år

Bilar 36 13 0

Lokaler 13 415 11 355 0

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.

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 480 5 480

Utrangering Försäljning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 480 5 480

Ingående avskrivningar enligt plan -497 -428 

Årets avskrivningar enligt plan -69 -69

Återföring avskrivningar utrangering försäljning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -566 -497

Utgående planenligt restvärde 4 914 4 983

Not 9 nedlagda utgifter för annans fastighet 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 3 368 3 592

Utrangering försäljning 0 -224

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 368 3 368

Ingående avskrivningar enligt plan -2 802 -2 760

Återföring avskrivning vid försäljning 0 224

Årets avskrivningar enligt plan -144 -266

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 946 -2 802

Utgående planenligt restvärde 422 566

NOT 10 INVENTARIER 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 6 595 9 018

Utrangering/Försäljning 0 -2 525

Årets inköp 271 102

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 866 6 595

Ingående avskrivningar enligt plan -5 823 -7 516

Återföring avskrivning vid försäljning 0 2 525

Årets avskrivningar enligt plan -635 -832

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 458 -5 823

Utgående planenligt restvärde 408 772

NOT 11 ANDELAR KONCERNAFÖRETAG 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 50 0

Förvärv 0 50

Utgående redovisat värde 50 50

Antal 
andelar

Andel 
i %

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

RM Education AB  
559194-6909 100 100 50 50

Specifikation av organisationens 
aktier i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
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Göteborg 2021-03-12    
Styrelsen för föreningen Göteborgs Räddningsmission      
 
       
            
Joakim Hagerius, Ordförande                 Britt-Marie Ekman-Joelsson               Jan Edshage   
  

Agneta Wallenstam                          Tomas Brunegård                  Mikael Kylberg 
 
       
       
       
           
Sabine Söndergaard       
       

Lars Lilled

NOT 16 ÖVRIGA FORDRINGAR 2020 2019

Inkommande medel bank 0 25

Lönebidrag 0 59

Skattefordran 73 243

Övrigt 0 24

Totalt 73 351

NOT 17 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2020 2019

Personalens källskatt 1 104 984

Sociala Avgifter, Löneskatt 1 295 1 110

Övrigt 269 308

Totalt 2 668 2 402

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER 2020 2019

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Fastighetsinteckningar Brämaregården 50:17 3 400 3 400

Totalt 4 900 4 900

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

2020 2019

Förskottsbetalda hyror och andra bidrag 1 477 1 957

Förskottsbetalda intäkter från stiftelser, kommun etc 6 317 7 072

Övriga upplupna kostnader 1 257 93

Upplupen lön och semester inkl sociala avgifter 2 792 2 411

Totalt 11 843 11 533

NOT 14 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019

Fastighetsskulder 3 000 3 000

Billån Volkswagen Finans 447 751

Klientmedel 185 185

Totalt 3 632 3 936

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

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2020 2019

Förutbetald hyra 1 877 1 906

Upplupna Intäkter 3 585 2 470

Övriga förutbetalda kostnader 649 498

Totalt 6 111 4 874

NOT 19 LIKVIDA MEDEL 2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 87 153

Postgirotillgodohavanden 1 881 67

Banktillgodohavanden 16 455 9 454

Totalt 18 423 9 674

NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2020 2019

VPC-konto SE Banken & Swedbank 20 20

Kapitalförvaltningskonto Söderberg & Partner 12 000 8000

Klientmedel Stiftelse 185 185

Övr värdepapper 22 22

Totalt 12 227 8 227

NOT 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Smittspridningen av Covid-19 var fortsatt hög i samhället under de första 
månaderna av 2021. Vi arbetar vidare utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Fram tills denna årsredovisning gick i tryck har vi inte haft 
allmän smittspridning i våra verksamheter. Räddningsmissionens styrelse 
beslutade i januari 2021 att påbörja en ombyggnation av Familjebostäders lokaler 
vid Opaltorget i Tynnered för att förbereda för skolstart av Communityskolan i 
Tynnered i augusti 2021.

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 2020. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 30-50 i dokumentet 
Årsberättelse. 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 2020 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 förtroendevalde 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 misstag. 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 misstag. 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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 
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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 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 eventuella 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 2020 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 2021-03-12     
      
      
      
Björn Ellison     Magnus Zingmark

Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor 

Eva Erlandsson är pastor och jobbar som verksamhetsledare 
för Gatukyrkan på Räddningsmissionen. Hon finns bland 

annat på vårt Frukostcafé Vasa för människor i hemlöshet & 
social utsatthet, samt ansvarar för våra soppmässor. En gång i 
månaden skriver Eva en krönika som vi delar på sociala medier 

och i tidningen Din Nästa.  
 

Du hittar alla Evas krönikor på  
raddningsmissionen.se/evaskronikor
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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?  

johanna.salenfalk@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!

Räddningsmissionen raddningsmissionen

Läs mer om oss på www.raddningsmissionen.se


