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I stormens öga är det lugnt

Slutet på 2008 präglades av rapport efter rapport om en djup ekonomisk kris i världen, i Sverige 
och inte minst i Göteborg.  Många beskriver krisen som den värsta låg konjunkturen på länge. 
Under årets sista månad varslades tusentals personer om uppsägning. Många av de varslade är 
unga personer som fick sin första anställning för inte alls länge sedan. Många familjer är extra 
hårt drabbade eftersom båda familjeförsörjarna har blivit uppsagda. En del kommer att behöva 
sälja sitt nyss köpta hus, andra kommer att bli av med sitt hyreskontrakt.

Vi på Göteborgs Räddningsmission möter dagligen människor med oro inför framtiden. Oro 
och rädsla över att förlora sitt hem eller arbete, oro över hur man ska klara av sin egen och/eller 
familjens försörjning, oro över var man ska tillbringa natten eller få en måltid. Många unga ögon 
saknar lyster om en hoppfull framtid. 

Vilka konsekvenser som kommer ur krisens spår är svåra att ana. Arbetslöshet, utslagning, hem-
löshet, hopplöshet och psykisk ohälsa är några av följderna som många kommer att behöva 
hantera. Det vi vet är att många människor, barn, unga eller vuxna kommer att behöva stöd i att 
möta dessa och andra svårigheter. 

Räddningsmissionens organisationsidé lyder såhär:
”Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap”

Idag, imorgon och framöver vill vi på Räddningsmissionen skapa rum för förändring för alla som 
har behov av det. Mer än någonsin vill vi kunna erbjuda barn, unga och vuxna möjlighet att finna 
lugn mitt i stormens öga. Möjlighet till att bli bemött i ögonhöjd, få en stunds ro att samla krafter 
och vara bättre rustad att kunna möta livets många gånger svåra utmaningar.  Möjlighet att få 
stöd för att kunna förändra en utsatt situation och gå vidare i livet. 

Med ödmjukhet vill vi tacka Räddningsmissionens medarbetare, styrelse, gåvogivare, uppdragsgi-
vare, sponsorer och vänner som dagligen skapar rum för förändring. 

Låt oss fortsätta med vårt arbete under 2009.

Verónica Morales och Mikael Albertsson
Tf. direktorer under Anna Lundbäcks föräldraledighet
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4:E VÅNINGEN HAR BLIVIT BEHANDLINGSHEM

”OERHÖRT MYCKET 
BÄTTRE ÄN FÄNGELSE"
När Max Olsson fick chansen att omvandla fängelsestraffet till kontrakts-
vård tvekade han inte. Sedan augusti bor han på Räddningsmissionens 
behandlingshem ”Fjärde våningen”.
– Det är oerhört mycket bättre än med fängelse, säger han.

text: jenny palm  foto: åsa dahlgren

På Max Olsson rum på Fjärde våningen råder det 
lätt kaos. Rummen har just blivit visiterade av 
personalen, för att de ska försäkra sig om att det 

inte finns droger eller alkohol där. Max blev godkänd. 
Rummet är litet men funktionellt. Det finns en säng 
och ett skrivbord. Väggarna domineras av bilden på 
Minna, femåriga dottern och teckningen hon gjort till 
honom.
 – Det var en av anledningarna till att jag ville vara 
just här. Jag får vara med Minna så mycket jag vill, 
säger han. Hon får även sova över och det är inte 
säkert att hon skulle få göra någon annanstans.

Såg sig inte som kriminell
Max växte upp i Majorna på 1980-talet. Han själv, 
liksom de flesta av hans kompisar, var skilsmässobarn. 
Att slåss och stjäla, det var något som ”alla” gjorde. 
Under den här tiden var det inne så kallade kickers, 
gäng som drog omkring och slogs. De uppfattade ald-
rig sig själva som brottslingar.
 – Nej, faktiskt inte. Alla slogs på stan, vi såg inte 
det som något kriminellt, säger han.
Alkoholen fanns med i bilden och det tog inte lång tid 
innan drogerna gjorde entré. Och vilken entré!
 – Jag tyckte betydligt bättre om mig själv på amfe-
tamin, jag blev trevligare, social på ett annat sätt, säger 
han.
Droger är som bekant inte gratis och missbruket skulle 

finansieras. Världen omkring honom blev allt mer kri-
minell. När han var 19, väntade första fängelsestraffet. 
Och det skulle följas av fler.

”Fängelse gör ingen bättre”
 – Fängelse gör ju ingen bättre direkt. Det blir bara 
hårdare och hårdare. Det känns som om de tar bort allt 
sådant som gör livet drägligt inne på anstalten. 
Ge några exempel?
 – Det blir strängare regler kring träning, för utom-
husvistelser och så där.
För fem år sedan började dock livet se bättre ut. Han 
fick fast jobb och bodde med ensamt ansvar för lilla 
dottern, efter att mamman hade lämnat dem. Men dro-
gerna fanns där hela tiden.
 – Ja, och även om det inte var så ofta, var jag alltid 
trött. Alltid.
 Envisa kreditskulder gjorde att ekonomin var på 
ruinens brant och i april 2008 dömdes Max för en 
mängd olika brott, misshandel, narkotikabrott och 
grov stöld, är några exempel. Men det blev också vänd-
punkten.
 – Jag ansökte om kontraktsvård och fick det. Och 
så hamnade jag här, på Fjärde våningen. Det är väl-
digt lugnt och avslappnat här. Jag gillar också att det 
bara är män här, jag tror det blir mer anspänningar på 
mixade boenden, säger han.
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"Rummet är litet men funktionellt. Det finns en säng 
och ett skrivbord. Väggarna domineras av bilden på 
Minna, femåriga dottern och teckningen hon gjort till 
honom."
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Renodlat behandlingshem
Under 2008 blev Fjärde våningen ett renodlat behand-
lingshem. Hit kommer man på ett av tre olika sätt. 
Antingen är man här som Max, på kontraktsvård, eller 
så avslutar man ett fängelsestraff här istället för att sitta 
tiden ut på anstalt, så kallad vårdvistelse. Den tredje 
möjligheten är att komma hit via socialtjänsten, genom 
solplacering.
 På Fjärde våningen är det frihet under ansvar som 
gäller - parat med en viss dos kontroll. Urinprov lämnar 
alla tre gånger i veckan och det är nolltolerans mot såväl 
alkohol som droger. 
 – Ja, ingen får vistas här om de inte är rena, säger 
Tomas Dahlberg, behandlingsansvarig och Max kontakt-
person. 
 Fjärde våningen har plats för 12 klienter och trycket 
är stort.
 – Vi är i princip fullbokade hela tiden och vi får 
många förfrågningar från anstalterna, säger han. 

Livet efter behandlingen
Det dagliga livet på Fjärde våningen kretsar mycket 
kring behandling. Här har man valt att arbeta med kom-
binationer av evidensbaserade metoder. Man använder 
sig av de tre första stegen av 12-stegsmodellen, med 
återfallprevention och med familjen, som ofta är en vik-
tig del. Den sista delen av behandlingen inriktar sig på 
frågor som rör livet efter behandlingen.
 Att ta steget från ett kriminellt liv med droger till att 
sköta sig, hålla sig på rätt sida och göra det som förvän-
tas av en, är svårt i många delar. Massor av saker som 
han inte gjort tidigare måste han nu ta tag i. 
 – Bara en sådan sak att ringa till hyresvärden och be 
om ett lägenhetsbyte är helt ångestframkallande. Alla 
sådana där vanliga saker som alla människor gör, säger 
Max.  
 Till hösten ska han börja Komvux och läsa in eng-
elska, svenska, historia och samhällskunskap. Han ser 
framtiden med försiktig optimism.
 – Jag är så oerhört trött på att umgås med kriminella 
människor. Och förresten har jag inte mycket till val, jag 
måste klara det, om inte annat för Minnas skull. .....
Fakta Fjärde våningen
Namn: Fjärde våningen
Adress: Vasagatan 14
Innehåll: Behandlingshem med ramavtal med kriminal-
vården och socialtjänsten
Antal platser: tio + två utslussningslägenheter i huset samt 
ett antal insprängda referenslägenheter i olika delar av 
Göteborg.
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Ny bok framtagen i samarbete 
med Solrosen!
I barnboken ”Pappa bor på fängelset”, en verk-
lighetsbaserad berättelse, får vi följa Kevin som 
besöker sin pappa på anstalten. Genom pedago-
giska illustrationer ges läsaren en inblick i hur 
miljön på ett fängelse kan gestalta sig. 

Boken är skriven och illustrerad utifrån barnets 
perspektiv och visar vikten av närhet och glädje 
i en annorlunda familjesituation: att närma sig 
de positiva/negativa känslorna för barnet i mötet 
med föräldern samt göra det lättare att öppna 
upp för samtal.

Mycket av bokens berättelser och bilder har 
inspirerats av verksamheten på Solrosen.

Författaren Elisabet Omsén är bosatt i Göteborg 
där hon arbetar som frilansfotograf. Tidigare 
jobbade hon extra som kriminalvårdare på 
bland annat Mariefred-, Skogome-, Sagsjön- och 
Högsboanstalterna. Elisabet kom då i kontakt 
med några av alla dessa barn som ska hantera 
vardagen när pappa och mamma avtjänar sitt 
fängelsestraff. Det är en situation som många 
gånger är skambelagd och ofta tystas ner. 

För att bryta det här mönstret behöver barnen 
stöd och uppmuntran. Framför allt behöver bar-
nen få bekräftelse på att det inte är de som gjort 
något fel. Därför är det angeläget, att med en 
bok visa barnen att de inte är ensamma.

Datakurser för hemlösa
Räddningsmissionen erbjuder nu datakurser för hemlösa. Deltagarna 
får grundläggande kunskaper i att använda internet, söka bostad eller 
arbete via webben, samt att hantera e-post. Kurserna erbjuds fyra 
gånger per år och omfattar fem kurstillfällen. Datakurserna arrangeras 
av Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Sociala resursnämn-
den, Faktum och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
Datakurserna är en kompletterande aktivitet till friskvårdsprogrammet 
”Oasen” där deltagarna erbjuds möjlighet till exempelvis segling, bad 
och bastu.

Stöd Räddningsmissionen när du handlar
Nu finns möjligheten att stödja Göteborgs Räddningsmission genom 
att handla via ”God Handling”.
På God Handlings hemsida kan man handla från över 100 välkända 
nätbutiker som väljer att skänka en del av summan man handlar för till 
välgörenhet. Det kostar inte kunden någonting extra!
www.godhandling.se  din nästa 1/2009 årsredovisning    7
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”MIN HUND ÄR DEN ENDA 
FAMILJ JAG HAR”
– Vad kan vara mer läkande för själen än ett par hundögon?
För Peo Pedersen har det en enorm betydelse att han kan ha sin hund Dolly 
boende hos sig på Björlanda Prästgård.

text: anna-carin jansson foto: åsa dahlgren

Dolly viftar glatt på svansen när hon kommer 
fram för att hälsa ute på gårdsplanen. Sedan 
sju månader tillbaka har Peo och Dolly, som 

är en blandning av schäfer och collie, haft sitt hem på 
Björlanda Prästgård, ett boende ute i Torslanda för 
män med missbruksproblematik. I en lantlig idyll, med 
natursköna vidder som möter upp ända framme vid 
husknuten och med havet som skymtar i horisonten, 
erbjuds de boende ett drogfritt liv nära djur och natur. 

Hon är den viktigaste
Förutom de hästar, grisar, får och höns som tillhör det 
gemensamma ansvaret, har männen som bor här också 
möjlighet att ha med sig egna djur. För Peo har det 
varit av avgörande betydelse.
 – Dolly är elva och ett halvt. Jag har haft henne 
sedan hon var åtta veckor. Hon är min familj, mitt 
barn, min kompis – den viktigaste, ja, den enda jag 
har, säger han och tillägger att Dolly dessutom räddat 
honom ett antal gånger då han sent på dygnet befunnit 
sig utomhus och hamnat i farliga situationer.
 – Hade jag inte haft med henne här, skulle jag bara 
sitta och grubbla över hon hade det. Nu har jag kunnat 
komma in i nya tankar, fått en grund att jobba vidare 
ifrån. Det har betytt jättemycket att vara här.
Peo skaffade Dolly när han bodde på Gotland. Men 
efter att ha varit nykter länge, åkte han dit igen. En 
separation, hans mammas bortgång och en flytt tillba-
ka till Göteborg där de gamla kompisarna fanns, blev 
för mycket. Han fick ett återfall.

Tänkte bara på hunden
Innan Peo och Dolly kom till Björlanda, vistades Peo 
på ett behandlingshem som drivs av länkarna.
 – Det var egentligen helt okej där, men jag klarade 
ändå bara att vara där fyra månader. Jag tänkte ju hela 
tiden på hunden. Hon börjar ju bli gammal också…
Så när Peos socialsekreterare erbjöd honom en plats 
på det enda boende där hundar tillåts att följa med 
– Björlanda Prästgård är ensamt om detta - fanns det 
inget att tveka på. Peo har - kockutbildad som han är 
- dessutom fått ansvaret för matlagningen på gården.
 – Tanken är att jag så smått ska flytta hem till 
min egen lägenhet som jag otroligt nog har kvar. Men 
jag ska komma hit på dagarna till att börja med. Då 
kommer jag att ta med Dolly. Så får hon det bra, hon 
också......
Fakta Peo Pedersen

Namn: Peo Pedersen
Ålder: 50 år
Familj: Schäfer/collien Dolly
Bostad: Räddningsmissionens boende i Torslanda (Björ-
landa Prästgård), lägenhet Svartedalen
Sysselsättning: Matansvarig på Björlanda Prästgård
Intressen: Matlagning, djur och foto
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I MUSIKEN FÅR MAN 
UTTRYCKA SINA KÄNSLOR 
OCH TANKAR
Musik är ett kraftfullt verktyg. Inte bara för att det låter mycket utan för att det 
fungerar som ett sätt att uttrycka sig själv och sina känslor. Därför använder 
Räddningsmissionen musik i sina förebyggande verksamheter.

text: jennie danielsson foto: åsa dahlgren
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Klockan har slagit fyra, men bara två av tio har 
kommit. Musikgruppen Lövgärdesbarnen ska ha 
generalrep inför terminens avslutningskonsert. 

Var är alla? Musikpedagog Jan Mattsson tar det med 
ro. Han är van vid sin ostyriga elevgrupp. Det är väl 
inte för intet som musikskolan heter Svängdörren. 

För alla i Lövgärdet
Svängdörren är en av Räddningsmissionens förebyg-
gande insatser i nordost. Skolan är till för alla som bor 
i Lövgärdet – ett område där det finns stora sociala 
problem. Svängdörren ska fånga upp barn innan de 
hamnar i riskzonen, förklarar Jan Mattsson.
Nour Elabiad rumsterar omkring med trummorna. 
Gruppen jobbar med afrikanska trummor som heter 
Djembe. Nifa Peric testar micken. När tre till har drop-
pat in sätter de igång. Jan börjar med ett intro och på 
given signal faller tjejerna in med ett samfällt BAM! 
 De trummar taktfast. Men när de ska gå över till 
individuella slingor kör det ihop sig. Jan skrynklar ihop 
ansiktet och avbryter.
 – Nej, nu blev det korv av det hela, säger han och 
gruppen gör sig redo att börja om.
 – One, two, three, FOUR! Ljuder det genom rummet. 
 Det är Nour som leker rockstjärna. Jan avbryter 
igen. Det ska inte räknas in. Gruppen ska börja efter 
hans intro, basta. Återigen lägger sig allvaret över grup-
pen. Ytterligare några elever har anslutit och snart har 
alla trummor en herre. 

Alla vill sjunga solo
Allt är väl tills Nifa upptäcker någon i fönstret ”Hallå, 
det är nån därute!”. Varpå alla tittar och kommer av 
sig.
 Sedan är det dags att träna solonumret. Lolo Audi 
griper micken och de andra ställer sig i ring runt om. 
Lolo är säker och när gruppen runt om klämmer i i 
refrängen är de som en enda kropp. De håller varandra 
i händerna och gungar
 Någon mer ska sjunga solo på söndag. Jan undrar 
vem som kan tänka sig att ställa upp med så kort var-
sel. Det blir många händer i luften och ”jag vill, jag 
vill, jag får ju aldrig”. Jan tycker att Nour eller Robin 
Abdallah kan göra det och Nour fyrar av en liten tri-
umfdans. 
Egen tjejgrupp
Solin Abdallah har varit med i ungefär fyra år. Förutom 
att hon är med i Lövgärdesbarnen har hon en egen liten 
tjejgrupp, Sweet devils. Solin spelar trummor eftersom 

hon är den i gruppen som är bäst på det. 
 – Har du träffat någon kändis frågar hon mig och 
jag funderar men kommer inte på någon. En av hen-
nes favoriter är Rihanna. Efter ett tag kommer jag på 
att jag intervjuade Amy Diamond när hon var elva år 
– lika gammal som Solin är nu - och uppträdde i sin 
skolas lilla schlagerfestival. Det visar sig att Solin har 
en bild på sig själv och Amy i sin mobil. Behändigt 
klickar hon fram dem.
 – Hur kort var hon? Undrar Ermira Bogdos.
 – Lika kort som jag säger Solin och det ser man där 
de står med armen om varandra i Allums köpcenter.
 
Musik också för Solrosbarnen
Medan Svängdörren är till för alla i Lövgärdet är pro-
jektet Solrosen till för barn med föräldrar i fängelset. 
Också där är musiken central. Anders Wättring arbetar 
som musikpedagog där.
 – Vi har valt att jobba med musik som verktyg 
eftersom alla, oavsett kultur, har en relation till musik, 
men det viktigaste är att få fokusera på något. Sedan 
kan ett eller två ord i en låttext de skriver leda till ett 
samtal om det som känns svårt, säger han. 
 Att prata med ett barn om att pappa eller mamma 
sitter i fängelse är inget märkvärdigt, menar Anders 
Wättring. Han säger att det handlar om att betona att 
barnet inte har gjort något fel.
 – Det är lätt som barn att ta på sig skuld och därför 
arbetar vi med att stärka barnens identitet, lära dem att 
hitta en väg och sin egen begåvning, säger han. 
 Solrosen har sina lokaler i Vasastan. Det har visat 
sig vara lättare att få folk att vända sig till dit om det 
ligger lite mer anonymt mitt i stan än i de utsatta områdena......
Fakta Förebyggande

Namn: Peo Pedersen
Ålder: 50 år
Familj: Schäfer/collien Dolly
Bostad: Räddningsmissionens boende i Torslanda (Björ-
landa Prästgård), lägenhet Svartedalen
Sysselsättning: Matansvarig på Björlanda Prästgård
Intressen: Matlagning, djur och foto

"Det är lätt som barn att ta på sig skuld och därför arbetar vi med 
att stärka barnens identitet, lära dem att hitta en väg och sin egen 
begåvning."





TROR PÅ MUSIKENS 
LÄKANDE KRAFT
En blues kan ibland rädda liv. Det vet medlemmarna i Aĺ s band, där flera har år av 
missbruk bakom sig.
På Kompassen fortsätter de att spela sin blues, men nu med en grundton av hopp.

text: jonatan sverker foto: david högborg

Al Dantzler tar upp saxofonen och sluter var-
samt läpparna runt munstycket. Bosse Ehrling 
knäpper på sin gitarr och börjar spela mjuka 

jazzackord. Det lilla rummet fylls av den långsamma, 
värmande melodin i All Blues, Miles Davies klassiska 
jazzlåt. I Als stora händer ser den skimrande saxofonen 
liten ut, men han behandlar den ömt när han drömmer 
sig bort i ett långt solo. 
 Det skulle kunna vara en jazzklubb, men platsen 
är replokalen i Matteuskyrkans källare i Majorna. I 
våningarna ovanför finns Kompassen, som är en verk-
samhet för missbruks- och arbetsrehabilitering. Så är 
också Al´s band i mångt och mycket ett speciellt band 
eftersom det är en del av det arbetet.

Musikens läkande kraft
Bosse och Al sätter sig tillrätta i soffan i den nu tysta 
replokalen för att berätta. Det var Al, som idag jobbar 
på Kompassen, som drog igång bandet för snart två år 
sedan. Han tog kontakt med några som han visste gil-
lade att spela blues och jazz, och till slut blev de fem i 
bandet. Just denna tisdag är det dock bara Bosse och 
Al här.
När man pratar med Al inser man att hans tro på 
musikens läkande kraft är stor.
 – Här har man en chans att finna sitt riktiga jag 
igen, genom att man får spela som man gjort tidigare. 
Musiken kan hjälpa till med det, säger han.
Al växte själv upp i musikstaden Detroit, där han tidigt 
drogs till jazzklubbarna istället för till gängen. Även för 
honom har det dock varit perioder av, som han säger, 
för mycket festande. Att istället satsa på jazzen gör 
dock gott.
 – Musiken ger oss alla i bandet glädje, vi har något 
att se fram emot tillsammans. Vi får också inspiration 
och vi kommer närmare varandra, för vi gör något 
gemensamt, säger Al.
Konst hjälper oss att kommunicera
 – Det kan vara till stor hjälp att spela i ett band. 
Överhuvudtaget tror jag att musik, som all konst, alltid 

kan hjälpa oss att kommunicera och uttrycka känslor. 
Medlemmarna i bandet kan ge flera vittnesbörd om 
vad musiken kan betyda. Bosse kom i kontakt med 
Kompassen första gången redan 2001, och har nu 
återvänt. Förutom att spela i bandet går han också på 
arbetsträning.
 – En gång i tiden jobbade jag på ett snickeri, och 
här på Kompassen finns också en träverkstad. Jag gillar 
att snickra, och hoppas att kunna göra det i framtiden. 
Gemenskapen är också viktig, man känner sig behövd 
här. Det gör att man håller sig borta från skit menar 
Bosse. Och musiken de spelar är komplex, så den krä-
ver att de lägger mycket tid på att öva.
Nu hoppas han få praktik på en ny andrahandsaffär i 
Högsbo, som kanske kommer ha ett snickeri för reno-
vering av möbler.
 – Det skulle vara perfekt, säger Bosse.
Men bandet kommer han att vara kvar i. Trots att det 
inte funnits så länge märks det att det betyder mycket 
för dem.
– Det är någonting som vi har tillsammans. Låter ban-
det bra så är man ju en del i det, säger Bosse.

Ger livsglädje
Bandet har redan haft en del spelningar och fått ett 
mycket positivt gensvar. Det gläder Maria Filipovic 
som är verksamhetsansvarig på Kompassen, och som 
ser att musiken tillför mycket på olika plan.
 – Vi vill ju att de som kommer hit ska ha en 
meningsfull sysselsättning och kunna återhämta sig. 
Och jag ser ju att det här ger livsglädje, säger hon. 
Nere i replokalen fortsätter övningen. 
 – Ska vi inte ta en blues också? säger någon.
Al nickar och sätter sig vid pianot, sjunger om en usel 
måndag i bluesen Stormy Monday. Tonfallet är äkta, 
det hörs att Al är bördig från USA. Sen lutar sig Bosse 
över gitarren, spelar ett flyhänt solo. Och ler för sig 
själv......

14      din nästa 1/2007 årsredovisning    
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Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din arbetsgivare! 
Ring George Olvik på 031-712 12 11.
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”ATT MÅLA ÄR FRIGÖRANDE 
FÖR SJÄLEN”
Det är torsdag eftermiddag. På Bellmansgatans gruppboende för psykiskt 
funktionshindrade ligger det en stillsam spänning och förväntan i luften. 
Det är dags för målarkurs. 
Kursledare Isabella Båsk plockar fram penslar, färgburkar, tuber, papper och 
paletter.

text: malin ekelund  foto: åsa dahlgren

Några av de boende är nyfikna och dyker upp i 
det gemensamma vardagsrummet, andra har 
valt att stanna i sina lägenheter.

Marita sätter sig genast vid bordet och förser sig med 
färger och papper. 
 – Jag tycker om att måla naturen. Det är härligt att 
kunna förmedla känslan och dofterna!
Samtidigt som Marita fyller hela pappret med kraftiga 
toner av grönt, gult, blått och rött hörs det ett litet 
skeptiskt mummel från soffan:
 – Jag hade bara etta i teckning i skolan, så jag tror 
inte det där är något för mig... Mikael håller hårt i 
kaffemuggen och talar dämpat medan han beskådar 
Maritas kreativitet.
 – Kan jag inte få med dig Ulla och måla idag? 
frågar Lennart, en av behandlingsassistenterna på 
Bellmansgatan. 
 Men, Ulla sjunker istället ner i en av de mjuka TV-
fåtöljerna. Hon tänker inte vara med och måla idag.
 – Nej, jag sätter mig bara här och njuter! säger hon. 
Det är en så skön miljö att sitta och lyssna i.

Man mår bra av att måla
Isabella Båsk är kursledare för ”Våga måla!”. Hon är 
själv bildkonstnär och leder även konstkurser, bland 
annat på Agora, Räddningsmissionens verksamhet för 
kvinnor från hela världen.
 – Att måla är frigörande för själen, säger Isabella. 
Man mår bra av att måla! 
Till kurserna på Agora kommer bland annat kvinnor 
som har gjort traumatiska upplevelser av krig och våld. 
 – För dessa kvinnor blir målandet ett jättebra sätt 

att få utlopp för sina känslor. Jag tror att samma sak 
gäller också för de boende här på Bellmansgatan; man 
kan både bearbeta känslor och uttrycka sig via kon-
sten.
Kurserna på Bellmansgatan följer just nu inget förutbe-
stämt schema. Isabella diskuterar med deltagarna från 
gång till gång vad de vill göra och vad de vill lära sig.
 – Förra gången pratade vi till exempel om hur fär-
ger reagerar med varandra. Vad som händer om man 
blandar olika färger. Och idag har vi pratat en del om 
hur man kan måla djur och natur.

Skapar gemenskap och tillhörighet
 – Jag tror att våra gäster mår bra av att få uttrycka 
sig genom att måla, säger Kerstin Wretling, som är 
enhetschef för psykiatri på Räddningsmissionen. Bara 
man inte har för höga krav på sig själv, utan mer vågar 
låta det bli som det blir. Alla kan måla, bara man 
vågar!
 Och det är just det som är meningen med kursen 
som heter ”Våga måla!” att man skall kunna vara med 
och teckna och måla fastän man själv inte tycker att 
man ”kan”.
 Sedan en tid tillbaka har man satsat på att låta akti-
viteterna komma till gästerna, istället för tvärt om.
 – De boende är svårmotiverade att få med ut på 
aktiviteter. Men, samtidigt märker vi att de mår så 
mycket bättre de gånger de orkat följa med ut, säger 
Kerstin Wretling.
 – Det skapar också en känsla av tillhörighet och 
gemenskap, även om inte alla deltar lika aktivt i det 
som anordnas.

18      din nästa 1/2009 årsredovisning    



Personalen viktig
Förutom målarkursen, så har man har haft besök av 
sångaren Roland Utbult och anordnat filmkvällar. Ett 
aktivitetsrum är dessutom i dagarna färdigställt i källa-
ren på Bellmansgatan. Rummet skall få både motions-
cyklar, biljardbord och soffor.
 – Vi har också planer på att starta bokcirkel och 
pröva på att dreja, säger Kerstin.
-Mycket hänger på personalen, fortsätter hon. Att man 
vill bryta den vardagliga lunken och se möjligheterna 
och de positiva effekterna av aktiviteterna. Vi har bra 

och engagerad personal som arbetar på våra två psy-
kiatriboenden Bellmansgatan och Styrmansgatan.
 – Just på Styrmansgatan är flera av de anställda jät-
teduktiga och erfarna inom konst och måleri, tillägger 
Kerstin. Och i dagarna gör hela den personalgruppen 
ett studiebesök på aktivitetshuset Fontänen för att se 
om de kan använda sig av deras program och aktivite-
ter för sina boenden......
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"För många som kommer hit till Kaféet är det ett sätt att få kontakt 
med verkligheten. Annars står man bara utanför systemet och super 
bort hela skiten."

20      din nästa 1/2009 årsredovisning    



OASEN ÄR ETT FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR HEMLÖSA

”DET MAN GÖR HÄR BLIR 
MENINGSFULLT OCH SPELAR 
ROLL”
Människor är ganska lika. Man mår gott av att göra roliga saker ihop med 
andra och man vill gärna känna att det man gör spelar roll.
I Räddningsmissionens friskvårdsprojekt Oasen har Magni Magnusson och 
John Macloed funnit aktiviteter som de upplever som meningsfulla.

text: anna-carin jansson  foto: åsa dahlgren

Magni – som i magnifikt! 
En av gästerna på Räddningsmissionens Kafé 
på Vasagatan reser sig upp från sin plats vid 

bordet och sträcker fram handen och presenterar sig. 
Han ler brett.
 Precis som mannen som sitter vid hans sida vid 
kafébordet inne på Räddningsmissionens Kafé på 
Vasagatan, passar Magni på att ta en kopp kaffe innan 
det är dags att åka iväg till Valhalla för att bada.
Magni och John, som bordsgrannen heter, är några 
av deltagarna i friskvårdsprojektet Oasen. Om en 
stund ska de - och alla andra som har lust – följa 
med handledaren Sven-Inge Pettersson för att ta sig 
ett dopp, basta – och kanske simma några längder i 
Valhallabassängen. 

Måndagsbadet
Det organiserade måndagsbadet, som varit en av frisk-
vårdsprojektet Oasens aktiviteter sedan starten 2004, 
har haft några veckors juluppehåll. Men nu är allt 
igång igen. På Vasagatan utanför rusar måndagstrafi-
ken i en ständig strid. Inne på Kaféet finns ett tjugotal 
gäster. I det intilliggande samlingsrummet har ytterliga-
re några besökare slagit sig ner i soffor och fåtöljer för 
att efter många timmars nattvandring få sig en stunds 
sömn.
 För Magni är det första gången han ska besöka 
Valhalla tillsammans med folk från Kaféet. John däre-

mot har varit en flitig måndagsbadare genom åren.
 – Jag är konstnär och har bott i ateljéer och annat 
där det inte finns någon dusch – så då har jag kommit 
hit en gång i veckan för att duscha och tvätta kläder, 
berättar John som de senaste sju åren bott ”tillsam-
mans med ett antal vildkatter” i en stuga i Nylöse-trakten.
 – Då folk frågar mig vad jag gör, brukar jag svara: 
Jag gör det jag vill göra – vad gör du själv?
Magni har de senaste fyra åren bott i en husvagn, först 
på Aspens camping, därefter på campingplatsen i Åby.
 – Jag skulle hellre ha en egen lägenhet. Men får 
ingen, säger han. 

Båtar och segling spelar stor roll
Även om det är första gången Magni följer med på 
Oasens badaktivitet, är han ändå en gammal deltagare 
i friskvårdsprojektet. Förutom baden på Valhalla rym-
mer - eller har projektet rymt - flera andra aktiviteter.  
 I samarbete med tidningen Faktum, tränades 
det de första åren fotboll, besökarna på Kaféet har i 
samlad trupp sett filmer på Hagabion och då och då 
har projektet kunnat ordna fram fribiljetter till fot-
bolls- eller handbollsmatcher. Just nu finns det planer 
på att dra igång en datakurs i Kaféets lokaler – för 
den som önskar lära sig grunderna i data. Den kanske 
allra största delen av projektet har dock handlat om 
båtar. Fram tills för två år sedan höll deltagare på med 
att underhålla - och segla - den 17 meter långa båten 
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 5      din nästa 1/2007 årsredovisning    

Jenny Kruse. I samband med att Jenny Kruse såldes till 
Finland, tog Räddningsmissionen emot en ny segelbåt 
av en privatperson – den här gången en betydligt min-
dre som stått oanvänd på land i nio år. Det är den här 
båten Magni lagt ner mängder av kraft och arbete på 
det senaste året. 
 – Jag träffade Sven-Inge hemma hos en kvinnlig 
bekant förra våren och lovade då att jag skulle jobba 
med båten, berättar Magni som under sommaren lade 
ner själ och hjärta med att fixa i ordning allt som 
behövde göras på en båt som under många år saknat 
tillsyn. Magni har en bakgrund och historia ihop med 
hav och båtar. Förutom att han självt varit båtägare har 
han tidigare i livet även varit till sjöss och seglat mycket 
– bland annat i Medelhavet.
 – Båten är väl i rätt skapligt skick nu. Men det har 
varit en del testande. Vi har plockat ut motorn och allt 
möjligt. Det finns en liten läcka, men den ska vi laga 
nu innan säsongen börjar, säger han och berättar att 
han tagit med sig ”gubbarna” på Räddningsmissionens 
boende i Björlanda då båten har behövts testköras ute i 
Björlanda småbåtshamn. Det har de mått gott av, säger 
han och poängterar att båtfixandet även gjort honom 
gett honom mycket.
 – Det är väl ansvarsgrejen som är det viktiga. Att 
man känner att man tar på sig något. Det tror jag är 
viktigt för många. För mig är det så i alla fall. 

Kontakt med verkligheten
John, som också varit till sjöss tidigare, har blivit nyfi-
ken på att ta upp sitt båtintresse. Kanske är båtprojek-
tet något för honom också? resonerar han.
 – För många som kommer hit till Kaféet är det ett 
sätt att få kontakt med verkligheten. Annars står man 
bara utanför systemet och super bort hela skiten, säger 
han.
 – Man har bara spriten som vänskap. Åker man 
och badar eller gör något annat, blir det något nytt, 
något annat att tänka på.
Precis som Magni tycker John om att ha något att fixa 

med. Stugan han nu bor i, har han till exempel renove-
rat upp allt eftersom, berättar han.
 – Nytt golv…det som behövs.
Om det är möjligt, skulle Magni och John gärna se att 
antalet aktiviteter inom friskvårdsprojektet utökades.
 – Det finns mycket bra med båten till exempel. 
Man kan åka med och man kan fiska. Många här 
tycker om att fiska – det märker man, säger Magni.
 – Men, fortsätter han, många har svårt att bestäm-
ma sig här. Skulle man sätta upp anslag på måndagen 
att det var fiske på gång, skulle hälften som sagt ja 
glömt bort det på fredagen när man ska åka.
 – Javisst, så är det, säger John och skrattar igenkän-
nande.
Klockan börjar gå mot tolv och kaffet är sedan länge 
urdrucket. Magni och John samlar ihop sina saker, 
säger hej då och går ut till Sven-Inges bil som väntar 
utanför.
Sven-Inge tar en sista runda i kafélokalen för att se om 
det kommit fler som vill åka med. Precis innan han går 
ut till bilen, hejdar en kvinna honom och frågar om det 
är blir något Valhalla idag.
Medan Sven-Inge och den undrande kvinnan ger sig 
iväg är fåtöljer och soffor i det intilliggande samlings-
rummet fortfarande upptagna av djupt sovande natt-
vandrare......
Fakta:
Namn: Magni Magnusson
Ålder: 63 år
Aktiv i Oasen-projektet: har börjat simma på måndagar, 
arbetar med att renovera Räddningsmissionens segelbåt 
i Björlanda småbåtshamn

Namn: John Macloed
Ålder: 58 år
Aktiv i Oasen-projektet: har sedan flera år följt med och 
badat på Valhalla, funderar just nu på att börja engagera 
sig i segelbåten
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ARTIKELSERIE OM TESTAMENTE, DEL 3

VILL LÄMNA NÅGOT 
POSITIVT EFTER SIG
Melker, en vanlig ”medelsvensson” från Göteborg har nyligen bestämt sig för att tes-
tamentera en viss del av sitt framtida arv till Göteborgs Räddningsmission. 
– Det känns bra att veta att just mina pengar kan få stötta ett fint socialt arbete. 

text: malin ekelund

Vad är det som får någon att bestämma sig för att 
skänka en del av sitt arv till en organisation?
– Jag vill egentligen inte prata så mycket om detta, 

säger Melker. Det är ju ingen enorm summa jag valt att 
testamentera till Räddningsmissionen. För vissa kanske 
den till och med skulle framstå som en struntsumma.  
 Men, för mig handlade det kanske främst om att ta 
ställning, så att säga. Jag bestämde mig för att jag vill göra 
något bra. Jag vill lämna något positivt efter mig när jag 
en gång dör och då tyckte jag att Räddningsmissionen var 
ett fint alternativ.

Olika alternativ
-Jag hade faktiskt några olika organisationer på min lista 
över tänkbara förmånstagare, fortsätter Melker. För mig 
är det viktigt att de som skall få del av mina pengar är 
både seriösa och verkligen gör en insats i samhället. Jag 
har själv alltid engagerat mig i sociala frågor och jag vill 
vara med och göra en skillnad för dem som har det sämst 
och är mest utsatta i samhället. Dessutom var det viktigt 
för mig att få skänka mina pengar till ett arbete här i 
Göteborg. Jag vill vara med och göra skillnad i min egen 
stad.
 – Jag valde att ta reda på så mycket som möjligt om 
de organisationer jag valt ut till tänkbara kandidater. Och 
av dem besökte jag sedan två stycken. Jag ville veta lite 
mer om verksamheten och hur de arbetade. Så, till sist 
valde jag Räddningsmissionen. Kanske främst på grund 
av deras engagemang för utsatta barn och ungdomar. Det 
känns bra att få vara med och bidra till framtiden.

Eget beslut
Men, vad säger dina släktingar om det här valet?
-Mina släktingar? De har redan allt de behöver, tycker jag, 
säger Melker med ett leende. Nej, men skämt åsido, så är 
detta inget vi har pratat om. Jag är en helt vanlig män-
niska och har inga rikedomar att lämna efter mig. Och att 
jag testamenterar bort en bestämd summa till Göteborgs 
Räddningsmission, det beskedet tror jag att de kan ta med 
fattning den dagen det blir aktuellt. 
 – Jag kanske pratar med mina barn om detta lite 
längre fram, men just nu så får det vara min egen  grej ett 
tag framöver.
 Vad var det som fick dig att tänka på att upprätta ett 
testamente just nu?
 – Det var faktiskt en grej som hände på jobbet för 
ett tag sedan. En kollega till mig förlorade en nära vän 
mycket hastigt på grund av en hjärtinfarkt. Det visade sig 
att vännen inte hade några solklara arvingar, eftersom han 
varken var gift eller hade barn och det blev hur rörigt som 
helst att ordna upp allt i dödsboet. Då tänkte jag att man 
ju aldrig kan veta hur livet kommer att bli, så det kanske 
är lika bra att ta tag i det här med testamente också, även 
om jag just nu känner att jag befinner mig mitt i livet.  
 Det borde inte vara sådant ”hysch-hysch” runt det 
här med testamenten, tycker jag. Det är ju inte så konstigt 
att man vill bestämma själv över vad som händer med ens 
tillgångar efter det att man själv inte finns kvar i livet.

Fotnot: Melker heter egentligen något annat......



RÄDDNINGSMISSIONENS 
ÅRSREDOVISNING

ÅRET SOM GICK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Göteborgs Räddningsmissions ”Strategiska verksamhets-
plan för åren 2008 - 2010” presenterades och godkändes 
på årets stämma. Verksamhetsplanen är en beskrivning 
över organisationens historia, vision, organisationsidé , 
värdegrund och målområden.
Prioriterade målområden för perioden 2008 – 2010 är: 
målgrupp, ekonomi, medarbetare, ledarskap, kunder och 
opinion/varumärke.

EKONOMI

Året slutade med ett negativt resultat på 1 032 Mkr. 
Faktorer som har påverkat resultatet är:
• sviktande beläggning för en del av våra boende samt en  
 öppen verksamhet 
• att prisregleringen för Räddningsmissionens pågående   
 avtal inte täcker årets löneökning. 
Den negativa trenden kunde säkerställas efter årets första 
kvartal. I början på maj fattade Räddningsmissionens 
ledning och styrelse beslut om ett besparingspaket med 
syfte att åtgärda det negativa resultatet. Beslutets innehåll 
sammanfattas nedan:

• Minska organisationens OH-kostnader från 15% till   
 12%. Detta genom att dels dra ner lönekostnaderna  
 för administrativ personal med motsvarande 5,55 hel-
 tidstjänster, dels genom hyresbesparingar för support  
 verksamheten motsvarande 700 000 kr/år.
• Neddragning av en heltidstjänst för verksamheten   
 Ingången.
• En offensiv satsning gentemot Socialtjänsten där en  
 45% tjänst avsattes med uppdrag att informera om   
 Räddningsmissionens verksamhet, sälja boendeplatser   
 samt att ta emot deras synpunkter.
• Tillsätta mer resurser för att bevaka och söka nya upp  
 handlingar inom boende och öppen verksamhet. 

Effekterna av ovan beskrivna neddragningar kommer att 
ge full effekt först under 2009. 

ARBETSMILJÖ/SJUKTAL

Under våren var verksamhetens sjuktal oroväckande 
höga. En analys genomfördes som visade att en stor del 
av sjukskrivningarna inte var arbetsrelaterade. 
Vid den årliga arbetsmiljöträffen mellan chefer och 
skyddsombud diskuterades orsaker till den höga sjuk-
frånvaron och möjliga åtgärder. En av åtgärderna som 
genomfördes är att tydligare koppla resultatet från arbets-
miljöenkäten till organisationens styrkortsarbete som är 

verktyget för att kontinuerligt följa upp och förbättra 
verksamheten. 

Ytterligare en åtgärd som genomfördes under året var att 
vi ingick ett samverkansavtal med fackförbunden inom 
vårt kollektivavtal, med syfte att öka medarbetarnas del-
aktighet i beslutsprocessen. 
Dessa åtgärder har medverkat till positiv utveckling av 
sjuktalen under årets andra hälft. Sjuktalen har minskat 
från 13% till 10%.

VÄRDEGRUND

Årets värdegrundsdag blev ett viktigt avstamp i att lyfta 
värdegrundens betydelse som en gemensam plattform för 
alla medarbetare i Räddningsmissionen. Budskapet som 
Räddningsmissionens ledning vill förmedla är att alla har 
samma rätt till värdegrunden och ingen har tolkningsfö-
reträde.

VERKSAMHET

• 35:an 
 I mitten av februari öppnades ett nytt akut boende för
  hemlösa. Boendet drivs av Göteborgs Räddnings-  
 mission i samarbete med Stadsmissionen och Sociala   
 Resursnämnden. Boendet är finansierat av kommunen.

• Framtidsspår
 I maj 2008 fick Räddningsmissionen beviljat projektet
  Framtidsspår av Västsvenska ESF-rådet. Det övergripande  
 syftet med projektet är att förebygga att unga människor  
 hamnar i utanförskap och främja ungas väg till 
   etablering på arbetsmarknaden.  Projektet sker i sam-  
 verkan mellan 9 organisationer, SDF Gunnared, 
 Bostads AB Poseidon, Stena Fastigheter, Studieförbundet 
 Bilda, Fryshuset, Föreningen Eklövet, Ljungskile 
 Folkhögskola, Rosa Huset/Lövgärdets missionskyrka   
 och Göteborgs Räddningsmission. Projektet avlutas 31  
 december 2010.
   
• Solrosen (följslagare)
 Med stöd ur Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen   
 har Solrosens verksamhet utvecklat en följeslagar-
 funktion. Genom denna satsning kan vi erbjuda barn  
 och ungdomar som av olika anledningar saknar för-  
 utsättningar att träffa föräldern som sitter i fängelse,   
 möjlighet att kunna göra det. Vi har även infört musik  
 som metod i vårt arbetssätt. Musik används som ett
  nytt sätt att kommunicera eller bearbeta det som 
 händer inom varje individ eller inom gruppen.

• Second Hand Högsbo
 Den 13 september 2008 öppnades Göteborgs 
 Räddningsmission och Erikshjälpens secondhandbutik
  i Högsbo industriområde. Drivkraft bakom affärs-  
 verksamheten är att generera ett överskott som
  kommer behövande människor till godo, både i   

24      din nästa 1/2009 årsredovisning    



 Göteborg och utomlands. Ytterligare ett syfte för 
 verksamheten är att erbjuda möjlighet till arbetsträning.
• Nya avtal:
1. Arbetsrehabilitering av långtidssjukskrivna med   
 Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.
2. Korttidsboende för psykiskt funktionshindrade för   
 3:e våningen med Göteborgs kommun.
3. Behandlingshem för 4:e våningen med    
 Kriminalvården.
4. Missbruksboende för 4:e våningen, Björlanda, Åseby   
 och Lisagården med Göteborgs kommun.

ÅRET SOM KOMMER

MÅLBILD FÖR 2009

Stärka och stabilisera ekonomin genom att:
• se över möjligheten att starta ett nytt boende inom   
 psykiatri 
• skapa förutsättningar för att snabbt åtgärda orsaker   
 till budgetavvikelser
• prioritera satsningen på Second Handbutiken i   
 Högsbo
• utveckla våra viktiga kund- och företagsrelationer
• utveckla arbetet för att hitta Göteborgsrelaterade 
 stiftelser 
• få fram fler referenslägenheter
• skapa förutsättningar att snabbt kunna möta 
 efterfrågan från samhället
• prioritera det fortsatta arbetet med värdegrunden för   
 att tydliggöra hur värdegrunden påverkar och stärker   
 våra arbetsmetoder. Vi vill även skapa ett gemensamt   
 förhållningssätt till värdegrunden för varje verksamhet.
• minska sjuktalen från 10% till 9.5 %.

Mikael Albertsson & Veronica Morales
Tf direktorer.....
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Föreningen Göteborgs 
Räddningsmission 
Org.nr. 857202-5974 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och direktorns förvaltning i Föreningen 
Göteborgs Räddningsmission för år 2008.01.01 
– 2008.12.31. 
Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande 

av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att gran-
ska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och direktorns tillämpning av dem, samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
direktor gjort när de upprättat årsredovisningen, samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller direktor är ersättningsskyl-
dig mot föreningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller direktor på annat sätt har handlat 
i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredo-
visningslagen eller stadgarna. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar 
styrelsens ledamöter och direktor ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Göteborg den 2009-02-05

Sten Olofson 
Olof Larsson 
Auktoriserad revisor

 din nästa 1/2009 årsredovisning     25     



26      din nästa 1/2009 årsredovisning    

"Styrelsen för "Föreningen Göteborgs Räddningsmission får härmed avlämna årsredovisning för tiden 
2008-01-01 till 2008-12-31

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Resultat och ställning (i  tkr) 2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning 56 056 56 300 60 104 57 028 54 320
Resultat efter finansiella poster -1 032 511 2 160 -2 688 -2 769
Balansomslutning 16 378 18 173 15 030 11 112 11 426
Soliditet  20% 23% 25% 14% 37% 
Medelantal anställda(not 1) 88 88 89 97 116

Förslag till vinstdisposition (kr) 
Till stämmans förfogande står  
     
Balanserad vinst  3 751 757   
Årets vinst  -1 032 419
  2 719 338
Styrelsen föreslår att   
i ny räkning överföres  2 719 338     

RESULTATRÄKNING

  2008-01-01  2007-01-01 
RESULTATRÄKNING NOT 2008-12-31  2007-12-31 
(Belopp i tusentals kronor)        
      
Rörelsens intäkter m m       
Insamlade medel 1 8 846  8 241 
Bidrag 1 12 701  13 209 
Vårdersättning etc.  30 968  31 113  
Övriga intäkter 11 3 541  3 737    
    
Summa   56 056  56 300   

Rörelsens kostnader      
Verksamhet  3 269  3 284  
Personalkostnader 2 39 923  39 080  
Lokalkostnader  7 612  7 051  
Övriga kostnader 3,12 5 667  5 779 
Avskrivningar  682  599    
     
Summa  57 153  55 794

Rörelseresultat  -1 097  506

Resultat från finansiella investeringar       
Finansiella intäkter  116  60 

Finansiella kostnader  -51  -55    
     
Resultat efter finansiella poster  -1 032  511

ÅRETS RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER  -1 032  511  

Fördelning av årets resultat 8      
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  -1 032  511 
Utnyttjande av ändamålsbestämda    200
medel från tidigare år       
Reservering av ändmålsbestämda    -500   
medel som inte utnyttjats under året       

RESULTAT EFTER FÖRDELNING  -1 032  211



BALANSRÄKNING NOT 2008-12-31  2007-12-31 
(Belopp i tusentals kronor)       
       
TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark 4 5 300  5 300
Fordon och inventarier 5 1 283  1 268
     
  6 583  6 568   
     
Summa anläggningstillgångar  6 583  6 568   
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  3 714  3 543  
Övriga fordringar 13 442  260  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 2 674  2 962   
 
  6 830  6 765   
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar 10 1 019  51   
 
  1 019  51   

Kassa och bank  1 946  4 789   
     
Summa omsättningstillgångar  9 795  11 605   
      
SUMMA TILLGÅNGAR  16 378  18 173 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
EGET KAPITAL 8   
Fonderat kapital       
Balanserat resultat  3 751  3 540
Årets resultat  -1 032  211 

  2 719  3 751
Reserverade medel       
Ändamålsbestämda medel  500  500  
  500  500
       
Summa eget kapital  3 219  4 251 
       
LÅNGFRISTIGA SKULDER       
Övriga långfristiga skulder  566  758
       
Summa långfristiga skulder 9 566  758

KORTFRISTIGA SKULDER       
Leverantörsskulder  1 095  1 655 
Övriga skulder  5 461  5 564 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 7 6 037  5 944 
      
Summa kortfristiga skulder  12 593  13 164
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 378  18 173   
    

  

        
 

       
        

BALANSRÄKNING

SÅ ANVÄNDS PENGARNA

Verksamhetskostnader 85%

Kostnader för 
insamling 5%Administrationskostnader 10%

VÅRA INTÄKTER

Vårdersättning etc. 55,2%

Bidrag 22,7%

Gåvor och sponsring
 15,8% Övriga intäkter 6,3%

 din nästa 1/2009 årsredovisning    27     



NOTER

NOT 1 INSAMLADE MEDEL     
Insamlade medel fördelar sig enl. följande                 2008         2007

Allmänheten  4 818  4 767
Företag  2 381  2 014  
Externa stiftelser och fonder  1 647  1 460  
       
Summa  8 846  8 241  

EXTERNA BIDRAG FÖRDELAR SIG ENL. FÖLJANDE

EU  1 598  5 588  
Staten  3 116  2 621  
Kommuner  6 487  3 500  
Allmäna arvsfonden  1 500  1 500

Summa  12 701  13 209  

NOT 2 PERSONAL    
Medelantalet anställda*      
Kvinnor  54  55  
Män  34  33  
       
   88  88
       
* Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer. 
Totalt skickades 217 kontrolluppgifter in för 2007. Dessutom har 
113 volontärer arbetat inom Räddningsmissionen under det
 gångna året.    
       
Löner och andra ersättningar      

Styrelse   0  0
Direktor  540  514  
Övriga anställda  27 505  26 478
       
   28 045  26 992  
Sociala kostnader       

Pensionskostnader för övriga anställda  1 245  1 707  
personalkostnader för Direktor  63  77   
Sociala avgifter enligt lag och avtal  9 284  9 063  
       
   10 592  10 847  

NOT 2 PERSONAL, FORTSÄTTNING

Sjukfrånvaro   
Total sjukfrånvaro i procent för män och kvinnor  10,1%  12,9%   
Andelen av total sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer 61,0%  61,0%   

Sjukfrånvaro beräknat i procent av den sammanlagda 
arbetstiden för olika kategorier   
       
Fördelat på män och kvinnor:       
Sjukfrånvaro för kvinnor  9,1%  13,1%
Sjukfrånvaro för män  11,5%  12,7%  
       
Fördelat på ålderskategorier:       
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre  4,5%  1,2%   
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år  5,6%  13,1% 
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre  14,0%  13,5%  

NOT 3 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Revisionsuppdrag  33  64   
   
  33  64
NOT 4 BYGGNADER OCH MARK  
Ingående anskaffningsvärde  5 300  5 300
Årets inköp Göteborg Björlanda 1:1  0  0

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden  5 300  5 300

Utgående planenligt restvärde  5 300  5 300   

    
 

NOTER
Tilläggsupplysningar:

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, i tillämpliga fall 
     
Bokföringsnämndens råd för 
ideella föreningar, FRIIs mall för 
årsredovisning samt god redovis-
ningssed. I årsredovisningen har 
även vissa upplysningar lämnats 
som krävs av SFI. Tillämpade 
principer är oförändrade i jämfö-
relse med föregående år.   

Föreningens tillgångar och skul-
der upptages till anskaffnings-
värdet respektive nominellt värde 
om ej annat framgår.  
     
Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångarna redovi-
sas till anskaffningskostnad med 
avdrag för planmässiga  
avskrivningar baserade på en 
bedömning av tillgångarnas eko-
nomiska livslängd.  
     
Avskrivningar enligt plan har 
gjorts enligt följande  
Inventarier  33% 
 
Fordringar   
Fodringar upptas till det belopp, 
som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt.  
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NOT 5 INVENTARIER   2008   2007   
   
Ingående anskaffningsvärde  4 357  3 895 
Årets inköp  801  843   
Årets fsg  -306  -381  
       
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 852  4 357  

Ingående avskrivningar enligt plan  -3 089  -2 815   
Avskrivningar årets fsg  202  325   
Årets avskrivningar enligt plan  -682  -599  

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -3 569  -3 098   

Utgående planenligt restvärde  1 283  1 268  

NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER      

Förutbetald hyra  553  468  
Projekt Equal  0  1 864
Projekt ESF Socialfonden  1 413  0 
Uppluppna intäkter  369  361
Övrigt  339  269  

Totalt  2 674  2 962  

NOT 7 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förskottsbetalda hyror och andra bidrag  1 175  1 054  
Forskottsbetalda intäkter från stiftelser etc  1 506  1 365  
Övriga upplupna kostnader  253  445
Upplupen lön och semester  3 103  3 080  

Totalt  6 037  5 944  

NOT 8 EGET KAPITAL       
 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets Resultat Eget kapital
Ingående balans 500 3 540 211 4 251
Reserveringar 0   0  
Utnyttjande  211 -211 0  
Årets resultat   -1 032 -1 032

Utgående balans 500 3 751 -1 032 3 219  

NOT 9 SKULDER      
Av de långfristiga skulderna förfaller 0 kronor till betalning senare än fem år efter balansdagen.

NOT 10 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR   Bokfört värde  Marknadsvärde  
VPC-konto SE-banken & Swedbank  9  9
Räntefonder  1006  1006
Övr värdepapper  4  4
  1 019  1 019
  
NOT 11 ÖVRIGA INTÄNKTER  2008  2007 
Provsvar  548  491  
Second Hand  127  98  
Utförda tjänster  2 163  2 245  
Hyresintäkter  300  269  
Övrigt  403  634
       
Totalt  3 541  3 737  

NOT 12 KOSTNADER 
Marknadsföring/Information/Din Nästa  1 888  1 901   
Förbrukningsinventarie etc.  769  542   
Kontor  1 205  1 425 
Transport  697  946   
Köpt tjänst  609  169   
Övrigt  499  796   

Totalt  5 667  5 779   

NOT 13 ÖVRIGA FORDRINGAR 
Lönebidrag  222  176
Avräkning Stiftelsen Alpklyftan  0  0
Övrigt  220  84  
       
Totalt  442  260  

NOT 14 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 
Ej erlagd köpeskilling Björlanda 1:1  4 770  4 770   
Personalens källskatt  599  636  
Övrigt  92  158  

Totalt  5 461  5 564  
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DET FINNS OCKSÅ MÅNGA ANDRA SÄTT ATT STÖJDA VÅRT ARBETE PÅ:

Bankgiro: 
900-4441

Postgiro: 
90 04 44-1

Göteborgs Räddningsmission är en frivilligorganisation. Några av våra verksamheter 
är beroende av gåvor. Du kan stödja oss genom att ge ditt bidrag via inbetalnings-
kortet som följer med den här tidningen.

På vår hemsida: www.raddningsmissionen.se kan du läsa mer om hur du kan stödja 
oss och hur vi använder pengarna.

DITT STÖD GÖR SKILLNAD!

Att testamentera
Ett testamente uttrycker hur du vill att dina 
tillgångar fördelas. Det kan betyda en ny framtid 
för en medmänniska och att du ser till att ditt 
livsvärv lever vidare genom att du ger det vidare 
till någon eller något du tror på. Gåvor och tes-
tamenten har stor betydelse för att finansiera 
Räddningsmissionens akuta insatser för hemlösa 
och förebyggande arbete bland barn och ungdo-
mar i riskzon.

För mer information om att testamentera till 
Göteborgs Räddningsmission kan du kontakta 
Carolina Malmberg på telefon 031-712 12 00 
eller vi email c.malmberg@raddningsmissionen.se.

Ring
0900 - 109 99 90 så skänker du 100 kr, som du 
betalar på nästa telefonräkning.

Gratulation
Vill du uppvakta en god vän på födelsedagen eller 
hedra minnet av någon som gått bort? 
Ett fint sätt att visa omtanke är att skicka en gåva 
till Räddningsmissionens hjälparbete. Det blir en 
gåva till mer än en, eftersom pengarna går till 
vårt arbete för de mest utsatta. Skriv på talongen 
namn och adress till den du vill komma ihåg så sän-
der vi ett gratulationskort eller minnesblad. 

Autogiro
Att ge en gåva varje månad via autogiro är enkelt 
för dig och betyder minimal administration för 
oss. Efter ditt medgivande överförs gåvan auto-
matiskt från ditt bank-konto, personkonto eller 
postgirokonto. 
Vi hjälper till med det praktiska! Kontakta George 
Olvik på telefon 031-712 12 11.
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Vi tackar våra företagsvänner

Alexandersson Fastigheter i 
Göteborg AB

Allbröd Tevenius AB 
Partihallarna
Göteborg 

Alufront AB, Sävedalen

Andreassons Musik AB 
Göteborg

Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda

Avero AB - Studsexperten
Göteborg

Bilexa i Göteborg AB 

Blennermarks Lastbilar, 
Trollhättan

Bok & Biblioteksmässan

Camoni grafisk formgivning

Castellum AB
Göteborg

Chexet kalligrafi & illustration

Christine Fiskeri AB
Donsö 

Cissi Glittvik Hopp och Tro

Dagab Färskvaror, Göteborg

Dahls Bageri, Göteborg

Donsötank Rederi AB 
Donsö

Donsö Fiskeredskap & 
Skeppsfurnering  

Effect Management
Göteborg

eClassical AB, Göteborg

Ektank AB, Göteborg

Elof Hansson
Göteborg 

Evald Lindqvist
Homeopati och naturmedicin

Faktum

Floda Glasmästeri

Fotograf Nina Boman

Fotograf Linda Gredåker

Fotograf Åsa Dahlgren 

Freeport, Kungsbacka

Gamle Port, Göteborg

Gillis Edman 
Begravningsbyrå
Göteborg 

GF Konsult
Göteborg 

Goss 
Reklambyrå 

Gäsene Mejeri, Ljung

Göteborgs-Posten 

Götes Fisk AB
Fiskehamnen Göteborg 

Hallsås Bygg AB, Lerum

HTE Garden Produktion 
AB, Torslanda

Husvärden AB. Mölndal

Ica Kvantum Munkebäck

Ivan Lindberg & Co
Göteborg

IHM
Göteborg

Jakobsdals Charkuteri
Göteborg 

Kjellberg & Möller AB
Göteborg

Klemets & Andersson 
Consulting
Sävedalen

Lions Gothia

Lundin Fastighetsbyrå, 
Göteborg

Lundin Revisionsbyrå, 
Göteborg

MediaGraphic
Mölndal 

Mr Bygg AB, Göteborg

Nordsjöfilé
Fiskehamnen, Göteborg 

O. Bohlin Byggnads AB, 
Göteborg

Ordkraft, Göteborg

Parasoll fotografagentur

Portteknik, Göteborg

Rederi AB Älvtank, Donsö

Reningsborg, Göteborg

Räkexport, Göteborg

Saab Space AB, Göteborg

SCA
Sirius Rederi AB, Donsö

SKTF, Göteborg
Skene Järn, Skene

Sko Boo
Ullared

Skärgårdens Byggteknik AB, 
Donsö

Spar Vasagatan
Göteborg

Swedia Rederi AB
Donsö

Toms Shirt Factory
Askim

Tärntank Rederi AB
Donsö

Ulf Nyberg 
Försäkringsmäklare AB
Sävedalen

Wallenstam Byggnads AB
Göteborg

Wallstreet
Göteborg

Wallex
Göteborg

Västsvensk 
Tidningsdistribution

Yngves Livs
Donsö

Åkes Hönökaka
Torslanda

Öijared Country Club

Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring 
en gemensam fråga som engagerar. En del företag 
skänker pengar eller varor, andra bidrar med sin kompetens. 

Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din arbetsgivare! 
Ring George Olvik på 031-712 12 11.
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GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg 
Telefon: 031-712 12 00, Fax: 031-712 12 09
E-post: foreningen@raddningsmissionen.se
Hemsida: www.raddningsmissionen.se
Postgiro: 90 04 44-1, Bankgiro: 900-4441

Som frivillig är du med och genererar ekonomiskt stöd för 
socialt arbete i Göteborg och till bistånd i olika delar av 
världen, dessutom får du dela en skön arbetsgemenskap. 

Du kommer att ingå i ett väl förankrat volontärarbete där 
du erbjuds vidareutbildning och trevliga sammankomster. 

Caféhjälp
På onsdagar och lördagar har vi 
öppet vårt ekologiska Café Erik. 
Här säljer vi hembakade, ekologiska 
smörgåsar och kakor. Cafét drivs 
av kvinnor från Agora, ett resurs-
centrum för kvinnor. Vid öppettiderna är 
man minst två som arbetar. Är du en ser-
vice-person som gillar caféer så behöver vi 
din hjälp!

Bland glas, porslin och 
annat…
Det kommer många spännande, 
fina, gamla, unika, roliga och 
antika saker till oss. Om du också 

gillar prylar så behöver vi hjälp med att diska, göra 
i ordning, prissätta och ställa ut dem för försäljning 
i butiken. Detta är ett arbete som sker under dagtid 
måndag till fredag.

Kläder och mode
Gillar du kläder och skor och har ett öga för 
vad som går att sälja? Vi behöver hjälp med 
att ta hand om och sortera de kläder och 
skor som kommer in till oss. Prissättning av 
varorna och skyltning i butiken ingår också i 
uppgiften. Måndag till fredag sker detta arbete 
för försäljning på onsdagar och lördagar.  

Ta betalt!
Tycker du om att möta kunder och kan 
hantera en kassa eller gärna vill lära dig? 
På Second hand har vi öppet för för-
säljning två dagar i veckan; onsdag och 
lördag då vi behöver några som gillar att 
möta kunder och ta betalt!

Bärare
Vill du möta människor, se dig om i 
Göteborg och gillar att bära saker? Då kan 
du hjälpa till i vår lastbil. Bilen är ute varje 
dag, måndag till fredag och hämtar möbler 
och prylar från människors hem. Arbetet sker 
på dagtid.

Kontakt:
Är du intresserad? Hör av dig till:  
Jenny Axebrink, Volontärsamordnare
Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg
volontar@raddningsmissionen.se
031-712 12 17

Vi behöver frivilliga till Second Hand - lediga uppdrag


