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DETTA HÄNDER I DECEMBER

5 december 11:00 – 14:00 
Kompassens julmarknad i Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17.
Café med hembakat och julgodis, försäljning av hantverk, fiskdamm för barnen, 
loppmarknad, lotterier.

6 december 18:00 
Terminsavslutning i Rosa Huset för Kulturskolan Svängdörren. 
Eleverna framträder med musik och dans.

8 december 11:30 
Alla våra hemlösa vänner bjuds på jullunch i Smyrnakyrkan.

8 december 18:00 och 20:30 
Räddningsmissionens årliga julkonsert 
i Betlehemskyrkan.

16 december 14:00 
Agoras teaterdagar presenterar ”Mannen bakom masken” föreställning och 
workshop på Folkets Hus. Anmälan 031-712 12 40, eller info@agora-gbg.se 
Föreställningen är gratis.

24 december 11:00 – 15:00 
Restaurang Gamleport öppnar sina dörrar för alla våra gäster som lever 
i utsatta situationer.
Gamleport bjuder på julbord och ger av sin tid helt gratis!
Det blir även underhållning. Julklappar delas ut i samverkan 
med Smyrnakyrkan.

31 december 8:45 – 12:00 
Nyårsfirande för våra gäster i Vasagatans café, i samarbete med Saronkyrkan.

Övernattningen är öppen hela december.

Kaféet är öppet vardagar 8:45-12:00, förutom onsdagar. 
Stängt mellan den 23 december och 3 januari.
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DE MEST UTSATTA GLÖMS BORT I TYSTNAD

Vad händer med de människor som befann sig i utanförskap innan den ekonomiska krisen tog sitt 
strupgrepp? Vad händer med den unga tjejen som inte längre får behålla sin arbetsträningsplats 
eftersom pengarna är slut i hennes stadsdel? Vad händer när hon hänvisas till socialbidrag med 
långa, ensamma och tomma dagar?

Varje dag får vi höra och läsa om hur arbetslösheten drabbar Sverige. Politiker debatterar om vad 
som är lösningen och hur nya jobb skapas. Men det har varit mycket lite utrymme i debatten om 
de personer som redan innan krisen befann sig i marginalen. Att rädda jobben till varje pris är det 
stora samtalsämnet i media och från politiker. Men samhällets ansvar gäller ju inte bara de som 
arbetar eller riskerar att bli utan arbete. Ansvaret sträcker sig förstås också till människor som på 
olika sätt är socialt utsatta och inte i närheten av arbetsmarknaden. 

När ekonomiska anslag minskar för verksamheter som arbetar mot utanförskap, när placeringar 
för enskilda individer avbryts, så är det kortsiktiga lösningar. En ungdom som hamnar i krimi-
nalitet och/eller missbruk är en ofantligt mycket större kostnad på lång sikt. Framförallt för det 
mänskliga lidandet. Det behövs långsiktighet och kontinuitet. Unga tjejer och killar behöver hopp 
och framtidstro. Men när pengarna tar slut och prioriteringar görs kommer människor i kläm.  
 Särskilt personer som redan innan var socialt utsatta. Om detta är det är alldeles tyst.
Samhällets och medias uppgift kan inte bara handla om att bevaka arbetslösheten utan också den 
enskilda individen som finns i marginalen. Det handlar om alla människors rätt till lika värde och 
att bevaka rättigheterna för de människor som inte skriker så högt.

Fastän det är tyst och pengarna sinat så finns behoven kvar. Och under tiden eldas fler bilar upp, 
hemmagjorda bomber kastas och frustrationen växer. 
Göteborgs Räddningsmission fortsätter sitt uppdrag att minska mänskligt lidande och det behövs 
nu mer än någonsin. Men vi behöver din hjälp.
 Jag hoppas att du vill vara med och ge ett bidrag till människor som far illa. Personer som 
media och politikerna glömde i debatten om den ekonomiska krisen.

Ditt bidrag gör skillnad!

Anna Lönn Lundbäck
Direktor Räddningsmissionen

din nästa
TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 4/2009

DET BEHÖVS NÅGON SOM ORKAR TRO PÅ 

DE SOM INTE ORKAR TRO PÅ SIG SJÄLVA

RÄDDNINGSMISSIONENS 
JULNUMMER



 4      din nästa 2/2009   



 din nästa 2/2009     5     

”DET BEHÖVS NÅGON 
SOM TROR PÅ DEM SOM 
INTE ORKAR TRO PÅ SIG 
SJÄLVA”
Att ta sig från gatan och till ett eget boende är inte att börja från noll. Det är 
att börja från ett stort minus. Det är lätt att tappa orken på vägen. Men nu har 
Räddningsmissionen inrättat en ”spindeln-i-nätet-tjänst”. Det behövs en person som 
tar de kontakter som behövs, följer med på jobbiga möten. Och kanske viktigast: som 
tror på dem som inte klarar av att tro själva.

text: jennie danielsson foto: ulrika olsson

Det är fredag eftermiddag och lugnet har lagt sig 
över Räddningsmissionens café på Vasagatan 14 
dit hemlösa kommer och tar en fika eller äter 

frukost. 
 Vissa kommer i ett annat ärende; de vill prata med 
Marja-Liisa Forsenheim. En del har träffat henne förut, 
andra har hört talas om henne, att hon inte är ”helt 
hopplös” att prata med.
 Samtalen ser väldigt olika ut. Vissa berättar sitt livs 
historia. Andra vill bara prata väder och vind en stund.

Motivera att gå vidare
Marja-Liisa är förutom behandlingsassistent även utbil-
dad motivatör och en del av hennes jobb är att just 
motivera hemlösa till att ta sig ur sin situation.
 Hur gör man? Vad säger man? Vilka ord använder 
man till någon, som kanske är fast i ett missbruk och 
som saknar allt, för att få denne att plötsligt resa sig?
 Marja-Liisa har inga särskilda trick att ta till, inga 
peppande ramsor. Hennes styrka ligger i det förtroende 
hon under 20 års tid byggt upp bland människor som 
annars har svårt att lita på andra. 

Hon menar också att det är mer verkningsfullt att 
lyssna än att prata. Marja-Liisa lyssnar och vet – hon 
kan inte förklara hur ett sådant läge ser ut – när det är 
lämpligt att närma sig med frågan ”du vet väl att det 
finns möjlighet till avgiftning?”
 – Det kan räcka att de känner att ”här är någon 
som ser mig”. Jag tror också att det betyder något att 
jag är så obyråkratisk. Jag sitter ju inte här med några 
utredningsblanketter, säger hon.

Allt bygger på relationer
Man måste ha en relation för att kunna hjälpa någon 
till ett förändringsarbete, menar hon, och hon bygger 
sina relationer varsamt och långsiktigt.
 – Ser jag en ny person här på caféet säger jag kan-
ske bara ”god dag” första gången. Nästa dag säger jag 
”god dag” och sedan ”hejdå”. Tredje dagen kan jag 
fråga hur det står till.
 Det är ingen idé att vara påstridig, viktigare är att 
enträget finnas till hands. 
 Som den här fredagen. Hon hade avtalat med en 
man att hämta honom på 35:an, Räddningsmissionens 



"Många känner en myndighetsrädsla. Vissa blev myndighetsbehand-
lade redan som barn. Det började med barnhem, fortsatte med pojk-
hem och sedan ansalt."
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jourboende för hemlösa, för att följa med honom till 
avgiftning. När hon kom var han inte kvar. 
 Egentligen ska hon vara på caféet på förmiddagarna 
och hon åkte tillbaka dit med ogjort ärende. När hon 
kom satt mannen där och Marja-Liisa ringde runt för 
att hitta plats för avgiftning åt mannen, hittade en och 
följde honom dit. 

Är en länk
Marja-Liisas tjänst inrättades i somras och är ett nytt 
sätt för Räddningsmissionen att arbeta med gruppen 
hemlösa. Marja-Liisa fungerar som en länk mellan den 
hemlösa och myndigheter; följer med till möten, sköter 
telefonsamtal och hjälper till att tolka byråkratiskt för-
fattade myndighetsbrev. 
 Tidigare har den hemlösa själv fått ta de flesta kon-
takter med myndigheter och det har gjort att de ofta 
gett upp på vägen.
 – Många känner en myndighetsrädsla. Vissa blev 
myndighetsbehandlade redan som barn. Det började 
med barnhem, fortsatte med pojkhem och sedan 
anstalt. 
 – Rädslan att misslyckas är stor. Många har flera 
gånger försökt ta sig ur sin situation utan att klara det.
 – De har tappat tron på sig själva. Men då finns jag 
här och kan säga att misslyckas du så finns i alla fall 
jag kvar. Och sedan försöker vi igen.

Samarbetsprojekt
Hon understryker att hon inte är ensam om att hjälpa 
de hemlösa. Hon kallar det för ett samarbetsprojekt 
där fältassistenter – som många gånger är de som har 
allra bäst kontakt med de hemlösa - , personalen på 
olika boenden, socialsekreterare och andra yrkesgrup-
per samverkar. 
 När Marja-Liisa började sitt arbete med hemlösa 
handlade det framför allt om att hindra folk från att 
bli hemlösa, alltså att förhindra vräkning. Hon arbe-
tade som ekonomihandläggare inom socialtjänsten i 
Bergsjön och Majorna och en stor del av arbetet gick ut 
på att fördela pengar. Snart nog kände hon att hon ville 
angripa problemen från ett annat håll. Hon var med 
om att starta en dag- och boendestödsverksamhet som 
arbetade uppsökande och hon blev kvar där i 13 år. 
Och för två år sedan anställdes hon på 35:an.

Fler hemlösa
Under sina 20 år i yrket har hon sett antalet hemlösa 
öka.
 – Det har kommit en ny grupp nu i och med 
Försäkringskassans hårdare regler. Det är de som är 
för friska för att få vara sjukskrivna och samtidigt för 
sjuka för att kunna arbeta, säger hon och tillägger att 
det inte krävs mycket för att bli vräkt. Det kan gå på 
några veckor om man inte betalat hyran. 
 Hon ser också att hemlösheten gått ner i åldrarna. 
Den yngsta hon träffat på var 22.
 – De flesta tror att en hemlös är en alkoholiserad 
gammal man som bor under en bro. Så är det inte. 
Vem som helst kan bli hemlös, säger Marja-Liisa.
Fortfarande är det fler män än kvinnor som är hem-
lösa. Marja-Liisa förklarar varför:
 – Kvinnor har lättare att ordna med boende hos en 
manlig bekant. Det här är kvinnor som ofta far mycket 
illa.
 De blir uttnyttjade?
 – Ja, på ett eller annat sätt måste de ju betala.
Lisagården är ett korttidsboende enbart för kvinnor där 
det finns möjlighet att få hjälp att påbörja ett föränd-
ringsarbete. Annars är de flesta boenden avsedda för 
män eller både män och kvinnor.

Arbetar i flera steg
Räddningsmissionens arbete för hemlösa följer en 
bestämd prioritetsordning. Först ska den hemlösa få 
tak över huvudet. Nästa steg är att bli drogfri. Därefter 
är det dags att hitta ett varaktigt boende. Sedan gäller 
det att hitta en vettig sysselsättning. 
 – Att bara bli nykter och få ett boende räcker inte. 
Alla måste tillhöra ett socialt sammanhang, säger 
Marja-Liisa.
 Det mest kritiska läget i den här processen är när 
de hemlösa varit inne på avgiftning under någon veckas 
tid och ska ut till ingenting. Abstinensen är stor och då 
är det viktigt att det finns någon som kan hjälpa till att 
hålla motivationen uppe till nästa steg.
 Den personen kan Marja-Liisa vara. Ibland handlar 
det om att sitta med bredvid i väntrummet inför ett 
läkarbesök.
 – Det är ingenting som hindrar dem från att sticka 
ifrån mig, men än så länge är det ingen som gjort det......



"A good T-shirt"

Agoodtshirt är en ideell förening där alla arbetar 
volontärt.  
 – Vi startade förenigen som en protest mot 

överkonsumtionen, säger Kira Carlsson, en av grundar-
na till Agoodtshirt. Det var vid jul för ett par år sedan 
som vi funderade mycket kring vår konsumtion, vart 
pengarna går och vem som vinner på all shopping?
Vi bestämde oss för att vi ville bidra till att konsumtio-
nen också kan få leda till något gott. Att pengarna kan 
få gå till bra saker som gör en skillnad i samhället.

Pengarna används rättvist
Agoodtshirt har valt att samverka med organisationer 
som inte är alltför stora och där man vet att pengarna 
används rättvist och inte fastnar i administration. Man 
samverkan till exempel med Läkare utan Gränser, 
BRIS, Ingen Människa är Illegal, Kvinna till Kvinna 
och Göteborgs Räddningsmission.
 – Vi ville gärna samarbeta med Räddningsmissionen 
för att deras arbete bland hemlösa och utsatta män-

niskor är lokalt och Göteborgsförankrat, säger Kira 
Carlsson. Vi försöker också att ha en spridning bland orga-
nisationerna i vårt utbud så att gåvogivare kan hitta sitt 
engagemang och just den verksamhet som de vill stödja.

Livets pussel
T-shirtarna som säljs till förmån för Göteborgs 
Räddningsmission har designats av HDK-studenten 
Maja Nilsfelt, som till vardags arbetar med grafisk 
design och illustration.
 – Jag tänkte på livet som ett pussel, säger Maja 
Nilsfelt. Det är många pusselbitar som ska passa ihop 
för att livet skall vara helt. När någon bit försvinner 
tappar man kanske kontakten med fler. Livet trasas 
sönder som ett pussel. Räddningsmissionen hjälper till 
att lägga bitarna på plats igen.
 Kollektionen består av fem illustrationer och t-shir-
tarna finns att köpa i herr-, dam och babymodell. För 
varje såld t-shirt går 60 procent av försäljningspriset till 
Räddningsmissionens arbete bland hemlösa i Göteborg.

Här visas ett axplock av utbudet på 
T-shirtarna. T-shirten finns att beställa i vår 
webbshop: www.raddningsmissionen.se/butiken

Nu kan man köpa Räddningsmissionens egna T-shirt. Agoodtshirt lanserar nu 
en hel kollektion till förmån för Göteborgs Räddningsmission. 
Designen med pusselbitar visar på Räddningsmissionens vision om att 
skapa rum för förändring och överbrygga utanförskap. Med andra ord – få 
alla livets pusselbitar på plats igen.
text: malin ekelund 



G öteborgs Räddningsmission har tre huvudsak-
liga inkomstkällor Köp & Sälj, Bidrag samt 
Gåvor & Sponsring. Den absolut största är den 

som kallas Köp & Sälj, det vill säga de tjänster som 
Räddningsmissionen tillhandahåller och som köps av till 
exempel kommunen, socialtjänsten eller Kriminalvården. 
Och nu i svåra ekonomiska tider är det just den största 
inkomstkällan som blir mindre.
 – Tveklöst är det så! Och den blir drastiskt mycket 
mindre, säger Anna Lönn Lundbäck. 
 – Vi ser väldigt tydligt att kommunen drar ner på allt 
det som de inte har lagstadgad skyldighet att tillhandahål-
la. Det drabbar oss och, framför allt, de personer som vi 
kan hjälpa. Det är ju inte så att målgruppen försvinner i 
kristider, snarare tvärtom. Däremot försvinner resurserna 
för att hjälpa dem och det är tragiskt.

Kommunen avslutar längre insatser
Hon tar ”Ingången” som ett konkret exempel. 
Ingången riktar sig till unga människor som ofta befin-
ner sig långt från både arbete och boende, men desto 
närmare droger och kriminalitet.
Till Ingången kom ungdomar för arbetsträning och 
motiverande samtal. Detta var deras motprestation för 
att få socialbidrag. Här kunde de komma för att få en 
daglig rutin, och för att få lite framtidstro och hopp. 
 – Den politiska nämnden beslutade att omgående 

avsluta alla placeringar, de förkortade dessutom de 
planerade placeringarna, samt beslutade sig för att inte 
göra några nya placeringar alls under det året.
 – Detta är ungdomar som har en enorm misstro 
mot myndigheter och vuxenvärlden och de lär knap-
past få en mer positiv syn efter ett sådant här beslut. 
De ser detta som en bekräftelse på att vuxna inte går 
att lita på.
 Bortsett från det uppenbara mänskliga lidandet, 
anser Anna Lönn Lundbäck att det får stora ekono-
miska konsekvenser - på lång sikt. 
 – Det är ett mycket kortsiktigt ekonomiskt tän-
kande. Det är så väldigt mycket mer lönsamt, på alla 
tänkbara sätt, att hjälpa en människa innan hon eller 
han hamnar i kriminalitet eller missbruk. Att för stun-
den spara pengar på unga hjälpbehövande människor 
är synonymt med mycket stora kostnader senare. 
 Enligt Anna Lönn Lundbäck kommer uppdragen 
Köp & Sälj också att förändra karaktär. 
 – De nya uppdragen inom den här sektorn är ”lätt-
tare” uppdrag utan behandlingsinslag. Detta är en bil-
ligare lösning som ska komma fler till godo. 

Stor omställning
Räddningsmissionen måste anpassa sig efter den rådan-
de ekonomiska verkligheten och är just nu mitt uppe i 
ett stort omställningsarbete. 

RESURSERNA FÖRSVINNER 
MEN DE UTSATTA 
MÄNNISKORNA FINNS KVAR

Den ekonomiska svackan slår hårt - och allra hårdast mot dem som redan tidigare 
levde på marginalerna.
– Utsatta människor blir än mer sårbara i kristider, och detta är en målgrupp som 
ofta glöms bort i debatten, säger Anna Lönn Lundbäck, direktor på Göteborgs 
Räddningsmission.

text: jenny palm  foto: åsa dahlgren
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Förutom intäkterna från Köp & Sälj, finansieras 
Räddningsmissionens verksamhet också via bidrag för 
exempelvis EU-projekt, Gåvor & Sponsring. 
De medel man själv förfogar över, alltså de två övriga 
inkomstkällorna - Gåvor & Sponsring och Bidrag 
- måste prioriteras och så även den verksamhet som 
dessa pengar bekostar.
 – Hur ser nöden ut idag? Vem lider mest? Det är 
tråkigt att behöva ställa sådana frågor, men som det ser 
ut idag kommer vi att satsa mest resurser på två mål-
grupper, dels vårt uppsökande hemlöshetsarbete, dels 
området med Barn och ungdom. Det är här vi har valt 
att lägga pengarna.
 
Både förebyggande och akut
Enligt Anna Lönn Lundbäck är arbetet för barn och 
ungdom förebyggande, samtidigt som det är en akut 
insats. Därför blir det väldigt viktigt.
 – Barnet som lider behöver någon att prata med 
nu, inte om en månad, och i den bemärkelsen är det 
en akut insats. Men, då det också kan hålla barnet ”på 
rätt sida” om lagen är det samtidigt förebyggande. 
Eftersom pengarna från kommunen minskar drama-
tiskt, blir de övriga intäkterna desto mer viktiga.
 – Vi kan aldrig helt ersätta den kommunala finan-
sieringen med andra medel, för den är så mycket större. 
Men givetvis måste vi försöka kompensera delar av 
bortfallet med att samla in mer pengar till exempel. 
 Och till skillnad från vad man 
kanske kan föreställa sig, är både 
företag och privatpersoner - även i 
kristider - generösa med att donera 
pengar.
 – Det finns en stor förståelse för 
att andra också har det jobbigt, och 
ännu svårare än vad man själv har. 
Så vi känner inte att det är svårare 
med insamlingsarbetet nu än tidigare.
 Dessutom tittar man på helt nya 
uppdrag där Räddningsmissionen 
kan ta en större del av kakan, till 
exempel som migrationsfrågor.
 – Vi får se över det vi är duktiga 
på och försöka få in nya ansvarsom-
råden, men samtidigt är det viktigt 
att vi också ser över hur vi jobbar 
med befintliga frågor, för att öka 
våra intäkter och därmed också öka 
tryggheten för utsatta människor.

Letar tryggare avtal
Idag finns bara så kallade ramavtal 
mellan Räddningsmissionen och 
kommunen. Ett ramavtal säger att 
Räddningsmissionen är den organi-

sation som får uppdraget om kommunen har behov av 
den specifika tjänsten. Avtalet säger alltså inget om hur 
många platser det rör sig om.
 -– Problemet är då att vi måste ha full bemanning i 
vilket fall som helst. Vi måste upprätthålla vården för 
dem som väl finns där, oavsett vi får betalt för tre eller 
15 personer, säger hon.
Och eftersom det är kommunen som betalar, är det 
också de som definierar behovet av tjänster.
 Räddningsmissionen har också andra typer av avtal, 
så kallade abonnemangsavtal, som innebär att köpa-
ren av till exempel psykiatriplatser, betalar för ett visst 
antal platser oavsett hur många man de facto använder. 
Ett betydligt tryggare system än de ramavtal som finns 
med kommunen.
 – Det blir tryggare för alla. För den som köper plat-
sen, för oss och för de hjälpbehövande. Alla blir vin-
nare av högkvalitativa tjänster.
Och det är tillsammans med andra aktörer i samhället, 
man blir stark, menar hon.
 – Målgruppen finns kvar oavsett ekonomiskt läge 
och ingen klarar ensam av att ta hand om dem som 
behöver hjälp, det är helt uppenbart. Kommunen, 
organisationer, företag och privatpersoner måste hjäl-
pas åt. Då kommer vi en bit på väg, säger Anna Lönn 
Lundbäck......
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Det självklara målet för projektet är att deltagarna 
skall komma ut i arbete eller utbildning, säger 
Lotta Lidén Lundgren, som är en av två projekt-

ledare för ”ArbetsRätt”. Och med utbildning menar vi 
inte bara kurser eller korta utbildningar. Det skall vara ett 
tydligt val som deltagaren gjort för att få en yrkeskompe-
tens och ett arbete. Utbildningen skall leda till en varaktig 
förändring där ett arbete efter avklarade studier är målet.
Göteborgs Räddningsmission är projektägare i 
”ArbetsRätt” och ytterligare projektpartners är 
Samordningsförbundet centrum, Familj- och individ-
omsorgen centrum och Acitvema.

Tre olika steg
”ArbetsRätt” verkar i tre olika steg. I steg ett görs 
en behovsinventering hos deltagaren och därefter 
upprättas en personlig handlingsplan. Deltagaren får 
arbetsträna i en trygg social miljö, där självförtroendet 
stärks och man åter får bli en naturlig del i det sociala 
samspelet på en arbetsplats. Steg två innebär en prak-
tikplats på någon annan verksamhet än den man varit 
på under första delen. 
 – Har man arbetstränat på caféet hos Agora, 
kanske man går vidare till praktikplats på caféet på 
Second Hand, säger Lotta Lidén Lundgren. Då är 
man kvar inom Räddningsmissionen, men det är ändå 
inte samma arbetsplats. Men, man kan lika gärna gå 

vidare till en praktikplats hos en annan organisation 
inom projektet, till exempel Samordningsförbundet. 
Huvudsaken är att den nyvunna styrkan och erfarenhe-
ten skall hålla för ett miljöombyte. Man skall klara av 
att byta arbetsplats och fortfarande känna sig motive-
rad, inspirerad och trygg att arbeta vidare. 

Matchar deltagare och företag
I steg tre i ”ArbetsRätt” går deltagaren vidare till en 
extern arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Platsen förmedlas via projektet och både deltagaren 
och arbetsgivaren får här stöd av en så kallad jobb-
coach.
 – Vi arbetar med en metod som kallas ”supported 
employment”, säger Lotta Lidén Lundgren. Det funkar 
så att vi söker och hittar företagen utefter de resurser 
som individen har. Utifrån dessa matchar vi deltagare 
och företag. Processen med övergången till en extern 
arbetsplats stöttas av en jobbcoach. Både individen och 
den nya arbetsplatsen kan ha många frågor och behov 
som behöver tillgodoses när det gäller anpassning och 
strukturer. Och detta kan jobbcoachen hjälpa till med.
 Under alla de tre stegen i ”ArbetsRätt” erbjuds del-
tagarna också andra stödfunktioner som samtal, reha-
bilitering, friskvård, stresshantering, kostrådgivning 
och kurser.

Från och med maj i år erbjuder Göteborgs Räddningsmission ett utökat antal 
arbetspraktikplatser. Genom det treåriga EU-projektet ”ArbetsRätt” får totalt 150 
personer som varit långtidsarbetslösa en möjlighet att komma tillbaka till arbetsli-
vet. I ”ArbetsRätt” får deltagarna stöd i tre olika steg med bland annat samtal, frisk-
vård, social träning, arbetspraktik och jobbcoachning.

text: malin ekelund  foto: åsa dahlgren

”ARBETSRÄTT” GER 
PRAKTIK OCH JOBB FÖR 
LÅNGTIDSARBETSLÖSA

-Det självklara målet för projektet är att deltagarna 
skall komma ut arbete eller utbildning, säger Lotta 
Lidén Lundgren, som är en av två projektledare för 
”ArbetsRätt”



Möter stort behov
I projektet kan man erbjuda 50 praktikplatser per år.
 – I dagsläget erbjuder Räddningsmissionen praktik-
platser på verksamheterna Agora, Second Handbutiken 
och Kompassen, säger Lotta Lidén Lundgren. Men, i 
framtiden hoppas vi att det skall finnas platser hos de 
flesta av Räddningsmissionens verksamheter. 
 Det finns ett mycket stort behov av arbetspraktik-
platser i Göteborg idag. Samtidigt som arbetslösheten 
ökar blir det svårare att komma ut på arbetsplatser. Vid 
årsskiftet beslutade regeringen om en förlängning av 
stöd till långtidsarbetslösa, den så kallade ”Fas 3”.
Fas 3 innebär åtgärder för dem som varit arbetslösa så 
länge att de förbrukat sina ordinarie 300 ersättningsda-
gar + ytterligare 450 dagar inom jobb- och utvecklings-
garantin. För att undvika att människor helt utförsäk-
ras och hänvisas till socialtjänsten beslutade man om en 
ny åtgärd. Fas 3 innebär placering eller praktik i 

tvåårs perioder med möjlighet till förlängning.
I april gick 2 000 personer i Sverige ut i ”Fas 3” och 
den största koncentrationen av utförsäkrade personer 
finns just i Göteborg. Bara hos Arbetsförmedlingen 
City i Göteborg var 90 personer mellan april och 
augusti att vara aktuella för Fas3-åtgärder. Ett annat 
beslut som regeringen helt nyligen föreslagit är att 
förlänga sjukförsäkringstiden något för långtidssjuk-
skrivna som riskerar utförsäkring. 
 Sammantaget ökar behovet av varaktiga lösningar 
för personer som stått länge utanför arbetsmarknaden 
och vi hoppas att ArbetsRätt kan utgöra en skillnad i 
det arbetet. .....

Rolf Nilsson, jobbcoach i ArbetsRätt samtalar med 
Irina Kristiansson om hennes arbetspraktik på Agora.
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ArbetsRätt är ett arbetsmarknadsprojekt 
som delfinansieras av EU.



I Räddningsmissionens nya webbshop 
kan man köpa allt från ullstrumpor 
och julkort till högtidsgåvor och CD-
skivor. 
Du kan också stödja vårt arbete 
genom att köpa ”gåvor” som en

frukost på kaféet, dusch och ombyte 
för våra gäster, eller ett cirkusbesök 
för Solrosbarnen. 

Besök shoppen på: 
www.raddningsmissionen.se/butiken

Vi behöver alla hjälpas åt i vinter!
Låt Din julgåva göra Göteborg till 
en varmare och mänskligare stad.

Din julgåva går till:

• Varma kläder och skor i vinter 
 till dem som behöver
• Julfest för alla hemlösa i Göteborg
• Julgåva till utsatta familjer
• Friskvård för hemlösa

Tag kontakt med:
Mikael Albertsson
enhetschef hemlöshet

E-post: m.albertsson@raddningsmissionen.se
Tel: 0739 - 01 41 67

Julgåvokonto 90 04 44-1 
Märk talongen med ”Julgåva”

Hjälp oss värma kalla 
fötter!

När du köper ett par ullstrum-
por av Räddningsmissionen så 
skänker vi två par till dem som 
behöver lite extra värme i vinter.

Strumporna är av 95% kamgarn/ull och 
5% lycra. De finns i färgerna svart, antra-
cit och naturvit till både dam, herr och 
barn.
Köp ett par strumpor för 100 kronor, så 
värmer du tre par fötter i vinter.

Strumporna kan du köpa direkt i vår 
webbshop: 
www.raddningsmissionen.se/butiken

Du kan också ringa och beställa dem på 
031-712 12 00 eller maila en beställning 
på info@raddningsmissionen.se. 

Bankgiro: 
900-4441

Postgiro: 
90 04 44-1

Var med och gör Göteborg 
till en julstad med ljus och 
värme för alla!

BESÖK VÅR WEBBSHOP!

 din nästa 4/2009     13     



14      din nästa 4/2009    

Köp räddnings-
missionens julkort
I år har Du möjligheten att köpa Räddningsmissionens
speciella julkort. 
Dessa kort är unika och särskilt framtagna för Göteborgs 
Räddningsmission av kalligraf & illustratör Charlotta Folkelind.
 Temat för julkorten är ”Världens bästa pappa”. När Du 
köper våra julkort, så går hälften av summan direkt in i vårt 
arbete för hemlösa och utsatta i Göteborg.

Du kan köpa julkorten i vår webbshop:
www.raddningsmissionen.se/butiken
Du kan också ringa till 031-712 12 00 eller e-posta till: 
info@raddningsmissionen.se

Tack för Ditt stöd!

JULHANDLA SECOND HAND

Förena miljömedvetenhet med socialt engagemang 
och köp dina julklappar på vår Second Handbutik.
 I en inspirerande shoppingmiljö i luftiga och 
ljusa lokaler kan du i lugn och ro välja ut unika 
och personliga julklappar för alla åldrar. Kanske 
en spännande deckare till mamma eller en vacker 
brosch till farmor? Ett roligt pussel till brorsan eller 
en blå porslinshäst till någon du tycker om?
 Butiken har ett brett sortiment av gammalt och 
nytt, stort och smått, trendigt och retro. 
Här hittar du möbler och smycken, kläder och 
tavlor, porslin och böcker och mycket annat. Varje 
gång vi öppnar butiken har vi fyllt på med massor 
av nya saker.
 När du fyndar sköna saker till bra priser är du 
också med och förändrar människors livssituation. 
Vinsten från butiken går till Räddningsmissionens 
arbete bland hemlösa och utsatta i Göteborg och 
till Erikshjälpens projekt för barn och ungdomar i 
andra länder.
 Butiken ger också meningsfull sysselsättning för 
många människor som behöver komma tillbaka till 
arbetslivet igen.

          HOS RÄDDNINGSMISSIONEN

ÖPPETTIDER:
Onsdag: 12:00 – 18:00
Lördag: 11:00 – 15:00

Inlämning:
Tisdag och torsdag:  10:00 – 15:00
samt under öppettiderna 

Erikshjälpens/Räddningsmissionens Second Hand
Fältspatsgatan 6 
412 30 Västra Frölunda
Telefon:  031-20 90 70

Framsidan på Räddnings-
missionens julkort. Pris: 25:–/st.

Jul

Passa också på att ta en julfika 
i Agoras ekologiska café inne i 
butiken!
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Vi tackar våra företagsvänner

AB Veden, Ljungskile

Activema

Alexandersson Fastigheter i 
Göteborg AB

Alufront AB, Sävedalen

Andreassons Musik AB 
Göteborg

Askania AB, Göteborg

Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda

Avero AB - Studsexperten
Göteborg

Birgers Chark, Lerum

Björk Eklund Group

Blennermarks Lastbilar, 
Trollhättan

Bo Lönn & partner

Bok- & Biblioteksmässan

Bryggans Restaurang

Camoni grafisk formgivning

Castellum AB
Göteborg

Chexet kalligrafi &
illustration

Cissi Glittvik Hopp och Tro

Curves gymstudio,
Kungsbacka

Dagab Färskvaror, Göteborg

Dahls Bageri, Göteborg

Donsötank Rederi AB 
Donsö

Effect Management
Göteborg

Ektank AB, Göteborg

Elof Hansson
Göteborg 

Espresso House Vasaplatsen,
Göteborg

Ethcom

Faktum

Floda Glasmästeri

Fotograf Nina Boman

Fotograf Linda Gredåker

Fotograf Åsa Dahlgren 

Freeport, Kungsbacka

Gamle Port, Göteborg

Gillis Edman 
Begravningsbyrå
Göteborg 

Goss Reklambyrå 

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Gärdhagen Akustik AB

Gäsene Mejeri, Ljung

Göteborgs Posten 

Göteborg Tingstad

Götes Fisk AB
Fiskehamnen Göteborg 

Hallsås Bygg AB, Lerum

HTE Garden Produktion 
AB, Torslanda

Husvärden AB, Mölndal

Ica Kvantum Munkebäck

IKEA Kållered

Journalist Jennie Danielsson

JP Publishing

Kafé Vasa

Kjellberg & Möller AB
Göteborg

Klemets & Andersson 
Consulting, Sävedalen

Lasse Majas konditori

Lions Gothia

Lundin Fastighetsbyrå, 
Göteborg

Lundin Revisionsbyrå, 
Göteborg

Manpower

MediaGraphic
Mölndal 

Norkonsult

Mr Bygg AB, Göteborg

O. Bohlin Byggnads AB, 
Göteborg

Ordkraft, Göteborg

Parasoll fotografagentur

Pikenborg AB

Piwa food AB, Lerum

Portteknik, Göteborg

Reningsborg, Göteborg

Restaurang Ivfars,
Mölndal

Ronald McDonald House,
Göteborg

RUAG, Aerospace Sweden 
AB, Göteborg

Räkexport, Göteborg

SCA

Sirius Rederi AB, Donsö

Skene Järn, Skene

Sko Boo, Ullared

Svenska Mässan,
Göteborg

Swedia Rederi AB
Donsö

Team Dagnelid

Toms Shirt Factory
Askim

Torsten Lundblad tand-
läkare, Göteborg

Tärntank Rederi AB
Donsö

Wallenstam
Göteborg

Wallstreet
Göteborg

Wallex
Göteborg

Västsvensk 
Tidningsdistribution

Yngves Livs
Donsö

Åkes Hönökaka
Torslanda

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 Mikael Albertsson på 0739-01 41 67.
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GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg 
Telefon: 031-712 12 00, Fax: 031-712 12 49
E-post: info@raddningsmissionen.se
Hemsida: www.raddningsmissionen.se
Postgiro: 90 04 44-1, Bankgiro: 900-4441

JULKONSERT
"En sång för de hemlösa"

Mikael Rickfors
New Tango Orquesta
Marcus Birro
Brandströmska skolans barnkör

8/12 i Betlehemskyrkan
kl. 18.00 och kl. 20.30

Förköp:
Pusterviks biljetter 031-13 06 80
www.ticnet.se, 077-170 70 70
ev. överblivna biljetter säljes vid entrén

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION


