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”Du har gett mig 
lite hopp”

Årsberättelse 2019
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I mitten av januari deltog jag i en morgonmässa i 
Domkyrkan i Göteborg. Det var lite extra högtidligt 
eftersom Sveriges samtliga biskopar var på plats. 
Vår egen biskop, Susanne Rappmann, predikade om 
aposteln Paulus strapatser på Medelhavet. Ganska 
många var samlade. När det var dags för nattvard var 
kön lång att få del av bröd och vin.

Och just då, i själva måltiden, kom en man fram i 
kyrkan längs sidogången. Jag såg honom bara kort och 
kände inte igen honom. Han var förtvivlad. Skrek rakt 
ut sin ångest och smärta, kanske också rädsla och hat. 
Vad hade hänt? Hade han fått nej på en ansökan om 
uppehållstillstånd? Fått besked om en anhörig som 
drabbats av sjukdom? Saknade någonstans att bo? 
Eller levde han bara ett omöjligt liv i en omöjlig värld? 
Ingen aning. Men att han hade ont, det fanns det inga 
tvivel om. Och allt detta samtidigt som människor i 
kyrkan stod i kön till nattvarden. Organisten fortsatte 
spela och församlingen sjöng: ”Jag är livets bröd, jag är 
livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra.” 
Och biskoparna satt där längst fram. Några kyrkvärdar 
tog honom resolut under armen och ledde honom ut ur 
kyrksalen. Men ut ur kyrkan kom han inte. Kanske fick 
de honom att sätta sig ner i vapenhuset eller i något 
rum längre ner. Och skriket, det bara fortsatte. I säkert 
fem minuter hörde vi det. Genomträngande. Ångest 
och vanmakt. Samtidigt som församlingen fortsatte 
sjunga ”Jag är livets bröd”.

I kyrkan ber vi Herren om förbarmande, Kyrie Eleison. I 
den här morgonmässan fick vi höra kyriet på riktigt, ett 
kyrie som jag tror ingen av oss som satt där kommer 
att glömma.

Och jag tänker att detta är vår värld. Hoppet som 

nattvarden förmedlar. Uppståndelsen och det nya 
livet. Men också smärta och förtvivlan. Och i denna 
värld finns vi, Räddningsmissionen. I skärningspunkten 
mellan samhällets plågor och en Gud som älskar.

I din hand håller du en årsredovisning för året 2019. 
På många sätt präglades vårt år också av hopp 
och förtvivlan. På minussidan måste nämnas vår 
ekonomiska situation. Vi hade det tufft 2019.  Vi 
blev tvungna att ställa om några verksamheter 
vilket drabbade både vår målgrupp och personal. 
Vi genomförde också en utredning under hösten 
efter misstanke om oegentligheter i en av våra 
verksamheter. Utredningen visade att vi hade en del 
brister inom några områden. Sådant är smärtsamt att 
se. Inom de områden där det fanns brister kommer vi 
nu göra bot och bättring.

Men också mycket att vara tacksam för:

•  Att vi fick tillstånd från Skolinspektionen att starta 
grundskola i någon av Göteborgs förorter. Detta har 
vi kämpat för i flera år, och vi arbetar nu intensivt för 
att hitta lokaler så att vi kan starta 2021.

• Att vi i slutet av året samlade in, utöver vår vanliga 
insamling, 1,5 mkr till MatRätt, vår butik för matsvinn 
till personer med låga eller obefintliga inkomster, 
som vi ska starta våren 2020. 

•  Att kvaliteten så tydligt har utvecklats i positiv 
riktning i våra psykiatriboenden Styrman och 
Bellman.

Förtvivlan och hopp, världens nöd och livets bröd. Nu 
arbetar vi för ett riktigt bra 2020. Tack för att du har 
stöttat oss under året!

OMSLAGSFOTO:  
Många av våra verksamheter hade inte fungerat utan frivilliga volontärinsatser och gåvor.  

Här är en av våra företagsvolontärer från BIC på besök på ett boende för hemlösa barnfamiljer.  

”Du har gett mig lite hopp” sa ett barn på boendet till en av våra volontärer när de läste läxor ihop. 

Foto: Erika Persson 

På frukostkaféet Vasa kommer cirka 150 gäster varje dag vi har öppet. Här kan man äta  

en frukost,  samtala med en diakon och få ett par nya skor eller jacka om man behöver.  

Ett år av hopp och förtvivlan

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

Våra  
verksamhetsområden

 
Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida. 

https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden

Kvalitet

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

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

uthållighet och tålamod.  

Räddningsmissionens är medlemmar 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 Insamlingskotroll.

 

HEMLÖSHET  
OCH BOENDE

UTSATTA 
EU-MEDBORGARE

KVINNOR I UTSATTA 
LIVSSITUATIONER

SOLROSEN

MATBANK OCH 
LOGISTIK

BARN OCH FAMILJ

COMMUNITYSKOLAGATUKYRKAN  
OCH DIAKONI

I Göteborg lever 5015 personer i 
hemlöshet. 1526 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:

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

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

finns i Göteborg och Borås och erbjuder 
bland annat:

Räddningsmissionen hade under 2019 ett 
matbankslager i Mölndal. Där samlade vi 
in matsvinn och överblivna livsmedel och 

använde det i både våra egna verksamheter 
och andra organisationen som arbetar 

med social utsatthet i olika former. 
Matbankens verksamhet var en viktig en del 
av förberedelsearbetet inför öppningen av 

matsvinnsbutik Maträtt 2020. 

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

långsiktigt perspektiv på social inkludering 
för personer som befinner sig utanför 

välfärdssystemen. Vi har ett brett utbud av 
verksamheter:

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

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

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

och samtal.

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

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

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

Alla barn i Göteborg har inte samma
förutsättningar när det gäller 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.

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. Vi planerar 
för en uppstart av Communityskolan, en 

grundskola i egen regi.  

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

• Bostad först 
• Hjärterum

• BjörlandaBo & Vasabo
• Rättvis forumteater  

• Abilty - recoveryprogram 
• Caroline - Boende för äldre hemlösa kvinnor

• Bellmansgatan & Styrmansgatan -  boenden för 
personer med psykiska funktionsvariationer.

•   Boendeteamet

• 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.

• Socialt Stöd och Familjecenter
• Station Nord- Övernattning

• FEAD, Po Drom Mobila Team- Göteborg 
och Malmö 

• Möten och samtal med människor
• Soppmässor

• Nätverkande med olika kyrkor i Göteborg
• NAV-pastorer  

• Diakoner 

• Ruth - skyddat boende
• Mötesplats Café Maja

• Uppsökande arbete på Rosenlund
• Individuellt stöd

• Konsulentstödd familjehemsverksamhet
• Stödboende för unga 

• Fadderverksamhet 
• IOP hemlösa barn  

•  Karibu & Svängdörrens kulturverksamhet
• Framtidsspår – anpassade 

gymnasiestudier för unga vuxna  
•  Barnrättsäventyret

• Kvinnogrupp i Bergsjön – språk och 
gemenskap  
• Öppet Hus

• Studiestöd på Sjumilaskolan och 
Lövgärdesskolan.  

• Meningsfull fritid och lovaktiviteter i samverkan 
med skola, tex. 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.

I flera av våra projekt och verksamheter 
samverkar vi med akademin och forskare. 

Ett exempel är samarbetet med Göteborgs 
universitet kring Studiestunden.

Vi ingår i FAMNA, 
Riksorganisationen för  

idéburen vård och omsorg.
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Dags att utrota 
hemlösheten! 

 
De senaste åren har vi hämtat mycket 

inspiration från hemlöshetsorganisationer 
i Finland, det enda landet i Europa 

där hemlösheten tydligt har minskat 
de senaste åren. För att försöka sätta 

fokus på frågan i ett svenskt perspektiv 
arrangerade vi i juni konferensen: ”Dags 
att utrota hemlösheten! - Hur gör vi?”. 

Huvudtalare var Peter  Fredriksson, 
sakkunnig för bostadslöshetsfrågor på 

miljöministeriet i Finland 2001-2017 och 
en av hjärnorna bakom Finlands nationella 

hemlöshetsstrategi. Många menar att 
denna har varit den avgörande nyckeln till 
att antalet hemlösa så radikalt minskat i 

landet. Andra medverkande var bland annat 
Emma Hult (MP), ordförande för riksdagens 

civilutskott och Axel Josefson (M), 
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. 

Konferensen samlade ett drygt hundratal 
personer från förvaltningar, politiken 
och civilsamhället. Vi fick ett mycket 

positivt gensvar från de politiker som var 
närvarande. Emma Hult (MP) skrev under 

året två debattartiklar om hemöshet 
enligt Räddniingsmissionens linje som 

publicerades i GP och ETC.  

JA på skolansökan! 
 

I september fick Räddningsmissionen 
Skolinspektionens tillstånd att bedriva 

grundskola F-9 i Göteborg. Skolan är en 
Communityskola, vilket innebär att utöver 
grundskolans huvuduppdrag används och 

förstärks närområdets resurser genom 
samverkan. Den kommer även att vara 
öppen både kvällar och helger och då 

erbjuda exempelvis läxläsning för barn, 
språkträning för föräldrar, scoutverksamhet 
vid skoldagens slut, musikverksamhet och 

idrott. Communityskolan kommer vara icke-
konfessionell och icke-vinstdrivande.

Under 2019 har vi mobiliserat i frågan 
och mött föreningar, företag och 

yrkesverksamma lärare och rektorer. Och 
barn! Under flera år har vi arbetat med 
att stödja skolor med tuffa utmaningar, 
tillsammans med våra volontärer. Under 

2019 startade vi även ett unikt samarbete 
med lärare och lärarstudenter vid Göteborgs 
Universitet. Vi har lärt oss mycket av de barn 

och vuxna vi mött. All den kunskapen tar 
vi med oss inför den planerade starten för 

Communityskolan i augusti 2021. 

Utveckling på 
Styrmansgatan

2019 var ett år med mycket fokus på 
kvalitetsutveckling på Styrmansgatans 
gruppboende. Vi har arbetat hårt för att 
stärka struktur och organisation, roller 

och mandat, och satt såväl brukare som 
medarbetare i fokus. Vi har tillåtit oss att 

våga tänka nytt och utvecklande, och 
samtidigt försökt upprätthålla en kontinuitet 

och stabilitet.

Ett exempel på detta är att vi har valt att 
införa digitala IT stöd i form av en app – 

med en tanke om att det inte behöver vara 
omodernt att arbeta med vård och omsorg. 

Från att tidigare haft en hög 
personalomsättning har vi idag en stabil 

personalgrupp med stort engagemang för 
verksamhet och utvecklingsfrågor. Detta 
märker vi påverkar även de boende på ett 

positivt sätt.  

6 goda stunder 
under 2019

Våra åtta första studenter har 
flyttat in i vårt studentboende på 
Vasagatan!🤝Studentboendet är ett
integrationsprojekt - studenterna är 
en blandning av ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd 
och svenska studenter nyinflyttade i 
Göteborg. Vi ser redan att projektet 
leder till nya kompisrelationer utifrån 
var och ens unika bakgrund!🤝
🤝

24 oktober 2019 

Här är en härligt aktiv pensionär från 
ett av våra boenden som är glad 
över att ha deltagit i rullatorloppet 
i centrala Göteborg Och vi andra är 
SÅ stolta över hans insats! Heja!

1 oktober 2019

Idag har vi fått hjälpa en ung 
mamma att flytta in i en lägenhet 
som blir hennes via ett kontrakt 
med Hjärterum. Att få lämna över 
nycklarna till henne kändes stort - 
som hon har längtat!🤝

2 juli 2019 

I Göteborg finns 618 barn som lever 
i akut hemlöshet. I veckan fick några 
av dem ta emot julklappar från vår 
julklappsinsamling i samarbete med 
Gothia Towers. ”De fanns en sådan 
förväntan hos barnen när tomten 
kom!” säger Karin Antonsson.

2 juli 2019

När man har en förälder i fängelse 
kan det vara skönt att få träffa barn i 
samma situation och känna att man 
inte är ensam. Idag hade vi på Sol-
rosen en fin dag på skridskobanan. 
Det är många fina vänskaper som 
uppstår och man skapar fina minnen 
tillsammans på de här träffarna.” 
Detta var det bästa jag gjort” sa en 
flicka idag när vi packade ihop för 
dagen. 

14 februari 2019 

I veckan var vi från 35:an 
tillsammans med några av våra 
gäster och såg Lejonkungen på 
bio! En del hade inte varit på bio på 
väldigt länge så det var ett väldigt 
uppskattat besök. Popcorn, mys och 
många skratt!🤝

29 augusti 2019 

När man har en förälder i fängelse 
kan det vara skönt att få träffa 
barn i samma situation och känna 
att man inte är ensam. Idag hade 
vi på Solrosen en fin dag på 
skridskobanan. Det är många fina 
vänskaper som uppstår och man 
skapar fina minnen tillsammans på 
de här träffarna.” Detta var det bästa 
jag gjort” sa en flicka när vi packade 
ihop för dagen. 

14 februari 2019 

Idag har vi fått hjälpa en ung 
mamma att flytta in i en lägenhet 
som blir hennes via ett kontrakt 
med Hjärterum. Att få lämna över 
nycklarna till henne kändes stort - 
som hon har längtat!

2 juli 2019 

Våra åtta första studenter har 
flyttat in i vårt studentboende på 
Vasagatan! Studentboendet är ett 
integrationsprojekt - studenterna är 
en blandning av ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd 
och svenska studenter som är 
nyinflyttade i Göteborg. Vi ser 
redan att projektet leder till nya 
kompisrelationer utifrån var och ens 
unika bakgrund!

24 oktober 2019 

I veckan var vi från 35:ans 
jourboende tillsammans med några 
av våra gäster och såg Lejonkungen 
på bio! En del hade inte varit på 
bio på väldigt länge så det var ett 
väldigt uppskattat besök. Popcorn, 
mys och många skratt!

29 augusti 2019 

Här är en härligt aktiv pensionär från 
ett av våra boenden som är glad 
över att ha deltagit i rullatorloppet 
i centrala Göteborg Och vi andra är 
SÅ stolta över hans insats! Heja!

1 oktober 2019

I Göteborg finns 618 barn som lever 
i akut hemlöshet. I veckan fick några 
av dem ta emot julklappar från vår 
julklappsinsamling i samarbete med 
Gothia Towers. ”Det fanns en sådan 
förväntan hos barnen när tomten 
kom!” säger Karin Antonsson.

24 december 2019

3 goda exempel
på framsteg

”Jag känner mig normal när du 
ser mig” 

 
Boende på Styrmansgatan
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 För mig betyder att ta 
nattvard ”Förlåt för allt 
skit som jag har gjort”

Varje tisdag firar vi soppmässa i Matteuskyrkan, Majorna. Vi är en brokig skara 
människor från olika delar av världen och från olika samhällsskikt. En av de 

regelbundna besökarna är Antonio. Här är hans berättelse.

 

DIAKONAL HANDLING

- Det bästa jag får på Soppmässan är 
förlåtelse. Det är det enda jag är ute 
efter.

Antonio är född och uppväxt i en 
katolsk familj. I gymnasiet gick han 
i en katolsk, karismatisk skola. Där 
beundrade rektorn pingstkyrkan 
mycket för deras stora engagemang 
i helige Ande och bildade 
ungdomsgrupper. 

- Jag var med och blev riktigt kristen. 
Ett tag var jag med som frivillig med 
att besöka fängelser och berätta om 
Jesus.

Antonio planerade att studera till 
advokat men blev tagen till fånga av 
staten på grund av att han uteblivit 
från militärtjänst. Efter en tid fick han 
politisk asyl i Sverige.

- Livet här blev inte så bra, jag 
hamnade snett på många sätt och har 
gjort många saker jag ångrar. Men tack 
och lov, när jag har suttit i fängelse i 
Sverige har det alltid funnits en kristen 
grupp. Det har varit mycket viktigt för 
mig. Jag har aldrig förlorat min tro. Jag 
är kristen och vill alltid vara det.

Antonio går på Soppmässan i 
Matteuskyrkan ofta, ja nästan hela 
tiden. I samband med att någon har 
dött kan han gå till Katolska kyrkan, 

annars är det bara Soppmässan.

- Det är en bra stund man får där, en 
lugn stund. Gemenskap, bra folk och 
det är väldigt fint ledarskap.

Vilka är det som kommer till 
Soppmässan?   
-Det finns fattiga människor som har 
behov av mat och en lugn stund och 
umgänge. Det finns de som har det 
lite bättre ekonomiskt som också vill 
ha umgänge och ha det fint och lugnt. 

Och det finns rika folk som har pengar 
i fickan men som vill ha gemenskap 
och lite andligt. Alla tycker om den. Vi 
känner oss välkomna. Det är det som 
är viktigt.

Hur ser en kväll ut? 
-Vi kommer dit och sjunger och tackar 
Gud för maten. Så äter vi soppa och 
sedan firar vi mässa. Alla får vara 
med på nattvarden, när vi ska önska 

varandra fred blir det en bra grej. 

Det är ofta olika musiker som spelar 
på Soppmässan. Det kan vara jazz, 
tango, körsång eller olika solister. 
Antonio tycker att det är fint, men mest 
uppskattar han att sjunga ”Kyrie och 
sådant tillsammans”. Det påminner 
om när han var barn i katolska kyrkan. 
Han tycker också om många av bibelns 
berättelser.

-Jag förstår väldigt bra den rövaren 
som blev korsfäst bredvid Jesus Kristus 
och sa ”Tänk på mig när du kommer till 
ditt rike”. Det var så bra att Jesus förlät 
honom, det var fina ord. Det ger mycket 
hopp.

Vad är det allra viktigaste med 
Soppmässan för dig?  
- För mig betyder att ta nattvard ”Förlåt 
för allt skit som jag har gjort”. Jag har 
mycket ångest, jag har gjort människor 
illa med alla mina brott och grejer. Jag 
bara ber om förlåtelse till Gud. Man kan 
dämpa ångesten med droger i stället, 
men det vill jag inte göra. Många 
kompisar gör det. Jag vill vara ren, 
tänkande och klar. Jag har gjort fel. Jag 
hoppas att Gud förlåter. För jag tror på 
honom.

- Jag förstår väldigt bra 
den rövaren som blev 
korsfäst bredvid Jesus 
Kristus och sa ”Tänk på 
mig när du kommer till 
ditt rike”

TEXT: EVA ERLANDSSON / FOTO: ERIKA PERSSON

Soppmässan är öppen för alla som vill komma. 
Vi äter ett mål mat, delar lugn och gemenskap 
samt firar en nattvardsgudstjänst tillsammans. 

Välkommen att vara med Tisdagar kl 18 i 
Matteuskyrkan i Majorna och kl 12 på fredagar i 

Betlehemskyrkans kapell.
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Högt tryck på skyddat
 boende för kvinnor

Ruth är vårt skyddade boende för kvinnor som drivs i samverkan 
med Skyddvärnet. Hit välkomnas kvinnor utsatta för prostitution, 

människohandel eller som behöver skydd i situationer med 
hedersrelaterat våld. Under året har vi också tagit emot kvinnor 

och deras medföljande barn dygnet runt. Behoven har varit stora 
och under större delen av hösten har boendet varit fullbelagt. 

Vi har kunnat ge kvinnor en trygg plats, slussat vidare till 
myndighetsstöd, andra boendeformer och hjälpt vissa kvinnor att 

göra ett tryggt återvändande till hemlandet. 

Deltagare från Karibu 

Onsdagkvällar svänger det rejält på Karibu, en musik och 
kulturverksamhet för barn i Bergsjön. Samma sväng går att hitta 
onsdagar - fredagar i Svängdörrens kulturskola i Rosa Huset i 

Lövgärdet.

”Jag har lärt mig att spela gitarr 
och prata framför andra. 

Förut var jag så blyg.”

”Tänk att kunna bjuda in någon jag tycker 
om på en kopp kaffe. Jag tror inte du kan 

förstå vad det betyder för mig som bott på 
gatan. Att kunna bjuda in en vän”.

Boende, Caroliine

I boendet Caroline ger vi stöd till kvinnor som ofta levt en stor 
del av livet i hemlöshet. Flera av kvinnorna har ingen tilltro till 
samhälle och myndigheter. Genom att bygga goda relationer 
och ta ett steg i taget har vi byggt upp ett förtroende som lett 
till att vi kunnat stöttat kvinnorna på vägen mot ett permanent 

boende. 

Från hemlöshet till 
hoppfullhet

Det vanligaste stödet Solrosen erbjuder är individuella kris- 
och stödsamtal till både barn och vuxna i familjer där en 

person är frihetsberövad. Samtalen upplevs som stödjande 
och betydelsefulla av målgruppen enligt utvärderingen som 
gjordes 2018. Under 2019 genomfördes 515 enskilda samtal 

sammanlagt i Borås och Göteborg varav 300 var barnsamtal. 
Samtalen syftar till att stötta, stärka och avlasta skuld och skam. 

Samtalskontakterna varar så länge man vill och behöver det.

Station Nord är ett härbärge där utsatta EU-medborgare kan 

få komma och sova i en egen säng. Under 2019 har vi haft 30-

60 övernattande gäster varje natt. Antalet platser är flexibelt 

och vid kallt väder kan vi öppna upp extra platser för de som 

annars tvingas sova ute. Vi jobbar varje dag för att skapa en 

trygg, varm och inbjudande plats för våra gäster som ofta inte 

känner sig välkomna någon annanstans. Våra medarbetare 

finns till hands för att länka personer med behov av stöd vidare 

till Räddningsmissionens övriga arbete och ibland till sjukvård i 

akuta situationer. 

”Vi som personal vill ha kul tillsammans 
med våra gäster och vill inte att de ska 
känna sig övervakade. Sätter någon på 

musik så vill vara med och dansa! Och vi 
dansar ganska bra tillsammans!”

Susanne, medarbetare Station Nord

Under några år har socialtjänsten placerat enstaka personer 

i vår verksamhet som hanterar lager, logistik och Matbank. 

Deltagarna har varit personer som lider av missbruk och/

eller psykisk sjukdom och som ofta straffat ut sig ur tidigare 

boendeformer. Hos oss har flera av dessa deltagare fått sina liv 

förvandlade. 

Under 2019 utformade vi ett tydligt koncept där vi erbjuder 

arbetsgemenskap, boende och fritidssysselsättning.  

Verksamheten fick namnet Ability. På Ability ser vi till förmågan 

hos de utstaffade eller svårplacerade och bär en orubblig tro på 

att varje deltagare kan bli en välfungerande medborgare. 

”Jag har blivit starkare i mig själv och har 
börjat gå på NA-möten med hjälp av Ability”

Deltagare, Ability

En möjlighet när alla 
dörrar stängts

Klädutdelningar på  
Frukostkaféet Vasa

1606 
Nätter på jourboendena 
 35:an och Statiion Nord

31 975

I början av året skulle två av våra ungdomar som har varit 
familjehemsplacerade flytta till eget boende. Men ibland kan 

det behövas lite extra stöd för att fixa allt som behövs när man 
ska bli vuxen, bo själv och ta hand om sin lägenhet. Då startade 
vi en ny verksamhetsgren: Stödboende för unga. Ungdomarna 

kunde flytta till eget boende och vi fanns kvar och gav stöd i det 
vardagliga. 

”Jag känner att jag har någon att lita på och 
be om hjälp, det känns tryggt.”  

Ungdom med stödboende

Inte alltid lätt att 
flytta hemifrån

52 Elever inskrivna under året på 
Framtidsspår. En utbildning med 
extra tid och resurser från lärare för 
unga vuxna som behöver läsa in sin 
gymnasiebehörighet. 

Frukostar på våra caféer för 
människor i hemlöshet

42 414
Stödsamtal på Solrosen i  

Borås och Göteborg

515
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Mottagandet av kvotflyktingarna 
skedde på uppdrag av Öckerö kommun, 
en kommun som sedan tidigare har 
flera familjehemsplaceringar via 
Räddningsmissionen och som vi har ett 
förtroendefullt samarbete med.

– När de ringde och frågade om 
vi ville hjälpa till att ta emot fem 
ensamkommande kvotflyktingbarn minns 
jag hur min kollega Annika sa: ”det kan inte 
kan finnas ett mer meningsfullt uppdrag 
än detta”, berättar Niclas. Det är så fint att 
få hjälpa några av de mest utsatta barnen 
på vår jord. Räddningsmissionen är en 
organisation som står på barrikaderna 
för utsatta barn och finns, och ska finnas, 
där behoven är som störst. Att säga ja till 
dessa barn kändes som en självklarhet för 
oss.

Kvotflyktingbarnen kommer från UNHCR:s 
flyktingläger och har levt under extremt 
spartanska förhållanden. 

väl utredda familjehem med mycket 
kapacitet, omsorg och kärlek. Det känns 
tryggt. 

Vad var viktigast för barnen när de kom?  
– Att ge dem trygghet och tid, eftersom 
det är läkande. Barnen behöver också 
information om vad som skall hända så att 
deras tillvaro blir förutsägbar och trygg. 
Sedan gäller det att knyta an och skapa 
meningsfulla relationer. Vårt team finns 
där för att ge barnen trygghet, något som 
borde vara en självklarhet för alla barn.

Kommer ni att ta emot fler kvotflyktingar 
i framtiden?  
– Vi har inte fått något mer uppdrag ännu, 
men vi har inte heller hunnit marknadsföra 
att vi har möjligheterna. Men det har varit 
ett fantastiskt roligt sätt att jobba på. Det 
känns så meningsfullt och vi vill absolut 
göra mer av detta.

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

teater är ett sätt vi gör 
det på, där målgruppen 

synliggör sin egen situation!

”Det kan inte finnas ett mer 
meningsfullt uppdrag än detta!”

För fyra år sedan startade Räddningsmissionen sin Familjehemsverksamhet. 
Sedan dess har den vuxit till en stabil verksamhet som idag är med och 

skapar en trygghet som borde vara självklar för alla barn. Under hösten tog 
man för första gången emot fem ensamkommande kvotflyktingar i åldrarna 

11-17 år från Libyen och Eritrea. Vi har pratat med Niclas Hansén som är 
verksamhetsutvecklare inom Barn & Familj.

Gunnar Larsson, Projektledare Rättvis teater

DIAKONAL MOBILISERING

Hur förberedde ni mottagandet?  
– Vi skapade ett koncept tillsammans med 
Rädda Barnen. Vi bjöd in alla familjehem, 
handläggare från socialtjänsten och 
gode män för att tillsammans med oss 
konsulenter skapa en teamkänsla, berättar 
Niclas. Genom att från start dra lärdom 
av de erfarenheter vi har kan vi skapa så 
värdefulla och bra förhållanden för barnen 

som möjligt. Innan de kom skrev vi ett 
välkomstbrev med information och bilder 
på viktiga personer som de kommer att ha 
kontakt med. Det skapar förutsättningar 
för en bra start. 

Vilka är utmaningarna med att ta emot 
kvotflyktingar?  
– En utmaning är kommunikationen, de 
kan ju inte ett ord svenska. Men ganska 
omgående får de lära sig svenska i sina 
introduktionsklasser. Alla ”första grejer” 
blir också en stor del som tar lite extra 
tid; hälsokontroller, migrationsverket, 
introduktion till skolan, hur man åker 
spårvagn till skolan och en massa annat, 
säger Niclas. Dessa barn kommer till 

– Det viktigaste 
har varit att ge dem 
trygghet och tid, 
eftersom det är 
läkande. 

Är du intressead av 
att bli familjehem?

Vi är ständigt i jakt på fler 
familjer som vill vara med och 
skapa framtidstro för ett barn 

eller ungdom. Välkommen att ta 
kontakt med oss!

familjehem@raddningsmissionen.se

TEXT & FOTO: ERIKA PERSSON

NICLAS HANSÉN 
verksamhetsutvecklare 

inom Barn & Familj

”Räddningsmissionen är en självklar 
samarbetspartner i de utmaningar som 

placering av ensamkommande utgör.”
Socialsekreterare Öckerö kommun
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Räddningsmissionen initierade ett projekt med lärarprogrammet 
via Göteborgs Universitet höstterminen 2019 där lärarstudenter 

erbjöds praktikplats på Studiestunden. Syftet var att hitta 
nya sätt för att utveckla läxhjälpen på Lövgärdesskolan. 

Hittills har 19 lärarstudenter deltagit och glädjande är att 
projektet fortsätter finnas som ett praktikalternativ under 

lärarutbildningen

Scouter i Lövgärdet

Scoutprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
Räddningsmissionen, Equmenia och Rosa huset i Lövgärdet. 

Syftet med projektet är att testa nya sätt att bedriva scouting 
och meningsfulla aktiviteter på. Projektet samarbetar aktivt med 

olika aktörer i Lövgärdet och erbjuder kvalitativ, gratis verksamhet 
för barn i ett, enligt polisen, särskilt utsatt område.

Varje vecka kommer ca 30 barn i åldrarna 6-11 år till scouterna 
i Rosa huset och på skolan. Under hösten har det varit fem 

volontärer med i verksamheten.

 “Jag skyndar mig med läxorna och springer 
hit så jag kan vara med på scouterna!” 

Scout i Lövgärdet

”Mina skolresultat har ändrats 
jättemycket. Det har blivit 60–70% 

bättre” 

Elev på Studiestunden

Att sjunga är ett bra sätt att lära sig ett språk, dessutom är det 
roligt. Sedan några år har Räddningsmissionens medarbetare Jan 
Mattsson skrivit sånger om allt ifrån hur man hälsar på varandra 
till hur demokrati fungerar. Projektet kallas Sjung Språket och 
sångerna har vuxit fram i samarbete med Bergsjöns kyrka och 
deltagare på Språkverkstan som finns där. Under hösten tog vi 
fram en ledarhandledning med 55 sånger och ett pedagogiskt 

upplägg: Sjung språket – ledarhandledningen  
www.sjungspraket.se 

Socialt Entreprenörskap i 
kyrka och samhälle 

Den folkhögskoleutbildning i socialt entreprenörskap som 
vi sedan 2018 är involverade i, tillsammans med Hyllie park 
och June folkhögskolor, har utvecklats positivt. I början av 

maj bjöd vi in till en inspirationsdag då deltagarna från första 
årets utbildning redovisade sina respektive projekt. Genom 

utbildningen hade de fått kunskap och motivation att utveckla 
processer och projekt i sina församlingar eller idéburna 

organisationer.  I det unika upplägget som kursen har når 
projekten och kursdeltagarnas kunskaper långt utanför sitt 
eget sammanhang. Läs mer om kursen på vår hemsida och 

anmäl dig till nästa kursstart höstterminen 2020.

I flera år har Räddningsmissionens fängelsepastorer tillsammans 
med volontärer regelbundet besökt Göteborgshäktet och 
Skogomeanstalten. Genom samtal,  besöksgrupper och 
gudstjänster finns de på plats för att bryta isolering, ge 

uppmuntran och hopp i de intagnas svåra situation. 

”När jag kommer hit för 
gudstjänst, då är det som jag har 
lämnat häktet och sitter kring en 

lägereld”

Mobila Teamet jobbar för att ingen ur målgruppen 
ensamkommande över 18 år ska lämnas. Vårt team har bland 
annat stöttat individer vid sjukvårdsbesök och hjälpt många 

ungdomar med att flytta till mer stadigvarande boendeformer. 
2019 blev dock det sista året för Mobila fältteamets verksamhet. 

Vi kommer som organisation dock ge fortsatt stöd till boende  
via Hjärterum.

Från barn till vuxen  
- Vi fanns med hela vägen 

Vår fadderverksamhet som startade 2016, då väldigt många 
ensamkommande ungdomar kom till Göteborg, fortsätter. 

Behovet av att få en relation med en person eller familj som 
kan stötta in i det svenska samhället kvarstår. En av de första 
ungdomarna som matchades fick under året hit sin familj och 

då ringde ungdomen upp och sa att syskonen också måste få en 
fadder för att det har varit så bra och viktigt. Under 2019 har vi 

matchat 23 nya ungdomar med faddrar. 

Hållbara relationer

”Hon får mig att känna mig tryggare. Hon 
har fått mig att våga gå ut och prata med nya 

människor.”

Nasrin om sin fadder

Rättvis forumteater har erbjudit forumteater till personer med 
erfarenhet av hemlöshet eller annan form av social utsatthet. 
Projektet har varit mycket framgångsrikt och arrangerat ett 

hundratal workshops för olika målgrupper. 

Teatergruppen har mött ca 80 individer från målgruppen och har 
också genomfört 20 externa föreställningar för socialarbetare, 

studenter och allmänhet. 

Tyvärr har denna verksamhet tvingats lägga ner under året. Men 
idéer och lärdomar som utvecklats inom Rättvis Forumteater har 

lagt grunden för fortsatt arbete, bland annat en ny ansökan till 
Arvsfonden.

Rättvis Forumteater
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– Vi vill vara 
barnens röstbärare i 
samhällsdebatten.

Varför jobbar Solrosen med 
opinionsbildning? 
– Stödet till de barn och familjer som vi 
träffar behöver ske både på individuell 
nivå och på samhällsnivå. Socialstyrelsens 
kartläggning från 2018 visar till exempel 
att 79% av alla kommuner saknar stöd 
för barn med en frihetsberövad förälder. 
Det stöd som finns idag står vi inom den 
idéburna sektorn för. Vi har erfarenhet 
och bra metoder, men resurserna är också 
orättvist fördelade beroende på var i landet 
man bor. Vi skulle vilja jobba tillsammans 
med kommuner och regering för att ta fram 
nationella riktlinjer och riktade medel för 
kommunerna att arbeta med frågan.

Hur har ni jobbat med opinionsbildning 
under 2019? 
– Till att börja med har vi startat ett 
samarbete med Bufff och Erikshjälpen. Vi 
har skrivit en rad debattartiklar i olika medier 
under året, men också synts tillsammans i 
andra sammanhang. På Barnrättsdagarna 
i april hade vi ett seminarium tillsammans 

med Erikshjälpen. Dessa dagar är ett bra 
forum att sprida kunskap vidare. Sedan 
var vi också tillsammans med Bufff och 
Erikshjälpen på Almedalsveckan. Även 
där hade vi ett seminarium, men också 
ett panelsamtal på Barnrättstorget. Där 
medverkade också Barnombudsmannen, 
SKL och Socialstyrelsen.

Vad betyder det att arbeta tillsammans 
med andra organisationer? 
– Jättemycket! Det är ju första gången vi 
gör det tillsammans med både Bufff och 
Erikshjälpen och jag är väldigt glad för 
samarbetet. Det är en förutsättning för att 
kunna driva frågan vidare. Det är ju vi som 
är experterna i de här frågorna och vi blir 
starkare och tydligare tillsammans.

Vilken respons har ert arbete gett? 
– Det är är ju ett långsiktigt arbete 
som vi just påbörjat. Men vi fick träffa 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 
i Almedalen och pratade vidare med 
henne under hösten. Där framkom 
det tydligt att ansvarsfördelningen för 
våra frågor hamnar mellan tre olika 
departement: socialdepartementet, 
arbetsmarknadsdepartementet och 
justitiedepartementet. Vi har också fått 
återkoppling från hennes stab om hur vi 
kunde gå vidare med vårt arbete. Så det 
känns positivt. Nästa steg är att försöka 
få till ett möte med socialminister Lena 
Hallengren.

Under året var du också med i TV4:s 
”Malou efter tio”. Hur var det?  
– Det var kul och spännande! Jag 
tror att det är en konsekvens av att 
vi jobbar tillsammans med de andra 
organisationerna.  Att politiker och media 
ser oss som experter på detta och vill prata 
med oss tillsammans. Att vara med på 
TV 4 är såklart ett bra sätt att synas. Det 
märker vi både bland våra målgrupper och 
myndigheter. 

Vilka konkreta mål arbetar ni med just nu? 
– Ett av våra mål är att nyansera bilden 
av de som sitter i fängelse och hur deras 
familjesituationer ser ut. Det är en ganska 
hård ton i samhällsdebatten runt dom 
här frågorna och det drabbar barnen som 
riskerar att bli ännu mer stigmatiserade. Vårt 
arbete kan vara med och bidra till att bryta 
en kriminell livsstil så att barn och unga inte 
drabbas av psykisk ohälsa och kriminalitet 
utifrån sina uppväxtvillkor. Sedan har 
barnkonventionen blivit lag i år och då kan 
vi jobba med den i ryggen på både lokal och 
nationell nivå. 
 
Vad önskar du dig av 2020? 
– Att det blir året då regeringens 
ansvarsfördelning blir tydlig. Att man ger 
kommunerna ett tydligt uppdrag och 
resurser att arbeta med målgruppen. Och 
självklart önskar jag att vi får vara en stor 
del av det och bidra med vår kunskap och 
erfarenhet. I vår fyller ju Solrosen 20 år!

Solrosen är Räddningsmissionens verksamhet för barn som har en förälder i 
fängelse. Förutom att vara ett direkt stöd för barnen och deras familjer via samtal, 
aktiviteter, öppna träffar och läger vill Solrosen vara en röstbärare för dessa barn i 

samhällsdebatten. Genom att också arbeta med opinionsbildning nationellt kan de 
lyfta frågan och förändra förutsättningarna för barnen och deras  

familjer på längre sikt. 

DIAKONAL OPINIONSBILDNING

LINE FUCHS  
verksamhetschef Solrosen

TEXT & FOTO: ERIKA PERSSON

”Vi skulle vilja jobba tillsammans med kommuner 
och regering för att ta fram nationella riktlinjer 
och riktade medel för kommunerna att arbeta 
med frågan” säger Line Fuchs.



20 21

Vem lyssnar till de 
hemlösa barnen?

Barnkonventionen är lag, trots det saknas ofta barnperspektivet 
i relation till boendefrågan. Det är sällan som hemlösa barn 

kommer till tals.  Vi tror därför att det är viktigt att agera 
röstbärare. Varje vecka möter vi barn i gruppaktiviteter på tre 
boenden för hemlösa familjer i Göteborg och det är få som 

lyssnar på deras berättelser. Det försöker vi ändra på.

Under Hemlöshetskonferensen i somras berättade Linn Jonsson 
mycket starkt om situationen som barnen vi möter lever i. 

Barnens berättelser har också belysts i tidningarna Faktum och 
Din nästa. 

DIAKONAL OPINIONSBILDNING

MatRätt – Göteborgs-Posten 

”Vi har tre mål med butiken, 
ett är att minska matsvinnet, 
andra målet är att bekämpa 
matfattigdom och det 
tredje är att kunna erbjuda 
arbetsträning i butik och 
på lagret.” säger Samuel 
Haugstvedt, projektledare 
MatRätt.

Frukostkaféet Vasa 
-  SVT Väst Nyheter 

”Förra måndagen hade vi 200 
gäster på en dag och det är all 
time high sedan detta stället 
öppnades för 20 år sedan”, 
säger Eva Erlandsson, diakon 
på Räddningsmissionen. 

Debattartikel Mobila Teamet, 
Hjärterum & Skyddsvärnet 
–Göteborgs-Posten

”Vi står på tå med mångårig 
erfarenhet och engagemang. 
Redo att fortsätta ge allt 
tillsammans med våra 
samverkanspartners för våra 
ungdomar och för en varmare, 
inkluderande och jämlik stad.” 

Rättvis Forumteater – 
Göteborgs-Posten

”De som kommer till oss 
besitter kompetens som är 
viktig – självupplevd kunskap. 
Vi brukar säga att vi utbildar 
dem till experter. Jag har själv 
aldrig lärt mig så mycket som 
nu”, säger Gunnar Larsson, 
Rättvis Forumteater.

Studentboendet Vasa 
– Göteborgs-Posten

”Tanken är att man ska lära 
känna varandra och kanske få 
träna på sin svenska när man 
lagar mat i det gemensamma 
köket,” säger Karin Kylberg, 
projektkoordinator för 
samverkansprojektet Hjärterum 
hos Räddningsmissionen.

Utsatta EU-medborgare 
-SVT Nyheter

”När familjen fick hjälp av 
Räddningsmissionen med 
att ordna en husvagn och att 
skriva in sonen i skolan vände 
livet. Nu har både Slavka 
och hennes man jobb som 
lokalvårdare i en kyrka.”

Räddningsmissionen i medierna 2019

Hjärterum är ett samverkansprojekt tillsammans med Boplats och 
Göteborgs stad. Med hjälp av privatpersoner hyr vi ut hela eller 
delar av bostäder till nyanlända familjer och ensamkommande 

studenter för att minska bostadsbristen i Göteborg. Hittills har 217 
personer fått en bostad! Genom att Räddningsmissionen fungerat 

som en mellanhyresvärd har Hjärterum visat sig vara ett tryggt 
sätt för hyresvärdar som vill hjälpa en medmänniska. Det har även 
varit uppskattat för de personer som har svårast att komma in på 

bostadsmarknaden. 

Under året har Hjärterum synts flera gånger i media, bland annat i 
samband med att vi startade ett studentboende. Studentboendet 

är ett integrationsprojekt - studenterna är en blandning av 
ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd och svenska 

studenter nyinflyttade i Göteborg. Projektet skapade stort 
engagemang på sociala medier och resulterade i intervjuer i 

Göteborgs-Posten och P4 Göteborg. 

Innovativ boendelösning som 
skapar engagemang

Från barn till barn

Under vår julklappsinsamling möter vi många barn och vuxna 
som vill hjälpa till att ge utsatta familjer en riktig jul med 

julklappar. För tredje året i rad hade vi i december besök av drygt 
20 barn från en förskola i Göteborg. De kom hit med en stor 

vagn med julklappar i form av begagnade leksaker som de ville 
ge bort till de hemlösa och utsatta barnfamiljer som vi möter. 

Utifrån detta besök får vi ofta fina samtal med barnen om saker 
de tar för givet, men som många andra barn och familjer inte har. 
Vi har också varit och berättat om vårt arbete för en scoutkår i en 

av våra huvudmannaförsamlingar som har samlat in pengar till 
hemlösa barnfamiljer.
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Årets Tacksamhetsrapport 

 

För första gången i Räddningsmissionens historia har vi samlat 
in över 22 miljoner kronor under ett år. Helt fantastiskt! Vi är så 

tacksamma för alla typer av bidrag vi har fått, stora som små. Tack 
till alla privatgivare, månadsgivare, swishgivare, företagsvänner, 
stiftelser och andra som stöttat oss under 2019. 22 miljoner tack!

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.

Företag

Allmänheten  
(privatpersoner, församlingar)

Fonder/Stiftelser

44%

19%

27%

Stöd till skolor i 
 socio-ekonomiskt utsatta områden 

Läxhjälp, personalförstärkning, studiemotivation 
och trygghetsskapande åtgärder

Barn och familj 
Musik- och kulturverksamheter som t ex 

Karibu och musikskolan Svängdörren

 

INSAMLING OCH KOMMUNIKATION

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

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 och hygienartiklar 
och julfirande.

Hit går våra
 våra insamlade 

medel 
 

Liseberg är en av Räddningsmissionens företagsvänner. Vårt 
samarbete har utvecklats under många år och vi är så glada att 
kunna erbjuda ett Lisebergsbesök för de barnfamiljer som inte 

själva har råd att ta sig dit. Tack vare vårt samarbete kan utsatta 
barnfamiljer numera få en dag i parken både på sommaren och 

under jul.

”Jag tror inte ni förstår hur mycket det 
betyder för mig att få ge en dag på Liseberg 

till mina barn. Jag har inget annat att ge!” 

Ensamstående mamma

”Aldrig trodde jag att jag skulle 
få slå in paket och ge mina barn 
den här julen när jag sitter inne. 

Det här är guld värt. Tack!” 

Maria, frihetsberövad mamma med två små barn.
 Vi samlade in 3500 julklappar tillsammans med 

Svenska Mässan och Gothia Towers.

Nya webben! 

Liseberg förgyller vardagen 
för utsatta barnfamiljer

I mitten av oktober fick vi en utmaning av Räddnings-
missionens styrelse: Samla in 1,2 Msek i startkapital för vår 

social supermarket. Vi nådde inte bara målet utan överträffade 
det. Insamlingen stannade på drygt 1,5 Msek vilket innebär att 
vi i början på 2020 kommer att öppna Göteborgs första social 
supermarket, MatRätt. Huvuddelen av insamlingen skedde via 

en crowdfundingsajt på internet, där både företag, församlingar 
och privatpersoner på ett enkelt sätt kunde vara med och bidra. 

I butiken kommer vi att ta tillvara på en del av det matsvinn som 
finns i samhället. Människor i ekonomisk utsatthet kan handla 

dessa varor till kraftigt rabatterade priser. 

Startkapital till matbutik  
via crowdfunding

Under tre dagar, 16-18 oktober, bjöd vi in allmänheten till en 
klädinsamling. Vi tog emot jackor, skor, vantar och mössor 

i entrén till vårt kontor på Nordhemsgatan. Insamlingen 
överträffade alla förväntningar och vi fick bl a in 250 fina 

vinterjackor. Det finns ett stort behov av varma vinterkläder 
bland de hemlösa och utsatta människor vi möter. 

Lyckad klädinsamling
i oktober

16 703
Så många frukostar (motsvarande 334 060 
kr) lyckades vi samla in under årets Giving 

Tuesday-kampanj den 3 december. 
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10 764 timmar

Stor galafest för att hylla
 våra volontärer!

 
Den 21 februari firade Räddningsmissionen alla sina volontärer med 

en stor galafest på restaurang Seasons i Gothia Towers. Det bjöds på 
mingelfotografering, god mat och trevlig gemenskap under kvällen. 
Magnus Helmner och hans band underhöll och vi fick lyssna på fina 
tacktal av volontäransvarig Cia Hansson och Räddningsmissionens 

direktor Emil Mattsson.

VOLONTÄRER OCH HUVUDMÄN

Huvudmannadag 
på Reningsborg

I januari arrangerade vi en huvudmannadag på 
Reningsborg för i första hand församlingsanställda från 

våra huvudmannaförsamlingar. 45 personer från 20 
huvudmän deltog. En av de medverkande var Axel Josefson, 

moderatpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i 
Göteborg. Han gav sin syn på Göteborgs utmaningar och 

vilken roll församlingar och civilsamhälle kan spela. Axel har 
ett tydligt engagemang i hemlöshetsfrågor som vi hoppas 

ska komma till uttryck i konkret politik. Urban Ringbäck, 
föreståndare i Smyrnaförsamlingen, informerade om den 

kyrkliga satsningen inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 
och bjöd församlingarna att ta en aktiv del. Vi berättade 

också om vår utveckling och hur våra drömmar kring att starta 
skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden fortgår. 

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

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

bidrog våra volontärer med i olika verksamheter under året. 

Stort tack till alla som varit med och bidragit med sin tid, sin 

kompetens och sin vilja att göra Göteborg till en varmare stad. 

Era insatser är så värdefulla på så många sätt!

Volontärgalan var en fantastisk festlig kväll! 
160 volontärer och ett stort gäng 

volontärsamordnare samlades tillsammans på 
Gothia Towers resturang Four Seasons.  

En kväll av mycket kärlek!
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Vänner för livet

Lillemor och Cecilia träffades genom 
Räddningsmissionens och Bräcke 
diakonis gemensamma volontärprojekt 
som matchar ihop äldre människor med 
en vänvolontär.

Vad är det bästa med det här projektet? 
L: Man har fått en vän som man kan 
prata om vad som helst med. Det 
är naturligtvis en styrka. Cecilia är 
fantastiskt hjälpsam och gullig och 
det är så skönt att veta att man har ett 
sådant stöd hos någon. Jag är så glad 
att jag träffat Cecilia för vi har väldigt 
trevligt ihop. Man tror ju inte man ska få 
en vän på äldre dar men nu har vi båda 
fått det och det är ju helt fantastiskt!

C: Jag tycker det är så härligt med 
Lillemor! Hon är en underbar människa! 
Rolig, smart och har varit med om så 

spännande saker. Man kan prata om 
hur mycket som helst och jag är så 
glad att få prata med någon som har 
livserfarenhet och som ger perspektiv 

på saker och ting. Lillemor är  verkligen 
min vän. 

C: Vår träff är ju helt osannolik! Jag kan 
inte förstå hur det kunde bli såhär bra 
från första början.

Vad ni brukar göra när ni ses? 
C: Vi gör så mycket grejer! Vi planerar 
och gör listor för allt vi ska göra, mycket 
vardagsgrejer. Att hitta det bästa caféet, 
det har vi inte gjort än. Vi gör också saker 
här hemma, putsar silver och sådant. Vi 
har ätit julbord och sen har vi varit ute 
och promenerat mycket.

L: Sånt som är roligt och behövs helt 
enkelt.

Har det varit som ni tänkt er? Hade ni 
några föreställningar innan? 
C: Jag hade inga förväntningar, är bara 
jätteförvånad över att det kunde bli så 
bra. Det har varit över all förväntan! Och 
Räddningsmissionen har en så stor del i 
att det blivit så bra.

L: Verkligen, de har lagt upp det på ett 
sätt som är vettigt och talat om hur det 

Lillemor Hygrell och Cecilia Hamilton har träffats genom Räddningsmissionens 
vänvolontär-projekt och det var kärlek vid första ögonkastet. En oväntad vänskap som har 
lett till många skratt, värmande samtal och stunder som fått fylla ett tomrum för båda. De 

berättar om hur viktigt projektet har varit och hur de båda har fått en vän för livet.

”Man tror ju inte 
man ska få en vän på 
äldre dar men det har 
vi båda fått!”

ska vara och hjälpt volontärerna på så sätt att man 
har något att rätta sig efter. Vi är så nöjda.

Vad skulle ni säga till andra som funderar på att bli 
vänvolontär? 
C: Om man funderar på det, ska man göra det. 
Det betyder att man har ett intresse av att möta 
äldre människor och det här är ju ett unikt projekt. 
En fenomenal grej att man får träffa en helt ny 
människa på det här sättet.

L: Ja visst är det det! Man blir så glad när man får 
en ny människa att ägna sig åt. Det finns ju så 
många äldre, ensamma människor som inte har 
några släktingar eller familj. Kanske sitter dom och 
stirrar på en tom vägg. Det måste vara fullkomligt 
dödande att leva på det viset utan, mänsklig 
kontakt. Tänk vad ett samtal och en kram kan 
betyda mycket!

TEXT & FOTO: ERIKA PERSSON
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”Vi har hjälpt enskilda ungdomar att 
träffa andra i samma ålder med liknande 

erfarenheter, och har skapat en grupp 
för ungdomar i äldre tonåren. Det är 

fantastiskt att få vara med när de delar 
erfarenheter, tar stöd av varandra och

vill bidra till att hjälpa andra!”

Solrosen

Stolta stunder 2019
Årsredovisningar i all ära. Vårt arbete bärs av alla små stunder av hopp och 
glädje i vardagen. Varje dag och varje möte med en människa räknas. Därför 
vill vi lyfta fram några av de berättelser som skapat stolthet och arbetsglädje 
under året. Små framsteg som ligger till grund för de stora kliven framåt.

”Vi har hjälpt en småbarnsmamma 
både med att få en fadder och att få 

en liten lägenhet till sig och sina små 
barn och det är så bra!”

Karin, Hjärterum & Fadder

”En av våra tidigare deltagare har idag egen 
lägenhet och fast jobb. Det innebär att vi gör 

skillnad och att allt är möjligt”  
 

Magnus- behandlingsassistent Ability

”Vi lyckades hålla igång 
aktiviteter för hemlösa barn 

hela sommaren och vi har fått 
en så fin kontakt med både 

barn och föräldrar.

Karin, IOP hemlösa barnfamiiljer

”Det känns så välkomnande och 
tryggt på min nya arbetsplats!”  

Anna, Bellmansgatan

”Vi lyckades hjälpa en äldre hemlös 
till ett mera ordnat boende.”

 Carl-Johan, 35:an

”Fångade häromdagen upp en gäst som helt hade 
tappat hoppet. Det visade sig att han var extremt 

hungrig. Han fick med sig en matkasse hem och har 
sedan återvänt hela veckan med lite mera hopp.”

Siv, Frukostkaféet Vasa

”Vi har konkretiserat idén med
att få lärarstudenter från Göteborgs 

universitet att göra sin praktik på 
Studiestunden i Lövgärdet.”

Milad, Studiestunden

”Jag känner mig stolt över att vi kunnat
ge många en plats att sova på och

kunnat erbjuda stöd i olika situationer för
människor vi möter när de behövt hjälp.”

Monalisa, Socialt stöd och familjecenter
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En härlig stund på Språkkafét i Rosa Huset i 
Lövgärdet. Ett trettiotal personer med olika 

ålder och bakgrund sjöng för full hals sånger 
från Sjung Språket om att hälsa på varandra, 

om demokrati  och årstider mm.

Förvaltningsberättelse  
och ekonomi 2019

Årsredovisning för Föreningen Göteborgs Räddningsmission 
Organisationsnummer 857202-5974
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Huvudmän

Valberedning

Gunnar Sköldeberg 
Sammankallande 

gunnar@gvi.se

Mikael Jedenberg
mikael.jedenberg

@oijared.se

Anna Näsbom
anna.nasbom
@chalmers.se

Anna Ahlström 
anna 

@fiskebackskyrkan.se

Jenny Axebrink

Ledningsgrupp

Sandra Stene Patrick Hansén

Ulrika Falk Martin Fredriksson Line Fuchs

Isabella Windolf

Emil Mattsson
Direktor

Katerina Ingenlath

Johanna Korol

Styrelse

Joakim Hagerius 
Ordförande 

joakim.hagerius 
@gmail.se

Jan Edshage 
Ledamot 

jan@edshage.se

Sabine Söndergaard 
Ledamot  

sabine.sondergaard 
@glimstedt.se

Mikael Kylberg 
Ledamot 

mikael.kylberg 
@molnlycke.com

Tomas Brunegård 
Ledamot 

tomas.brunegard 
@100x.se

Agneta Wallenstam 
VIce Ordförande

agneta.wallenstam 
@hotmail.com

Britt-Marie  
Ekman-Joelsson

Ledamot 
bm.joelsson 
@gmail.com

Lars Lilled 
Ledamot 
lars.lilled 

@hotmail.com

Adventkyrkan Göteborg

Betlehemskyrkan Göteborg

Bifrostkyrkan

Equmeniakyrkan Bohus-Björkö

Pingstkyrkan Borås

Ekenkyrkan

Fiskebäckskyrkan

Fiskebäcks Equmeniakyrka

Flatåskyrkan

Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet

Hillsong Göteborg

Johannebergs Equmeniakyrkan

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

Equmeniakyrkan Sävedalen

Verksamheten Göteborgs Räddningsmission är en 
ideell förening på kristen grund. 27 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 Europé 
(COPE).  

ORGANISATIONEN HAR UNDER 2019 FULLFÖLJT SITT 
ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG BLAND ANNAT GENOM ATT:  

•  erbjuda människor i utsatta livssituationer mat, värme, 
kläder, samtal samt länkning vidare 

•  erbjuda boende för personer i hemlöshet, med 
missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa samt för 
nyanlända barn, vuxna och familjer

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

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

•  med meningsfulla sysselsättningsplatser och 
professionell handledning erbjuda långtidsarbetslösa en 
väg till gemenskap och delaktighet 

•  driva opinion i diakonala och samhälleliga frågor · 

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET  

STYRELSENS FÖRVALTNING 
Styrelsen har mötts sju gånger för ordinarie sammanträden. 
Ett av dessa var ett förlängt strategimöte. Deltagandet på de 
ordinarie styrelsemötena var i snitt 86% (80% 2018). Utöver 
de ordinarie styrelsemötena har genomförts två extrainsatta 
möten samt ett konstituerande styrelsemöte.  
 

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

•  Tre debattartiklar i GP (en om skola och samverkan med 
det idéburna för att fler barn ska få en likvärdig skolgång, 
en om vikten av förebyggande arbete för att komma 
åt samhällsproblemen samt en om situationen för 
ensamkommande ungdomar)

•  Ytterligare debattartiklar i Sydsvenskan, ETC, Dagen, Dagens 
samhälle

•  Räddningsmissionens verksamhetschef Line Fuchs i 
en lång intervju i TV4 med Malou von Sivers om barn till 
frihetsberövade. Också stor uppmärksamhet kring frågan 
och Solrosen i GP och SVT.

•  Reportage i SVT-Västnytt om Hjärterum

•  P4-reportage i samband med konferensen ”Dags att utrota 
hemlösheten i Sverige”

•  Intervjuer i Sveriges Radio, GP och tidningen Vision med 
Patti Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet om vikten 
av en nationell hemlöshetsstrategi

Solrosen  
Socialstyrelsen publicerade i december 2018 en rapport där 
de kartlagt samhällets insatser för barn med frihetsberövade 
föräldrar. Utredningen visade tydligt att stödet är eftersatt och 
att den idéburna sektorn har störst kompetens på området. 
Ett kapitel i rapporten beskrev Solrosens arbete. Utifrån 
slutsatserna i rapporten krokade Räddningsmissionens 
verksamhet Solrosen under året arm med Erikshjälpen och 
BUFFF (Barn och ungdomar med förälder/familjemedlem 
i fängelse) i ett opinionsbildande arbete. Målet var att 
påverka regeringen att utforma nationella riktlinjer 
gentemot kommunerna samt att tillsätta statliga riktade 
medel för arbetet. Vi arrangerade tillsammans med de 

Förvaltningsberättelse 2019
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andra organisationerna seminarier i Almedalen, skrev 
debattartiklar och förekom redaktionellt i olika medier. 
Verksamhetschefen för Solrosen mötte också statsrådet 
Åsa Lindhagen för att diskutera frågan.  

Hemlöshet 
De senaste åren har vi hämtat mycket inspiration från 
hemlöshetsorganisationer i Finland, det enda landet i 
Europa där hemlösheten tydligt har minskat de senaste 
åren. För att försöka sätta fokus på frågan i ett svenskt 
perspektiv arrangerade vi i juni konferensen: ”Dags att 
utrota hemlösheten! - Hur gör vi?”. Peter Fredriksson från 
Helsingfors, Finland var inbjuden som huvudtalare. Peter 
var sakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet 
i Finland 2001-2017 och var en av hjärnorna bakom den 
Finlands nationella hemlöshetsstrategi. Många menar 
att denna har varit den avgörande nyckeln till att antalet 
hemlösa så radikalt minskat i landet. Andra medverkande 
på konferensen var Arne Kristiansen, lektor vid Lunds 
universitet, Emma Hult, ordförande för riksdagens 
civilutskott (MP), Axel Josefson, kommunstyrelsens 
ordförande i Göteborg (M), Mats Wiking, 
riksdagsledamot (S), Mikael Chrona, utvecklingsledare på 
Fastighetskontoret, vår verksamhetschef Patti Hansén, vår 
projektledare Linn Jonsson samt Räddningsmissionens 
direktor Emil Mattsson. Konferensen samlade ett drygt 
hundratal personer från förvaltningar, politiken och 
civilsamhället. 
 
FRÅN GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION TILL 
RÄDDNINGSMISSIONEN  
I vår externa och interna kommunikation kallar vi oss 
numera för Räddningsmissionen och inte som tidigare, 
Göteborgs Räddningsmission. Flera skäl låg bakom till att 
vi gjorde förändringen:

• Få personer använder namnet Göteborgs 
Räddningsmission, nästan alla säger 
Räddningsmissionen.

• Vi har en handfull medarbetare som är stationerade 
i Malmö och Borås. För dem kan namnet Göteborgs 

Räddningsmission ibland upplevas problematiskt i 
samverkan med andra aktörer.

•  Vi vill öppna upp för samverkan med huvudmän som också 
finns utanför Göteborg. Då kan ett mer platsneutralt namn 
vara enklare att använda. 

COMMUNITYSKOLA – TILLSTÅND KLART FRÅN 
SKOLINSPEKTIONEN
Utifrån de lärdomar vi gjort i Lövgärdet och i 
Biskopsgården de senaste åren arbetar vi nu för att starta 
en grundskola i Göteborg. Under året blev vi beviljade 
tillstånd från Skolinspektionen att driva grundskola i 
Göteborg. Nu har vi till och med 2021 på oss att starta med 
nuvarande tillstånd. Under 2020 kommer vi att lägga stor 
kraft på att hitta ändamålsenliga lokaler för en planerad 
skolstart i augusti 2021. 

KULTURLABBET – NY VERKSAMHET PÅ GÅNG
Hösten 2018 fick Räddningsmissionen en förfrågan 
från studieförbundet Sensus om att ta över driften för 
Kulturlabbet, en daglig verksamhet för personer med 
intellektuella funktionsvariationer. I slutet av 2018 tog 
Räddningsmissionens styrelse beslut om en intention 
att göra detta. Processerna med IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg) samt Göteborgs stad drog dock 
ut på tiden och vi lyckades inte ta över verksamheten 
2019. Intentionen är nu att verksamheten ska gå över i 
Räddningsmissionens regi sommaren/hösten 2020.

START AV ABILITY 
Under några år har socialtjänsten placerat enstaka 
personer i vår verksamhet som hanterar lager, logistik 
och Matbank. Deltagarna är personer som lider av 
missbruk och/eller psykisk sjukdom och som ofta 
straffat ut sig ur tidigare boendeformer. Hos oss har 
flera av dessa deltagare fått sina liv förvandlade. Utifrån 
Räddningsmissionens tro, värdegrund och förhållningssätt 
har vi kunnat erbjuda arbetsgemenskap, boende och 
fritidssysselsättning. Under 2019 utformade vi ett koncept 
kring arbetssättet och döpte verksamheten till Ability. 
Vår ambition var att verksamheten skulle växa och vi 
anställde också flera nya medarbetare för att arbeta 
med målgruppen. Tyvärr ökade inte antalet deltagare i 
den utsträckning vi hade planerat, och vi fick därför dra 
ner i antalet tjänster under hösten. Ambitionen är att 
verksamheten 2020 ska bli en stabil verksamhet för en 
mycket utsatt målgrupp.

 
MATBANK - SOCIAL MATVARUBUTIK - ”MATRÄTT” 
Vi har fortsatt att utveckla våra relationer till stora 
livsmedelsaktörer i Göteborgsområdet och har fått ta 
del av alltmer matsvinn och livsmedel till vår matbank 
i Mölndal. Matbanken servar våra egna verksamheter 
med livsmedel, och skänker även vidare till kyrkor och 

organisationer som arbetar med utsatta människor. 

Under flera år har vi arbetat för att starta en social 
matvarubutik, att sälja delar av detta matsvinn till personer 
med låga eller obefintliga inkomster. Under 2019 blev det 
äntligen klart för uppstart av butiken Maträtt. Vi kommer 
att utforma och driva butiken i samverkan med Stockholm 
Stadsmission som äger själva franchisekonceptet. Under 
november och december samlade vi in ca 1,5 mkr utöver 
den ordinarie insamlingen till uppstart av butiken. Vi ser nu 
fram emot en butiksstart på Flatås torg under våren 2020.  
 
MISSTANKE OM OEGENTLIGHETER I VÅR MATBANK 

Under hösten fick ledningen på Räddningsmissionen 
tydliga indikationer på att mat som skulle gå till 
organisationer/kyrkor som arbetar med socialt 
utsatta under ett flertal tillfällen gick till fel personer/
organisationer. Vi gjorde en formell polisanmälan och 
tillsatte själva en utredning som skulle granska det som 
eventuellt hade hänt. Utredningsgruppen bestod av två 
personer från RM samt två externa och erfarna jurister. 
Även våra revisorer var inkopplade för att granska om vi 
hade följt gällande regelverk och rutiner. Utredningen 
påvisade att det fanns bristande rutiner och i vissa fall brist 
på efterlevnad av befintliga rutiner inom några områden 
i Räddningsmissionen. Den pekade också på bristfällig 
uppföljning och kontroll inom några områden samt att det 
i flera fall funnits en otydlighet kopplat till uppdrag och 
mandat/roller. Utredningen kunde dock inte visa att någon 
medarbetare medvetet har haft som avsikt att skada 
organisationen. Den polisanmälan vi gjorde med koppling 
till Matbanken lades ner. 

Efter att ha tagit del av utredningen gav styrelsen direktor 
på Räddningsmissionen i uppdrag att tillsammans med 
extern part genomlysa organisationen i syfte att säkra och 
förbättra organisationens struktur, kommunikation, rutiner 
och processer. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot de 
brister avseende rutiner som utredningen påvisat. Arbetet 
är påbörjat och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2020.

Under utredningen granskades också organisationen av 
tidningen GT. I december månad publicerades flera artiklar 
om påstådda oegentligheter. Artiklarna lyfte bland annat 
fram en lägenhet som vi påstods ha hyrt ut till en anställd 
istället för till en hemlös. Även om vi till slut kunde visa att 
så inte hade varit fallet, blev det tydligt att journalisten 
lyfte fram områden där det fanns bristande rutiner. 

BOENDEVERKSAMHETER  
Under året har vi drivit boendeverksamheter i följande 
boenden: 

• Styrmansgatan (psykiatriboende LSS+SOL) 

• Bellmansgatan (psykiatriboende LSS) 

• Vasagatan (boende utan stöd, tränings- och 

referensboende, stödboende för ensamkommande 
unga) 

• Lisagården (första halvåret: boende för 
ensamkommande i samverkan med 
frivilligorganisationen Agape, andra halvåret boende för 
deltagare inom Ability) 

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

• Caroline (boende för äldre kvinnor)

• Björlandabo (första halvåret: boende utan stöd för 
hemlösa barnfamiljer)

• Gula villan i Björlanda (andra halvåret: boende 
för ensamkommande i samverkan med 
frivilligorganisationen Agape). 

• 35:an (övernattningsboende för hemlösa) 

• Station nord (härbärge för utsatta EU-medborgare)

• Stödboende för nyanlända genom Hjärtrum

• Studentboendet Vasa via Hjärterum

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

Efter en period med hög personalomsättning har 
Styrmansgatans gruppboende under året arbetat aktivt 
med personalgrupp och kvalitetsfrågor.

Idag har verksamheten en stabil personalgrupp med stort 
engagemang för verksamhet och utvecklingsfrågor. 
 

HJÄRTERUM 

Vår verksamhet Hjärterum har fortsatt att söka upp lediga 
boendeytor (exempelvis lediga rum, källare eller fritidshus) 
och hyra ut till nyanlända individer och familjer. Idag 
bor cirka 300 nyanlända personer i långsiktiga boenden 
genom förmedling av Hjärterum.
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FRUKOSTCAFÈET PÅ VASAGATAN  
De senaste åren har vårt frukostcafé för socialt utsatta 
fått alltfler gäster. Totalt serverade vi under året 25 864 
frukostar, i snitt 150 st  per dag (141 per dag år 2018). Totalt 
skedde 1606 klädutlämningar och i snitt hade vi hjälp av 
något fler än tre volontärer varje öppetdag.  
 

 MÅNGA BESÖKARE PÅ VÅRA SOPPMÄSSOR 

Våra soppmässor fortsatte också att växa. Under året har 
vi bjudit in till totalt 73 soppmässor i Betlehemskyrkan 
och Matteuskyrkan. I snitt 57 deltagare i Matteuskyrkan 
och 26 deltagare i Betlehemskyrkan. Gemenskapen 
kring soppmässorna har alltmer kommit att likna en 
vanlig församlingsgemenskap. Deltagarna tar allt större 
ansvar kring verksamheten genom att koka soppa, ställa 
iordning lokalen, städa och hjälpa till med sysslor i själva 
gudstjänsten. 
 
RÄTTVIS FORUMTEATER - FRÅN ARVSFONDSPROJEKT 
TILL IOP  
Rättvis forumteater, vårt mobiliseringsprojekt för 
hemlösa och socialt utsatta fick besked om nya 
ekonomiska förutsättningar för 2019. Från att ha varit 
ett arvsfondsfinansierat projekt med 1.9 mkr i intäkter 
2018 omvandlades det till ett IOP (ídéburet offentligt 
partnerskap) med 600 kkr i intäkter 2019. Detta innebar 
att vi enbart har haft en person anställd i projektet från 1 
januari 2019. Projektet har trots brist på finansiering varit 
mycket framgångsrik och anordnat välbesökta workshops 
under året. Bland annat har verksamheten erbjudit ca 100 
workshops för 5 olika målgrupper. De har mött omkring 80 
individer från målgruppen och har dessutom genomfört 20 
externa föreställningar för socialarbetare, studenter och 
allmänheten på runt 300 personer.  
 
35:AN - FRÅN HÄRBÄRGE TILL EGEN LÄGENHET  
På 35:an, vår övernattning för hemlösa på Linnégatan, 
erbjuder vi 12 platser för personer som befinner sig i akut 
hemlöshet. Mellan januari och december 2019 hade de 
3925 övernattningar på boendet. Verksamheten mötte 
214 individer varav 34 var kvinnor. Beläggningsgraden 

under perioden var 98 %. En medarbetare på 35:an har 
gått vår utbildning Socialt entreprenörskap. Det projekt 
hon och 35:ans arbetsgrupp arbetade med handlade om 
att hjälpa akut hemlösa till långsiktigare boendelösningar. 
Projektet har lett till att flera av våra gäster idag har fått en 
egen bostad. Det har också förstärkt samarbetet mellan 
Räddningsmissionen och Göteborgs stad genom tätare 
kommunikation och tydligare rollfördelning kring insatser 
för gästerna.   
 
SOCIAL PLANERING FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE  
Vi har i vårt arbete med utsatta EU-medborgare allt mer 
aktivt arbetat för att de själva ska kunna förändra sina liv 
i en positiv riktning. Därför har vi under året jobbat med 
tydligare social planering för målgruppen. Social planering 
innebär att vi tillsammans med individen gemensamt 
inventerar frågor utifrån deras specifika situation så som 
hälsa, utbildning, intention med vistelsen i Sverige och 
behov av samhällsinformation. Gemensamt skapar vi en 
plan med aktiviteter för individen eller familjen. Det kan 
handla om att söka arbete, delta i en alfabetiseringskurs 
eller något annat. Dessa aktiviteter följs sedan upp. För att 
få en nattplats på vår övernattning kräver vi att den som 
bor på boendet ska göra en social planering. Uppföljning 
av den social planeringen sker till viss del i samverkan med 
Frälsningsarméns verksamhet Famnen. Social planering 
har under 2019 genomförts med ca 200 individer i form 
av regelbundna unika uppföljningar. Under året har 18 
personer fått arbete i någon form. 

BOENDE RUTH 

Medarbetarna för boende Ruth, vårt boende för utsatta 
kvinnor, har under året arbetat aktivt med att göra sig 
kända för samverkanspartners. De har också breddat 
verksamheten till att ta emot kvinnor med behov 
dygnet runt och också ha möjlighet att erbjuda plats åt 
medföljande barn. Detta har resulterat i många nya kvinnor 
till boendet under hösten 2019 med full beläggning under 
långa perioder. 
 
SOLROSEN - ÖKAD SAMVERKAN  
Solrosen har idag egna verksamheter i Göteborg och 

Borås. Under året har vi även stärkt samverkan med 
Erikshjälpen och den rikstäckande föreningen BUFFF 
(Barn och unga till frihetsberövade eller i fängelse) i det 
opinionsbildande arbetet kring situationen för barn till 
frihetsberövade. Vi skrev flera gemensamma debattartiklar 
och arrangerade tillsammans två seminarier på Almedalen. 
Solrosen har också alltmer samverkat med verksamheten 
Kumulus inom Umeå stadsmission och Frälsningsarméns 
verksamhet Vårsol i Jönköping. Tillsammans används nu 
Solrosens metod i fyra städer i Sverige: Göteborg, Borås, 
Umeå och Jönköping. Att Solrosen på detta sätt har blivit 
mer rikstäckande har många fördelar, inte minst för att 
det ger möjlighet till en alltmer kraftfull opinionsbildning 
och att det också blir lättare att få del av statsbidrag via 
Kriminalvården och Socialstyrelsen. 
 

SOLROSEN – LYCKAT FAMILJELÄGER  
I juni genomförde Solrosen ett familjeläger med 38 barn 
och deras föräldrar. Det blev två lyckade dagar med sång 
och musik, gemensamma aktiviteter för hela familjen som 
bland annat grillning, krabbfiske och bad. Våra läger syftar 
till att minska känslan av ensamhet och till att familjen 
ska kunna samla på positiva gemensamma minnen 
och upplevelser. På våra läger knyter båda barn och 
föräldrar kontakter som kan verka stärkande i den utsatta 
livssituation många av dem befinner sig i.  
 
FAMILJEHEMSVERKSAMHET TOG EMOT 
KVOTFLYKTINGAR 

Vår konsulentstödda familjehemsverksamhet har under 
året fortsätt att bredda inriktningen från placeringar av 
ensamkommande ungdomar till också mer traditionella 
familjehemsplaceringar. Vi har i samverkan med Öckerö 
kommun också placerat fem unga kvotflyktingar från 
Sudan och Eritrea i jourfamiljer. I slutet av året hade vi 14 
placeringar (12 vid förra årsskiftet).  
 
LÖVGÄRDETS LÄRLABB - AVSLUT OCH FORTSÄTTNING 

Lövgärdets lärlabb är ett projekt som vi under några år 

har drivit tillsammans med Erikshjälpen, GU Ventures, 
Jämlikt Göteborg och Lövgärdesskolan. Projektets syfte 
var att bryta segregation och höja kunskapsresultat i 
skolor med tuffa utmaningar i närområdet. Via projektet 
har ett nätverk ”Lyftet” bildats. Lyftet samlar ett 30-tal 
aktörer som arbetar för att Lövgärdet ska bli ett tryggt 
område. Projektet har också tagit fram en unik modell där 
lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning 
tillsammans med Räddningsmissionens personal, och 
skapar en frivillig förlängning av skoldagen genom 
Studiestunden. Själva projektet avslutades 2019, men 
de lärdomar som gjorts tas vidare på flera olika sätt: 
Räddningsmissionens Communityskola, Erikshjälpens 
Framtidsverkstad och Göteborgs Stads Skola som Arena 
för fler aktörer. Projektet delfinansierades av Vinnova, 
Sveriges innovationsmyndighet. Efter att vi lämnat vår 
slutrapport skrev vår handläggare på Vinnova: ”stort 
grattis till ett väl genomfört projekt! I förhållande till det 
relativt korta genomförandet för ett komplext projekt har 
ni förmått skapa konkreta resultat på flera olika nivåer och 
det är med glädje jag ser att projektets resultat kommer 
leva vidare.”    
 
JANE OCH DAN OLSSONS STIFTELSE  
Jane och Dan Olssons stiftelse har under flera år stöttat 
vårt projekt för att stödja skolor i socio-ekonomiskt utsatta 
områden. De är nöjda med vårt arbete och beslutade att 
höja bidraget från 750kkr per år till 1mkr för 2018-2019. Vi är 
mycket tacksamma för detta bidrag.  
 
HUGO STENBECKS STIFTELSE 
Vi får ett värdefullt stöd av Hugo Stenbecks stiftelse. 
Stiftelsen har stöttat oss under flera år, och de senaste 
åren har stödet gynnat utvecklingen av och förberedelser 
inför Communityskolans uppstart. Utöver medel har 
stiftelsen bidragit med ett projektstöd som lett till 
en kunskapshöjning för Räddningsmissionen inom 
verksamhetsutveckling och kommunikation. Stödet har 
gjort stor skillnad för projektets utveckling, vilket vi är 
mycket glada för.  
 
LYCKAD VOLONTÄRGALA  
Vi arrangerade en mycket lyckad volontärgala under 
året. 150 finklädda volontärer intog tillsammans med alla 
volontärsamordnare Gothia Towers restaurang. Kvällen var 
fylld med fantastisk mat, musik av Magnus Helmner med 
band och mycket god stämning 
 
VÄNVOLONTÄRER FÖR ENSAMMA ÄLDRE 

Under året fortsatte vi vårt pilotprojekt kring vänvolontärer 
för ensamma äldre som vi driver tillsammans med 
Bräcke Diakoni. Under 2020 kommer vi att ansöka om 
ett arvsfondsprojekt för att kunna fortsätta utveckla 
verksamheten.
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SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP I KYRKA OCH SAMHÄLLE 

Den folkhögskoleutbildning i socialt entreprenörskap som 
vi sedan 2018 är involverade i samverkan med Hyllie park 
och June folkhögskolor har utvecklats positivt. I början 
av maj bjöd vi in till en inspirationsdag då deltagarna från 
första årets utbildning redovisade sina respektive projekt. 
Genom utbildningen hade de fått kunskap och motivation 
att utveckla processer och projekt i sina församlingar eller 
idéburna organisationer. Flera av Räddningsmissionens 
anställda medverkar som lärare i utbildningen. 
 

MOD OCH LIV PÅ POSTHOTELLET 

Pastorerna och författarna Britta Hermansson och 
Tomas Sjödin medverkade i ett samtal om hur livet 
blev, men också om riktning och mod att gå vidare. 
Smyrnas symfoniorkester spelade och det blev en helt 
magisk kväll. Tillsammans samlades ca 100 000:- in till 
Räddningsmissionens arbete med utsatta kvinnor. 

ÄNNU ETT VINNANDE FISKEBÄCKSLOPP  
Det fjärde Fiskebäcksloppet blev ännu en succé. 
Strålande sol och mängder med folk. Mer än 300 kkr från 
deltagaravgifterna gick till vår verksamhet Solrosen.  
 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 
 

I början av 2019 genomfördes en medarbetarundersökning 
i organisationen. Resultatet tydde på att det finns hög 
trivsel mellan kollegor, hög trivsel med arbetsuppgifter 

och ett gott samarbete med kollegor i den egna 
verksamheten. Resultatet tydde även på att det finns 
ett förtroende för våra chefer och att de är lyhörda för 
medarbetares tankar och idéer etc. De områden vi behöver 
utveckla är bland annat vi-känslan i organisationen 
samt organisationsinformation till personal. Nöjd 
medarbetarindex 3,93/5.

Vi har under året startat upp personalledarträffar var sjätte 
vecka för våra chefer och samordnare för att fylla på med 
kraft och kunskap, öka samarbete mellan verksamheter 
samt förbättra kommunikationsflödet i organisationen. Vi 
har även infört månadsmail med organisationsinformation 
till all personal. 

Under hösten 2019 tvingades vi göra en del omplaceringar 
bland personalen på grund av neddragningar och 
omorganisation. En tillsvidareanställning var vi tvungna att 
avsluta på grund av arbetsbrist. 

Räddningsmissionen är knutna till kollektivavtalet Vård 
och Omsorg som är undertecknat av Arbetsgivaralliansen 
och ett antal fackförbund. 

Personalen har tillgång till friskvårdsbidrag och SOS 
international, och i samverkan med föreningen St Lukas 
erbjuder vi även chefsstöd och handledning.  
 
MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET  
Räddningsmissionen har under året arbetat aktivt med 
att minska matsvinn i vår verksamhet Matbanken. Genom 
samverkansavtal med stora grossister tar vi hand om 
matsvinn i vår Matbank som servar organisationer i behov 
förutom våra egna verksamheter. Vi har också förberett för 
start av butiken Maträtt som ska sälja matsvinn med start 
våren 2020. Vi strävar också efter att välja miljömässigt 
hållbara alternativ vid inköp och att prioritera resande som 
inte orsakar hög miljöbelastning.  

 

SOCIAL HÅLLBARHET  
Göteborgs Räddningsmission har arbetat för social 
hållbarhet i snart 70 år. På egen hand och i samverkan med 
våra samverkanspartners, utvecklar vi innovativa modeller 
för ett hållbart samhälle.  

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Vår omsättning minskade med ca 12,3 mkr jämfört med 
2018. Vi gjorde också ett negativt resultat på -2,9 mkr. 
Främst tre orsaker till det negativa resultatet: 
 

1.      Vi förlorade nästan all beläggning på två av våra 
boenden, Björlandabo och Vasabo, under våren 2019. 
Detta på grund av en rutinförändring i kommunen 
som innebar att staden inte längre anlitade externa 
boenden till hemlösa enskilda och barnfamiljer. Vi 

arbetade under våren och sommaren aktivt för att 
hitta andra målgrupper till boendena, men lyckades 
inte. I efterhand konstaterar vi att vi borde ha dragit i 
bromsen med skarpa åtgärder under våren istället för i 
augusti-september.

2.      Den planerade starten av den sociala matvarubutiken 
Maträtt drog ut på tiden. Det gjorde att vi under 
alltför många månader hade höga kostnader i 
verksamheten utan andra intäkter än gåvomedel och 
ersättning från Arbetsförmedlingen för några personer 
i arbetsträning.

3.      Under året var tanken att vår verksamhet Ability 
skulle växa och flytta in i Lisagårdens lokaler. Vi 
anställde ny personal som skulle bemanna boendet 
dygnet runt. Tyvärr lyckades vi inte få in tillräckligt 
många deltagare och vi blev tvungna att minska 
bemanningen under hösten.

Några avtalsverksamheter utvecklades dock positivt 
ekonomiskt. Vår familjehemsverksamhet har exempelvis 
haft fler placeringar än någonsin tidigare och våra 
psykiatriboenden fick ökade intäkter på grund av 
genomförda individuella vårdbedömningar av våra brukare.  
 
RESONEMANG OM RISKEXPONERING 
Utifrån de senaste årens intäktssvängningar har vi fört 
samtal i ledningsgrupp och styrelse om organisationens 
riskexponering. Räddningsmissionen har en komplex 
intäktsstruktur, men förenklat kan man säga att vi står på 
två ben:

Det ena benet handlar om de verksamheter som 
finansieras av insamlade medel. Här finns våra 
mötesplatser och vårt arbete för socialt utsatta, en 
stor del av vårt hemlöshetsarbete, arbetet med barn 
som har föräldrar i fängelse (Solrosen) och vårt arbete 
för utsatta kvinnor (Agora). De insamlade medlen 
utgör intäktsstommen i denna verksamhetsdel men 
kompletteras av bidrag från exempelvis Göteborgs stad 
och projektmedel från en lång rad finansiärer. Förutom 
projekten som till sin natur är kortsiktiga är denna 
verksamhetsdel relativt förutsägbar och det sker inga stora 
förändringar under året. 

Det andra benet är våra avtalsfinansierade verksamheter 
och finansieras av att vi säljer tjänster till kommuner 
och offentliga myndigheter. I denna del ligger de flesta 
av våra boende, vår familjehemsverksamhet och vår 
arbetsträning. Några av dessa verksamheter är ekonomiskt 
sett relativt stabila, exempelvis våra psykiatriboenden. Där 
bor brukarna ofta med livslånga placeringar och LSS-
lagstiftningen gör att kommunen inte kan bortprioritera 
målgruppen. Andra verksamheter i detta ben är dock 
mycket riskutsatta. I boendetyper med korta placeringar 
kan exempelvis besparingar i kommunerna leda till att 
socialtjänsten utan varsel blir mycket mer restriktiva att 
placera hos externa aktörer. 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att vi 
kanske har haft en alltför stor del av vår verksamhet inom 
sårbara avtalsfinansierade verksamheter. När vi i framtiden 
utvecklar verksamheter vill vi därför lägga större fokus på 
områden där våra mervärden och vår kvalitet kan bidra till 
en sund ekonomi snarare än kortsiktiga politiska beslut. 
 
COMMUNITYSKOLA – NYTT BOLAG 

Under året startade organisationen ett aktiebolag, ”RM 
Education”. Bolaget blev beviljat skoltillstånd och blir 
formell huvudman för den grundskola vi avser att starta 
2021. Bolaget är helägt av den ideella föreningen och är 
icke-vinstdrivande. 
 
INSAMLING  
Den ordinarie insamlingen ökade från 18,6 mkr till 19,5 mkr. 
Glädjande att vi hade 240 fler månadsgivare vid årsskiftet 
2019/20 än vid årsskiftet 2018/2019. Vi fick utöver den 
ordinarie insamlingen också in ett testamente på 2,4 mkr, 
något vi är mycket tacksamma för. 

Vi gjorde dessutom en extra kampanj i slutet av året då 
vi samlade in pengar till vår kommande butik Maträtt. 
Totalt samlade vi in ca 1,5 mkr, medel som kommer täcka 
uppstartskostnaderna av butiken (de bokförs först 2020). 
Bland gåvogivarna fanns företagsgåvor på ca 600kkr, 
stiftelsemedel på 150kkr, fyra pastorat i Göteborg på 
390kkr, samt privatpersoner på ca 100kkr. Utöver detta 
bidrog Tillväxtverket med 200kkr. Vi är djupt tacksamma 
att så många ville stödja denna viktiga satsning.

 

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA 
INSTRUMENT
Vi har under 2019 låtit Söderberg och partner förvalta 
8 mkr i enlighet med en placeringspolicy utifrån GIVA 
Sveriges riktlinjer. Medlen kom från försäljningen av 
Björlanda prästgård 2018. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Som förslag på särskilt prioriterade mål för året 2020 till 
årsstämman kommer följande att presenteras: 

•  Höja kvaliteten i organisationen genom att säkra och 
förbättra våra rutiner

•  Stärka tilliten i organisationen genom att arbeta för 
ökad öppenhet, tydlighet och struktur

•  Utveckla verksamheter som både gör skillnad i 
samhället och är mindre beroende av det offentliga  
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)

Till stämmans förfogande står

Balanserad vinst 18 711 128

Årets Resultat -2 910 043

15 801 085

Styrelsen föreslår att

Ingen ny fördelning av 
ändamålsbestämda medel sker

I ny räkning överföres 15 801 085

EGET KAPITAL Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 1 010 10 016 8 695 19 721

Vinstdisposition 8 695 -8 695 0

Årets resultat -2 910 -2 910

Utgående balans 1 010 18 711 -2 910 16 811

Föreningen Göteborgs Räddningsmission, Org. nr 857202-5974

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

RESULTAT OCH STÄLLNING (i kkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 92 746 105 026 120 975 136 652 77 283

Resultat efter finansiella poster -2 910 8 695 -2 595 4 639 3 799

Balansomslutning 36 612 44 839 51 488 69 930 49 687

Soliditet 46% 44% 21% 19% 18%

Kassalikviditet 191% 180% 115% 84% 91%

Årsredovisning 2019

Resultaträkning (belopp i kkr)

RÖRELSENS INTÄKTER M.M. NOT  2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01- 
2018-12-31

Insamlade medel 2 22 485 18 607

Bidrag 2 18 569 24 437

Vårdersättning/Hyresintäkter 44 266 45 771

Övriga intäkter 4 7 426 16 211

Summa 92 746 105 026

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Verksamhet 7 736 7 648

Personalkostnader 6 63 572 66 345

Lokalkostnader 7 15 771 12 675

Avskrivningar 1 168 2 467

Övriga kostnader 5,7 7 319 6 984

Summa 95 566 96 119

Rörelseresultat -2 820 8 907

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella kostnader 90 212

Resultat efter finansiella poster -2 910 8 695

Årets Resultat -2 910 8 695
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TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 2019-12-31 2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & mark 8 4 983 5 052

Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 566 832

Inventarier 10 772 1 502

Summa anläggningstillgångar 6 321 7 386

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar koncernföretag 11 50 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 6 371 7 386

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2019-12-31 2018-12-31

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 116 12 328

Övriga fordringar 16 350 298

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 874 5 139

12 340 17 765

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 15 8 227 227

Summa kortfristiga placeringar 8 227 227

Kassa och bank 9 674 19 460

Summa kassa och bank 9 674 19 460

Summa omsättningstillgångar 30 241 37 452

SUMMA TILLGÅNGAR 36 612 44 838

Balansräkning (belopp i kkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL NOT 2019-12-31 2018-12-31

Balanserat resultat 18 711 10 016

Årets resultat -2 910 8 695

Summa resultat 15 801 18 711

Ändamålsbestämda medel 1 010 1 010

Summa ändamålsbestämda medel 1 010 1 010

Summa eget kapital 16 811 19 721 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till Kreditinstitut 14,18 3 000 3 000

Övriga långfristiga skulder 936 1 277

Summa långfristiga skulder 3 936 4 277

KORTFRISTIGA SKULDER 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 1 930 1 829

Skatteskuld 0 234

Övriga skulder 17 2 402 2 437

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 13 11 533 16 340

Summa kortfristiga skulder 15 865 20 840 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 612 44 838

Balansräkning (belopp i kkr)
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 2019-12-31 2018-12-31

Rörelseresultat -2 820 8 907

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 168 2 467

Övriga poster som påverkar kassaflödet

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -90 -212

Betald skatt -234 -678

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -1 976 10 484

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR  
AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kundfordringar 5 212 -157

Förändring av kortfristiga fordringar 213 -366

Förändring av leverantörsskulder 101 -99

Förändring av kortfristiga skulder -4 842 -2 421

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet 684 -3 043

Kassaflöde från från den löpande verksamheten -1 292 4 398

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring immateriella anläggningstillgångar 0 16 373

Förvärv materiella anläggningstillgångar -103 0

Förvärv finansiella anläggningstillgångar -50 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -153 16 373

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån -341 -12 146

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -341 -12 146

Årets kassaflöde -1 786 11 668

Likvida medel vid årets början 19 687 7 792

Likvida medel vid årets slut 19 17 901 19 460

Förändring Likvida medel -1 786 11 668

Kassaflödesanalys

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

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

FODRINGAR
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli 
betalt.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 

NOT 2 INSAMLADE MEDEL

Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2019 2018

Allmänheten 9 857 6 682

Företag 4 362 4 162

Externa stiftelser och fonder 8 266 7 763

Summa 22 485 18 607

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 offentligabidrag 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.

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

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

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

Noter

BYGGNADER ANTAL ÅR: 50

Avskrivningar enligt plan per år har
gjorts enligt följande

Fordon 33%

Inventarier 33%

Fastighet - byggnadsvärde 2%

Investeringar i annans fastighet Verksamhetsanpassad efter avtal

Externa bidrag fördelar sig enligt följande: 2019 2018

Kommun 2 353 4 922

Länsarbetsnämnd 305 384

Merkostnadsersättningar (Fas 3) 392 881

Övriga Externa såsom EU, Arvsfonden, Tillväxtverket 15 519 18 250

Summa 18 569 24 437

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.
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INSAMLINGSKOSTNADER

Verksamhetskostnader 2 706 2 285

Personalkostnader 2 435 1 843

Övriga kostnader 158 219

Avskrivningar 30 75

Summa insamlingskostnader 5 329 4 422

ADMINISTRATIONSKOSTNADER (OH) 

Verksamhetskostnader 459 594

Personalkostnader 6 764 7 839

Lokalkostnader 1 500 1 460

Övriga kostnader 2 765 2 594

Avskrivningar 384 573

Summa administrationskostnader (OH) 11 872 13 060

ÄNDAMÅLSKOSTNADER HEMLÖSHET &  
SOCIAL EXKLUDERING

2019 2018

Centrala arbetet 0 82

Café Vasagatan & uppsökande verksamhet/
fältarbete

3 740 3 298

Övernattningen 35:an 4 368 4 107

Naturagåvor/Transport/Arbete&Sysselsättning/
Matbank/Maträtt

3 675 4 737

Arvsfondsprojekt Rättvis teater 742 1 937

Summa ändamålskostnader Hemlöshet Soc.
Exludering 12 525 14 161

 ÄNDAMÅLSKOSTNADER  
UTSATTA EU-MEDBORGARE

Familjecenter/Husvagnar 2 663 2 986

Station Nord/Nattöppen kyrka 3 300 3 493

FEAD - ESF-Projekt 3 239 3 883

Summa ändamålskostnader Utsatta Eu-
Medborgare 9 202 10 362

ÄNDAMÅLSKOSTNADER BARN & FAMILJ

Barnrätt/Barnperspektiv 1 609 841

Community School/Vinnova 1 917 2 098

Bilda 0 319

Framtidsspår 940 731

Solrosen 3 567 3 547

Svängdörren/Bergsjön/Karibu 854 567

Summa ändamålskostnader Barn & Famil 8 887 8 103

ÄNDAMÅLSKOSTNADER UTSATTA KVINNOR/ 
AGORA/INTEGRATION

Agora/Utsatta Kvinnor/Ruth/Öppet Hus 2 630 2 366

Summa ändamålskostnader Utsatta Kvinnor/
Agora/Integration 2 630 2 366

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER 2019 2018

Utförda tjänster/Samarbeten 7 129 7 900

Övrigt 297 636

Intäkter avyttring Materiella anläggningstillgångar 0 7 675

Summa övriga intäkter 7 426 16 211

NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER 2019 2018

Förbrukningsinventarier/material 1 512 1 474

Kontor 2 055 1 973

Transport 2 051 2 078 

Köp tjänst 499 1 007

Förlust avyttring Fastighet 0 -526

Övrigt 1 202 978

Summa övriga kostnader 7 319 6 984

KOSTNADER AVTALSFINANSIERADE VERKSAMHETER

Overheadkostnader Avtalsområdet 1 276 1 020

Ensamkommandearbetet/Mobila Teamet/18+ 2 562 6 701

Björlanda/Hemlösa Barnfamiljer 1 742 2 528

Vasavåningen/Vasabo 1 566 3 018

Boendeteamet 4 026 4 292

Styrmansgatan 10 723 9 262

Bellmansgatan 5 568 5 167

Ability 3 756 0

Familje-/fadderverksamheten 5 904 6 902

Hjärterum 6 456 2 547

FIA 0 513

Kvinnojoursarbete 173 651

Kulturlabbet 409 0

NAV-Pastorer 960 1 044

Summa kostnader avtalsfinansierade verksamheter 45 121 43 645

Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda 3 160 3 342

Pensionskostnader för Direktor 156 122

Sociala avgifter enligt lag och avtal 14 694 15 403

Summa 18 010 18 867

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 3 3

Män 5 4

Summa 8 7

Avtal om avgångsvederlag

Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning 
från organisationens sida har direktor rätt till 12 månaders
avgångsersättning. Dock skall lönen från en eventuell ny anställning 
avräknas från denna avgångsersättning.

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 2019 2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 480 27 175

Utrangering Försäljning 0 -21 695

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 480 5 480

Ingående avskrivningar enligt plan -428 -3 964 

Årets avskrivningar enligt plan -69 -724

Återföring avskrivningar utrangering försäljning 0 4 260

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -497 -428

Utgående planenligt restvärde 4 983 5 052

NOT 10 INVENTARIER 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 9 018 8 202

Utrangering/Försäljning -2 525 -215

Årets inköp 102 1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 595 9 018

Ingående avskrivningar enligt plan -7 516 -6 549

Återföring avskrivning vid försäljning 2 525 200

Årets avskrivningar enligt plan -832 -1 167

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 823 -7 516

Utgående planenligt restvärde 772 1 502

NOT  7 LEASING

Organisationen leasar framför allt kontorslokaler samt bilar som sammantaget 
är av betydande belopp. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till Bilar 465 
kkr, Lokaler 12 925, totalt 13 390 (10 509). Den större ökningen på lokaler har 
mestadels med projekt Hjärterum att göra. Framtida Leasingavgifter förfaller 
enligt följande:

NOT 6 PERSONAL 2019 2018

Medelantalet anställda*

Kvinnor 64 65

Män 40 41

Summa 104 106

* Antalet är här baserat på mängden tillsvidare- och visstidsanställa
under året. Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer. Totalt har 
organisationen haft 247 (268) anställda individer. Dessutom har uppskattningvis 
352 (376) volontärer/frivilligarbetare arbetat inom Räddningsmissionen 
under det gångna året. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.

Löner och andra ersättningar 2019 2018

Styrelse - -

Direktor 755 742

Övriga anställda 43 182 45 165

Summa löner och andra ersättningar 43 937 45 907

NOT 9 NEDLAGDA UTGIFTER FÖR ANNANS FASTIGHET 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 592 5 423

Utrangering försäljning -224 -1 831

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 036 3 592

Ingående avskrivningar enligt plan   -2 760 -4 061

Återföring avskrivning vid försäljning 224 1 877

Årets avskrivningar enligt plan -266 -576 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 470 -2 760 

Utgående planenligt restvärde 566 832

Inom 1 år 2-5 år Senare än 5 år

Bilar 316 197 0

Lokaler 13 254 18 605 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 11 AKTIER KONCERNFÖRETAG & GEMENSAMT 
STYRDA FÖRETAG

2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Förvärv 50 0

Utgående redovisat värde 50 0

Antal 
andelar

Andel 
i %

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Koncernföretag, 559194-
6909, RM Education AB

100 100 50 50

Specifikation av organisationens 
aktier i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31
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NOT 16 ÖVRIGA FORDRINGAR 2019 2018

Inkommande medel bank 25 234

Lönebidrag 59 56

Skattefordran 243 0

Övrigt 24 8

Summa övriga fordringar 351 298

NOT 17 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Personalens källskatt 984 948

Sociala Avgifter, Löneskatt 1 110 1 095

Övrigt 308 394

Summa övriga kortfristiga skulder 2 402 2 437

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER 2019 2018

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Fastighetsinteckningar Brämaregården 50:17 3 400 3 400

Summa ställda säkerheter 4 900 4 900

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

2019 2018

Förskottsbetalda hyror och andra bidrag 1 957 1 691

Förskottsbetalda intäkter från stiftelser, kommun etc 7 072 11 710

Övriga upplupna kostnader 93 155

Upplupen lön och semester inkl sociala avgifter 2 411 2 784

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 533 16 340

NOT 14 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Fastighetsskulder 3 000 3 000

Billån Volkswagen Finans 751 1 092

Klientmedel 185 185

Summa långfristiga skulder 3 936 4 277

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

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2019 2018

Förutbetald hyra 1 906 1 397

Upplupna Intäkter 2 470 2 505

Övriga förutbetalda kostnader 498 1 237

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 874 5 139

NOT 19 LIKVIDA MEDEL 
2019-
-12-31

2018-
-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 153 56

Postgirotillgodohavanden 67 195

Kapitalplaceringar 8 227 227

Banktillgodohavanden 9 454 19 209

Summa likvida medel 17 901 19 687

NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2019 2018

VPC-konto SE Banken & Swedbank 20 20

Kapitalförvaltningskonto Söderberg & Partner 8000 0

Klientmedel Stiftelse 185 185

Övr värdepapper 22 22

Summa övriga kortfristiga placeringar 8 227 227

       
Göteborg 2020-03-12    
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 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under 2019 har förberetts för att ta över huvudmannaskapet för Kultur- 
labbet, en daglig verksamhet för personer med funktionsvariation.
Idag är studieförbundet Sensus huvudman för verksamheten, men de har 
de senaste åren önskat lämna över den till oss. I början av
mars 2020 fick vi tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 
kunna verka som huvudman för verksamheten. 

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 2019.

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 2019 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 om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

Revisionsberättelse
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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 2019 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 2020-03-12     
      
      
      
Björn Ellison     Magnus Zingmark

Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor

På soppmässan äter cirka 60 personer varje 
tisdagkväll i Matteuskyrkan. Våra fantastiska 

volontärer kokar minst en stor kastrull med soppa, 
ibland två. Många är hungriga och mycket mat 

går åt. På bilden ser ni Lotten. Hon har varit 
volontär på soppmässan i 4 år.



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.salenfalkl@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


