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Idéer  
med nationell ambition 
Det är dags att summera 2014 och göra det med blicken mot framtiden. För stiftelsen  
är det två händelser som dominerar – vår etablering i Stockholm och den fortsatt 
ökande politiska osäkerheten.

I den ekonomiska delen av årsredo-
visningen syns det att 2014 var ett 
år av stark tillväxt för Bräcke diakoni. 
Tittar du ytterligare några år bakåt i 
tiden märks det ännu tydligare. Men 
i sig är de siffrorna utan betydelse. 
Vad som är viktigt är vilken innebörd 
de har för vår vision att bidra till ett 
medmänskligare samhälle.

En nationell aktör 
I början av året fick vi ett stort tillskott 
av verksamheter i Stockholm inom 
äldreomsorg och medicinsk rehabili- 
tering. Det innebär tillgång till engage-
mang och yrkeskompetens hos en 
stor grupp nya medarbetare, och fler 
människor att jobba för. Vi tror på 
idéerna och värderingarna som byggt 
stiftelsens drygt 90-åriga historia och 
som driver vår ambition att bli en 
ledande samhällsaktör inom vård och 
omsorg. Etableringen i Stockholm är 
ett sätt att fortsätta göra det. 

Osäkra förutsättningar
Förutsättningarna för att som icke-
offentlig aktör bedriva vård och 
omsorg har länge varit otydliga och 
under 2014 ökade den politiska 
osäkerheten ytterligare. Också för en 
idéburen stiftelse utan vinstutdelning 
är det tufft att satsa på nya boenden 
och verksamheter på ett rimligt sätt. 
Medarbetare vet inte vem som kom-
mer att vara deras arbetsgivare några 
år framåt i tiden. Svensk vård och om-
sorg är inte i fritt fall, men det finns 
mycket att utveckla. Då behöver det 
finnas tydliga riktlinjer och rättvisa 
villkor för alla aktörer – också för de 
idéburna. 

Påverka
I årsredovisningen kan du läsa mer 
om vårt arbete under 2014. Vi vill 
påverka för den enskilda människan,  
utifrån vardagens många situationer  
i våra verksamheter. Utveckla, inspir-

era, utmana – och ibland bråka och 
gnälla lite när det behövs. Vi vill vara 
trogna våra idéer och värderingar  
– och trovärdiga för andra just därför. 
Välkommen att läsa mera om det!

DIREKTORN  
HAR ORDET

Martin Ärnlöv
Direktor/VD
Tel 031-50 25 01
E-post martin.arnlov@brackediakoni.se
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Vård och omsorg  
– men inte bara

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för de som be-
höver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. 

Okej, vi har inte räknat – men det är 
väldigt många människor vi möter 
varje dag. Alla har sina egna behov, 
förutsättningar och drömmar. Och 
det är med stolthet vi säger att vi 
inte behandlar alla lika. För alla är 
naturligtvis inte likadana. Däremot 
ska alla känna att de blir tagna på 
allvar hos oss och att vi vill möta de 
behov som finns. Genom hela livet.

Vi gör det genom ett fyrtiotal verk-
samheter inom områdena hälsovård, 
funktionshinder och äldreomsorg. 
Det är bland annat vårdcentraler, 

rehabilitering, psykiatri, barn- och 
ungdomsverksamheter och hospice. 
Både stora och lite mindre, men alla 
lika viktiga. 

Redan från början förstod vi att vård 
och omsorg behöver både hjärta och 
hjärna. Och en stor portion medmän-
sklighet. De flesta möter den kanske 
närmast hos våra medarbetare – när-
mare 1200 personer som gör skillnad 
tillsammans. Och med våra 91 år på 
nacken vågar vi påstå att är vi piggare 
och mer nytänkande än någonsin. 

När samhället ändras, ändras be-
hoven. Och det gör vi också. Men  
vår vision, ”Ett medmänskligare
samhälle”, står vi för. Det är inte så 
lite det. Det innebär bland annat att 
vi vill ifrågasätta och göra något åt 
de behov vi ser. Vi delar med oss av 
vår kunskap och är självklart beredda 
att lära av andra. Och vi vill se till att 
samhällets resurser används på bästa 
sätt – där de behövs. Själva återinvest-
erar vi den vinst vi gör. Förstås.

20

14

25
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Hälsa genom  
hela livet
Med sin genomströmning av människor i alla åldrar 
och skeden i livet, hör våra sex vårdcentraler till våra 
största publika arenor. Men oavsett hur många vi möter 
ska var och en av dem känna sig välkommen – och just  
bemötandet fortsätter att vara den allra viktigaste  
faktorn för de flesta. 

När man träffar så många olika män-
niskor, och med ”medmänsklighet” 
som Bräcke diakonis främsta ledord, 
faller det sig naturligt att bemötande 
och värdegrund är de parametrar 
som fokuseras mest på för vårdcen-
tralerna. 

– Vi kan göra fel, precis som alla  
andra, men vi ska inte bemöta någon 
på ett dåligt sätt. Det går emot allt  
vi står för, säger Mirko Ivanovic, områ-
deschef för Hälsa & Vård. 

Delaktighet
Ett gott bemötande kan också bety-
da att alla patienter görs mer delak-
tiga och får en större förståelse för 

sin egen vård. Det är ett arbetssätt 
som man jobbat med och utbildat 
kring – och som blir mer och mer 
viktigt när det mesta i samhället går  
i snabbare takt. 

– Många lämnar fortfarande sin vård- 
central med en medicin de inte vet 
hur och varför man tar eller vilka 
biverkningar som kan uppstå. Vi ser 
till att ha en dialog kring detta, så att 
patienterna slipper komma tillbaka 
av den anledningen, säger Mirko. 

Mer kunskap
Samtidigt är det ett faktum att 
dagens patienter kan och vet mer 
än för några år sedan. Internet och 

sökmotorer finns tillgängligt för de 
flesta – och ny teknik ger många nya 
möjligheter. I flera landsting har man 
börjat införa tidsbokning på nätet 
och möjlighet att se den egna jour-
nalen. På gott och ont, tycker Mirko.

– Det kan vara svårt att förstå en 
journal, som kanske framförallt ska 
vara ett arbetsredskap för medicinskt 
utbildad personal. Samtidigt ger det 
ökad inblick och delaktighet i den 
egna vården och det välkomnar vi.  

HÄLSA  
& VÅRD

2014 i korthet
• En ökning från 26 000 (2013) till ca 36 000 listade patienter totalt
• Flytt av Vårdcentralen Vilan i Skara till helt nya, rymligare lokaler 
• Integration mellan Centralhälsan och Kurhälsan i Falköping  
 – med målet att ha en gemensam vårdcentral 2015–2016• Mer än en dubblering av antalet listningar sen starten, på vår  

 minsta vårdcentral i Nässjö• En konstant och stabil läkarkår

Samhällsaktör
Både på lokal och på regional nivå 
finns en tydlig tanke med arbetet 
framåt. Både att fortsätta öka på 
kortare sikt, men också att nå ut till 
politiker och andra påverkare.

– De ska veta vad vi står för, vad vi 
kan göra och ha oss som aktör för 
ögonen när nya verksamheter plan-
eras, säger Mirko. 

Och han pratar inte bara om ren-
odlad vårdcentralsverksamhet, utan 

även andra projekt och verksam-
heter. Som exempelvis det mobila 
asylteamet – där läkare och sjuk-
sköterska besöker asylboenden, 
istället för att de boende ska ta sig  
till ansvarig vårdcentral. Arbetssättet 
blev så lyckat att även andra vårdcen-
traler efterfrågade teamet. 

– Det är ett litet sidouppdrag som 
vi gjort något bra utav. Att skapa en 
konkret lösning på ett problem vi 
ser tycker jag är Bräcke diakoni i ett 
nötskal, säger Mirko. 

Mirko Ivanovic 
Områdeschef, Hälsa & Vård
Tel 031-50 25 25
E-post mirko.ivanovic@brackediakoni.se

 1:a
Vår vårdcentral  

Lokstallarna är åter 
bäst i Jönköpings län 
och bland de bästa i 

Sverige. 

HÄLSA  
& VÅRD

Foto: Mija Rättzen Fredriksson
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SMÅTT & GOTT

Columbi Ägg-nominerad 2013
Som underlag till juryn, utställningen, hemsidan och foldern behöver vi en 
del uppgifter av er som är nominerade i Columbi Ägg.

Vi är tacksamma om ni gör en detaljerad beskrivning som grund för juryns 
arbete, men också gärna en förkortad version som kommer att användas till 
hemsidan columbiagg.se samt i den folder som tas fram i samband med tävlingen.

Vänligen besvara följande frågor och maila svaren till:
ds@informa.se  senast den 21 februari.

Nominerade
Annonsör:

Annonsörens arbetsgrupp:

Kommunikationsbyrå och arbetsgrupp: 

Mediebyrå och arbetsgrupp:

Kampanjfakta
Målgrupp:

Budskap/Kampanjbeskrivning:

Målsättning:

Genomförande:

Resultat:

Insänt av (namn/telefonnummer):

Nominerad

columbiagg.se

1 av 13  
nominerade…
…blev vi till Columbi Ägg 2013 som delades ut under 2014. Columbi 
Ägg är tidningen Dagens Samhälles tävling som belönar effektiv re-
klam riktad till beslutsfattare inom den offentliga marknaden. Att bli 
utvald bland totalt 120 kampanjer blev plåster på såren när BoKlok 
till slut tog hem priset.

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

Musik  
väcker känslor
Under 2013–2014 genomfördes ett 
musikprojekt på Äldreboendet Ginst-
gården. Syftet med projektet var att 
undersöka, utforska och dokumentera 
musikterapins möjligheter att förbättra 
livskvalitén för personer med demens-
sjukdom. Efter bara sex månader 
uppnåddes effektmålen till stor del och 
musikstunderna har bland annat med-
verkat till ökad livsglädje, minskad oro 
och stimulerat den egna kreativiteten. 

– På musikstunderna sjunger vi av 
hjärtans lust, dansar och rör oss till 
musiken, spelar trummor och andra 
rytminstrument, berättar musikpeda-
gogen Magdalena, som fortsätter att 
varje vecka leda musikstunder på 
äldreboendet. 
 

Europa på besök
Bräcke diakoni var i september värd för en tre dagar lång Sverige-
vistelse för Eurodiaconia, Europas ledande nätverk för diakonalt 
arbete. Representanter från tio europeiska länder kom för att 
samtala om bl a hälsosamt åldrande och hur man kan göra vård- 
och omsorgssektorn mer attraktiv att arbeta i. Innovativa rekryte-
ringsmodeller och spridning av goda exempel stod på dagordningen. 
Mest uppskattat var dock studiebesöket på Äldreboendet Ginst-
gården, där deltagarna både fick ta del av musiken som verktyg 
för kommunikation, träffa vårdhunden Figge och lära sig mer om 
reminiscenstänkande (en metod som innebär att medvetet väcka 
och stimulera minnen, för ökad självkänsla och kommunikation). 

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·       

Kurorten
Mösseberg
2014 blev ett mycket bra år för vår 
kurort i Falköping. En jämn beläggning 
under hela året och en ökning av om-
sättningen med 3,3 % gjorde att också 
personalstyrkan kunde ökas. Även fort-
satta ansiktslyftningar genomfördes, 
med renovering av torntrappan och 
åtta hotellrum. Kurorten fortsatte sitt 
samarbete med Svenska Möten, Sven-
ska Spahotel och Smultronställen för 
att stärka marknadsandelarna både på 
konferens- och privatmarknaden. 

Framöver planeras för en ny utomhus-
pool, uteservering och renovering av 
åtta nya hotellrum – och under våren 
ska Svanens nya kriterier i miljömärk-
ning och hotellklassificering till fyra 
stjärnor vara klara.

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·

har våra barn- och ungdomsverksamheter Habiliteringen Bräcke, 
Barn- och Ungdomsboendet Östergården och Fritids Bräcke 
Östergård, fått från olika stiftelser och fonder för att iordningställa  
två gemensamma sinnesrum. 

Resultatet blev ett vitt rum med bl a ljusterapilampa, bubbelrör och 
musiksäng och ett aktivt mörkt rum med interaktivt bollhav, bub-
belrör och fiberoptik. Dessutom byggs just nu en ”sinnestoa” med 
skogstema. Rummen ger barn och unga med funktionsnedsättning 
upplevelser för alla sinnen.

250 000 kr

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·  

Nattplats för 
EU-migranter
Genom en överenskommelse om för-
längning av vårt IOP (idéburet offentligt 
partnerskap) kan vi även fortsättnings-
vis erbjuda EU-migranter sovplats på 
vårt härbärge Stjärnklart i Göteborg. 
I partnerskapet ingår Social Resurs-
förvaltning på Göteborgs Stad, Fräls-
ningsarmén och Göteborgs kyrkliga 
stadsmission.

Nya  
styrelsemedlemmar
Under 2014 fick Bräcke diakoni två nya styrelseledamöter, Ionie 
Oskarson och Eva Karlsson. Ionie, med sin breda erfarenhet av 
kommunal verksamhet och goda kunskap om Bräcke diakoni sedan 
tidigare arbete i vår styrelse, axlar rollen som vice ordförande efter 
avgångna Kerstin Alberius. Eva Karlsson, med en lång karriär inom 
SKF bakom sig och numera VD för Armatec, efterträder Hans Ahlin. 
Eva tillför ny och viktig kompetens i och med sin breda industribak-
grund och affärsmässighet och därigenom utökas kompetensen 
inom styrelsen. Båda sitter också på betydande nätverk.

SMÅTT & GOTT
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som när han för några år sedan 
upptäckte att han hade diabetes.  
– Man lär sig alltid något nytt när 
man är här och man känner sig i 
trygga händer, säger han. 

Att det inte ska kännas som att man 
är på en institution är extra viktigt för 
Tommy, som menar att den hemtrev-
liga atmosfären sitter både i väggarna 
och hos personalen.

– Jag som är en storstadsmänniska 
varvar ner och hämtar inspiration 
här, så det blivit som mitt andra hem, 
säger Tommy. Med havet så nära 
är enda nackdelen att jag inte kan 
springa ner och spontant kasta mig 
i plurret en varm sommardag – men 
den fantastiska utsikten kan man ju 
njuta av året runt. 

DIAKONI  
I PRAKTIKEN

– Jag var 18 år första gången jag kom 
hit, efter ett år på långvården. Jag 
hade jobbat som mopedbud och 
krockat med en lastbil, knäckt nacken 
och blivit helt förlamad, berättar 
Tommy Engh, stockholmaren som 
sedan dess besökt Rehabcenter 
Treklöverhemmet på den bohuslän-
ska kusten så gott som varje år. 

Nu är han 63 och kallar sina rehab-
perioder för ”rundsmörjningar”.  
– Blir man utan dessa perioder blir 
man sämre tror jag. För mig är det i 
alla fall viktigt och jag vet att jag är 
i ganska bra form trots att jag varit 
skadad så länge.

Som förlamad från bröstet och nedåt 
är det de instabila musklerna som 
Tommy tränar, bl a genom styrketrä-
ning och att stå på tippbräda för att 
belasta kroppen. Men också tekniker 
för att komma över vardagsproblem 
eller få hjälp att ändra om kosten, 

Tommy tränar  
för att hålla längre

”Man lär sig alltid  
 något nytt”

”När jag kom hit var jag i bitar, men 

här har jag fått återsamlas och bli 

den jag vill vara.”

/Anna, 56, boende på Demensboendet Söder-

gården, för yngre personer med demenssjukdom

Sagt 

hos oss!

”Figge läser av och pratar med 
de boende, på ett sätt som jag 

inte kan göra. Han går in under 
skalet och får fram känslor på 

ett sätt som personal inte kan.”/Maria Larm, vårdhundsförare 

Sagt 
hos oss!

DIAKONI  
I PRAKTIKEN
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Expert  
på sitt eget liv
Med personcentrering som vår viktigaste fråga kom också 2014 med en nyinjektion 
– i form av Vingslaget i Stockholm. Mycket fokus har legat på att slå ihop de båda och 
göra något nytt. Och att låta värdegrunden lysa igenom för våra boende, vid både var-
dag och fest.

– Att ge mer värde för de vi finns till 
för, svarar Maude Kardell Wahlbäck, 
områdeschef för Äldreomsorg & Hos-
pice, snabbt på frågan om vad som är 
äldreomsorgens viktigaste uppdrag.

Tre delar för  
evidensbaserat arbete
”Att ge mer värde för de vi finns till 
för”. En mening som kan betyda olika 
saker för olika människor – eftersom 
just det som ger värde är individuellt. 
Samtidigt finns ett stort fokus på att 
jobba evidensbaserat.

– Det är tre delar vi jobbar med för 
att få en stringens i våra metoder och 
undvika alltför mycket ”tyckande”. 
Den första och kanske viktigaste 
delen handlar om på vilket sätt man 
involverar den äldre som expert i sitt 
eget liv. Vi ser också till vilken kun-
skap och erfarenhet de som jobbar 
hos oss har och om de metoder vi 
använder är förankrade i forskning, 
berättar Maude. 

Samtidigt som behovet att mäta är 
stort, är det svårare att vara säker på 
att man mäter rätt saker. Det finns 

heller ingen samordning av alla na-
tionella mätningar som görs. Ett stort 
jobb är därför att hitta och ta del av 
resultaten. 

Metodutveckling 
Under året har åtta nya verksamheter 
tillkommit i ett slag, genom förvärv 
av privata Vingslaget Omsorg. Mycket 
fokus har därför legat på att slå ihop 
de båda och göra något nytt. 

– Här har vi en tydlig vision om något 
ännu bättre, att ett plus ett blir tre! 
Båda organisationerna, med en bland-
ning av yrkesroller, är med och tar 
fram nya metoddokument och gör en  
genomlysning av hela vårt lednings-
system. Detta så att det verkligen 
kommer de boende och personalen 
till nytta i vardagen, säger Maude.  

Ny teknik och metoder
Samtidigt finns ett ständigt behov av 
kompetensutveckling, där området 
nu har landat i ett antal återkom-
mande grundutbildningar. Men de  
är ganska resurskrävande att få till. 
– Ett mål är att jobba mer interaktivt 
och IT-baserat, utan att tappa dialo-

gen, säger Maude. Att kunna spela  
in föreläsningar, ha vägledare på 
plats online, interaktiva spel... Det 
har vi börjat utveckla vidare. 

– På tal om nya metoder måste jag 
också nämna vårt projekt där vård-
hundar besöker våra boenden i 
Uddevalla, Alingsås och Linköping. 
De tillför något extra och vi har bl a 
märkt en minskning av användandet 
av lugnande mediciner, säger Maude. 

ÄLDREOMSORG  
& HOSPICE

2014 i korthet
• Hemtjänsten i Linköping har blivit en permanent verksamhet 

• Införande av vårdhundar på flera av våra verksamheter

• Förlängning av Vinnova-projektet, med testmiljö för personcen- 

 trerad dokumentation och uppföljning

• Examinering av våra två första specialistundersköterskor  

 i palliativ vård

• Omorganisering med driftsområden och -chefer, för att få en  

 organisation som är anpassad efter volym, geografi och ambi- 

 tioner framåt. 

Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef, Äldreomsorg & Hospice
Tel 031-50 25 31
E-post maude.kardell@brackediakoni.se

ÄLDREOMSORG  
& HOSPICE
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SMÅTT & GOTT SMÅTT & GOTT

 
Skratt och allvar  
på Alzheimers café
Alzheimers café, vår mötesplats för personer med demenssjukdom 
och deras närstående, kan se tillbaka på ett år med många besökare 
och ett gott samarbete. En torsdagskväll i månaden pratas och 
sorlar det vid caféborden i Alingsås om de frågor som ligger nära 
hjärtat – där skratt blandas med allvar. I genomsnitt har varje träff 
haft 25 besökare.

Bland föreläsarna fanns överläkare Elisabet Londos, expert på  
Lewy body-demens och bland artister och underhållare syntes  
Lotta Engberg. 

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·       
·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·

Hundar  
gör skillnad
Max, Ludde, Figge, Stina och Locka 
är namnen på några av de utbildade 
vård- och terapihundar som tillsam-
mans med sina förare arbetar för att 
ge glädje och träning hos oss. Både i 
vår äldreomsorg och på våra barn- och 
ungdomsverksamheter är hundarna 
sällskap, rogivare eller motivatorer för 
träning. Olika målgrupper och till viss 
del olika syften, men många gånger 
samma reaktioner på hunden som når 
fram på ett sätt som människor inte 
kan. Medel från bidrag och fondan-
sökningar av olika slag har hjälp till  
att göra detta möjligt.

Arbetsterapeuter på Bräcke diakoni 
är dessutom med och skriver en bok 
om hundassisterad terapi för barn och 
unga med funktionsnedsättning, som 
beräknas komma ut under våren 2015. 

Hunden Locka

Speranza  
– utbildning för alla 
Vi vill skapa förutsättningar för engagerade medarbetare, öka ge-
menskapen och kunskapsutbytet inom organisationen och få en 
möjlighet att rikta utbildningsinsatser till de områden där vi ser 
störst behov. Därför finns Speranza, Bräcke diakonis samordnade ut-
bildningsinsatser. Under året har vi haft över 300 deltagare på våra 
föreläsningar om bla värdegrund, etik och händelse- och riskanalys.

Speranza består sedan 2014 av tre ben
• Speranza Basutbud – utbildningar och föreläsningar som är öppna 

för alla Bräcke diakonis medarbetare. Här ingår introduktionsutbild-
ning, chefs-och ledarskapsutbildningar och allmänna föreläsningar. 

• Speranza Uppdrag – behovsstyrda utbildningar/föreläsningar som 
utförs på uppdrag. 

• Speranza Spets – vidareutbildning där anställda kan få möjlighet 
till vidareutbildning med lön. 

Bräcke diakoni fick för många år 
sedan en donation av en kvinna som 
hette Augusta Lind. Avkastningen 
skulle i första hand gå till vilo- och 
rekreationsresor för diakoner som 
utbildats hos oss. Tidigare har pen-
gar delats ut till enskilda retreater 
och liknande men i år gjorde vi en 
gemensam satsning där ”Bräckedia-
koner” skulle få möjlighet att möta 
varandra i en skön och inspirerande 
miljö. I oktober gick så de första 
Augusta Lind-dagarna av stapeln på 
Kurorten Mösseberg, med temat 

”Diakonin och välfärdssamhället”. 
Deltagarna fick lyssna på Tomas 
Fransson, forskare vid Ersta Sköndal 
högskola, som talade om ämnet 
”Välfärd eller välgörenhet?” och på 
Eva Öfverman, verksamhetschef 
för Bräcke diakonis vårdcentraler i 
Falköping och Skara. Hon berättade 
om den mobila vårdcentral som 
man arbetar med på uppdrag av 
Migrationsverket på asylboenden i 
Västergötland. Dagarna var mycket 
uppskattade av de 27 diakonerna.  

Första  
Augusta Lind-dagarna

Gott ledarskap
”150 000 svenskar har förlorat fri-
heten i att kunna rå om sig själva, på 
grund av en demenssjukdom. Vården 
är därför beroende av engagerade 
ledare som kan skapa en kultur där 
personalen känner vårdtagaren och 
hans eller hennes sjukdom.” Detta 
säger föreningen ”Gott ledarskap i 
demensvården”, som vill göra skill-
nad genom att lyfta ledarskapets 
betydelse inom demensvården. 

Bräcke diakoni var med som en disk- 
ussionspart i uppstarten och var på 
plats när deras första kompetens-
stipendium, värt upp till 100 000 kr, 
delades ut den 27 maj. Mottagaren 
ska vara en första linjens chef som  
på ett särskilt sätt utmärkt sig för  
ett gott ledarskap inom demensom-
rådet. För att stödja föreningen aktivt 
är Bräcke diakoni också medlemmar  
i föreningen och bidrar med en rep-
resentant till styrelsen.

Gott ledarskap

vision
motivera

skapa

kommunicera
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mans med sin mamma eller bjuda in 
vänner att äta lunch, som lite extra 
stimulans. Och hon tycker att person-
alen behandlar alla de boende på ett 
varmt och proffsigt sätt.
– En dammtuss under sängen skulle 
jag inte bry mig om, men värdigheten 
och det personliga omhändertagan-
det är oerhört viktigt. 

– Man får alltid, alltid hjälp när man 
ber om det, fortsätter Annika. Här är 

DIAKONI  
I PRAKTIKEN

Åsengården var en av de verksam-
heter som Bräcke diakoni tog över 
under 2014. Annika Kruse, som 
omsorgsfullt valt äldreboende för sin 
mamma, var från början inte säker 
på hur utförarbytet skulle bli. 
– Det är klart att jag började fundera 
lite på hur det skulle bli, även om 
jag kände igen namnet. Men jag är 
fortfarande hundra procent nöjd med 
Åsengården, säger hon. Personalen 
är otroligt gulliga och vänliga och det 
är en sådan familjär atmosfär. 

Annika kommer till boendet så gott 
som varje dag för att läsa tillsam-

Värdigheten  
– viktigast för Annikas mamma 

”Jag ser personalen           
 som mina vänner”

”You Too! Foundation was our 

child’s salvation, the chance 

she needed to not remain just  

a disabled child.”/M. Mihaela, mamma till en fyraårig flicka på 

vår barnhabilitering SiTu i Rumänien. 

Sagt 
hos oss!

”Bräcke diakoni hjälper mig med 

mer än vad jag någonsin kunde 

ha tänkt mig. Efter så många 

olika boenden så är detta utan 

tvekan det bästa.”

/Cho Lundgren, 35, boende på  

Psykiatriboendet Sjövik

Sagt 

hos oss!

DIAKONI  
I PRAKTIKEN

en fin sammanhållen anda och jag 
har aldrig upplevt oenighet person-
alen emellan. Bara för att mamma 
bor på ett demensboende fritar det 
inte mig som anhörig från ansvar 
att engagera mig i henne, men jag 
får fantastisk hjälp att vara en bra 
anhörig. 

– Personalen på Åsengården gör ett 
fantastiskt arbete och jag ser dem 
som mina vänner.

På Äldreboendet Ginstgården bor  
Roland, som två gånger i veckan träf- 
far musikpedagog Magdalena Nilsson 
och har individuell musik. Oftast är 
det bygelgitarren som åker fram  
– ett specialpedagogiskt instrument 
som gör det lätt för alla att spela och 
kompa låtar på gitarr, genom att böja 
en bygel för att få olika ackord. 

– Jag känner mig stolt som lärt mig 
något nytt på äldre dar, säger Roland. 

Av musiken och musikstunderna blir 
man glad, tycker han. Men just för 

dagen är det lite svårare med glädjen 
eftersom han har så ont i huvudet. 
Efter att musikpedagogen spelat och 
sjungit för honom en stund spricker 
han ändå upp i ett leende och börjar 
själv sjunga. 

– Det är så härligt att spela med 
Magdalena. Hon spelar med hela 
kroppen, med så mycket glädje som 
smittar av sig, ler Roland.

Att bara sätta på musik att lyssna på 
är inte samma sak, menar musikpeda-
gogen, som berättar om musiken som 
ett redskap för samspel, kommunika-
tion och gemenskap. 

– Jag uppskattar musikstunderna  
mycket, säger Roland. Ibland sviker 
minnet, men i musiken hittar jag 
glädje.

Roland hittar  
glädjen i musiken

”Jag känner  
mig stolt”
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Helene Mellström
Områdeschef, Rehab & Funktionshinder
Tel 031-50 26 94
E-post helene.mellstrom@brackediakoni.se

– Härnäst tittar vi på att starta boende 
för ensamkommande flyktingbarn, ge 
det stöd de behöver och få till en bra 
integration i samhället. Vi har erfaren-
heter som vi tror kan komma väl till 
användning, säger Helene.

Stöd att  
göra det själv
Ett medmänskligare samhälle är ett samhälle för alla. Där alla får plats och har  
samma rättigheter. Ibland behövs det stöd av andra för att kunna klara sig själv – eller 
börja skapa ett helt nytt liv på en ny plats.

REHAB  
& FUNKTIONSHINDER

2014 i korthet
• Övertagande av Rehabcenter Sfären i Stockholm     (fd Röda Korsets sjukhus)

• Uppstart av Primärvårdsrehab Falköping – tätt följt av Skara 2015
• Arbetsintegrerande verksamheten ”Ett steg till” gick från projekt      
   till ordinarie verksamhet
• Beviljade fondmedel för flera projekt, som terapihundar och  
   innovativa datorspel
• Fokus på kvalitetsutveckling

REHAB  
& FUNKTIONSHINDER

Området med det nya namnet Rehab 
& Funktionshinder har den bredaste 
verksamheten inom Bräcke diakoni. 
En omorganisering under året har 
gett tre nya driftområden, som bättre 
talar om vad vi faktiskt gör; Psykiatri 
& Daglig verksamhet, Barn & Ung-
dom och Rehabilitering.

Delaktighet på flera sätt
– Många av våra verksamheter har 
gemensamt att de verkar för delak-
tighet på olika sätt, berättar Helene 
Mellström, områdeschef för Rehab  
& Funktionshinder. 

Att ha sysselsättning, klara att bo i en 
egen bostad och att kunna använda 
samhällets resurser är några exem-
pel. Inte alltid självklart – men med 
rätt stöd möjligt för många fler. 
 
Folkhälsa 
Fler och fler har också möjlighet att 
själv få välja aktör inom vård och 
omsorg, när lagen om valfrihet har 
införts på fler områden. Nyast för 
oss är primärvårdsrehabilitering i 
Västra Götalandsregionen, som vi 
också ansökt om i Stockholm. Med 
både behandling och förebyggande 
insatser är även ett mer långsiktigt 
folkhälsoarbete målet för rehab- 
mottagningarna. 

– Vi tror att vi kan göra ett bra jobb  
på den typ av avtal där patienten 
själv väljer, just för att vi är de vi är. 
Och så länge vi har besökarnas för-
troende kan vi fortsätta driva verk-
samhet, vilket ger oss möjlighet att 
vara långsiktiga på ett helt annat  
sätt, säger Helene. 

Innovation
– Vi funderar ständigt kring hur vi  
kan möta de behov vi ser, gamla som 
nya, fortsätter Helene. Vi ser till ex-

empel ett stort behov för barn med 
neuropsykiatriska diagnoser. Även 
personer med psykisk ohälsa är en 
grupp som ofta faller mellan stolar-
na och vi söker externa medel för att 
dra igång nya projekt och metodut-
veckling kring detta.  

Redan beviljade medel har kommit 
från ett ganska oväntat håll, för en 
helt annan grupp. Med stöd från 
Post- och telestyrelsen tas just nu  
en typ av datorspel fram, för arbets-
givare och arbetssökande med funk-
tionsnedsättning.

– Teknikutveckling är nytt för oss, 
men Jobbpuzzlet är verkligen ett kul 
projekt och vi vill ju vara ett innova-
tivt företag som hittar nya lösningar, 
säger Helene. 

Visioner
Framtidsplanerna är många och med-
an det politiska läget upplevs ganska 
stilla kring många av våra målgrup-
per är andra planer mer aktuella än 
någonsin. 

Foto: Henrik Sandsjö
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KVALITET
& PATIENTSÄKERHET

KVALITET
& PATIENTSÄKERHET

För att kunna säkerställa att vi bedriver en god och säker vård 
är verksamhetsuppföljningen mycket viktig. Under året har 20 
granskningar genomförts, med till exempel besök, uppföljning av 
dokumentation och granskning av journaler. Brukarundersökningar 
och analys av öppna jämförelser är andra viktiga mätinstrument.  

Verksamhetsuppföljning 
– för säker vård

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

Avvikelser, 
synpunkter 
och klagomål 
Rapportering av avvikelser i verksam-
heten samt synpunkter från kunder 
eller närstående ser vi som något 
positivt. Det är bränslet i förbättrings-
arbetet – i strävan att hela tiden bli 
bättre och förbättra för dem vi finns 
till för. Under året har ett webbaserat 
avvikelsehanteringssystem införts. 
Det ger oss ännu bättre möjlighet 
att lära av misstag och förebygga 
fel. Med data från avvikelsehanter-
ingssystemet kan vi nu ännu bättre 
utveckla analyskompetensen hos 
första linjens chefer. 

Under året har över 2000 avvikelser 
registrerats. Detta är mer än dubbelt 
så många som 2013, vilket är positivt. 
Ökningen beror på att vi har med 
flera verksamheter samtidigt som vi 
har bättre system för att fånga upp av-
vikelser. Detta tyder på att det finns en 
kultur där man vågar ifrågasätta och 
synliggöra även det som inte fungerar.

Ungefär hälften av alla avvikelser är 
fall inom äldreomsorgen samt hante-
ring av läkemedel – två områden som 
vi under kommande år kommer att 
fokusera på.

Bräcke diakoni har under 2014 
utvecklat och förstärkt sin kvalitets-
avdelning som ett stöd för verk-
samheterna i sitt systematiska 
kvalitets- och patientsäkerhetsar-
bete. Kvalitetsavdelningen bistår 
med att synliggöra, utveckla och 
säkra kvaliteten i våra insatser. Den 
tillhandahåller en bevakning av 
relevanta lagrum och främjar ut-
vecklingen av innovativa arbetssätt. 
Kvalitetsavdelningen är drivande i att 
bygga kompetens och kapacitet för 
ständiga förbättringar i hela verksam-

heten och skapar genom sina nät-
verk förutsättningar för lärande och 
utveckling både på organisations-  
och individnivå.

Avdelningen leds av kvalitetschefen 
och innehåller en bred kompetens 
med kvalitetsutvecklare, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, medicinskt  
ansvarig för rehabilitering, socialt ans-
varig samordnare och en kvalitetssam- 
ordnare inom verksamhetsområdet 
Hälsa & Vård.

Vår organisation för kvalitets- 
och patientsäkerhetsarbete

Bräcke diakoni bedriver ett eget 
kompetensutvecklingsprogram för 
systematiskt kvalitetsarbete som kal-
las Förbättringskraft. Vi deltar också 
i branschorganisationen Famnas 
program Värdeforum. Utgångspunk-
ten för detta arbete är tanken om att 
värde skapas i mötet mellan den som 
har behov och den som ger vård, om-
sorg eller stöd. På detta sätt tar vi vara 
på alla medarbetares engagemang 
och skapar stolthet och glädje över 
förbättringar för dem vi finns till för.

Under det gångna året har ett 20-tal 
förbättringsprojekt genomförts både 
inom programmen ovan och som ut-
Wvecklingsprojekt i verksamheten.

Nationella  
kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är en självklar del av vårt arbete att 
säkra och utveckla vårdens och omsorgens kvalitet.

Bräcke diakoni registrerar i de nationella kvalitetsregistren:

 Amputation- & protesregister för nedre extremiteten  
    – SWEDAMP

 Bättre Omhändertagande av patienter med Artros  
    – BOA-registret

 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
    – BPSD-registret

 Luftvägsregistren (RiksKOL+ NAR)

 Nationella Diabetesregistret

 Nationellt Register över Smärtrehabilitering

 Senior Alert

 Svenska palliativregistret

Vi har också förbättrat 
kä l l s or ter i n g sg ra d en 
på restprodukterna och 
drivit ett energisparpro-
jekt som minskat vatten- 
och elförbrukningen.

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·      

 100 %
Nu har vi bara  

ursprungsmärkt el.

Omdiplomering av 
hela Bräcke diakoni.

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·   ·    ·    ·    ·    ·  

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·

  172 st
medarbetare har  

miljöutbildats i år.

Förbättringsarbeten

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·       

 ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·   ·    

Foto: Katja Ragnstam
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Den vardagliga  
varsamheten
2014 var ett år av politisk oro i vårt 
land. Vi gick till val och fick en ny 
regering som inte fick igenom sin 
budget. Inte förrän året nästan hade 
slut på dagar lyckades man komma 
till den överenskommelse som 
avblåste ett nyval. Många drog en 
lättnadens suck – inga goda krafter 
hade något att vinna på ett nyval. 

Vad som är goda krafter och inte är 
förstås inte alltid lätt att säga. Att 
det utkämpas en kamp mellan gott 
och ont är ett bärande tema i min 
tro, i den kristna tron. En kamp som 
godheten går segrande ur. Men vad 
är ont och vad är gott? Den som 
gör ”onda” gärningar uppfattar väl 
dem som goda, som krigarna i IS 
eller Boko Haram, vars handlingar 
har fyllt oss med fasa detta år. I en 
sådan värld lever vi, där människor 
betraktar varandra som främlingar, 
där ”vi” står mot ”dem” och där ”vi” 
tycker sig ha större rätt till liv, land 
och egendom. Som om vi inte alla 
vore nakna när vi föddes och som  
om vi kunde stoppa något i fickan  
när vi beger oss härifrån. 

Vad är egentligen ont och vad är 
gott? Är det goda inte det som blir 
synligt där människor är varsamma 
om livet? Om vårt gemensamma liv  
– djur, skogar, hav och människor? 

Vi lever i en värld där hajar dödas 
för sin fenas skull, där regnskogar 
huggs ner och ersätts av palmplan-
tager, där kvinnor våldtas som ett 
led i krigföring. En värld där varsam-
het om livet inte tycks komma högt 
på agendan. Men vi lever också i 
en värld där politiker faktiskt lyckas 
göra en överenskommelse. Vi bor i 
ett land dit människor tar sin tillflykt 
för att de hört att här får man leva i 
fred och bli behandlad med respekt. 
Ett land där massor av människor 
och deras organisationer vill värna 
om livet. Det är också det som driver 
Bräcke diakoni. Här finns människor 
som vill ge verktyg för att kommuni-
cera åt ett barn som fått väldigt små 
medel för att uttrycka sig. Här finns 
människor som vill ge hopp, livslust 
och träning åt den som förlorat för-
mågan att gå i en trafikolycka. Här 
finns människor som vill hitta rätt 

medicin till en man som har ont i sin 
kropp. Här finns människor som tar 
med mjuka händer i en kvinna som 
levt mycket länge. 

Sådana saker är vardag på Bräcke 
diakoni. Sådant som inte skapar 
stora rubriker, men som värnar vårt 
liv och bär vårt samhälle. Vardagliga 
möten som faktiskt är en kamp för 
det goda. Vardagliga möten som kan 
kläs i stora ord. Varsamhet. Med-
mänsklighet. Ödmjukhet inför livet.

Anna Österberg
Präst
Tel 031-50 27 32
E-post anna.osterberg@brackediakoni.se

UTBLICK
– EN KRÖNIKA
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Högskolans tak  
är studenternas golv

Att vara en språngbräda 
ut i världen – det är Ersta 
Sköndal högskolas ambi-
tion. Och samtidigt som en 
lång tradition av diakon-
utbildning avslutats på 
skolan, hittar man andra 
vägar – och vågar satsa på 
både breda och spetsiga 
ämnen.

– Under året har vi granskats av 
Universitetskanslersämbetet, med 
slutsatsen att vi håller väldigt hög 
kvalitet, berättar en stolt Per Nils-
son, rektor på Ersta Sköndal högskola 

(ESH). På våra avancerade vårdutbild-
ningar, bland annat specialistsjuk-
sköterska, har vi dessutom fått extra 
medel som premie. 

Samtidigt växer skolan för fullt, bland 
annat med en uppdragsutbildning 
som uppvisar rekordår och efterfrå-
gade forskarutbildningsrättigheter 
inom kunskapsområdet ”Människan  
i välfärdssamhället”. 

FORSKNING  
& UTBILDNING

FORSKNING  
& UTBILDNING

”Vi bidrar till en 
bättre värld”

– Vi ser fram emot antagningen av 
våra första egna doktorander till 
sommaren, säger Per.

Kittlande titlar
Vid sidan av den utbildning och forsk-
ning som betecknas som kärnverk-
samhet finns en hel del annat också, 
till exempel seminarier, fristående 
kurser, rapporter och böcker. Bland 
de mer uppmärksammade seminar-
ierna finns ”It’s all about life” om 
palliativ vård för barn och unga och 
”Den svenska aningslösheten” om 
mångfald och tillitsfrågor. 

– Det ska ju vara lite kittlande titlar, 
men samtidigt förstås med ämnen 
som vi tycker är viktiga och vill 
belysa, säger Per. 

Bidrar till en bättre värld
Regeringens utannonserade budget 
för året innehåller en utbyggnad 
av den svenska högskolan, med en 
stor satsning på bland annat sjuk-
sköterske- och specialistsjuksköter-
skeutbildning, något ESH hoppas 
kunna starta på Campus Bräcke i 
Göteborg. Rektor Per Nilsson ser 
med spänning fram emot en ut- 
byggnad, där han tror att ESH kan 
växa och bli ännu större. Och det 
med ett alldeles särskilt syfte.

– Vårt tak ska vara studenternas 
golv att växa vidare ifrån. Alla har sin 
plats, alla bidrar och genom kvalitet 
och relevans bidrar vi till en bättre 
värld. Det är det som gör oss till ESH, 
säger Per och tillägger att just detta 
kommer vara hans mantra under året.

 
Vår sista diakonkull
Den 28 maj 2014 gick den allra sista gruppen diakonstudenter ut på 
Campus Bräcke, Ersta Sköndal högskola. Så avslutades en stolt 90-årig 
tradition av diakonutbildning på Bräcke diakoni i Göteborg.

Ända sedan Bräcke diakonis start 1923 har uppdraget varit att utbilda 
diakonissor. Idag är det förstås mer än så, men diakonutbildningen 
har bestått. Sedan 2010 har detta skett inom Ersta Sköndal högskola 
(ESH), där Bräcke diakoni är delägare. I och med starten av Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut upphör nu vårt uppdrag att utbilda dia-
koner och utbildningen sker istället i kyrkans egen regi. 

Projekt för person- 
centrerad äldreomsorg
På Norr- och Södergårdens boende för yngre personer med demens-
sjukdom har Bräcke diakoni sedan 2010 arbetat med att kartlägga 
de boendes funktionstillstånd utifrån det internationella klassifika-
tionssystemet ICF (The International Classification of Functioning). 
Genom ett arbetssätt som utgår från kartläggningen har man upp-
nått ett fantastiskt resultat, som inneburit att några kunnat flytta 
hem eller till ett boende med mindre stödinsatser, trots en fort- 
skridande hjärnsjukdom. Nästan alla har fått uppleva en ökad själv-
ständighet och framför allt en högre självkänsla, när fokus lagts på  
allt det en person fortfarande är och kan trots sin sjukdom. 

Under 2013 blev arbetet en del av Famnas personcentrerade test-
bädd som understöds av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet). 
Nu har projektet förlängts till att fortsätta fram till 2016 och under 
den tiden hoppas vi kunna sprida arbetssättet till flera äldreomsorgs-
verksamheter. 

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

Foto: Markus Crépin Sundström

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·       

Vår första diakonisskull
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Ett medmänskligare samhälle

Gör man skillnad för människor har man all anledning att känna sig stolt. Och Sveriges kanske viktigaste, mest krävande och dyna-miska bransch ska ha medarbetare som är stoltast av alla. 
I alla fall om vi får bestämma.

Stolt, stoltare, vårdanställd.

Ett medmänskligare samhälle

Vänta nu här…

…det är nog ingen överraskning att vi, som 

en non profit-aktör, bryr oss allra mest om 

våra patienter, boende och gäster. Men vin-

sten är inte oviktig. Med hjälp av den kan vi 

återinvestera, skapa nya verksamheter och 

starta nya projekt som ingen annan anser 

lönsamma. För vi vill att samhällets resurser 

används på bästa sätt – där de behövs.  

Vi gillar vinst

Vår mest omtwittrade  
annons under året

MARKNAD
& KOMMUNIKATION

MARKNAD
& KOMMUNIKATION

Vi syns  
– alltså finns vi
Bräcke diakoni har en vision: ”Ett medmänskligare samhälle”. Det är inte så lite 
det. Vi vill vara en samhällsaktör som gör skillnad, som vågar sticka ut och som har  
modet att fortsätta framåt. 

Vi syns och märks förstås genom alla 
våra medarbetare och genom att 
vara med i debatter och olika typer 
av samtal, men också genom annon-
sering och andra marknadsföringsin-
satser. Det viktiga är förstås inte att 
synas i sig, utan vad resultatet kan 
bli när vi gör vår röst hörd – och när 
vi är en aktör att räkna med. Fler blir 
uppmärksammade på det vi gör och, 
framförallt, på de behov vi ser. 

Det finns flera kanaler där vi kan mäta 
hur mycket vi syns och även i år tar vi 
stora steg framåt, jämfört med 2013.

• På vår hemsida kan vi se över 20 %  
 fler besök (Google Analytics).  

• Antalet visningar i vårt digitala  
 pressrum har ökat med 117 %  
 (MyNewsdesk). 

• Vårt namn nämns i redaktionell  
 media 30 % fler gånger (Notified). 

• Nästan 40 % fler känner till oss i  
 en enklare kännedomsmätning  
 (Varumärkesbarometern). 

  40%
Nästan 40 % fler  
känner till oss . 

117%
Ökning av antal vis-

ningar i vårat digitala 
pressrum..

Ny grafisk profil  
stärker vårt budskap
I maj 2014 gick startskottet för 
Bräcke diakonis nya grafiska profil.

Under flera år har den affärsmässiga 
utvecklingen på Bräcke diakoni varit 
god, men konkurrensen ökar på mån-
ga områden. Även våra olika verksam-
heter har ett allt mer ökande behov 
av att synas och stärka sig lokalt. Där-
för har vi under samma period aktivt 
arbetat igenom strategier, verksam-
hetsidé och värdegrund, tillsammans 
med medarbetare och ledning. När 
dessa var på plats sattes en ny vision, 
”Ett medmänskligare samhälle”. 

Med visionen som utgångspunkt 
tog vi fram en ny grafisk profil, som 
också visuellt ska förmedla våra nya 
ambitioner. Den nya profilen, med ny 
logotyp, nya färger, typsnitt och bild-
manér, ska på ett bättre sätt stärka 
tydligheten i våra uttryck och stötta 
den organisation vi vill vara och den 
roll vi strävar efter. En roll där vi vill 
stå för: 

Trovärdighet – vi ska uppfattas som 
en kompetent, stabil och ärlig aktör. 

Ledarskap – vi ska visa mod och leda 
vägen där det behövs förändringar i 
samhället. 

Förnyelse – trots att vi är stolta över 
vår historia har vi inte fastnat där. 
Tvärtom är vi i allra högsta grad en 

modern organisation med ambitioner 
för framtiden. 

Med den nya grafiska profilen som 
stöd vill vi nu ta ytterligare ett steg 
mot vårt mål att bli en ledande aktör 
i den svenska vård- och omsorgs-
sektorn – för ett medmänskligare 
samhälle.
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IDÉBUREN
VÅRD OCH OMSORG

IDÉBUREN
VÅRD OCH OMSORG

Idéburen vård och omsorg  
– hur funkar det?

Inom vård och omsorg har man 
länge talat om två samhällssektorer, 
offentliga och privata. Men inom den 
privata sektorn finns det två tydliga 
”grupper”; kommersiella och non 
profit. De två grupperna är så olika 
att det inte är rimligt att se dem som 
en. Istället talar man om en tredje 
sektor som består av oss idéburna or-
ganisationer. Vi behöver inte vara lika 
på alla plan, men vi har det gemen-
samt att vår största drivkraft inte är 
att göra vinst. Drivkraften är istället 
ett engagemang, uttryckt i en tydlig 
idé om varför vi vill göra det vi gör.  
Vi gör det helt enkelt för att vi vill, 
inte för att vi måste eller med krav  
på höga vinster. På det viset skiljer vi 
oss från de två andra sektorerna.

Var kommer pengarna ifrån?
En stor del av våra intäkter kommer 
från konkurrensutsatta uppdrag från 
landsting, kommun och myndigheter 
– där vi på samma villkor som andra 

lämnar anbud på att till exempel 
driva ett äldreboende under en viss 
tid. Några av våra verksamheter drivs 
enligt LOV, lagen om valfrihetssys-
tem, där vi själva startar upp en verk-
samhet som lever vidare ”hur länge 
som helst” om människor väljer att 
komma till oss. Donationer, bidrag, 
kollekt och avkastning från fonder 
ger oss också viktiga tillskott för att 
kunna göra skillnad.  

Vinst gör gott
För oss är den enskilda människan 
utgångspunkten, inte vinsten. Men 
det betyder inte att vinst är oviktigt. 
Våra verksamheter måste vara i ekon-
omisk balans och vi måste ha råd att 
utvecklas. Famna, riksorganisationen 
för idéburen vård och social omsorg, 
definierar t ex drivkraften bakom 
idéburen vård så här; ”… överskott 
återinvesteras i utveckling, tillväxt 
och mervärde med målsättning att i 
allt större grad kunna nå sociala och 

samhälleliga mål.” Eftersom vi inte 
har några ägare som kräver vinstut-
delning har vi möjlighet att återin-
vestera den vinst vi gör. Och att driva 
verksamheter som i andras ögon inte 
är tillräckligt lönsamma. 

En växande roll
Idéburna företag spelar en viktig roll  
i samhället. Men olika aktörer behöv  
– med olika perspektiv och idéer – 
där vi många gånger skulle vinna på 
att lära av varandra. Allt går inte att 
lösa enbart med vilja, men det är 
inte heller bara vinstmöjligheter som 
effektiviserar och utvecklar vården. 
När fler får möjlighet att välja själva, 
finns det också plats för många olika 
alternativ. Så även om den idéburna 
sektorn fortfarande är relativt liten, 
tror vi att vi bara sett början – och 
att vi kommer att växa och ta en 
ännu större roll nästa år. Och nästa. 
Och nästa. 

”Bräcke diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte, byggd på viljan att se och 
kraften att förändra.” Det är vår verksamhetsidé. Och just det där ”utan vinstsyfte” 
säger ganska mycket om hur vi driver vår verksamhet. Det kallas också non profit, 
icke vinst-drivande eller idéburen vård och omsorg.
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Fundraising
– för ett medmänskligare samhälle

Sedan några år satsar vi allt mer på vårt insamlingsarbete och 
under 2014 har våra ansträngningar att samla in pengar, men även 
att skapa en välfungerande struktur för detta arbete, fortsatt. Vi har 
flera välfungerande samarbeten med en positiv utveckling. Bland 
annat har vårt samarbete med SKF Sverige AB tagit ett kliv framåt 
och samarbetet med Eldon har fördjupats. 

Under året har vi fått in bidrag från flera företag, privatpersoner, 
fonder och församlingar. Men konkurrensen om givarnas pengar är 
hård och det blir allt mer tydligt att varumärkesbyggandet och fund-
raisingarbetet måste gå hand i hand för att nå framgång. Därför 
prövar vi också nya vägar. Ett exempel är en kampanj med insam-
lingsbössor på ICA Kvantum Stenungsund. Inför 2015 finns många 
idéer på hur vi ska utveckla vår insamlingsverksamhet ytterligare. 
Vår grundinställning är dock fortfarande densamma: vi både vill och 
kan göra skillnad – men med extra bidrag går det arbetet lite fortare.

VOLONTÄR
& FUNDRAISING

VOLONTÄR
& FUNDRAISING

Att ge är att få
Privatpersoner gör skillnad som volontärer hos oss – men det gör 
också stora företag! Under året har AstraZeneca och SKF målat, 
rensat ogräs, tvättat fönster och storstädat som företagsvolontärer 
på våra barn- och ungdomsverksamheter. 

– Ur vårt perspektiv blir större praktiska sysslor som inte alltid hin-
ner prioriteras gjorda och miljön för våra barn och ungdomar så 
mycket trevligare, säger Sara Nordenfelt, volontärsamordnare på 
Bräcke diakoni.

För det volontärarbetande företaget blir det ett tillfälle att göra 
något annorlunda tillsammans, som en teambyggande aktivitet, 
och samtidigt bidra till något gott. 

– Genom att hjälpa andra stärker man sig själv, kommenterade en 
medlem av AstraZeneca-gänget, där samtliga tyckte att det de gjort 
varit meningsfullt.

Men vi vill ju inte bara ta hjälp av andra, utan även dela med oss av 
våra resurser. Varje år får en person på Bräcke diakoni möjlighet att 
åka på en månads betald volontärtid. 

36 642 kronor gick totalt till det kollekt-
ändamål som inbringade mest pengar 
under året – semesterresor för de 
äldre på våra äldreboenden. Den 
största enskilda summan var 4 989 
kronor och kom från Vreta Klosters 
församling till vårt härbärge för bo-
stadslösa EU-migranter i Göteborg. 

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

Vill du  
också bidra?
Pengar och ekonomi – det är vad en 
årsredovisning i mångt och mycket 
handlar om. Men du har också kun-
nat läsa om vår verksamhet. Och 
allt det vi gör med hjärtat. För äldre, 
för barnen i Rumänien, för vuxna 
med psykisk funktionsnedsättning. 
För våra medmänniskor. Ditt bidrag 
hjälper oss göra ännu mer.

Bankgiro371-1629

Volontärer ger 
det lilla extra
I 10 år har vi arbetat orga-
niserat med frivilliga som 
bidrar i våra verksamheter. 

Våra volontärers insatser ger mer-
värde och engagemang som smittar 
av sig på både brukare och anställda. 
Uppgifterna de bidrar med varierar 
lika mycket som deras personligheter. 
Vi har volontärer som klipper hospice-
gästernas hår, badar med barn och 
ungdomar, bakar tillsammans med 
boende på demensboende, hjälper 
till på vårt härbärge för fattiga EU-
migranter och mycket annat.

Under året har 46 nya volontärer fått 
uppdrag i våra verksamheter – och tre 
av dem gick snabbt till en anställning. 

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·        

Stöd oss
Hos oss kan du som privatperson eller företag göra skillnad. Sätta 
guldkant på tillvaron för andra människor. Antingen som volontär 
där du ger av din tid – eller genom ett ekonomiskt bidrag. Och 
alla bidrag är lika välkomna. Som volontär är du ute i vår verksam-
het och vill du eller ditt företag bidra ekonomiskt finns flera olika 
projekt eller verksamheter att välja mellan. Samtidigt som man tar 
ett samhällsansvar och bidrar till en bättre livskvalitet för andra 
människor, stärker man sitt eget varumärke. Det leder på längre 
sikt till fler och bättre affärer och som arbetsgivare blir man också 
en förebild – både för sina medarbetare och för andra företag.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna skapa ett vinnande sam-
arbete mellan Bräcke diakoni och ditt företag? 

Kontakt
Katarina Johansson, projektledare fundraising
Tel 031-50 27 35
E-post katarina.johansson@brackediakoni.se

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·   
Foto: Volontärbyrån
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Styrelsen 
Styrelsen har det totala ansvaret för förvaltning och 
verksamhet. Det innebär bl a att fastställa inriktning och 
övergripande mål. Styrelsen tar övergripande beslut kring 
ekonomiska ramar och investeringar och ska kontrollera  
och följa upp verksamheten löpande. 
 
Per Eckerdal, ordförande 2008
Biskop Göteborgs Stift, fd direktor Bräcke diakoni.

Ionie Oskarson, vice ordförande 2014 
Senior konsult inom offentlig förvaltning och fd förvalt-
ningschef för socialtjänst/vård och omsorg.

Bibbi Carlsson, 2011 
Fd sjukhusdirektör Mölndal, styrelseuppdrag Kvalitets 
Indikator (SKL:s nationella patientenkäter), ledamot  
Transfer.

Björn Fogelmark, 2011
Fd SEB och Länsförsäkringar, styrelseuppdrag i bl a  
Wanda och Jens Ohlssons stiftelse, Kyrkonämnden,  
Näsets församling.

Marie Fritzson, 2010
Diakon Borås pastorat, styrelseuppdrag Borås Besöks-
verksamhet, Pauvres Honteux.

Eva Karlsson, 2014
Vd och koncernchef Armatec AB, tidigare SKF, styrelse-
uppdrag ordf Preera.

Martin Ärnlöv, 2008
Direktor/VD, fd ekonomichef/bitr direktor, tidigare SKF, 
Akzo Nobel, styrelseuppdrag i Famna, ESH och IM.

Så organiserar  
vi vår verksamhet
Bräcke diakoni är en verksamhetsdrivande stiftelse som strävar efter tydlighet 
och öppenhet. Därför har vi valt att följa ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Vår verk-
samhet lyder under Stiftelselagen och ska drivas i enlighet med våra stadgar.

Ledningsgruppen
Det löpande arbetet styrs genom ledningsgrupp och  
verksamhetschefer. 

Martin Ärnlöv, direktor/VD
Civilekonom, tidigare bl a SKF och Akzo Nobel.

Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef  
Äldreomsorg & Hospice
Specialistsjuksköterska, tidigare bl a VGR.

Mirko Ivanovic, områdeschef Hälsa & Vård
Samhällsvetare/DIHM, tidigare bl a Previa.  
(Slutar under 2015)

Helene Mellström, områdeschef Rehab & Funktionshinder
Master of Management/arbetsterapeut, tidigare bl a 
Försäkringskassan. 

Manuela Chierici Tilly, ekonomichef
Civilekonom, tidigare bl a Capio.

Mona Axelsson, personalchef
Personalvetare, tidigare bl a Again AB.  
(Slutar under 2015)

Erik Zaar, marknadschef
Civilekonom, tidigare bl a Ginza AB.

Thomas Schneider, kvalitetschef
Fil dr, tidigare bl a Famna.
 

Per Eckerdal Ionie Oskarson

Eva Karlsson Marie Fritzson

Bibbi Carlsson Björn Fogelmark

Martin Ärnlöv Maude  
Kardell Wahlbäck

Helene Mellström

Manuela Chierici Tilly

Martin Ärnlöv Erik Zaar

Mona Axelsson

Vår styrelse Vår ledningsgrupp

ORGANISATION  
& LEDNING

·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·

ORGANISATION  
& LEDNING

Mirko Ivanovic

Foto: Sofia Sabel

Thomas Schneider
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Organisationsschema

ORGANISATION  
& LEDNING

Direktor/VD

Verksamhetsstöd

Styrelsen

Äldreomsorg & Hospice

Bräcke diakoni äldreomsorg Barn & Ungdom

Vingslaget Psykiatri & Daglig verksamhet

Rehabilitering

Barn & UngdomHälsa & Vård

Ersta Sköndal högskola

Rehab & Funktionshinder

Organisationsschema
2014-10-09

Verksamheten i siffror



36    Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     37

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

Förvaltningsberättelse 2014
Ägarförhållanden 
En stiftelse har inga ägare. Stiftelsen 
Bräcke diakoni är en organisatoriskt 
fristående stiftelse, men verkar ide-
ologiskt inom Svenska kyrkans ram. 
Stiftelsen är förvaltare av och uppbär 
avkastning från ett flertal stiftelser 
med nära anknytning till Stiftelsen 
Bräcke diakoni. Från och med 2014 är 
stiftelsen dessutom moderföretag i en 
koncern med ingående dotterbolag.

Verksamhetens inriktning
Styrelsens uppdrag är att förvalta 
stiftelsens medel samt se till att stif-
telsens ändamål uppfylls. Stiftelsens 
ändamål framgår av stadgarna, som 
finns i sin helhet i slutet av årsredo-
visningen. Stiftelsen har under året 
fullföljt sitt ändamål bland annat 
genom att:

• utbilda diakoner för Svenska kyrkan 
samt bedriva utbildning och utveck-
ling inom det diakonala och sociala 
området samt med anknytning till de 
verksamheter som stiftelsen bedriver. 
Utbildningsuppdraget har bedrivits i 
huvudsak genom det aktiva delägar-
skapet och engagemanget i Ersta 
Sköndal högskola (ESH).  

• driva boenden med olika former 
av stöd och omsorg för äldre samt 
genom att bedriva palliativ vård vid 
livets slut (hospice).

• erbjuda stöd till människor med 
funktionsnedsättningar genom bo-
enden för barn och ungdom med 
flerfunktionsnedsättningar samt 
unga vuxna med psykisk funktions-
nedsättning, habiliteringsinsatser, 

personligt ombud, arbetslivsstöd och 
daglig verksamhet, samt konduktiv 
pedagogik för personer med neurolo-
giska skador. 

• driva hälso- och sjukvård genom 
vårdcentraler, primärvårdsrehabili-
tering och olika former av projekt.

• erbjuda resursstöd inom hälsovård 
och rehabilitering genom olika 
former av bl a onkologisk och neuro-
logisk rehabilitering, protes- och 
hjälpmedelsutprovning, samt olika 
medicinska och arbetslivsrelaterade 
utredningar. 

• driva projekt och forskningsinsatser 
som syftar till att utveckla kunskap 
och metod i anslutning till stiftelsens 
verksamheter.

Stiftelsen använder hotell- och kon-
ferensverksamheten vid Kurorten 
Mösseberg som en viktig integrerad 
del av verksamheterna. Stiftelsen 
delar inte ut någon vinst, eventuella 
överskott används för utveckling av 
verksamheten.¹

Verksamheten under året
Att 2014 var ett valår satte en stor 
prägel på både diskussion och kon-
kreta förutsättningar inom vård- och 
omsorgssektorn. I de områden där 
stiftelsen är verksam har antalet upp-
handlingar minskat, och processer 
att öppna för vårdval inom vård- och 
omsorgsinsatser har saktat in. Inför 
riksdagsvalet var vinstfrågan fortsatt 
i centrum, och den nya regeringskoa-
litionen kom efter valet snabbt med 
ett gemensamt utspel med Vänster-

partiet som öppnar för flera ganska 
djupgående förändringar. I ett första 
steg ska de olika föreslagna aspekt-
erna utredas vidare, och konkreta 
förändringar ligger längre fram. 
Det är för tidigt att säga hur detta 
påverkar stiftelsens verksamhet. 
På lite längre sikt är båda politiska 
huvudblocken positiva till ökad 
aktivitet från civilsamhällets organi-
sationer inom vård och omsorg. På 
kort sikt begränsar osäkerheten och 
konsekvenserna av den politiska re-
toriken också stiftelsens möjlighet att 
driva och utveckla vår verksamhet. 
Bräcke diakoni har sedan flera år en 
strategisk inriktning att själva och i 
samverkan med andra ta en aktiv och 
ansvarsfull roll i samhället. Vi gör det 
utifrån vår vision om ”Ett medmän-
skligare samhälle”. Visionen bottnar 
i vår kristna värdegrund och samtida 
omvärldsanalys. Stiftelsen har satt 
ett mål att vi ska vara en ledande 
samhällsaktör inom vård och omsorg 
i Sverige, och arbetar för det både 
på egen hand och genom ett aktivt 
samarbete med riksorganisationen 
Famna. Med begreppet ”ledande” 
talar vi inte om antal anställda eller 
ekonomisk omsättning, utan om 
hur vi förmår skapa möjlighet för 
fortsatt kvalitetsutveckling, utveckla 
vår egenart och hitta bättre sätt att 
stödja de människor vi finns till för. 
Då kan tillväxt vara viktigt som ett av 
flera medel, och för att kunna nå fler 
människor. 

I början av 2014 etablerade sig stift-
elsen i Stockholmsområdet. I januari 
övertogs verksamheten vid Rehab-
center Sfären i Solna, efter det att 

tidigare huvudmannen Röda Korset 
beslutat sig för att upphöra med den 
typen av vårdverksamhet. I februari 
förvärvades Vingslaget Omsorgs AB, 
innefattande sex särskilda boenden 
och två dagverksamheter för äldre. 
Integration av medarbetare och 
processer har fungerat bra. Etable- 
ringarna innebär att vi har en bra  
grund för att fortsätta utveckla verk-
samhet i Stockholmsområdet, både 
inom kommun- och landstingssektorn. 
Under året har vi också startat ny 
verksamhet inom primärvårdsreha-
bilitering vilket möjliggjorts av VG-
regionens beslut att införa patientval 
byggd på Lagen om valfrihet (LOV) i 
dessa delar. I Linköping har vi efter 
ett framgångsrikt pilotprojekt startat 
upp hemtjänst för äldre. I Göteborg 
har vårt sociala företag ”Ett steg till” 
övergått från projekt till att bli en 
etablerad verksamhet som driver bed 
& breakfast, café, socialt stödboende 
och natthärbärge för EU-migranter.  
Med bas i Skara har vi i projektform 
arbetat med ett mobilt hälsoteam 
som jobbar med uppsökande hälso-
undersökningar ute bland asylför-
läggningar.

I juni examinerades vad som under 
översiktlig tid är den sista kullen dia-
konstudenter – det som var grunden 
när verksamheten startades för 90 
år sedan. Svenska kyrkan har från 
hösten övertagit utbildningen i ett 
nystartat eget utbildningsinstitut. För 
stiftelsen är det en klar förlust, efter-
som diakonstudenterna på ett påtag-
ligt sätt berikade utbildningsmiljön i 
Göteborg, och utgjorde en viktig länk 

till Svenska kyrkan som organisation. 
Stiftelsen får nu fortsätta utveckla 
andra samverkansformer och utbild-
ningserbjudanden som angår Svenska 
kyrkan.  

Under året har stiftelsen också 
förändrat ledningsorganisationen, 
för att få en mer ändamålsenlig 
struktur och bättre kunna stödja 
våra lokala verksamheter. Kvalitets-
funktionen har påtagligt förstärkts 
med utökad bemanning och en ut-
vidgad roll. Vi har gjort en översyn och 
modernisering av stiftelsens grafiska 
profil och varumärkesframtoning. 
Vi har fortsatt driva ett stort antal 
metodutvecklingsprojekt, arrangerat 
och deltagit i olika seminarier (bl a 
i Almedalen) och i praktiskt arbete 
lyft en rad frågor i anslutning till våra 
verksamhetsområden. 

Resultatutveckling, kassaflöde 
och finansiell ställning
Stiftelsens konsoliderade resultat och 
ställning har i sammandrag utveck-
lats enligt nedan:

Styrelsens inriktning är att verksam-
hetens operativa ekonomiska resultat 
exklusive gåvor, bidrag och finansiell 
avkastning skall vara positivt. Som 
enskild aktör är Bräcke diakoni starkt 
beroende av att ha resurser till verk-
samhetsutveckling, och behöver ock-
så ha en finansiell säkerhetsmarginal 
om nedgångar i beläggning uppstår 
eller enskilda avtal sägs upp. Stiftels-
ens målstyrning innebär utifrån detta 
att samtliga etablerade verksamheter 
skall prestera både god kvalitet och 
ett ekonomiskt resultat i balans 
utifrån sina respektive marknads-
förutsättningar. Förvärvet av Vingsla-
get Omsorgs AB innebär att koncern-
redovisning upprättas från och med 
i år. Vi har också fullföljt övergången 
till rapportering enligt K3, efter att 
delvis ha förberett detta redan förra 
årsredovisningen. Sammantaget har 
de etablerade verksamhetsenheterna 
ett resultat för 2014 som är positivt, 
men på en blygsam nivå. Detta op-
erativa resultat har tillsammans med 
kapitalavkastningen använts till att 
fortsätta utveckla verksamheter och 

2014 2013 2012 2011 2010
Verksamhetens 
intäkter

694 612 531 549 515 100 496 469 455 460

Resultat efter finans-
iella poster

2 130 5 745 -513 -13 594 -10 261

Balansomslutning 356 909 272 504 260 936 259 992 283 020

Eget kapital 103 401 91 771 82 778 81 032 93 358

Soliditet 29,0% 33,7% 31,9% 31,2% 32,9%

Orealiserade värden 
aktieportfölj

20 411 11 602 3 840 -1 209 11 617

Medelantalet  
anställda

1 001 837 847 790 752

¹ Delar av verksamheten drevs tidigare under namnen Bräcke Östergård och Bräcke Västergård, namn 
som fortfarande hålls i hävd även om de inte används som varumärken idag.
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projekt. Årets resultat efter finan-
siella poster påverkas av ett fortsatt 
substantiellt forskningsstöd till vår 
delägda högskola ESH, egna projekt-
medel i olika utvecklingssatsningar 
och vårt fortsatta engagemang i att 
driva barnhabiliteringskliniken Si Tu  
i Rumänien.  

Kassaflödet från verksamheten är 
fortsatt starkt, och även årets netto-
kassaflöde är positivt. Den externa 
finansieringen i koncernen har ökat 
märkbart i samband med årets för-
värv, men på goda villkor och utan  
att riskera den finansiella stabiliteten. 
Vid årsskiftet finns en stor orealis-
erad reserv i aktieportföljen, och stift-
elsen har därutöver en betydande 
värdereserv i fastighetsinnehavet. 
Sammantaget finns det goda ekono-
miska förutsättningar för att fortsätta 
utveckla verksamheten i linje med 
stiftelsens strategi. 

Kapitalförvaltning
Avseende kapitalförvaltningen – både 
vad gäller stiftelsen och de närstående 
avkastningsstiftelserna – upprättar 
styrelsen ett placeringsreglemente 
med en balanserad riskavvägning 
mellan olika tillgångsslag för att kunna 
möta olika marknadslägen. Place-
ringsreglementet ses över varje år, 
och baseras på en modellportfölj för 
stiftelsernas förvaltning som under 
2014 varit oförändrat sammansatt  
av följande delar:

Svenska/nordiska aktier  30%
Utländska aktier  30%
Ränteplaceringar  30%
Alternativa placeringar  10%

Styrelsen utarbetar kring detta ett 
detaljerat placeringsreglemente, 
som lägger fast konkreta inriktningar 
och begränsningar för den faktiska 
förvaltningen och inom vilka intervall 
placeringen kan variera från tid till 
annan. Aktiv rådgivning kring place-
ringsval sker från tre oberoende 
externa förvaltare, och förvaltnings-
resultaten jämförs sedan med vägda 
index för respektive tillgångsslag. 
Under 2014 har portföljerna som 
helhet haft en avkastning på 14,2% 
(jmf index 14,0%). Året har präglats 
av fortsatt stark börsutveckling – 
både i Sverige och globalt – kopplad 
till väldigt låga räntenivåer. 

Riskbedömning
Stiftelsens verksamhet bedrivs idag 
inom områden där konkurrensut-
satta upphandlingar med korta löp- 
tider och ramavtal utan beläggnings-
garantier blivit det normala. Det 
innebär att förutsättningarna för 
flertalet av verksamheterna kan 
förändras radikalt med kort varsel, 
samtidigt som det kan ta tid att 
anpassa bemanning, lokalkostnader 
och andra kringverksamheter som 
berörs. För en enskild verksamhet 
är således ekonomisk osäkerhet och 
risk i högsta grad en del av arbetet. 
Men eftersom stiftelsen är verksam 
inom olika verksamhetsområden och 
på olika orter har vi ett stort antal 
avtal med olika motparter, villkor och 
löptider. För stiftelsen som helhet är 
därför den ekonomiska riskspridnin-
gen god.

Samhällssektorn vård och omsorg är 
dessutom föremål för en betydande 
politisk risk. Eftersom det på de flesta 
orter stiftelsen verkar bortsett från 
Stockholm fortfarande är undantag 
snarare än regel att medborgarna 
själva kan välja till vilken aktör de  
vill vända sig, kan tvära politiska 
kursändringar helt förändra bilden  
– även för verksamheter som fungerar 
kvalitativt utmärkt och till konkurrens-
kraftigt pris. Vår bedömning är att 
den politiska osäkerheten generellt 
snarare fortsatt öka än minska under 
året som gått.

Samtidigt är det viktigt att se frågan 
om risk i ett bredare sammanhang, 
vilket också aktualiseras i nya rikt-
linjer och lagar. Vi har under 2014 
fortsatt arbeta med en organisations-
övergripande riskanalys, som styrel-
sen följt och diskuterat under året. 
Många av punkterna från tidigare års 
analys är åtgärdade, medan andra 
återstår att arbeta vidare med. Den 
övergripande riskanalysen genomförs 
årligen, och processen behöver byg-
gas vidare med liknande analyser i 
respektive verksamhet.

Forskning och utveckling 
Som delägare i Ersta Sköndal hög-
skola (ESH) drivs utbildnings- och 
forskningsverksamhet sedan några 
år tillbaka i ESH:s regi. Stiftelsen 
lämnar ett betydande forskningsstöd 
till projekt och studier som drivs av 
högskolan. Delägarskapet är en stra-
tegiskt långsiktig satsning med stor 
potential. 

Stiftelsen har också under året fort-
satt verka inom ett breddat forsk- 
ningssamarbete i andra former. Till-
sammans med bl a Famna har vi  
från Vinnova fått medel till ett tre-
årigt projekt inom äldreomsorg.  
Vi samverkar också kring forsk- 
ningsprogram inom bl a Forum för 
Health Policy och Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle (SNS). 

Kvalitet och miljö
Under året har vi i vårt systematiska 
kvalitetsarbete fortsatt att bygga upp 
vårt gemensamma ledningssystem. 
Kvalitetsorganisationen har förstärkts 
med en ny roll som kvalitetschef, som 
samordnar arbetet och sitter i stift-
elsens ledningsgrupp. Avdelningen 
fortsätter att utveckla organisationens 
samlade kompetens och förbättra 
samverkan mellan olika verksamheter 
och lokala enheter. Rapportering och 
sammanställning av patientsäkerhet-
sarbetet fungerar bra, och styrelsen 
följer arbetet med detta. 

Under året har stiftelsens miljö-
diplomering förnyats, en ny analys 
av mest betydande miljöaspekter 
genomförts, vår grundläggande 
miljöutbildning för alla nyanställda 
har fått ett annat upplägg och miljö-
revisioner genomförts på plats i ett  
flertal verksamheter. Stiftelsen upp-
rättar en separat miljöberättelse som 
sammanfattar arbetet. Hotell- och 
konferensverksamheten vid Kurorten 
Mösseberg är dessutom fortsatt 
Svanen-certifierad. 

Rapport om  
organisationens styrning
Sedan flera år följer stiftelsen till-
ämpliga delar av ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” i vår strävan att 
utveckla och bibehålla en god organi-
satorisk styrning präglad av tydliga 
ansvarsområden och förtroende-
skapande
 
Anställda
Stiftelsens verksamheter är personal-
intensiva, och vi verkar inom en 
sektor med stora framtida rekryte-
ringsutmaningar. Redan idag är 
läkarbristen stor och sjuksköterskor 
en knapp resurs också för oss. Sver-
ige kommer behöva fler medarbetare 
inom vård och omsorg, och Bräcke 
diakoni behöver fortsätta vara en 
attraktiv arbetsgivare. En tät samver-
kan med lärosäten – inte minst vår 
delägda Ersta Sköndal högskola – och 
ett aktivt arbete bland studenter 
kommer fortsätta öka i betydelse.  

Händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Inga betydande händelser som på- 
verkar bedömningen av föreliggande 
årsredovisning har inträffat efter 
årsskiftet fram till avgivandet av 
årsredovisningen.

Framtida utveckling
För den närmaste framtiden innefat-
tar Bräcke diakonis strategier fortsatt 
utveckling av kvalitet och innehåll 
i våra befintliga verksamheter, och 
därutöver att ha ett särskilt fokus på 
bl a:

• fortsätta förbättra de politiska 
förutsättningarna för att idéburna  
organisationer ska kunna öka sin  
andel inom vård och social omsorg,

• bidra till lösningar på samhällsut-
maningarna inom området flyktingar/
integration,

• komma vidare i att bygga på egen 
mark och utveckla verksamheter i 
egen regi,

• öka vårt arbete inom opinionsbild-
ning och ökad kännedom,

Bräcke diakoni arbetar långsiktigt 
med att möta människor. Det sker för 
att stiftelsen och våra medarbetare 
drivs av ett engagemang och en vilja 
att göra skillnad för dem vi möter. 
Inte för att vi ska skapa ekonomisk 
avkastning eller värdetillväxt, och 
inte heller för att lagar eller regler 
säger att vi måste. Styrelsen ser det 
som fortsatt viktigt att organisationer 
som vår – idéburna aktörer inom 
vård och social omsorg – tar större 
plats i samhället. Vi är fast beslutna 
att Bräcke diakoni ska ta sin del av 
ansvaret. Det innebär ett fortsatt 
kombinerat fokus på kvalitetsutveck-
ling och tillväxt. Och en övertygelse 
att vår värdegrund, våra medarbe-
tares engagemang och professionella 
kompetens har en viktig roll att fylla 
i arbetet för ”Ett medmänskligare 
samhälle”.
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Resultaträkning
(Belopp i tusental kr)

Koncern Moderstiftelse
Not 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 2 678 503 519 366 539 690 519 366
Gåvor och kollekter 3 3 192 3 482 3 192 3 482
Bidrag 4 12 917 8 483 12 319 8 483
Summa verksamhetens intäkter 694 612 531 331 555 201 531 331
 
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5,6 -194 194 -141 227 -172 091 -141 227
Personalkostnader 7 -490 298 -381 497 -383 075 -381 497
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, 10 -10 532 -9 622 -10 385 -9 622
Avskrivningar immateriella tillgångar 8 -6 650 -310 -60 0
Verksamhetsresultat -7 062 -1 325 -10 410 -1 015

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från närstående stiftelser 11 3 442 1 524 3 442 1 524
Resultat från intresseföretag 28 1 882 424
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 6 504 6 818 6 504 6 818
Utdelning aktier dotterbolag 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 136 210 132 210
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 12 -2 772 -1 906 -1 643 -1 906
Resultat efter finansiella poster 2 130 5 745 -1 975 5 631
Resultat före skatt 2 130 5 745 -1 975 5 631
Skatt 13 -879 0 1 095 0

Årets resultat 1 251 5 745 -880 5 631

Balansräkning
(Belopp i tusental kr)

Koncern Moderstiftelse
Tillgångar Not 2014 2013 2014 2013
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 8 832 832
Goodwill 8 59 308 2 790 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 60 140 2 790 832 0
 
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter 9 82 431 82 375 82 431 82 375
Pågående nyanläggning 9 520 114 520 114
Inventarier 10 10 632 10 320 10 299 10 320
Summa materiella anläggningstillgångar 93 583 92 809 93 250 92 809

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 27 2 850 3 100
Andelar i intresseföretag 28 3 456 1 574 1 150 1 150
Andra långfristiga värdepapper 16 106 239 101 213 106 239 101 213
Lån 200 330 200 330
Bostadsrätter 17 3 058 3 058 3 058 3 058
Summa finansiella anläggningstillgångar 112 953 106 175 113 497 108 851

Summa anläggningstillgångar 266 676 201 774 207 579 201 660

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 45 581 39 595 32 617 39 595
Fordran hos koncernföretag 14 6 719 416
Övriga fordringar 2 132 1 787 1 725 1 907
Skattefordran 15 1 157 0 1 095 0
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 19 22 510 14 998 21 510 14 998
Summa kortfristiga fordringar 71 380 56 380 63 666 56 916

Kassa och bank 26 18 853 14 350 9 540 14 350

Summa omsättningstillgångar 90 233 70 730 73 206 71 266

Summa tillgångar 356 909 272 504 280 785 272 926
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tusental kr)

Koncern Moderstiftelse
Not 2014 2013 2014 2013

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster -7 062 -1 006 -10 410 -1 006
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 17 182 9 622 10 445 9 622
Förändring kapitaliserade gåvor och bidrag 3 946 3 248 3 946 3 248
Betald skatt -1 670 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 396 11 864 3 981 11 864
 
Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar -15 000 3 253 -5 655 3 253
Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder 20 309 4 168 5 883 4 168
Ökad (-), minskning (+) av rörelsekapital 5 309 7 421 228 7 421

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning 17 705 19 285 4 209 19 285

Finansiell avkastning
Utdelning från närstående stiftelser 3 442 1 524 3 442 1 524
Erhållen ränta och finansiell avkastning 6 640 7 028 6 636 7 028
Erlagd ränta -2 772 -1 906 -1 643 -1 906
Kassaflöde netto från finansiella placeringar 7 310 6 646 8 435 6 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 015 25 931 12 644 25 931

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag -3 000 -3 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 23 -11 693 -9 125 -11 616 -9 125
Immateriella -64 000 -892
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar -5 026 -9 544 -5 026 -9 544
Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 719 -21 669 -17 534 -21 669

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) av långfristiga skulder 52 500
Amortering av skuld -1 080 -1 066 -960 -1 066
Förändring checkräkningskredit 1 040 -795 1 040 -795
Kassa från förvärvade enheter 7 747
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 207 -1 861 80 -1 861

Årets kassaflöde 4 503 2 401 -4 810 2 401

Likvida medel vid årets början 14 350 11 949 14 350 11 949
Likvida medel vid årets slut 18 853 14 350 9 540 14 350
Förändring 4 503 2 401 -4 810 2 401

Balansräkning
(Belopp i tusental kr)

Koncern Moderstiftelse
Eget kapital och skulder Not 2014 2013 2014 2013
Eget kapital
Fonderat kapital 71 242 65 602 71 242 65 602
Ändamålsbestämda gåvomedel 24 370 20 424 24 370 20 424
Balanserad vinst 6 538 0
Årets resultat 1 251 5 745 -880 5 640
Summa eget kapital 20 103 401 91 771 94 732 91 666
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt 1 056 0
Pensioner och liknande förpliktelser 21 73 048 73 048 73 048 73 048
Summa avsättningar 74 104 73 048 73 048 73 048

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 91 353 39 943 38 853 39 943
Skulder till intresseföretag 400 400 520 520
Summa långfristiga skulder 91 753 40 343 39 373 40 463

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 089 1 078 1 089 1 078
Checkräkningskredit (beviljat 20.000 tkr) 22 1 040 0 1 040 0
Leverantörsskulder 19 577 16 937 17 443 16 937
Skatteskuld 1 080 728 916 728
Övriga skulder 18 17 374 11 200 13 628 11 200
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 19 47 491 37 399 39 516 37 806
Summa kortfristiga skulder 87 651 67 342 73 632 67 749

Summa eget kapital och skulder 356 909 272 504 280 785 272 926

Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut
Ställda säkerheter 25 87 500 35 000 87 500 35 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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Noter
Not 1 Redovisnings-  
och värderingsprinciper

Årsredovisning och koncernredovis-
ning har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredo-
visning och koncernredovisning K3. 

Tidigare tillämpades årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd förutom BFNAR 2012:1.

Redovisningsprinciperna är förändra-
de enligt K3. Det gjordes en förtida 
övergång till komponentavskrivning 
enligt K3 för de materiella och imma-
teriella anläggningstillgångarna under 
2013. Detta har medfört att det inte 
finns några resultatpåverkande poster 
mellan åren p g a K3.

Stiftelsen upprättar koncernredo-
visning. Där Stiftelsen innehar majo-
riteten av rösterna på bolagsstämman 
och företag där Stiftelsen genom avtal 
har ett bestämmande inflytande 
klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen 
(se not 2). Uppgifter om koncern-
företag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföreta-
gen inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur kon-
cernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Koncernens bokslut är upprättat 
enligt förvärvsmetoden. Förvärvs-

tidpunkten är den tidpunkt då det 
bestämmande inflytandet erhålls. 
Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga 
värden vid förvärvstidpunkten.  
Minoritetens andel av de förvärvade 
nettotillgångarna värderas till verk-
ligt värde. Goodwill utgörs av mel-
lanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid 
förvärvstillfället och anskaffningsvär-
det inklusive värdet av minoritets-
intresset, och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet.

Rapportering av verksamhets- 
grenar och geografisk marknad
Mellanhavanden mellan koncern-
företag elimineras i sin helhet.
Koncernens verksamhetsgrenar 
utgörs av omvårdnadstjänster, 
tillhandahållande av äldreboende, 
boende för personer med funktions-
nedsättningar, rehabilitering, habili-
tering samt primärvård. Koncernens 
verksamheter äger rum i Sverige och 
intäkterna redovisas inom respek-
tive funktion.

Intäkter
Intäkter redovisas när inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
och när huvudsakligen alla risker och 
rättigheter som är förknippade med 
ägandet övergått till köparen, vilket 
normalt inträffar i samband med att 
tjänster utförs.

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet 
med effektivräntemetoden. Utdel-
ning redovisas när rätten att erhålla 
utdelning är säkerställd.

Gåvor och bidrag
Erhållna gåvor och bidrag redovisas 
som huvudregel som intäkt i resultat-
räkningen. Stiftelsen får emellanåt 
större donationer och gåvor, som 
inte är avsedda att användas inom 
samma år. När så sker, fonderas 
medlen som ”Kapitalisering av gåvor 
m m”. När medlen sedan används, 
redovisas de på samma sätt under 
”Ianspråktaget ur fonder m m”.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal, vilket 
innebär att leasingavgiften fördelas 
linjärt över leasingperioden. Betal-
ningar, inklusive en första förhöjd 
hyra, enligt dessa avtal redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.

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

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen 
utgörs av lön, sociala avgifter, bet-
ald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kost-

nad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning.

Ersättningar efter  
avslutad anställning
Pensionsskuldsåtagande för pen-
sionsrätt som intjänats till och med 
1999-12-31 samt upplupen framtida 
löneskatt avseende dessa redovisas 
som en avsättning. 

För anställda eller tidigare anställda 
inom äldreomsorg och hospice 
(Bräcke Västergård), har Göteborgs 
Stad ett särskilt åtagande avseende 
pensioner. Någon pensionsskuld redo-
visas därför inte för denna personal. 

Stiftelsens pensionsskuld är inte tryg-
gad enligt reglera i Tryggandelagen. 
Fullgörandet garanteras på annat sätt 
av de västsvenska sjukvårdshuvud-
männen.  

Skulden är inte fullt ut nuvärdes-
beräknad utifrån rådande rätenivåer. 
KPA:s prognos visar att skulden inom  
tre år är lägre än den idag bokförda. 
    
Övriga pensionsförpliktelser klassifi-
ceras som avgiftsbestämda redovisas 
en kostnad det år pensionen tjänas in.

Ersättningar efter uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår 
då något företag inom koncernen 
beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för an-
ställningens upphörande eller då en 
anställd accepterar ett erbjudande 
om frivillig avgång i utbyte mot sådan 
ersättning. Om ersättningen inte ger 
företaget någon framtida ekonomisk 
fördel redovisas en skuld och en kost-
nad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att lämna sådan 

ersättning. Ersättningen värderas till 
den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de 
skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig 
till investeringar i dotterföretag redo-
visas inte i koncernredovisningen då 
moderföretaget i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring 
sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra fram-
tida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovi-
sas endast när det finns en legal rätt 
till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i upp-
skjuten skatt, redovisas i resultaträk-
ningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital.  
I sådana fall redovisas även skatte-
effekten i eget kapital.

Immateriella tillgångar
Goodwill skrivs av linjärt över den 
beräknade nyttjandeperioden. 
Moderstiftelsen förvärv 2014 av 
ett vårdföretag inom äldreomsorg i 

Stockholm har betydande kostnads-
besparande effekter som beräknas 
kvarstå under lång tid. Den goodwill 
som uppkom vid förvärvet skrivs där-
för av på tio år. Övrig koncerngood-
will skrivs av över fem år. Avskrivning 
av goodwill redovisas i resultaträk-
ningen i posten ”Avskrivningar av  
immateriella anläggningstillgångar”.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggnings-
tillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla kom-
ponenten och den nya komponen-
tens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser 
tillgångar som inte delas upp i kom-
ponenter läggs till anskaffningsvärdet 
till den del tillgångens prestanda ökar 
i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv 
bedöms om fastigheten väntas ge 
upphov till framtida kostnader för 
rivning och återställande av platsen. 
I sådana fall görs en avsättning och 
anskaffningsvärdet ökas med samma 
belopp.

Realisationsvinst respektive realisa-
tionsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som 
”Övrig rörelseintäkt” respektive 
”Övrig rörelsekostnad”.
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Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. 

När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekom-
mande fall tillgångens restvärde. 
Avskrivningarna ingår i resultaträk- 
ningens poster ”Kostnad för sålda 
varor”, ”Försäljningskostnader” och 
”Administrationskostnader.” Koncern-
ens mark har obegränsad nyttjande-
period och skrivs inte av. Linjär avs-
krivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

   

Avskrivningstiden för inventarier är 3–5 år.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i 
enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker 
utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder, låneskulder och 
derivatinstrument. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när 
Stiftelsen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhål-
la kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med 
äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från bal-
ansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Finansiella anläggningstillgångar har 
redovisats till det lägsta av anskaff-
nings- respektive marknadsvärde sett 
på portföljen som helhet, om annat 
ej anges.

Kundfordringar och  
övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsätt-
ningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än tolv 
månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgån-
gar. Fordringar tas upp till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter av-
drag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar som är ränte-
fria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har 
en löptid överstigande tolv månader, 
redovisas till ett diskonterat nuvärde 
och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar
Andra långfristiga  
värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av 
fonder samt ett mindre innehav av 
aktier och räntebärande tillgångar. 
Innehaven innehas på lång sikt. Till-
gångar ingående i posten redovisas 
inledningsvis till anskaffningsvärde 
och kommer fortsättningsvis värderas 

till anskaffningspris med hänsyn 
tagen till nedskrivningsbehov.

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepap-
persportfölj, som består av aktier, 
fonder och räntebärande, som redo-
visas som långfristiga anläggningstill-
gångar. För de instrument som ingår 
tillämpas värderingsprincipen på 
portföljen som helhet. Det innebär 
att vid prövning av lägsta värdets 
princip samt prövning av nedskriv-
ningsbehov avräknas orealiserade 
förluster mot orealiserade vinster.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder 
redovisas initialt till anskaffnings-
värde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Kvittning av finansiell  
fordran och skuld
En finansiell tillgång och en finansiell 
skuld kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen en-
dast då legal kvittningsrätt föreligger 
samt då en reglering med ett netto-
belopp avses ske eller då en samtida 
avyttring av tillgången och reglering 
av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av  
finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Stiftel-
sen om det finns någon indikation 

på nedskrivningsbehov i någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning sker om värdenedgån-
gen bedöms vara bestående. Ned-
skrivning redovisas i resultaträk-
ningsposten ”Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar”. Nedskrivnings-
behovet prövas individuellt för aktier 
och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som 
är väsentliga. 

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det 
finns en legal eller informell förplikt-
else och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Företaget 
nuvärdesberäknar förpliktelser som 
väntas regleras efter mer än tolv 
månader. Den ökning av avsättningen 
som beror på att tid förflyter redo-
visas som räntekostnad.

Avsättningar för omstrukturering görs 
när det föreligger en fastställd och 
utförlig omstruktureringsplan och 
berörda personer har informerats.  

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.  
Som likvida medel klassificerar stift-
elsen, förutom kassamedel, disponi-
bla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på 
en marknadsplats och har en kortare 
löptid än tre månader från anskaff-
ningstidpunkten. Spärrade medel 
klassificeras inte som likvida medel. 
Förändringar i spärrade medel redo-
visas i investeringsverksamheten.

Moderstiftelsens redovisnings- 
och värderingsprinciper
Samma redovisnings-och värdering-
sprinciper tillämpas i moderstiftelsen 
som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver 
redovisas som bokslutsdispositioner 
i resultaträkningen. Koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdispositioner. 
Koncernbidrag som lämnas till ett 
dotterföretag redovisas dock som en 
ökning av andelens redovisade värde.

Uppskattningar och bedömningar
Pensionsskulden är inte fullt ut 
nuvärdesberäknad utifrån rådande 
räntenivåer. KPA:s prognos visar att 
skulden inom tre år är lägre än den 
idag bokförda, varför bedömning har 
gjorts att pensionsskulden är tillräck-
ligt upptagen.

Uppskjuten skattefodran har beräk-
nats utifrån en försiktig prognos för 
skattemässiga vinster de kommande 
tre åren.

Koncernens fastigheter har vid över-
gången till K3 delats upp på kompo-
nenter varvid bedömningar har gjorts 
av hur det bokförda värdet skulle 
delas upp. Bedömningarna har gjorts 
utifrån underhållsplaner och upp-
skattningar av fastigheternas skick.  
Se not 9 ”Fastigheter”.

Stommar 100 år

Stommekomplettering/innervägg 50 år

Värme, sanitet, el, fönster, dörrar 30 år

Fasad, yttertak 40 år

Hissar, ledningssystem 25 år

Ventilation 20 år

Sophus/friggebod 20 år

Styr och övervakning 15 år

Hyresgästanpassning/inre ytskikt 10 år



48    Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     49

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

Not 2 Nettoom- 
sättningens fördelning

Nedan specificeras koncernens verk-
samheter. Uppdelning efter verksam-
hetsgren

Koncern Moderstiftelse
Uppdelning efter verksamhet 2014 2013 2014 2013
Äldreomsorg och Hospice 284 949 178 132 145 980 178 132
Rehab och Funktionshinder 215 202 198 650 215 202 198 650
Hälsa och Vård 140 046 108 861 140 046 108 861
Övrig verksamhet 38 306 33 723 38 462 33 723

678 503 519 366 539 690 519 366

Not 3 Gåvor och kollekter
Erhållna gåvor redovisas som huvudregel 
som intäkt i resultaträkningen. Stiftelsen 
får emellanåt större donationer och gåvor, 
som inte är avsedda att användas inom 
samma år. När så sker, fonderas medlen 

som ”Kapitalisering av gåvor m m”. När 
medlen sedan används, redovisas de 
på samma sätt under “Ianspråktaget ur 
fonder m m”. 

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Gåvor och kollekter erhållna under året 7 138 6 730 7 138 6 730
Kapitalisering av gåvor m m -4 047 -3 707 -4 047 -3 707
Ianspråktaget ur fonder m m 101 459 101 459

3 192 3 482 3 192 3 482

Volontärarbete antal personer 53 50 53 50

Not 4 Bidrag

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Arbetsmarknadsbidrag 6 788 3 563 6 190 3 563
Arvsfondsprojekt 6 129 4 920 6 129 4 920

12 917 8 478 12 319 8 483

Not 5 Arvoden och kost-
nadsersättning för revision 

Koncern Moderstiftelse
PwC 2014 2013 2014 2013
Revisionsuppdrag 229 228 153 228
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 33 81 33 81
Skatterådgivning 25 45 25 45
Övrigt 85 91 65 91

372 445 276 445

Not 6 Operationell leasing 

Framtida minimleaseavgifter som ska 
erläggasavseende icke uppsägnings-
bara leasingavtal.  

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Förfaller till betalning inom ett år 16 571 7 999 13 849 7 999
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 20 993 8 119 14 057 8 119
Förfaller till betalning senare än fem år 7 337 7 154 7 337 7 154

Operationell leasing i allt väsentligt avser hyrda fastigheter/lokaler. Koncernens hyreskontrakttider löper generellt på 3 år med 9 mån uppsägnings-
tid. Längsta avtalet löper på till 2020-12-31. Endast 454 tkr avser inventarier för 2014.

    



50    Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     51

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

Not 7 Medelantal anställda, 
löner och ersättningar 

Nedan specificeras Stiftelsen Bräcke 
diakonis anställda. 

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Medelantalet anställda har varit 1001 837 796 837
Varav män 167 119 117 119

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter 7 7
Varav män 3 4
Direktor och andra ledande befattningshavare 8 8
Varav män 4 3

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp
Styrelsen och direktor
Löner och ersättningar 1 200 1 177 1 200 1 177
Pensionskostnader 325 364 325 364

Övriga anställda
Löner och ersättningar 322 074 270 018 266 437 270 018
Pensionskostnader 27 349 22 408 23 199 22 408

Sociala kostnader 102 415 85 023 84 783 85 023
Summa styrelse och övriga 453 363 378 990 375 944 378 990

Avtal om avgångsvederlag 
För direktor i Stiftelsen har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. Avtalet avser endast uppsägning från Stiftelsens sida. 
       

Not 8 Immateriella tillgångar 

Koncern Moderstiftelse
Immateriella tillgångar 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0
Inköp 892 0 892 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 892 0 892 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 892 0 892 0
Utgående planenligt restvärde 0 0 0 0

Bokfört värde immateriella tillgångar 0 0 0 0

Immateriella tillgångar avser grafisk profil samt webbplats. Avskrivningstiden är 5 år.

Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 2 790 3 100
Inköp 63 108
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 898 3 100

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -6 590 -310
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 590 -310
Utgående planenligt restvärde 59 308 2 790

Bokfört värde goodwill 59 308 2 790
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Not 9 Fastigheter 

Koncern Moderstiftelse
Bokfört värde 2014 2013 2014 2013
Byggnader 74 432 74 825 74 432 74 825
Pågående nyanläggning 520 114 520 114
Byggnadsinventarier 7 862 7 400 7 862 7 400
Mark 1 1 1 1
Markanläggningar 136 149 136 149
Summa bokfört värde 82 951 82 489 82 951 82 489

Specifikation
Ingående anskaffningsvärde 221 363 214 662 221 363 214 662
Inköp 6 415 6 836 6 415 6 836
Försäljning 0 -135 0 -135
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 227 778 221 363 227 778 221 363

Ingående avskrivningar -138 874 -133 661 -138 874 -133 661
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar -5 953 -5 296 -5 953 -5 296
Försäljning 0 83 0 83
Utgående ackumulerade avskrivningar -144 827 -138 874 -144 827 -138 874
Utgående planenligt restvärde 82 951 82 489 82 951 82 489

Bokfört värde byggnader 82 951 82 489 82 951 82 489

Marknadsvärde 310 000 310 000 310 000 310 000

Taxeringsvärde   Taxeringsvärde för fastigheter där sådant åsatts 7 392 7 392 7 392 7 392

Merparten av fastighetsinnehavet 
har inget åsatt taxeringsvärde. Under 
2013 har en förtida övergång till 
komponentavskrivning enligt K3 
gjorts.Ingående bokfört värde har 
delats upp på komponenter och 
aktiveringar har skett enligt en kom-
ponentavsats. Avskrivningstiderna 
har anpassats efter branschrekom-
mendationer och genomsnittet har 
förlängts. 

För upplysningsändamål görs år-
ligen en värdering för att bedöma 
fastighetens verkliga värde. Det verk-
liga värdet utgörs av ett marknads-
värde baserat på priser på en aktiv 
marknad, justerade, om så krävs, 
för eventuella avvikelser avseende 
den aktuella tillgångens typ, läge 
eller skick. Om sådan information 
inte finns tillgänglig, används al-
ternativa värderingsmetoder som 

exempelvis aktuella priser på mindre 
aktiva marknader eller diskonterade 
kassaflödesprognoser. Extern värder-
ing görs när förutsättningarna har 
förändrats på ett sätt som kan antas 
väsentligt påverka fastighetens verk-
liga värde, dock minst var tredje år 
 
Fastigheten värderades inför 
föregående årsbokslut till 310 mkr, 
av en oberoende värderingsman. 

Not 10 Inventarier 

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 47 071 43 467 45 644 43 467
Inköp 4 488 3 205 4 411 3 205
Försäljning/utrangering -320 -1 028 -320 -1 028
Omklassificering 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 239 45 644 49 735 45 644

Ingående avskrivningar -36 348 -31 957 -35 324 -31 957
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Årets avskrivningar -4 579 -4 326 -4 432 -4 326
Försäljning/utrangering 320 959 320 959
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 607 -35 324 -39 436 -35 324
Utgående planenligt restvärde 10 632 10 320 10 299 10 320

Bokfört värde inventarier 10 632 10 320 10 299 10 320

Anskaffningar av inventarier och programvara av mindre värde eller kort varaktighet samt programvara har kostnadsförts med 3.840 tkr ( 3.592 tkr). 
Inventarier och programvara har hyrts för 3.740 tkr (1.684 tkr). Avskrivningstider för inventarier är 3–5 år.      

Värderingen beaktade dels nuvärdet 
av uppskattade framtida kassaflöden, 
dels nyligen genomförda transak-
tioner mellan oberoende parter 
på en marknad med väsentligen 
samma förutsättningar. Marknads-
värdebedömningen sker genom en 
kombination av två metoder; ortpris-
metod och avkastningsmetod. Uti-

från resultat av dessa metoder görs 
en sammanfattande bedömning av 
marknadsvärdet. Ortprismetoden in-
nebär att värderingsobjektet jämförs 
med sålda fastigheter med liknande 
egenskaper. Avkastningsmetoden 
innebär att de betalningsströmmar 
samt det restvärde som fastighets-
innehavet förväntas ge upphov till 

nuvärdesberäknas med en kalkyl- 
ränta baserad på direktavkastnings-
krav som kan härledas från ortpris-
metoden. Ledningen anser att de 
parametrar som användes i förra 
årets värdering inte har förändrats 
på något väsentligt sätt och att 
fastighetens verkliga värde därför  
kan anses oförändrad. 
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Eget kapital
Stiftelse Org nr Säte 2014 2013
John och Jennie Anjous minnesfond ej reg Göteborg 0 17
Biblioteksfonden ej reg Göteborg 0 19
Fr Ingeborg Emanuelssons donation ej reg Göteborg 0 24
Gustaf Francks fond ej reg Göteborg 0 17
Föreningen genom eget arbetes fond ej reg Göteborg 0 168
Osvald Lindows fond ej reg Göteborg 0 180
Per och Alma Olssons fond 855104-2800 Göteborg 849 795
Onämnd januari 1957 ej reg Göteborg 0 37
Paramentikens Vänners fond ej reg Göteborg 0 33
Stipendiefonden ej reg Göteborg 0 183
Augusta Linds minne 855104-2008 Göteborg 3 893 3 588
Änkefru Elisabeth Olsson f Linds fond ej reg Göteborg 0 30
Nils-August och Malin Svenssons minnesfond 855104-2016 Göteborg 6 095 5 606
Tjänarinnehemmet i Göteborg 855104-1810 Göteborg 2 361 2 167
Grosshandlare Robert Petterssons fond ej reg Göteborg 631 588
Hilma och Oskar Andreassons fond ej reg Göteborg 0 51
Björckska Barnhemmets fond ej reg Göteborg 0 374
Augusta Bernhardina Olssons fond ej reg Göteborg 0 477
Hilda och Erik Samuelssons fond för för behövande sjuka, gamla och handikappade ej reg Göteborg 0 16
Helge och Alida Larssons fond 802425-6995 Göteborg 565 530
E o A Källströms Minnesfond 802424-9024 Göteborg 534 502
Makarna Alm ej reg Göteborg 0 142
Björckska Barnhemmets Stiftelse ej reg Göteborg 0 259
Stiftelsen Alice Johanssons fond ej reg Göteborg 0 323
Rolf och Marie-Louise Sörmans donation 857204-3647 Göteborg 33 451 30 689
Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation 855104-1414 Göteborg 19 673 18 055
Dagny och Torsten Noréns minne 857202-9570 Göteborg 26 931 24 708

Not 11 Närstående stiftelser

Stiftelsen förvaltar ett flertal när-
stående stiftelser, där Stiftelsen 
Bräcke diakoni har möjlighet att 
disponera avkastningen samt i 
vissa fall även kapitalet för Stiftels-
ens verksamhet. Dessa medel är 
primärt riktade mot gamla och sjuka 
människor (under den hävdvunna 
beteckningen ”Bräcke Västergård”), 
barn och ungdomar med funktions-
nedsättning (under beteckningen 
”Bräcke Östergård”) samt för diverse 

övriga ändamål i enlighet med res-
pektive stiftelses ändamålsparagraf. 
Något faktiskt ägandeförhållande 
föreligger dock inte, varför någon 
legal koncernredovisning inte upp-
rättas med Stiftelsen Bräcke diakoni 
och de närstående stiftelserna. 
 
Stiftelsernas tillgångar samförvaltas 
utifrån en långsiktig placeringspolicy 
med en viktning mellan räntebärande 
värdepapper och olika former av 

aktie- och fondplaceringar. Styrelsen 
betraktar från och med 2012 alla 
förvaltningsresultat – oavsett till-
gångsslag – som avkastning utifrån 
donatorernas intentioner.  En över-
syn av uppdelningen av stiftelsernas 
bundna och fria egna kapital pågår. 
Flera av de oregistrerade är avslutade 
under 2014, och utdelningen har 
gjorts enligt respektive ändamål.

Eget kapital
Stiftelse Org nr Säte 2014 2013
Ragnhild Sörmans fond 855104-1513 Göteborg 1 372 1 260
Ernst Wendts donation ej reg Göteborg 402 383
Anna och Ellen Jonssons donation 855104-1612 Göteborg 1 968 1 825
Märtha Lundquist donation 855104-1711 Göteborg 1 585 1 452
Mary och Thorsten Heldes fond 857209-6256 Göteborg 1 864 1 729
Säckebäcksfonden 857200-7279 Göteborg 565 537

Totalt 102 739 96 764

Marknadsvärde 116 256 104 252

Orealiserat värde 13 517 7 488

Årets nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke diakoni: 1 295 3 442
(Utdelningen görs tillgänglig för Stiftelsen påföljande kalenderår).

Not 12 Resultat från  
finansiella investeringar 
 

Koncern Moderstiftelse
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2014 2013 2014 2013
Utdelning 32 126 32 126
Räntor värdepapper 808 502 808 502
Realisationsresultat 5 664 6 190 5 664 6 190

6 504 6 818 6 504 6 818

Övriga räntieintäkter och liknande resultatposter
Räntor bank m m 136 210 132 210
Räntekostnader 2 772 1 906 1 643 1 906

Not 13 Skatt på årets resultat 
 

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -1 670
Uppskjuten skatt 791 1 095
Skatt på årets resultat -879 0 1 095 0
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Not 14 Fordringar hos  
koncernföretag   

Moderstiftelse
2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 416
Tillkommande fodringar 6 303 416
Ianspråktagna fordringar
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde 6 719 416

Not 15 Uppskjutna skatte-
fordringar  

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Outnyttjat underskottsavdrag 1 157 1 095
Uppskjutna skattefodringar som redovisas i balansräkningen 1 157 0 1 095 0

Not 16 Andra långfristiga 
värdepapper  

Koncern Moderstiftelse
Aktier – bokfört värde 2014 2013 2014 2013
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen 350 1 054 350 1 054
Aktiefonder 76 797 70 792 76 797 70 792

77 147 71 846 77 147 71 846

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper 29 092 29 367 29 092 29 367

29 092 29 367 29 092 29 367

Marknadsvärde 126 650 112 815 126 650 112 815

Orealiserat värde 20 411 11 602 20 411 11 602

Summa bokfört värde 106 239 101 213 106 239 101 213

Not 17 Bostadsrätter
 

Koncern Moderstiftelse
Bokfört värde 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 3 058 3 058 3 058 3 058
Utgående anskaffningsvärde 3 058 3 058 3 058 3 058

Not 18 Övriga skulder

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Reserverade externa medel för beviljade projektanslag 5 418 2 725 5 418 2 725

Not 19 Större periodi- 
seringsposter  

Koncern Moderstiftelse
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2014 2013 2014 2013
Upplupna ränteintäkter värdepapper 10 247 10 247
Förutbetalda hyror 528 510 528 510
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år 3 414 3 725 3 414 3 725
Ersättning för vårdcentraler 12 508 5 834 12 508 5 834
Upplupna intäkter 5 460 4 013 4 709 4 013
Förutbetald försäkring 0 174 0 174
Övriga poster 590 495 341 495

22 510 14 998 21 510 14 998

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner 22 824 18 912 19 659 18 912
Övertidsskuld 1 043 1 000 1 043 1 000
Upplupna arvoden, löner, mm 7 999 6 115 6 216 6 115
Upplupna sociala avgifter 8 956 6 081 6 487 6 081
Outnyttjade externa fondmedel 2 280 1 311 2 280 1 311
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år 649 538 649 538
Upplupen köpeskilling 1 000 1 500 1 000 1 500
Övriga poster 2 740 1 942 2 182 1 942

47 491 37 399 39 516 37 399
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Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 25 478 4 430 4 478 4 430
Förfaller till betalning senare än fem år 65 875 35 513 34 375 35 513

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Nyttjad per 12-31 1 040 0 1 040 0
Beviljad kredit 20 000 20 000 20 000 20 000

Not 23 Justeringar för poster 
som inte ingår i kassaflödet

Not 20 Eget kapital  

Koncern
Fonderat 
kapital/ 

Årets reultat

 
 

Årets resultat

Ändamåls-
bestämda 

medel

 
 

Summa

Vid årets början 71 242 6 538 20 424 98 204
Årets resultat 0 1 251 0 1 251
Kapitalisering av gåvor m m  (se även not 2) 0 4 047 4 047
Ianspråktaget ur fonder m m  (se även not 2 0 -101 -101
Omklassificering 0 0 0
Vid årets slut 71 242 7 789 24 370 103 401

Moderstiftelse
Fonderat 
kapital/ 

Årets reultat

 
 

Årets resultat

Ändamåls-
bestämda 

medel

 
 

Summa

Vid årets början 71 242 20 424 91 666
Årets resultat -880 0 -880
Balanserat resultat
Kapitalisering av gåvor m m  (se även not 2) 0 4 047 4 047
Ianspråktaget ur fonder m m  (se även not 2 0 -101 -101
Omklassificering 0 0 0
Vid årets slut 71 242 -880 24 370 94 732

Stiftelsen är en verksamhetsdrivande 
stiftelse, som sedan lång tid följer och 
redovisar sitt eget kapital utifrån de 
verksamheter som bedrivs. I Stift- 
elsens redovisning finns fonderat 
kapital för verksamheter riktade mot 
barn och ungdomar med funktions-

nedsättning (under den hävdvunna 
beteckningen ”Bräcke Östergård”), 
mot gamla och sjuka människor  
(under beteckningen ”Bräcke 
Västergård”) samt ytterligare några 
inriktningar.

Ändamålsbestämda medel avser 
medel mottagna för specificerade 
ändamål.

Not 21 Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser  

Posten avser pensionsskuldsåtagande 
för pensionsrätt som intjänats till och 
med 1999-12-31 samt upplupen fram-
tida löneskatt avseende dessa. För 
anställda eller tidigare anställda inom 
äldreomsorg och hospice (Bräcke 

Västergård), har Göteborgs Stad ett 
särskilt åtagande avseende pensioner. 
Någon pensionsskuld redovisas därför 
inte för denna personal. Stiftelsens 
pensionsskuld är inte tryggad enligt 
reglerna i Tryggandelagen. Fullgöran-

det garanteras på annat sätt av de 
västsvenska sjukvårdshuvudmännen. 
Skulden är inte fullt ut nuvärdes-
beräknad utifrån rådande räntenivåer. 
KPA’s prognos visar att skulden inom  
3 år är lägre än den idag bokförda.

Not 22 Checkräkning
 

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Avskrivningar, utrangering,nedskrivn 17 182 9 622 10 445 9 622
Vinst/förlust vid försäljning anltillgångar 0 -475 0 -475

Not 24 Långfristiga skulder

Not 25 Ställda säkerheter

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Fastighetsinteckningar 87 500 35 000 87 500 35 000

Not 26 Likvida medel

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Banktillgodohavande 18 853 14 350 9 540 14 350
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Not 27 Andelar i koncern-
företag

Bräcke diakoni AB

Org nr: 556615-2541 
Säte: Göteborg 
   
Kapitalandel 100%
Röstandel 100%
Bokfört värde 100
Antal andelar 1 000
   

Bräcke diakoni  
Vårdcentralen Centralhälsan AB
Org nr: 566918-7718 
Säte: Göteborg 
   
Kapitalandel 100%
Röstandel 100%
Bokfört värde 2 750
Antal andelar 500

Vingslaget Omsorgs AB
  
Org nr: 556554-9069
Säte: Göteborg
  
Kapitalandel 100%
Röstandel 100%
Bokfört värde 100
Antal andelar 1 000

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 3 100 100 3 100 100
Inköp 0 0 0 0
Omklassificering 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Förändring slutlig köpeskilling -250 3 000 -250 3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 850 3 100 2 850 3 100

Bokfört värde 2 850 3 100 2 850 3 100

Not 28 Andelar i intresseföretag

Ersta Sköndal högskola AB 

Org.nr.: 556688-5280 
Säte: Stockholm 
   
Kapitalandel 20%
Röstandel 20%
Bokfört värde 1 150
Antal andelar 7 500

Koncern Moderstiftelse
2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 1 150 1 150 1 150 1 150
Inköp/aktieägartillskott/resultatandel 1 882 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 032 1 150 1 150 1 150

Bokfört värde 3 032 1 150 1 150 1 150

Göteborg den 28 april 2015    
     
     
     
Per Eckerdal     
Ordförande     
     
     
     
Ionie Oskarson Marie Fritzson Bibbi Carlsson
     
     
     
Eva Karlsson Björn Fogelmark Martin Ärnlöv
  Direkt   
     

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 april 2015    
 
      
    

Bill Romanus Klas Björnsson  
Lekmannarevisor Auktoriserad revisor  



62    Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     Bräcke diakoni   ·   Årsredovisning 2014     63

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

VERKSAMHETEN
I SIFFROR

Förteckning över styrelsen
Förteckning på förtroendevalda 
aktuella vid tryckningen av års-
redovisningen.

Styrelsen
Ordförande 
Per Eckerdal, Göteborg

Ledamöter
Ionie Oskarson, Fjärås 
Bibbi Carlsson, Göteborg 
Björn Fogelmark, Göteborg  
Marie Fritzson, Borås 
Eva Karlsson, Sävedalen 
Martin Ärnlöv, direktor/VD, Göteborg

Sekreterare
Erik Zaar, marknadschef

Nomineringskommittén
Sammankallande 
Kerstin Alberius, fd VGR

Ledamöter
Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus  
Kaj Thorén, fd SKF

Revisorer
Klas Björnsson, auktoriserad revisor 
Bill Romanus

Stadgar
§ 1 Ändamål
Stiftelsen Bräcke diakoni, som är en 
ideell stiftelse inom Svenska kyrkans 
ram, har till uppgift  

– att till kyrkliga tjänster utbilda lämp-
liga personer av evangelisk-luthersk 
bekännelse för kristen verksamhet 
bland barn och ungdom, ålderstigna, 
sjuka och andra, som är i behov av 
omvårdnad,  

– att anordna utbildning för frivilliga 
medhjälpare i församlingsarbetet 
och fortbildning för församlingens 
anställda,

– att genom drivande av vårdhem 
eller annan verksamhet taga sig an 
åldringar, sjuka, handikappade eller 
eljest nödställda.

§ 2 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 och 
högst 7 ledamöter. Styrelsen kan 
även utse högst 2 suppleanter. Stift-

elsens högsta tjänsteman – direktor 
– skall ingå i styrelsen. Ledamöterna 
i övrigt utses på en tid av högst 2 år. 
Avgående ledamot kan återväljas. 
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Nomineringskommitté
Styrelsen skall utse en nominerings-
kommitté som med stöd av en av 
styrelsen beslutad instruktion skall 
lämna förslag till styrelseledamöter 
och eventuella suppleanter. Kommit-
tén skall bestå av 3 ledamöter. Styr-
elsen utser kommitténs ordförande.

§ 4 Direktor
Styrelsen utser stiftelsens högsta 
tjänsteman – direktor. Direktor skall 
under styrelsen löpande handha för-
valtningen av stiftelsens angelägen-
heter, allt enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar. Direktor skall vara 
präst eller diakon i Svenska kyrkan, 
dock äger styrelsen i det enskilda 
fallet på synnerliga skäl besluta om 
dispens.

§ 5 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår skall vara kalenderår. 
Styrelsen skall utse två revisorer 
och två revisorssuppleanter. En av 
revisorerna och en av suppleanterna 
skall vara auktoriserade.

Stadgarna godkända av Kammarkol-
legiet 1999-03-26

Namnändringen godkänd av Länssty-
relsen i Västra Götaland 2003-08-11
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke diakoni, org.nr. 857200-3104

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsre-
dovisningen och koncernredovisnin-
gen för Stiftelsen Bräcke diakoni för 
år 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisn-
ingslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte in-
nehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsre-
dovisningen och koncernredovis-
ningen på grundval av vår revision. 
Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed. För den auktoriserade 
revisorn innebär detta att han har 
utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att den auktoriserade revisorn 
följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom 
olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur stiftelsen upprät-
tar årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskning-
såtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i stiftelsens in-
terna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen 
i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra  
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 
och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.
 
Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Bräcke diakoni för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säker-
het uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Jag/vi har 
utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande  
om förvaltningen har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att 
kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat 
sätt har handlat i strid med stiftelse-
lagen, årsredovisningslagen eller 
stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelse-
ledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen. Vi tillstyrk-
er att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 30 april 2015
   

Bill Romanus
Förtroendevald revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Klas Björnsson
Auktoriserad revisor 
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Vi ingår också  
i Bräcke diakoni

Kurorten Mösseberg har varit en plats för hälsa, liv och välbefin-
nande ända sedan 1867. Och en del av Bräcke diakoni sedan 2006. 
Ett annorlunda inslag i vår verksamhet, med hotell, spa och restau-
rang i en unik historisk miljö. Hit kommer privatpersoner, företag på 
konferens – och inte minst patienter på Rehabcenter Mösseberg. 
Återhämtning och välbehövlig energi för både kropp och själ. För 
alla våra gäster.

Utbildning har varit grundläggande för oss ända sedan starten 1923. 
Och 2010 tog vi det ett steg längre i och med delägarskapet i Ersta 
Sköndal högskola. Som en del av en kreativ högskola inom idéburen 
sektor kan vi ta tillvara på människors nyfikenhet – och bidra till forsk-
ning och utbildning som kommer många till nytta. Högskolan finns 
på tre campus – Campus Ersta, Campus Sköndal och Campus Bräcke 
– med totalt ca 1400 studenter som bl a läser och forskar om vårdvet-
enskap, diakoni, palliativ vård och etikfrågor.  

Förutsättningarna för barn och ungdomar med funktionsnedsättnin-
gar i Rumänien ser annorlunda ut än i Sverige. Det vill vi ändra på. 
Därför startade vi habiliteringen Si Tu i Constanta, Rumänien 1997. 
Här finns allt från träning och talpedagogik till psykoterapi och 
specialundervisning. Men vi arbetar också aktivt med att integrera 
barnen i samhället, påverka omgivningens attityder och ge föräldrar-
na kunskap och vägledning. Si Tu betyder ”du med” – för att alla barn 
har rätt till ett bra liv. 

Famna
Vi är medlemmar i Famna – en riksor-
ganisation för oss idéburna organisa-
tioner inom vård och omsorg. Tillsam-
mans blir vi en gemensam, stark och 
viktig röst som hörs i samhället.

Miljö- 
diplomering
Bräcke diakoni har miljödiplomerats 
av Göteborgs Stad – en diplomer-
ing som uppfyller Svensk Miljöbas 
kvalitetskrav. Vi arbetar för miljövänli-
gare alternativ i hela vår organisation. 

Miljö och kvalitet är två viktiga led-
ord för Kurorten Mösseberg. Som 
ett Svanenmärkt hotell och medlem 
i Cittaslow arbetar vi hela tiden för 
miljövänligare alternativ och närpro-
ducerade råvaror. Och att vi blivit 
utvalda av Smultronställen, Svenska 
Spahotell och Svenska Möten visar 
att vi inte bara håller måttet – vi har 
något alldeles extra.
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Ett stort tack…
…till alla, bl a företag, volontärer, församlingar, stiftelser och privat-
personer som på olika sätt är med och bidrar till vår verksamhet.



Tillsammans är vi 
Bräcke diakoni!

När du kommer till Bräcke diakoni är det några av oss 
du möter. Och det är vi som möter dig.

Det är då vårt kunnande och engagemang ska märkas. 
Det är då våra idéer och vår värdegrund ska betyda 
något. Det är då det händer.

Under 2015 kommer vi samlas allihop – och blanda 
yrkesgrupper och arbetsplatser – för att utveckla vårt 
medarbetarskap och vad det innebär. Vi gjorde likadant 
för några år sedan, när vi tillsammans jobbade fram  
stiftelsens vision ”Ett medmänskligare samhälle”. Vad 
som händer denna gång kommer du att kunna läsa om  
i årsredovisningen för 2015.


