Årsredovisning 2015

För att vi vill

Rehab för
vardagen och livet

Primärvård
med nytänk

Trygga barn
– självständiga vuxna
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Att vara
engagerad
När vi tittar tillbaka på vårt 2015 är det två företeelser som dominerar. Flyktingströmmarna med alla nya människor i vårt land, samt engagemangets betydelse i
en stiftelse som vår.
Ibland händer det saker i ett samhälle som ganska plötsligt skapar
stora förändringar på många plan.
När vi från framtiden ser tillbaka på
2015, är jag övertygad om att flyktingsituationen i Europa är en sådan
– och då vet vi också hur vi i historiens perspektiv hanterade den. Men
redan nu vet vi vad den inneburit för
vårt engagemang.

Många nya människor

Bräcke diakoni är en diakonal aktör.
Vi står för konkret handlingsorienterad verksamhet, förankrad i en
tydlig värdegrund. Det baserar vi på
hög professionell kompetens, men
det hade aldrig gått utan det individuella engagemanget hos våra medarbetare och volontärer. Under året
har vi mött många, många nya människor i också för oss nya situationer.
Vi har utvecklats tack vare det. Vi har
kunnat stödja många. Och jag vågar
påstå att vi bidragit till vår vision ”Ett
medmänskligare samhälle”.

Medarbetarskap

Under året har vi också vid 30 olika
tillfällen samlat nästan alla våra
1000 medarbetare i tvärgrupper, där
vi under två dagar diskuterat skillnaden på medarbetarskap och att
”ha ett jobb”. Hur vi får värdegrund,
yrkeskunnande och bemötande att
dra åt samma håll? Det är ett arv vi
förvaltar sedan över 90 år, men som
ständigt måste erövras på nytt. Var
och ens personliga engagemang gör
då en avgörande skillnad.

passa oss mycket bättre. Det är en
fråga som engagerar oss. Bläddra vidare och läs om vad vi gjort under året.
Fortsätt följ oss – och jag är säker på
att du kommer få höra mer!

Vi kan göra mer!

I årsredovisningen kan du läsa mer
om vårt arbete under 2015. Vi har
åstadkommit mycket och är stolta
över det. Men vi hade kunnat göra
mer! De politiska förutsättningarna
för vår typ av organisation är fortfarande ogynnsamma. Lägsta pris,
standardlösningar och korta avtal
är inte vår grej. Långsiktig kompetens, tydliga värderingar till likvärdig
ersättning som det offentliga skulle

Martin Ärnlöv
Direktor/VD
Tel 031-50 25 01
E-post martin.arnlov@brackediakoni.se
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Driftsform

Vår vision

Vår verksamhetsidé

Stiftelse

”Ett medmänskligare
samhälle”

”Vård och omsorg utan vinstsyfte,
byggd på viljan att se och kraften
att förändra.”

Startår

1923

Vi finns i

Vård och omsorg
– men inte bara
Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för de som
behöver 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. Och det är med stolthet vi
säger att vi inte behandlar alla lika.
Inte? Nej, men utifrån just deras
behov, förutsättningar och drömmar.
Genom hela livet.
Vi gör det genom ett femtiotal verksamheter, framförallt inom områdena hälsovård, funktionshinder och
äldreomsorg. Det är bland annat
vårdcentraler, rehabilitering, psykiatri, barn- och ungdomsverksamheter, äldreboenden och hospice.
Både stora och lite mindre, men alla
lika viktiga.

Som en idéburen verksamhet bygger
vi på idén att människor är viktigare än pengar. Vi gör det för att vi
vill, helt enkelt, inte för att vi måste
eller med krav på höga vinster. Lite
annorlunda. Lite medmänskligare.
Tillsammans med andra idéburna
organisationer skapar vi den tredje
sektorn i samhället – varken offentlig
eller privatkommersiell.
En sak till. Att gå med vinst är inte
oviktigt – inte heller för en idéburen
organisation. Våra verksamheter
måste vara i ekonomisk balans och vi
måste ha råd att utvecklas. Till största
delen kommer våra intäkter från olika
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Göteborg
Mölndal
Lerum
Ljungskile
Alingsås
Falköping
Skara
Jönköping
Nässjö
Linköping
Stockholm
Solna
Järfälla

avtal med landsting, kommun och
myndigheter. Men det är vad vi gör
med pengarna som är det viktiga.
Eftersom vi inte har några ägare som
kräver vinstutdelning kan vi istället
återinvestera den vinst vi gör. Då kan
vi starta och driva verksamheter och
projekt, som andra inte anser ekonomiskt lönsamma. Oavsett om det är
inom vård och omsorg eller inte. Vi
är alltid beredda att utvecklas, skapa
nytt och bidra där vi gör skillnad.
Den största vinsten? Ett medmänskligare samhälle. Ett steg i taget.

50

st

Vi driver idag runt 50 olika
verksamheter.

1000

st

Idag är vi ca 1000 medarbetare.

83%

17%
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Fokus på
medarbetarskapet
För ett par år sedan gjordes en stor
satsning där medarbetare från hela
Bräcke diakoni träffades i mindre grupper för reflektion och diskussion på
Kurorten Mösseberg i Falköping. Då
var inriktningen hela organisationen
– och resultatet blev den nya visionen ”Ett medmänskligare samhälle”.
2015 var det dags igen – nu med
medarbetarskapet i fokus.
– Vi har pratat ledarskap länge, men
vad innebär det egentligen att vara
medarbetare? frågar sig Martin Ärnlöv, direktor.
Att nysta i den frågan var ett av syftena med årets satsning. Återigen
samlades medarbetare från hela
organisationen, över yrkes- och verksamhetsgränser, för de så kallade
medarbetardagarna. Under två dagar
per tillfälle pratade grupperna om

medarbetarskap, engagemang,
etik, rättigheter och skyldigheter,
med övningar, workshops och uppträdanden kring ämnena.

– Vi vill satsa på våra medarbetare för
både deras och vår skull. Och förstås
vara fortsatt eftertraktade som arbetsgivare, tillägger Martin Ärnlöv.

– Det engagemang var och en har
för dem vi jobbar för, i sin uppgift
och arbetsplats, påverkar och formar verksamheten. Att fördjupa vad
medarbetarskapet innebär tror jag
gör både medarbetarna och organisationen bättre riggade att ta vara på
det, förklarar Martin syftet närmare.

Hela 729 medarbetare har kunnat
vara med under året. Eftersom det är
viktigt att alla Bräcke diakonis medarbetare ska kunna medverka, har
medarbetardagarna pågått vidare
in i 2016. Och där förra årets satsning resulterade i en ny vision, är
det fortfarande lite oklart vad som
blir resultatet av medarbetardagarna
2015. En ny medarbetarskapsidé är
en av tankarna.

En inte oviktig del i sammanhanget
var också att visa medarbetarna
uppskattning genom vistelsen på
kurorten, med övernattning, middag
och tillgång till spa. En miljö som
uppmuntrar till samtal med andra
kollegor än de man brukar träffa i
vardagen. Och som ger kraft och
motivation för både medarbetaren
och verksamheten.

– Vi vet inte exakt vad utfallet kommer att bli när vi summerar, men det
kommer att bli något spännande. Vi
tror att det finns mycket att hämta i
kraften hos våra medarbetare, säger
Martin Ärnlöv.
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20%

färre sjukskrivningar bland våra patienter
jämfört med föregående år.

80%

Vårt asylteam genomför hälsoundersökning på 80 % av de
boende på ”våra” asylboenden.
Genomsnittet i riket är 40 %.

Vi driver
fem vårdcentraler i
Alingsås, Falköping, Jönköping,
Nässjö och Skara.

Primärvård
med nytänk
Bräcke diakonis vårdcentraler finns där genom hela livet – också när livet ger utmaningar man inte tänkt sig. Och när de utsatta grupperna växer skapar nya idéer och
arbetssätt också nya lösningar. För hela samhället.
– Ett av våra uppdrag, både som stiftelse och som vårdcentralsaktör, är att
värna om de som behöver mest hjälp,
säger Erik Andersson, områdeschef.

Mobilt asylteam

Under 2015 har just de som behövt
hjälp blivit fler, när många människor
sökt sin tillflykt till Sverige. Det har
också påverkat vårdcentralernas uppdrag att erbjuda asylsökande hälsoundersökningar.
– Det har kommit så många och
de har varit så oerhört sjuka att de
flesta har fått sjukvård, istället för
bara hälsoundersökningar, säger
Erik Andersson.
För att nå fler och underlätta för de
asylsökande, fick vårdcentralens
medarbetare redan förra året idén

att börja besöka asylboendena istället för att ta emot på vårdcentralen.
2015 har det hunnit växa till fem
team, som med en komplett mobil
vårdcentral åker till boendena tillsammans med egna tolkar. Resultatet
har alla vunnit på – bättre och snabbare vård för patienterna och bättre
arbetsmiljö för medarbetarna.

Samordnad kunskap och erfarenhet
Ett nytt, framgångsrikt arbetssätt har
också testats för att få ner sjukskrivningstalen, som ökat kraftigt över hela
landet på senare tid.
– Sjukskrivningar är något av det
svåraste som finns. Vi vill inte sjukskriva i onödan eftersom det i sig är
en riskfaktor för fortsatt sjukskrivning, även om grundorsaken behandlats, säger Erik Andersson.
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Hälsa & Vård 2015
• Fortsatt ökad listning på nästan
alla vårdcentraler
• Mobila asylteamet blir egen
verksamhet
• Utveckling av nya teamarbeten
• Primärvård och primärvårdsrehab under ett tak i Skara
• Nationella patientenkäten visar
ett ökat helhetsintryck för alla

För att hitta bästa lösningen har man
under året testat ett nytt abetssätt,
med en kombination av flera professioner. Läkaren gör den medicinska
bedömningen och kan tillsammans
med sjuksköterskans, arbetsterapeutens, fysioterapeutens och psykolo-

Foto: Mija Rättzén Fredriksson

gens specifika kompetenser avgöra
vad patienten klarar.

20 procent färre sjukskrivningar

– Gruppen träffas tillsammans med
en rehabkoordinator varannan vecka,
utan patient. Allas bedömningar sammanförs, så att läkaren har all kunskap som behövs för att kunna intyga
vilken arbetsförmåga patienten har,
berättar Erik Andersson.

Förutom att arbetsbelastningen på de
enskilda medarbetarna, framförallt
läkarna, har minskat, har teamet
också kunnat minska sjukskrivningarna med upp till 20 procent jämfört
med föregående år. Dessutom har de
inblandade patienternas kontakt med
vårdcentralen minskat, något man
tolkar som att patienterna får den
information de behöver och att tryggheten och lugnet ökat.

– Det gör mig oerhört stolt att vi
kan ta tillvara på kreativiteten som
finns i verksamheten och skapa nya
arbetssätt som ger fördelar för alla
inblandade. Och dessutom för samhället i stort, säger Erik Andersson.
Erik Andersson
Områdeschef, Hälsa & Vård
Tel 031-50 25 25
E-post erik.andersson@brackediakoni.se
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Rekordår
för vår kurort
2015 blev ett fantastiskt år för Kurorten Mösseberg i Falköping, som
hade en jämn beläggning under
hela året och en ökning av omsättningen med 23 %.

Kurorten Mösseberg har nu fått sin
fjärde stjärna, efter bedömning av
270 kriterier i den europagemensamma hotellklassificeringen. Man
fortsätter också sitt samarbete med
Svenska Möten, Svenska Spahotel
och Smultronställen.

Året bjöd också på två stora investeringar – ett nytt utomhusspa med
två varma källor och en helt ny
uteplats med sittplatser för upp till
70 gäster. Restaurangen fick dessutom en liten bar.

2014 tog Bräcke diakoni över Vingslaget Omsorgs AB och utökade vår
äldreomsorg till Stockholmsområdet.
Nu har Vingslaget även till namnet
blivit en del av Bräcke diakoni – och
heter numera Bräcke diakoni Stockholm AB. Med samma namn skapas
en tydligare tillhörighet och gemenskap för att kunna kommunicera med
ännu starkare röst.

Ionie Oskarson

Thomas Söderberg

Nya tillskott i styrelsen
Efter 8 år i styrelsen och totalt 25 år inom organisationen slutade
Per Eckerdal som styrelseordförande för Bräcke diakoni. Ny styrelseordförande och första kvinna på posten blev Ionie Oskarson,
som har bred erfarenhet från olika samhällsområden och flera års
arbete i styrelsen bakom sig. Styrelsen fick också ett tillskott i form
av Thomas Söderberg, tidigare biskop i Västerås stift.

Framöver planeras en ny ångbastu,
nya omklädningsrum samt en ny
lobbydel med receptionsdisk. För
att kunna ta emot ännu fler gäster
kommer Hotel Falköping under
2016 bli en del av Bräcke diakoni.

– Att ha en stark och dynamisk styrelse med en blandning av olika
erfarenheter är viktigt. Och att ha en biskop, tillsammans med en
ledamot som är diakon, i styrelsen bekräftar vår anknytning till
Svenska kyrkan, menar Martin Ärnlöv, Bräcke diakonis direktor.

Stolt sponsor
av West Pride
I juni var det West Pride-festival i
Göteborg – med visionen om en
jämlik och inkluderande värld, fri
från fördomar och diskriminering.
Bräcke diakoni är stolt sponsor och
flaggade dessutom regnbågsfärgat
för att visa stödet för visionen.
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Vingslaget
blev
Bräcke diakoni

Hedersomnämnande
för vårt arbete med EU-migranter
Bräcke diakonis IOP (idéburet offentligt partnerskap) med andra idéburna aktörer och Göteborgs stad fick ett hedersomnämnande för
arbetet med boende och stöd till EU-migranter. Det var det europeiska nätverket REVES som identifierade och belönade Europas bästa
exempel av partnerskap på galan REVES Excellence award i Bryssel.
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Livet ska levas, hela livet ut. Och genom många olika vägar – nya samarbetsformer,
forskning och utbildning – siktar vi mot samma mål. Att skapa bästa möjliga kvalitet i
vardagen för de som bor, besöker eller spenderar sin sista tid hos oss.
– Vi är med och formar en verksamhet under en lång tid, skapar
relationer och sammanhang med
boende, medarbetare, närstående
och kommuner. Då känns det trots
allt som en sorg eller förlust när vi
måste avsluta, säger Maude Kardell
Wahlbäck, områdeschef.

Alternativ för långsiktighet

Det hon syftar på är de tidsbegränsade uppdrag som LOU (Lagen om
offentlig upphandling) innebär. De
flesta av verksamheterna inom Bräcke
diakonis äldreomsorg är upphandlade
enligt LOU och när avtalet löper ut,
kan verksamheten gå vidare till en
annan aktör.

Vårt kvalitetsarbete
– äldres vardag

Men det finns också andra typer av
samarbetsformer och partnerskap,
som skapar mer långsiktighet för
oss som en idéburen organisation.
Och intresset för det, menar Maude,
spirar bland fler och fler upphandlande kommuner.
– Vi är ju inte här för att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan tillför
något annat. Om vi kan få fler kommuner med på tåget skapar det också
hållbarhet, valfrihet och kvalitet för
dem vi finns till för. Jag tror detta kan
växa till något väldigt intressant under
kommande år, säger Maude.

Satsning på forskning…

Att driva verksamheter i egen regi är
en annan möjlighet – ett arbete som
nyligen påbörjats i Stockholm. Där tittar man på möjligheten att starta ett
så kallat akademiskt boende tillsammans med Ersta Sköndal högskola.
12 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015

Verksamheten ska vara inriktad på
att jobba med metodutveckling och
evidensbaserat arbete och tanken är
att äldre, närstående, personal och
forskare ska mötas och tillsammans
utveckla verksamheten.
– Vi är många som tror på idén om
detta lite annorlunda boende. Utmaningen nu är att få till det i praktiken
så att det verkligen leder till ökad
kundnöjdhet, värdighet och välbefinnande. Först då har vi lyckats, säger
Maude Kardell Wahlbäck.

…och praktik

Just ”att få till det i praktiken” har
också präglat resten av området
under året. Efter 2014 års förvärv av
flera verksamheter i Stockholm, har
arbetet med förankringen av ett
gemensamt ledningssystem pågått
– en förutsättning för gemensamma
arbetssätt och en jämn och stabil
kvalitet. Både utbildningar och nya
metodböcker har tagits fram, med
praktiska tips och checklistor som
ska underlätta i vardagen.
– Vi har jobbat med att göra det teoretiska lite mer praktiskt och konkret,
annars har det ju ingen betydelse.
Allt vi gör, gör vi för att stödja alla
möten och insatser i vården och omsorgens vardag, säger Maude Kardell
Wahlbäck.
Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef, Äldreomsorg & Hospice
Tel 031-50 25 31
E-post maude.kardell@brackediakoni.se

Äldreomsorg &
Hospice 2015
• Uppstart av nytt basansvar på serviceboende i Linköping.
• Tillsättning av nya tjänsten AKA,
adjungerad klinisk adjunkt, en länk
mellan forskning och praktik.
• Sista året med projektet PDU, personcentrerad dokumentation och
uppföljning.
• Semester på Kurorten Mösseberg för
våra äldreboenden.
• Förlust av äldreboenden i Uddevalla
och Lerum, ca 140 platser.
• Tydliga förändringar i hospicevården
– fler personer men kortare vårdtid
och större vårdbehov.

15

st

I 15 av 20 indikatorer är vi bättre
än medelvärdet i samma kommuner,
i årets nationella brukarundersökning av äldreomsorgen.

Vi driver

Alzheimers café, demensboenden
för personer under och över 65,
hemtjänst, hospice, äldreboenden.
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Hillevi Wallgren

Rehabkoordinator för Bräcke diakonis vårdcentraler
i Västra Götalandsregionen.

Vad brinner du för i ditt yrke?
Jag är övertygad om allas behov av att ha betydelse för
andra, det vill jag förmedla. Mer konkret vill jag att alla
ska kunna få vara kvar i arbete eller utbildning och om
sjukskrivning behövs som en del i behandlingen ska det
finnas en tydlig plan att följa.
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Varför har du valt Bräcke diakoni?
Därför att vi är en non profit-stiftelse med korta
beslutsvägar. Vi som medarbetare arbetar hela tiden
med utveckling av vår verksamhet och alla har fokus
på att ta det lilla extra steget mot förbättring.
Vad har gjort störst intryck på dig?
När en person som har förmåga bestämmer sig för att
återta befälet över sitt liv.

Fredrik Arnesson

Vägledare i konduktiv pedagogik på Förskolan Stegen
i Göteborg, för barn med funktionsnedsättningar.

Vad brinner du för i ditt yrke?
Att ge barnen en chans att göra, lära och utvecklas.
Man vet inte var det kommer leda, men man provar
gläds tillsammans.
Vad har gjort störst intryck på dig?
Att se barn göra saker själv som de inte trott vara möjliga, som att sitta, rulla, uttrycka sig eller när föräldrarna

berättar att deras barn tagit sig ur sängen för första gången. Att få vara med när ett barn kunnat gå ut till sina
föräldrar är magiskt. När man jobbar nära med barnen
får vara med om sådana saker hela tiden.
Hur märks ditt engagemang?
Jag hoppas att det märks i mina möten med andra. Jag
försöker inte hålla fast vid mina ideer, utan öppna upp
mot det som händer. Jag förstår att min uppfattning
bara är en del, ett litet perspektiv. Öppnar jag upp för
andras perspektiv kan vi lära tillsammans.
Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015
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Stöd och sysselsättning i egen takt
Alla delar i livet behöver fungera – sysselsättning, umgänge och bostad. Den som har
en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning behöver ibland lite extra stöd. Ibland
inom det ena, ibland inom det andra. Ibland mer, ibland mindre. Och just flexibiliteten
är nyckelordet för att alla ska få växa i sin egen takt.
– Vi har ett alltmer komplicerat samhälle där utsattheten är stor. Med ett
mer flexibelt stöd kan fler få det de
behöver, säger Johan Broberg, driftområdeschef.

Varierande behov
– varierande stöd

Hyfsad ekonomi, ett hem och en
fungerande vardag – att få livet att gå
ihop kan vara en utmaning. Har man
samtidigt en funktionsnedsättning
blir ekvationen för svår för många.
Och vägen till stödet är inte heller
alltid rak.
– Eftersom en persons behov kan
variera över tid, är våra verksamheter
uppbyggda så att man tryggt kan gå
både fram och tillbaka i sin utveckling, säger Johan Broberg.

Ett exempel är boenderehabiliteringen i Göteborg, som erbjuder
både omsorg, bostad och stöd för
personer med psykisk funktionsnedsättning. En kombination som många
verkar behöva, för beläggningen
ökar. Man hoppas nu på att kunna
starta fler verksamheter, för olika
diagnoser och på fler orter.
– Vi gör mycket nytta för de personer
som bor på Mellangården, men man
kan bara bo hos oss i upp till tre år.
Även om man fått det bra och kan
klara sig själv finns alltid risken att
man faller tillbaka om det inte finns
annat stöd som tar vid, säger Johan.

Meningsfull sysselsättning

Med en blandad målgrupp och personer på många olika funktionsnivåer,
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Psykiatri & Daglig
verksamhet 2015
• Ökad beläggning på Boenderehabilitering Mellangården.
• Ökande antal deltagare på
daglig verksamhet.
• Satsning på intensiv personalhandledning av psykolog.
• Arrangerande av Personligt
ombuds erfarenhetskonferens
”Förvaltningslagen – teori och
praktik”.

är flexibiliteten en av de viktigaste
ingredienserna även på daglig verksamhet.

– Vi måste anpassa nivån efter varje
deltagare, men samtidigt klappar
vi ingen på huvudet. Alla ska vara
delaktiga, för vi är ju här för deras
skull, säger Johan Broberg.
Antalet deltagare som söker meningsfull sysselsättning utanför den öppna
arbetsmarknaden blir fler och fler.
Både för att målgruppen utökas men
också för att verksamheten blir bättre
och bättre, så att deltagarna stannar
kvar, tror Johan.
– På daglig verksamhet kan man få
slappna av lite som människa, till skillnad från annat arbete där man måste
prestera hela tiden. Man får utvecklas

genom utmaningar, men kan samtidigt få omsorg, säger han.

Stabilt och växande

30

st

Nu handlar det för driftsområdet om
att växa samtidigt som man bevarar
det som redan finns.

30 uppdragsgivare. Så många har ett
personligt ombud, per heltidstjänst,
kontakt med under ett år.

– Vi har ett stabilt område som hela
tiden levererar bra verksamhet, som
vi finslipar och kvalitetsutvecklar lite
i taget. Det är inte alltid så häftigt,
men värt att lyfta fram och låta växa
vidare, säger Johan Broberg.

Vi driver

Johan Broberg
Driftområdeschef
Psykiatri & Daglig verksamhet
Tel 031-50 25 09
E-post johan.broberg@brackediakoni.se

boenderehabilitering, daglig verksamhet,
personligt ombud, arbetsträning och
praktikplatser.
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Geni Abraha

Silviasyster på Vård- och omsorgsboendet Villa Vesta,
ett demensboende i Stockholm.

Hur märks ditt engagemang?
Jag strävar verkligen efter att höja kvaliteten genom att
bidra i svåra situationer. Om det uppstår problem löser
jag dem och går sen inte tillbaka. Problem gör att man
lär sig till nästa gång.
Varför har du valt Bräcke diakoni?
Jag kände att det var jordnära och familjärt. Här kan
jag växa.
18 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015

Vad är engagemang för dig?
Engagemang för mig är att ta ansvar och implementera
all kunskap som jag har, både den formella och informella. Man måste vara här till fullo och vara tillgänglig
för de boende.
Har du något särskilt minne som lämnat avtryck?
Vi har en boende som ofta är orolig, men det räckte att
jag öppnade dörren så han kände sig fri för att han skulle
komma till ro. Då märker man att det ofta krävs så lite.

Mirjam Fauth Sjöström

Psykolog på Rehabcenter Jönköping, som gör neuropsykiatriska utredningar, skolpsykologutredningar och grupphandledning.

Gör du skillnad?
Det ska man väl egentligen fråga mina patienter. Men
ja, det gör jag! Annars hade jag inte orkat fortsätta, för
det är ett krävande och slitsamt yrke. Man använder
sig själv och sin egen själ som verktyg, men får också
mycket positivt tillbaka.

Vad betyder Bräcke diakonis värdegrund för dig?
Ord, visioner och idéer kan upplevas som floskler, men
det blir det inte om man menar det man säger. Då är det
något annat. Jag tänker ofta att jag ska vara det vi pratar
om. Det är en stolthet att jobba för Bräcke diakoni.
Hur märks ditt engagemang?
Jag älskar människor och jag känner med mina patienter.
Och då vill jag ju också kunna hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Det tror jag de flesta märker av. Jag försöker
att se inte bara det svåra utan också deras styrkor och
lyfta dem.
Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015
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De bortglömda
anhöriga

En arbetsmarknad för alla…
Projekt Puzzlet har gjort sitt tredje och sista år, med målet att matcha
praktikplatser med unga som har en rörelsenedsättning. Av de 26
personer som var med i projektet i slutet av året, fick 17 praktikplats.
Resten hade till och med gått vidare till anställning. Det kan ställas
mot de dystra siffrorna i projektets inledande enkätundersökning. Den
visade att bara 13 procent hade arbete, av de elever med rörelsenedsättning som tog studenten från Riksgymnasiet i Göteborg 2006.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera
trots att de har stöd från samhället.
Och många av föräldrarna känner
ett stort ansvar och oro, till exempel
för vad som ska hända den dag de
inte längre är med. Genom projektet Delaktighet och stöd har vi
under året arrangerat föräldrahelger, där samtalet och mötet stått i
fokus. Föräldrarna har kunnat delge
varandra kunskap och erfarenheter,
och fått känna att de inte är ensamma om sin situation. Det ger kraft
och energi, tror vi!

Framgångsreceptet? Samarbete, rätt matchning och stöd till både individ och arbetsplats under en längre tid.

Sprunget ur det framgångsrika Projekt Puzzlet fortsatte Jobbpuzzlet
också sitt arbete framåt under året. Jobbpuzzlet har tagit fram en
färdig utbildningsplattform och datorspel som hjälper unga att lära sig
mer om arbetsmarknaden. Särskilt de unga som står extra långt från
arbetsmarknaden, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller
språkbrister. Spelet är också tänkt att få arbetsgivare att inkludera fler.
20 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015 · Smått & gott

Speranza spets är en ny strategisk
satsning på kompetensutveckling
inom Bräcke diakoni. Oavsett område och yrkeskategori kan våra
medarbetare ansöka om att få stöd
för spets- och specialistutbildningar
– och t ex beviljas studieledigt på
deltid med lön. Ansökningarna beviljas i en central grupp som ser till
hela organisationens framtida behov
av kompetens.

IOP – idéburet offentligt partnerskap – har blivit ett välkänt begrepp hos oss. Under året har vi
tillsammans med sju andra idéburna aktörer och Göteborgs stad
gemensamt diskuterat fram ett
avtal för ensamkommande barn
och unga, baserat på våra olika
styrkor och resurser. Det är ett tillvägagångssätt som skiljer sig från
en vanlig upphandlingsprocess
– och som kan ge ett mer heltäckande stöd.

Bräcke diakoni + Hyresgästföreningen =
samhällsutveckling
Uppdaterad
ledningsgrupp

…med datorspel?

Ny satsning
på kompetensutveckling

IOP för ensamkommande
barn och unga

Bräcke diakonis ledningsgrupp har
fått två nya medlemmar – vilket
faktiskt innebär att 25 % av gruppen
bytts ut. Tillskotten består av en
ny områdeschef för Hälsa & Vård,
Erik Andersson, och nya HR-chefen
Katarina Gertmo Sjödin. Med
Erik, som är allmänspecialist, har
gruppen fått en viktig koppling till
sjukvården. Katarina bidrar bland
annat med affärsmässigheten från
teknikindustrin och transport-/sjöfartsbranschen.

Under våren arbetade Hyresgästföreningen med att hitta en lämplig aktör
till den restaurang och café, Kök:17,
som ska drivas i helt nya satsningen
Arena: Första Lång i centrala Göteborg. Valet föll på Bräcke diakoni.
Förutom köket kommer vi också att
ansvara för olika föreläsningar och aktiviteter i den mötesplats som arenan
ska bli.
Ett, till viss del, nytt område för oss
– där vi kan ta ännu större plats på
samhällsarenan. Både genom att
möta fler människor och genom att
kunna lyfta viktiga frågor för att
skapa förändring.

Bild från smygpremiären tidigt 2016.
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63%

fler kvinnor besöker Gåskolan
på Rehabcenter Sfären
jämfört med 2014.

Rehab för
vardagen och livet
Rehabilitering kan behövas efter en skada eller sjukdom. Men det kan också handla
om att få rätt diagnos, hjälp att hantera stress eller kunna komma tillbaka till arbetslivet. Många arenor, många olika behov. Men ett och samma mål – en hållbar vardag
och bästa möjliga livskvalitet.

av patienterna på Primärvårdsrehab
Mölndal/Lindome skulle rekommendera
oss till andra.

Som ett av tre nya driftsområden har
Rehabilitering nu haft året på sig att
hitta sin nya form.

också en vinst att komma fram till
det och kunna få rätt behandling,
säger Lisa.

– Det har blivit väldigt bra. Nu har vi
en ledningsgrupp med gemensamma
patientgrupper och liknande avtal,
där vi kan dra mycket mer nytta av
varandra, säger Lisa Bäckman, driftområdeschef.

Att få diagnos
– och komma vidare

Smärtteam

Samarbete över både verksamhetsoch yrkesgränser kan också göra
skillnad för patienten, i ett samhälle
där stress, psykisk ohälsa och hög
sjukfrånvaro ökar.
– Vi driver smärtteam som ska
jobba med att få tillbaka människor
från sjukskrivning. Där jobbar olika
yrkeskategorier med både behandling, gruppträning och samtal, berättar Lisa Bäckman.
Målet är att hitta balansen i vardagen, så kallad vardagsrevidering,
genom att göra det bästa av de funktioner man har. Teamet fokuserar
också på att patienten inte ska låta
smärtan definiera vem man är. Att
kunna återgå till arbetet är en vinst för
både individen och samhället. Men
ibland dyker också andra behov upp.
– När man genomgår denna smärtrehabilitering visar det sig också ibland
att man har andra svårigheter, till
exempel neuropsykiatriska. Det är
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90%

Köerna för att få en neuropsykiatrisk utredning och diagnos är just
nu enorma och med nya avtal har
området kunnat satsa mer på detta.
Men också stödet efteråt är viktigt,
menar Lisa.
– Det räcker inte att man får ett papper med en diagnos. Det som händer
sen är lika viktigt, exempelvis stödet
ut på arbetsmarknaden. Där finns
just nu en stor lucka.
Att jobba mer med arbetsmarknadsinsatser är något som området vill satsa
på härnäst. Där behöver man hitta
nya vägar in.
– Hela vårt område berörs nu av att
man pratar mycket om nyttan med
olika insatser kontra kostnaden. Vi
behöver tänka till och visa tydligare
vilka förbättringar vi faktiskt gör, på
både kort och lång sikt, säger Lisa
Bäckman.

Vi driver

psykologutredningar och behandlingar,
primärvårdsrehabilitering, rehabilitering
vid bl a cancer, reumatism, neurologiska
skador och protesanvändning.

– Hos oss finns många solskenshistorier. Vi har patienter som suttit i rullstol när de kommit till oss och sedan
själva kan gå ut. Det är sådant som
sporrar oss att jobba vidare, säger
Lisa Bäckman.
Lisa Bäckman
Driftområdeschef, Rehabilitering
Tel 031-350 11 10
E-post lisa.backman@brackediakoni.se

Rehabilitering 2015
• Nya avtal för neuropsykiatriska
utredningar med Region
Jönköping och för multimodal
smärtrehabilitering i Mölndal
och Skara.
• Uppstart av primärvårdsrehabilitering i Falköping, Skara och
Stockholm.
• Diagnosspecifika rehabgrupper
på Rehabcenter Sfären, i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.
• Nedläggning av Rehabcenter
Göteborg på grund av nya
upphandlingsvillkor.
• Nytt samarbete med vårdcentraler för att få patienter till
primärvårdsrehab.

Solskenshistorier

Med flera nya verksamheter och nya
avtal under året har arenorna att
nå behövande blivit fler. Målet är
att alla ska kunna uppnå en optimal
livskvalitet, oavsett funktionsnedsättning eller sjukdomar.
Foto: Sara Brodén
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Avvikelsehanteringen är en central
del av vårt förbättringsarbete. Alla
verksamheter har system för att
hantera fel och brister och det finns
väl förankrade arbetssätt för hur
dessa hanteras. Det webbaserade
systemet DF Respons infördes på
Bräcke diakoni 2014 vilket standardiserade avvikelshanteringen och
ökade på så sätt systematiken.

Under året har kvalitetsavdelningen genomfört 27 kvalitetsdialoger.
Målet är samtliga verksamheter, men det är en klar förbättring mot
de tolv som genomfördes 2014. I år har vi utvecklat de tidigare så
kallade revisionerna till att bli just en dialog för lärande. Det bidrar
till att skapa en bild över och förståelse för varje enskild verksamhets uppdrag, vilka kompetenser som finns, hur avtalen ser ut och
vilket eller vilka lagrum verksamheten lyder under. Det har också
varit viktigt att belysa det som fungerar bra och att identifiera risker
och förbättringsbehov. Årets kvalitetsdialog har fokuserat på att
följa upp hygienrutiner, läkemedelshantering, delegering och hur
funktionskontroller av medicintekniska produkter fungerar. I organisationen är det god följsamhet till dessa rutiner.

Årlig kvalitets-, patient- och
brukarsäkerhetsberättelse
Under 2015 har alla verksamheter som är ålagda att avge egna kvalitets-,
patient- och brukarsäkerhetsberättelser gjort detta.
Det har uppnåtts bland annat genom utvecklingen av ett nytt webbverktyg och sammanställning av kvalitetsdata. Alla verksamhetschefer
har utifrån detta analyserat sina resultat och tagit fram strategier för
utvecklingsarbetet. De enskilda rapporterna kommer att användas i
kontakt med beställare och andra externa intressenter samt användas
som underlag i årets kvalitetsdialoger.
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Vi hanterar över 1400 avvikelser och
140 klagomål och synpunkter per år
vilket tyder på fungerande rutiner och
en sund och stabil avvikelsekultur.

En av utmaningarna är att vi som utförare i vissa kommuner och lands-

Antal avvikelser och synpunkter inom Bräcke diakoni 2012–2015. Här anges antal orsaker och
antalet enskilda ärenden. Enskilda ärenden kan ha haft flera olika orsaker

Avvikelser – ärenden
Varav Lex Maria
Varav Lex Sarah
Synpunkter och klagomål

2012
1093
2
6
68

2013
1031
2
4
95

20141)
1542
6
5
139

2015
1435
22)
4
137

1)
Från och med 2014 ingår även data för Bräcke diakoni Stocholm AB. Samma år infördes ett
nytt arbetssätt där ett ärende kan ha flera olika orsaker. 2) En av dessa anmäldes också till Läkemedelsverket eftersom avvikelsen inträffade i samband med användningen av ett hjälpmedel.

Vanligaste
avvikelserna
Som i många liknande vård- och omsorgsverksamheter är de vanligaste
orsakerna för avvikelser fall och hanteringen av läkemedel. Under 2015
utgör de tillsammans ca 80 % av alla
avvikelser. Bland övriga avvikelser
finns huvudsakligen fel och brister i
behandlingar och insatser, samverkan i vård-/omsorgskedjan samt med
medicintekniska produkter.

40
20
0

1)

Mat

2)

Läkemedelsgenomgång

Andel positiva svar
Andel personer med aktuell 		
läkemedelsgenomgång

1)
2)

Satsning ger
tydlig förbättring
Som ett resultat av satsningarna
på maten och läkemedelsgenomgångarna under 2015 har dessa två
indikatorer tydligt förbättrats. Det
visar Socialstyrelsens nationella undersökningar inom äldreomsorgen.

Bäst på
bemötande
2014

50

2014
2015
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Den nationella patientenkäten 100
2015 2015 visar att
inom primärvården
100
våra vårdcentraler i snitt ligger över 80
medelvärdet gällande ”Respekt
80 bemötande” samt ”Tillgängoch
lighet”. Däremot ligger vi lägre inom 60
”Information
och kunskap” samt
60
”Emotionellt stöd”. Övriga indika- 40
torer
40 (”Delaktighet och involvering”,
”Kontinuitet och koordinering” och
”Helhetsintryck”) ligger runt medel- 20
20
värdet.

Andel (%)

Kvalitetsdialog
skapar lärande

ting är tvungna att använda beställarens system. Dessa har i de flesta
fall sämre funktionalitet gällande
gradering av avvikelsens allvarlighetsgrad och möjlighet till analyser. Detta
försvårar för oss, både hanteringen
av avvikelserna och vårt utvecklingsarbete, samt minskar lärandet.

Andel (%)

Avvikelser

Andel av alla avvikelser (%)

Förutom ett ständigt pågående förbättringsarbete i de olika verksamheterna har 17 förbättringsteam
med sammanlagt 70 medarbetare
under 2015 deltagit i Förbättringskraft. Vi har nu 85 förbättringscoacher och 350 medarbetare som
har deltagit.

2015

80

Förbättringskraft
Bräcke diakoni bedriver ett eget
kompetensutvecklingsprogram
för systematiskt kvalitetsarbete
som kallas Förbättringskraft. Vi
deltar också i branschorganisationen Famnas program Värdeforum. Utgångspunkten för detta
arbete är tanken om att värde skapas i mötet mellan den som har behov och den som ger vård, omsorg
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.

2014

Läkemedel

Fall

Övriga

Andel av olika avvikelseorsaker under 2012–2015

0
Nationella
patientenkäten har änMat Läkemedelsdrat en del i sina
parametrar vilket
genomgång
gör det svårt att göra en tydlig jämförelse med tidigare år.
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0

95%

av våra brukare upplever att de
blir bemötta med respekt.

Trygga barn
– självständiga vuxna
Alla barn är annorlunda, på sitt eget sätt. Men alla ska också, oavsett varifrån man
kommer eller hur ens kropp fungerar, ha lika värde och kunna vara delaktiga i samhället. Engagemang, trygghet och lagom svåra utmaningar under uppväxten skapar
förutsättningar för hela och självständiga vuxna.
– Är det något som kännetecknar
området Barn & Ungdom så är det
våra engagerade medarbetare, säger
Gisela Alftrén, driftområdeschef.

Engagemang

Engagemanget märks alltid tydligt,
tycker Gisela, särskilt när det gäller
att hitta den bästa lösningen för varje
enskilt barn. Och det gäller lika mycket
för de helt nya verksamheterna som
startade under 2015, nämligen Bräcke
diakonis första boenden för ensamkommande barn och unga.
– Vi var tvungna att snabbt få till
en fungerande verksamhet för att
hinna möta trycket. Utan det enorma
engagemanget hade det aldrig gått,
säger Gisela.
Till följd av det nya verksamhetsområdet har ett av årets ledord varit integration. Det andra, som hängt med
sen tidigare, har varit transition. Och
de två, egentligen skilda, begreppen

har befruktat varandra och skapat
nya insikter för området.

Från barn till vuxen

Transition – vuxenblivande – är ett
välkänt begrepp inom verksamheterna som är inriktade mot barn
med funktionsnedsättningar. Det
handlar om att rusta unga att växa
upp att bli självständiga, hela och
trygga vuxna, som klarar sig så bra
som möjligt i livet.
– Det är en process vi jobbar strukturerat med, ända från förskolan,
säger Gisela.
Men det är också en process som i
högsta grad också gäller de ensamkommande, som på ett sätt blivit
avbrutna på sin väg in i vuxenlivet.

Integreras i samhället

Även utanförskapet är en gemensam
nämnare bland många av barnen i
områdets verksamheter. Att kunna
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Barn & Ungdom
2015
• Uppstart av våra första boenden
för ensamkommande barn och
unga.
• Flera nya landstingsavtal för träning med konduktiv pedagogik.
• Ansökt om tillstånd för att
bedriva personlig assistans.
• Avslut av projektet Personlig
koordinator, en tjänst som efterfrågades men som det var svårt
att hitta betalande kund till.
• Beviljat Arvsfondsstöd för två
projekt; att skapa ett digitalt
kommunikationspass och stressoch ångesthantering för unga
vuxna med rörelsehinder.

leva helt och fullt delaktig i samhället
är inte en självklarhet för alla – om
det så beror på en rullstol, brist på

90%

Målet är att ligga över 90 %
nöjdhet. Det når vi på fem av sex
tillfrågade verksamheter.

100%

av våra träningsgäster på
Konduktiv center skulle rekommendera oss till andra.

Vi driver
träning med konduktiv pedagogik,
förskolor, boenden, habilitering,
elevhem, fritids.

talat språk eller språkkunskaper i
svenska.
– Samhället är komplext och det krävs
mycket för att fullt ut kunna integreras
i det. Och ”våra” barn och unga behöver rustas lite extra för det, eftersom de har lite större utmaningar än
många andra, säger Gisela.

Utmaningarna är nyckeln

Grunden är att skapa en trygg och
bra vardag här och nu, med bra
miljöer och bra medarbetare med
rätt kunskaper. Då kan man också
skapa förutsättningar för utveckling
– genom lagom svåra utmaningar.
– Det är utmaningarna som är nyckeln, men utmaningarna är förstås olika
för olika personer. Någon smakar på
en ny maträtt, en annan lär sig gå eller
får prova att åka skidor för första gången, berättar Gisela och fortsätter:
– Vi har många levande, jättefina
exempel på att det vi gör fungerar.
Gisela Alftrén
Driftområdeschef, Barn & Ungdom
Tel 031-50 27 45
E-post gisela.alftrén@brackediakoni.se

Foto: Sara Brodén
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Världen väcker
vårt engagemang
Min svägerska, som kom till Sverige
från Argentina för 10 år sedan, konstaterade att när hon först kom hit
verkade det som att det inte hände
någonting i det här landet överhuvudtaget. Alla löpsedlar handlade
om vädret, LCHF och om vem som
vunnit Let´s dance. Men nu! Världen
väller över oss. Hösten 2015 fläkte
upp mänsklighetens sämsta sidor
– bomber som fälldes utan urskiljning på barn och civila, osannolika
mängder människor som flydde i
panik, taggtrådsstängsel som sattes
upp för att hålla flyende människor
borta, välbeställda som inte ville
dela utsikt med flyktingar, gränser
som stängdes för var och en som
inte kan bevisa vem man är. Att vara
människa är inte nog. Du måste vara
född på rätt sida av gränsen.
Jag var i Brasilien i november med
en grupp andra européer. Vi berättade om hur flyktingkatastrofen påverkat oss i våra respektive länder.
Det var lätt, i november, att känna
sig stolt över att vara svensk. Hur
många flyktingar hade Tjeckien,
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Lettland eller Storbritannien tagit
emot? Eller Brasilien för den delen.
Men jag hann knappt hem förrän
det började talas om ”paus” och ”nu
klarar vi inte mer”. Det kändes ju lite
penibelt med tanke på hur stolt, ja
rent av lite mallig, jag nyss varit över
vår generösa hållning.

över mäktiga personer 2015. På andra plats: volontären. Motivationen
löd så här: ”Har under året ägnat
åtskilliga timmar åt att hjälpa till där
samhällets resurser inte räckt. Volontärens makt och inflytande handlar
om att visa civilsamhällets kraft och
att alla kan göra något.”

Att vårt samhälle inte klarar mer, det
tror jag är en ren lögn. Det samhället inte klarar är att kanalisera och
härbärgera det engagemang som
finns. Bräcke diakoni öppnade ett
transitboende på en vecka. Några av
våra medarbetare använde all tid de
hade till att få allt på plats. Personal,
sängar, duschar, datorer, mat… Många ville bidra med det de kunde. Och
vår volontärskara växte snabbt. Det
gick, därför att detta engagerar människor. Och för att vi hade förmåga att
rigga organisationen runtomkring.

Det finns en makalös kraft i oss människor när vi engagerar oss. Vi kan
åstadkomma underverk – men också
förödelse. Världen väller över oss
och vi delar oss i dem som vill öppna
dörrar och hjärtan och dem som vill
låsa grindar och möjligheter. Världen
tvingar oss till engagemang. För eller
emot. Men, handen på hjärtat, visst
är det roligare att engagera sig i att
hjälpa andra än att engagera sig i vem
som vunnit Let´s dance.

Göteborgsposten roar sig varje år
med att göra en lista över vilka de
anser ha varit Göteborgs 100 mäktigaste personer föregående år. Den
10 januari 2016 publicerades listan

Anna Österberg
Präst
Tel 031-50 27 32
E-post anna.osterberg@brackediakoni.se
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Årsredovisnin
g 2014

Våga synas

En vecka i juli

Bräcke diakoni 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 annonsering och andra
marknadsföringsinsatser. 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.

Varje år är vi i Almedalen för att ifrågasätta, dela med oss av det vi tror
på – och inspireras av andra.

Under 2015 ser vi en minskning
av antalet besökare i vårt digitala
pressrum och antalet omnämningar
i redaktionell media. Det har sin
förklaring i att vi 2014 fick mycket
uppmärksamhet för vårt förvärv av
Vingslaget Omsorgs AB, vilket stod
för omkring hälften av förra årets visningar i webbverktygen Mynewsdesk
respektive Notified. Vår slutsats är
att vi, bortsett från den enskilda nyheten, är stabila med en liten ökning.
Varje år gör vi också en enklare
kännedomsmätning (Varumärkes-

Vi tummar på
De får stanna kvali
tén istället
där de är istället

Under 2015 hade vi seminarier om vård till asylsökande, hur innovation kan ge mångfald på arbetsmarknaden och huruvida fler anställda
inom äldreomsorgen är lika med högre kvalitet. Vi hade välbesökta
seminarier och många besökare i vårt tält på gågatan.

Plats för hela Sv
er

Hälsa genom
hela livet

Expert på
sitt eget liv

ige

Stöd att
göra det själv
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Trygghet – det är

Att tänka i nya banor – det är diakoni för oss.

barometern). Kännedomen har tidigare ökat varje år, men i år har den
stannat på ungefär samma nivå som
2014. Det är dock fler som har en
korrekt bild av vilka vi är och vad vi
gör, jämfört med tidigare år. Först
vid nästa års mätning kan vi se om
vår kännedomsökning planat ut eller

Vår årsredovisning för 2014 var en
av finalisterna till utmärkelsen ”Årets
redovisning i den ideella sektorn”,
som anordnas av PwC. Årsredovisningen ska givetvis ge en korrekt bild av
året som gått och våra räkenskaper
men har också med åren utvecklats
till att bli ett allt viktigare kommunikativt instrument. Utvecklingen
verkar ha uppmärksammats!

diakoni för oss

om detta också hänger samman med
nyhetsrapporteringen under året.
Under 2016 kommer vi att arbeta
vidare i våra befintliga kanaler, men
också hitta nya – bland annat genom
att ta steget ut i sociala medier.

32 000
LAJKS

Expertroll

Vi har börjat blogga
Med en bred verksamhet är det ibland svårt att ha en och samma
gemensamma röst. Men det ger oss också möjligheten att göra
djupdykningar i många olika frågor. Under 2015 har bloggen
blivit ett nytt verktyg för oss, där personliga tankar och tankeväckande texter sprids en gång i veckan. Fem olika medarbetare
– fem olika vinklar.
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Ett av våra mål är att få en tydligare roll i samhället och vara mer eftertraktad som sakkunnig och samarbetspartner. Där märker vi att det
händer mer och mer.
Under året har projektet ”Delaktighet och stöd” blivit inbjudna att träffa
Socialdepartementet för att diskutera utsattheten hos föräldrar som har
vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättningar.
EX-center, som vi driver tillsammans med Föreningen för de Neurosedynskadade, har både blivit antagna som expertteam på Karolinska
Universitetssjukhusets ”Centrum för sällsynta diagnoser” och inbjudna
av Klagomålsutredningen för att diskutera problem och lösningar kring
patienters delaktighet i vården och omsorgen.

Sandra Andersson, som jobbar på
Äldreboendet Ginstgården i Alingsås,
skrev ett Facebook-inlägg efter ett
nattpass i september. Hon delade
med sig av en händelse där hon visat
lite extra medmänsklighet med en
boende. Och inlägget fick ett riktigt
dundermottagande. Över 32 000
personer har ”gillat”.
– När det skrivs så mycket negativt om
vården är det kul att kunna dela med
sig av något positivt, säger Sandra.

Marknad & kommunikation · Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015

31

En ny era
för diakonin

Högskola
för hela samhället
Att vara en språngbräda ut i världen – det är Ersta Sköndal högskolas ambition. Och
samtidigt som en lång tradition av diakonutbildning avslutats på skolan, hittar man
andra vägar – och vågar satsa på både breda och spetsiga ämnen.

– Ett år som detta, när Sverige utmanats i vår förmåga till medmänsklighet, har vår grund blivit extra
tydlig. Vi ska stå för kvalitet och
samhällsrelevans och göra skillnad
för människor genom utbildning och
forskning, säger Per Nilsson, rektor
på Ersta Sköndal högskola (ESH).

Bred bas

Med två stora professionsutbildningar för sjuksköterskor och socionomer, tillsammans med teologer,
psykoterapeuter och kyrkomusiker,
har högskolan trots sin förhållandevis lilla storlek en stor bredd. Bredden gör också att nya kunskapsområden kan skapas.
– Tillsammans med det engagemang
som finns bland våra medarbetare
för att bistå i arbetet mot en bättre
värld, skapar det en väldigt dynamisk
miljö som vi är stolta över, säger Per.

Högt söktryck

2015 har i övrigt kännetecknats av
den utbyggnad av högskolesystemet
som regeringen tidigare annonserat.
För ESH:s del innebär det stegvis fler
utbildningsplatser, 24 på specialistsjuksköterskeprogrammet och 20 på
sjuksköterskeprogrammet, med ett
totalt intag av ungefär 350 studenter
på dessa program per år. Och platserna går åt, både på grundnivå och för
uppdragsutbildningarna (vidareutbildningar för yrkesverksamma).
– Vi har ett bra generellt söktryck
och håller en hög kvalitet enligt de
utvärderingar som görs. Det är en
viktig indikator på att den kunskap
vi kan leverera också är viktig i den
värld vi lever i, säger Per.

”Människan i välfärdssamhället”

Med nya forskningsrättigheter och ett
femtontal nya doktorander har ESH
under året också stärkt sin forskarutbildning. ”Människan i välfärdssamhället” är det spännande kunskapsområdet, med två ämnen; palliativ
vård, bland annat för barn och unga,
samt social välfärd med inriktning
mot civilsamhället. Och det är just
kopplingen till civilsamhället, genom
ägarnas diakonala bakgrund, som
skiljer högskolan från andra, tror Per
Nilsson.
– De etiska, existentiella frågorna
löper som en genetisk kod genom
våra verksamheter. Det vill jag tro
skiljer oss från andra lärosäten,
säger han.

Ersta Sköndal
högskola 2015
• Nya platser på sjuksköterskeoch specialistsjuksköterskeprogrammet.
• Vunna forskningsmedel som ger
möjlighet till separata forskningsprojekt.
• Förberedelser för ISTR, en stor
internationell konferens om civilsamhället.
• Inlämnat underlag till den forskningspolitiska propositionen som
regeringen ska presentera under
2016.
• Fattat beslut om en ny akademisk
organisation, med ett särskilt
pedagogiskt kollegium och ett
akademiskt kollegium.

2014 gick sista gruppen ut från
Campus Bräcke. 2015 var det
Campus Erstas, tillika hela ESH:s,
allra sista diakonkull som tog examen. En utbildning med rötter
ända tillbaka till 1850-talet gick
därmed in i en ny era.
I och med starten av Svenska
kyrkans utbildningsinstitut är
diakonutbildningen inte längre en
högskoleutbildning – och därför
upphör utbildningen på ESH i sin
nuvarande form. Men diakonin
finns trots allt fortfarande kvar på
Ersta Sköndal högskola, i form av
bland annat forskning och uppdragsutbildning.

Nytt stipendium
för socialt arbete
2015 delades för första gången
Ersta Sköndal högskolas nyinrättade Bengt Börjeson-stipendium
ut. Stipendiet är en årlig utmärkelse och delas ut till minnet av
Bengt Börjeson, som uppehöll
en professur i socialt arbete vid
ESH. Priset kan gälla både viktiga
forskningsinsatser, nydanande
utbildningsinsatser inom högre
utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor
i utsatta situationer. Syftet är att
uppmärksamma och belöna det
som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv.
Susanna Alakoski fick priset 2015
för sina skildringar av fattigdom
och utanförskap.

Foto: Markus Crépin Sundström
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Ensamkommande engagerar

Volontärer hos oss

Strömmen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar till Sverige var
stor under 2015. Men många ville också hjälpa till. Volontärerna slöt upp
för att stötta på våra nya boenden i Göteborg, med att skruva ihop möbler,
hjälpa till med språket eller samla ihop kläder till de ensamkommande.
Intresset för att bli volontär var så stort att fler anmälde sig än det fanns
uppdrag hos oss.

I många av våra verksamheter har vi volontärer, personer som på sin
fritid vill göra skillnad för någon annan. De leder hästar på barnridning, sjunger tillsammans med äldre, spelar tv-spel med unga, serverar
mat på härbärget för EU-migranter och ger guldkant på många andra
vis. En del i kortare perioder, andra många år i sträck.

Clowner utan gränser, IFK Göteborg, Veteranpoolen och Wonderbrand är
några av de företag och organisationer som också slutit upp och delat med
sig av tid, underhållning och otroliga mängder prylar, kläder, skor, spel,
godis, hygienartiklar och elektronik. Generositeten och engagemanget har
känts fantastiskt!

Bidrag till ett
medmänskligare samhälle
Vi både vill och kan göra skillnad – men
med extra bidrag går arbetet lite fortare. Under 2015 har vi tacksamt tagit
emot bidrag från flera företag, privatpersoner, fonder och församlingar. Vi
har flera välfungerande samarbeten
med bland andra SKF Sverige AB och
Eldon, i såväl Sverige som Rumänien.
Under året har vår satsning på ett
företagsinriktat insamlingsarbete fortsatt, på en del nya sätt, bland annat
genom att låta personer skänka sin
pant till oss. Inför 2016 finns många
idéer på hur vi ska utveckla vår insamlingsverksamhet och -organisation
ytterligare.

81

Pantknapp

På ICA Kvantum i Stenungsund har vi
haft insamlingsbössor och pantknapp
till förmån för våra barn- och ungdomsverksamheter. Över 20 000
kronor har samlats in.

Racerunners

SKF och ICA Kvantum i Stenungsund
har sponsrat var sin Racerunner, som
används av eleverna på Riksgymnasiet.

Guldkant

Från Johanniterorden fick vi 160 000
kronor till vardagsglädje inom äldreomsorgen. Dessa gick till hundbesök
och olika utflykter för våra äldre.
10 personer åkte t ex på semester
till Kurorten Mösseberg i Falköping.
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Även företag samlar sin personal för att göra insatser hos oss. Då oftast
en större insats under en och samma dag. I år har AstraZeneca och SKF
gjort återbesök på våra barn- och ungdomsverksamheter. De slipade
och målade utemöbler, tvättade fönster och gymnastikmattor, städade
kök och gjorde trädgårdsarbete. En trevligare miljö för våra barn och en
teambyggande aktivitet för företagets anställda. ”Att få se Bräcke diakonis verksamhet var en ögonöppnare…”, kommenterade en volontär.

st

I december kunde vi räkna till
81 aktiva volontärer i våra verksamheter. ”All time high” för oss.

Kollekt
Från kyrkliga församlingar över hela
landet får vi in kollekt – år 2015
totalt 70 271 kronor. Ett värdefullt
tillskott, som är ungefär lika stort
som förra året. Den största enskilda
summan kom från Värö-Stråvalla
församling, som gav 6 078 kronor till
ensamkommande flyktingbarn.

…och från oss
Vi delar gärna med oss av våra medarbetares engagemang. Alla våra
fastanställda får volontärarbeta
8 timmar per år på betald arbetstid.
En anställd per år får dessutom en
hel månads betald arbetstid till förfogande, för att bidra till en annan
organisation. Hittills har vi haft medarbetare som engagerat sig på barnhem, äldreboende och för barn med
funktionsnedsättningar i Colombia,
Tyskland och Sydafrika.

Vill du
också bidra?
Vår medarbetare Pia i Sydafrika

CSR
Vill ditt företag bidra 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.
Kontakt
Erik Zaar, marknadschef
Tel 031-50 27 25
E-post erik.zaar@brackediakoni.se

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

Bankg
iro
371-162
9
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Så organiserar
vi vår verksamhet

Vår styrelse

Vår ledningsgrupp

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

Ledningsgruppen

Björn Fogelmark, vice ordförande 2014
Fd marknad och utveckling, SEB, Länsförsäkringar. Styrelseuppdrag Kyrkonämnden i Näsets församling.

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

Bibbi Carlsson, 2011
Fd vd Landstingsförbundet, fd sjukhusdirektör i Mölndal,
Styrelseuppdrag Transfer Sverige, Gott ledarskap inom
demensvården.

Erik Andersson, områdeschef, Hälsa & Vård
Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan.

Thomas Söderberg, 2015
Fd biskop i Västerås stift, fd direktor i S:t Lukas. Engagerad i
bl a kyrkomötet och kyrkostyrelsen.
Martin Ärnlöv, 2008
Direktor/vd, fd ekonomichef och bitr direktor, tidigare
SKF, Akzo Nobel. Styrelseuppdrag Famna, ESH, IM.
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Martin Ärnlöv

Helene Mellström

Bibbi Carlsson

Marie Fritzson

Maude
Kardell Wahlbäck

Erik Andersson

Eva Karlsson

Thomas Söderberg

Manuela Chierici Tilly

Katarina Gertmo Sjödin

Martin Ärnlöv

Thomas Schneider

Erik Zaar

Martin Ärnlöv, direktor/VD
Civilekonom, tidigare bl a SKF och Akzo Nobel.
Helene Mellström, områdeschef Rehab & Funktionshinder
Master of Management/arbetsterapeut, tidigare bl a
Försäkringskassan.

Eva Karlsson, 2014
Vd och koncernchef Armatec AB, tidigare SKF. Styrelseuppdrag Assa Abloy.

Björn Fogelmark

Det löpande arbetet styrs genom ledningsgrupp och
verksamhetschefer.

Ionie Oskarson, ordförande 2014
Senior konsult inom offentlig förvaltning och fd förvaltningschef för socialtjänst/vård och omsorg.

Marie Fritzson, 2010
Diakon Borås pastorat. Styrelseuppdrag Borås Besöksverksamhet, Pauvres Honteux, Borås.

Ionie Oskarson

Manuela Chierici Tilly, ekonomichef
Civilekonom, tidigare bl a Capio.
Katarina Gertmo Sjödin, HR-chef
Fil. kand. organisation och ledarskap samt information
och PR, tidigare bl a Stena.
Thomas Schneider, kvalitetschef
Fil dr, tidigare bl a Famna.
Erik Zaar, marknadschef
Civilekonom, tidigare bl a Ginza AB.

Foto: Sofia Sabel
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Organisationsschema
Styrelsen
Ersta Sköndal högskola
Direktor/VD
Verksamhetsstöd

Barn &&Ungdom
Hälsa
Vård

Äldreomsorg & Hospice

Rehab & Funktionshinder

Region Götaland

Barn & Ungdom

Region Mälardalen

Psykiatri & Daglig verksamhet

rganisationsschema
015-04-15
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Verksamheten i siffror

Rehabilitering
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Förvaltningsberättelse 2015
Ägarförhållanden

En stiftelse har inga ägare. Stiftelsen
Bräcke diakoni är en organisatoriskt
fristående stiftelse, men verkar inom
Svenska kyrkans diakonala 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 moderföretag i en koncern
med ingående dotterbolag.

Verksamhetens inriktning

Styrelsens uppdrag är att förvalta
stiftelsens medel samt se till att stiftelsens ändamål uppfylls. Stiftelsens
ändamål framgår av stadgarna, som
finns i sin helhet i slutet av årsredovisningen. Stiftelsen har under året
fullföljt sitt ändamål bland annat
genom att:
• bedriva utbildning och utveckling
inom det diakonala och sociala området samt med anknytning till de
verksamheter som stiftelsen bedriver.
Utbildningsuppdraget har bedrivits i
huvudsak genom det aktiva delägarskapet och engagemanget i Ersta
Sköndal högskola (ESH). Stiftelsen
driver också förskola för barn.
• driva boenden med olika former
av stöd och omsorg för äldre samt
genom att bedriva palliativ vård i
livets slut (hospice).
• erbjuda stöd till människor med
funktionsnedsättningar genom
boenden 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 neurologiska skador.
• driva hälso- och sjukvård genom
vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering och olika former av projekt.
• erbjuda resursstöd inom hälsovård
och rehabilitering genom olika former av bl a onkologisk, neurologisk
och reumatologisk rehabilitering,
protes- och hjälpmedelsutprovning,
samt olika medicinska och arbetslivsrelaterade utredningar.
• driva boenden och uppsökande
hälsovårdsarbete för flyktingar.
• driva projekt och forskningsinsatser
som syftar till att utveckla kunskap
och metoder i anslutning till stiftelsens verksamheter.
Stiftelsen använder hotell- och konferensverksamheten 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

2015 har varit ett turbulent och omvälvande år, inte minst rent humanitärt. Europa har märkbart påverkats av att flyktingar från världens
oroshärdar ökat i en omfattning som
vi inte sett sedan andra världskrigets
dagar. I Sverige har det lett till stora

utmaningar och påtagligt förändrat
landets politik och regelverk. Året
har också sett terrorhandlingar i form
av religiöst motiverade dåd, med fler
och allvarligare konsekvenser också
i Europa. I samhället har skeendena
gett olika avtryck. Dels kraftig åtstramning i flyktingpolitiken och
höjt säkerhetsläge i landet, dels ett
stort medborgerligt engagemang där
”volontären” i en tidning utsågs till
”Årets svensk”.
De rikspolitiska förutsättningarna i
Sverige – som avgör ramverket för
mycket av stiftelsens verksamhet
– har också skiftat fokus. Vinstdebatten som präglade mycket av det offentliga samtalet under valåret 2014 har
bleknat. De politiska utredningar som
den nya regeringen tillsatte arbetar
vidare och de kompletteringar och
delrapporteringar som hittills framkommit har snarare mildrat några av
hoten mot de icke-offentliga aktörerna inom sektorn. Ett stort kommersiellt vårdföretag börsintroducerades
med stor framgång under hösten,
trots fortsatt politisk osäkerhet. På lite
längre sikt är båda politiska huvudblocken positiva till ökad aktivitet från
civilsamhällets organisationer inom
vård och omsorg. På kort sikt begränsar osäkerheten och konsekvenserna
av den politiska retoriken också stifelsens möjlighet att driva och utveckla
vår verksamhet och verkar hämmande på kommuner och landstings
vilja att använda alternativa utförare.
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
medmänskligare samhälle”. Visionen
bottnar i vår kristna värdegrund och
samtida omvärldsanalys, som ligger
till grund för en strategisk plattform
som inkluderar att alla ekonomiska
överskott återinvesteras i verksamheterna. 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.
Under 2015 har självfallet händelserna i omvärlden aktivt påverkat inriktningen på vår verksamhet. Som
ett direkt svar på det stora antalet
flyktingar som kommit till Sverige,
har stiftelsen under året startat
två boenden för ensamkommande
barn och unga. Ett antal ytterligare
boenden planeras för uppstart i början av 2016. Boendena har startats i
nära samarbete med Göteborgs Stad
samt ett antal andra organisationer i
civilsamhället, inom ramen för ett så
kallat Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP). Avtalsformen är väl lämpad för
att beskriva och reglera både konkreta
verksamhetsförutsättningar samt
sådana mervärden som just vår typ
av organisationer kan tillföra. Under
året har också projektverksamheten
kring mobil asylhälsa övergått till att

bli en reguljär verksamhetsenhet.
Stiftelsen har också startat en ny
LOV-baserad primärvårdsrehab i
VG-regionen, drivit ett flertal utvecklingsprojekt med stöd från bl a
Arvsfonden och genomfört en stor
utbildning kring medarbetarskap för
alla medarbetare, förlagd till Kurorten
Mösseberg.
Den politiska verkligheten har också
påtagligt påverkat året. Uddevalla
kommun beslutade, när stiftelsens
avtalsperiod för Äldreboendet Skogslyckan löpte ut, att inte göra någon
ny upphandling utan återta boendet
i kommunal drift. Samma sak skedde
med ett psykiatriboende stiftelsen
drev i Sjövik. Likaså förlorade vi
driftsansvaret för Äldreboendet Riddarstensgården i Lerum till en kommersiell konkurrent i samband med
ny upphandling. Upphandlingsvillkor,
kontinuitet och långsiktig kvalitetsutveckling är fortfarande svåra att
förena. Sådana är villkoren för alla
icke-offentliga utförare och där behöver modellerna i samhället utvecklas betydligt.
Året har också inneburit förändringar i
myndighetsstrukturen. Upphandlings2015
Verksamhetens
intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

myndigheten som huvudsakligen
knoppats av från Konkurrensverket
har precis startat upp. Kontakterna
med den relativt färska Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) fortsätter
att vara svårförutsägbara. Fortfarande finns stora skillnader i praktisk
uttolkning av regler, tillstånd, tillsyn
och bemanningskrav inom olika områden. Samhället är också långt från
likabehandling av offentliga och enskilda utförare i dessa aspekter. Under året har stiftelsen rättsligt (utan
framgång) drivit ett principiellt mål
kring nattbemanning i äldreomsorgen och vi har haft ett antal ärenden
kring chefsutnämningar och organisationsutformning som tagit mycket
tid och kraft. Det är dock viktigt att vi
som stor aktör också tar tydlig ställning när så är påkallat.

Resultatutveckling, kassaflöde
och finansiell ställning

Stiftelsens konsoliderade resultat och
ställning har i sammandrag utvecklats enligt nedan:
Styrelsens inriktning är att verksamhetens operativa ekonomiska resultat
exklusive gåvor, bidrag och finansiell avkastning skall vara positivt.

2014

2013

2012

2011

740 918

694 612

531 549

515 100

496 469

-2 594

2 130

5 745

-513

-13 594

347 857

356 909

272 504

260 936

259 992

Eget kapital

95 830

103 401

91 771

82 778

81 032

Soliditet

27,5 %

29,0 %

33,7 %

31,9 %

31,2 %

Orealiserade värden
aktieportfölj

22 296

20 411

11 602

3 840

-1 209

1 051

1 001

837

847

790

Medelantalet
anställda

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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Som enskild aktör är Bräcke diakoni
starkt beroende av att ha resurser till
verksamhetsutveckling och behöver
också ha en finansiell säkerhetsmarginal om nedgångar i beläggning uppstår eller enskilda avtal sägs
upp. Stiftelsens målstyrning innebär
utifrån detta att samtliga etablerade
verksamheter skall prestera både god
kvalitet och ett ekonomiskt resultat i balans utifrån sina respektive
marknadsförutsättningar. Förvärvet
av Bräcke diakoni Stockholm AB innebär att koncernredovisning upprättas
från och med år 2014. Sammantaget
har de etablerade verksamhetsenheterna ett resultat för 2015 som
visar ett litet överskott. Bräcke diakoni är en icke vinstutdelande stiftelse,
som återinvesterar alla överskott. Det
innebär att det operativa resultatet
tillsammans med kapitalavkastningen
har använts till att fortsätta utveckla
verksamheter och projekt. Årets resultat efter finansiella poster påverkas såldes av ett fortsatt substantiellt
forskningsstöd till vår delägda högskola ESH, egna projektmedel i olika
utvecklingssatsningar och vårt fortsatta engagemang i att driva barnhabiliteringskliniken Si Tu i Rumänien.
Kassaflödet från verksamheten är
stabilt, stiftelsen fortsätter att finansiera löpande reinvesteringar i anläggningstillgångar med egna medel
och även årets nettokassaflöde är
positivt. Den externa finansieringen i koncernen ökade i samband
med de förvärv som gjordes 2014,
men på goda villkor och utan att
riskera den finansiella stabiliteten.
Lånen amorteras enligt plan. Vid
årsskiftet finns en stor orealiserad
reserv i aktieportföljen och stiftelsen har därutöver en betydande
värdereserv i fastighetsinnehavet.

Sammantaget finns det goda ekonomiska 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. Placeringsreglementet ses över varje år
och baseras på en modellportfölj för
stiftelsernas förvaltning, som under
2015 varit oförändrat sammansatt
av följande delar:
Svenska/nordiska aktier		
Utländska aktier		
Ränteplaceringar		
Alternativa placeringar		

30 %
30 %
30 %
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 placeringsval sker från tre oberoende
externa förvaltare och förvaltningsresultaten jämförs sedan med vägda
index för respektive tillgångsslag.
Under 2015 har portföljerna som helhet haft en avkastning på 5,7 % (jmf.
index 5,1 %). 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 konkurrensutsatta
upphandlingar med korta löptider
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och ramavtal utan beläggningsgarantier 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 riskspridningen 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 konkurrenskraftigt pris. Vår bedömning är att den
politiska osäkerheten inte har minskat
under året som gått. Samtidigt är
det viktigt att se frågan om risk i ett
bredare sammanhang, vilket också
aktualiseras i nya riktlinjer och lagar.
Vi har under 2015 fortsatt arbeta med
en organisationsövergripande riskanalys, som utöver ovan nämnda omvärldsfaktorer också fokuserar på bl a
personalrekrytering och IT-säkerhet.

Forskning och utveckling

Som delägare i Ersta Sköndal högskola (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 strategiskt långsiktig satsning med stor
potential.
Stiftelsen har också under året fortsatt verka inom ett breddat forskningssamarbete i andra former. Tillsammans med bl a Famna har vi
från Vinnova fått medel till ett treårigt projekt inom äldreomsorg.
Vi samverkar också kring forskningsprogram 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 – som byggdes ut under 2014 – har utvecklat
arbetsformer och samordning. Stiftelsens interna kvalitetsutvecklingsplattform ”Förbättringskraft” har
under året drivit 19 kvalitetsförbättringsprojekt. Sedan starten har nu
över 90 förbättringsprojekt genomförts, med drygt 380 medarbetare
som deltagare. Avdelningen fortsätter att utveckla organisationens samlade kompetens och förbättra samverkan mellan olika verksamheter
och lokala enheter. En tydlig satsning
på processen kring rapportering och
sammanställning av kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsarbete har
skett under året och styrelsen följer
arbetet med detta.
Moderstiftelsens verksamheter är
miljödiplomerade enligt Svensk
Miljöbas. Miljöarbetet fokuserar våra
huvudsakliga påverkansområden
avfall, energi och transporter. Vi sät-

ter årliga reviderade mål för arbetet,
och stiftelsen upprättar 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 tillämpliga delar av ”Svensk kod för bolagsstyrning” i vår strävan att utveckla och
bibehålla en god organisatorisk styrning präglad av tydliga ansvarsområden
och förtroendeskapande öppenhet.
Rapporten finns tillgänglig på stiftelsens hemsida.

Anställda

Stiftelsens verksamheter är personalintensiva och vi verkar inom en sektor
med stora framtida rekryteringsutmaningar. Redan idag är läkarbristen
stor och sjuksköterskor en knapp
resurs också för oss. Sverige kommer behöva fler medarbetare inom
vård och omsorg och Bräcke diakoni
behöver fortsätta vara en attraktiv
arbetsgivare. En nära samverkan 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 påverkar bedömningen av föreliggande
årsredovisning har inträffat efter
årsskiftet fram till avgivandet av
årsredovisningen.

Framtida utveckling

våra befintliga verksamheter, fortsatt
tillväxt i verksamhetsvolym och geografi och därutöver att ha ett särskilt
fokus på att 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 samhällsutmaningarna inom området flyktingar/
integration,
• komma vidare i att bygga på egen
mark och utveckla verksamheter i
egen regi,
• öka vårt arbete inom opinionsbildning 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 kvalitetsutveckling och tillväxt. Och
en övertygelse att vår värdegrund
och våra medarbetares engagemang
och professionella kompetens har en
viktig roll att fylla i arbetet för ”Ett
medmänskligare samhälle”.

För den närmaste framtiden innefattar Bräcke diakonis strategier fortsatt
utveckling av kvalitet och innehåll i
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Resultaträkning

Balansräkning

(Belopp i tusental kr)

(Belopp i tusental kr)

Not
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Gåvor och kollekter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar immateriella tillgångar
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från närstående stiftelser
Resultat från intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2
3
4

5,6
7
9, 10
8

11
28
12
12
12

13

Koncern
2015
2014

Moderstiftelse
2015
2014

717 193
2 471
20 879
375
740 918

564 682
2 471
18 411
375
585 939

-215 783
-519 799
-9 928
-6 332
-10 924

678 503
3 192
12 917
694 612

-194 194
-490 298
-10 532
-6 650
-7 062

-188 915
-398 010
-9 668
-178
-10 832

539 690
3 192
12 229
90
555 201

-172 091
-383 075
-10 385
-60
-10 410

1 478
1 056
8 078
52
-2 334
-2 594
-2 594
-1 166

3 442
1 882
6 504
136
-2 772
2 130
2 130
-879

1 478
0
8 078
50
-1 422
-2 648
-2 648
0

3 442
0
6 504
132
-1 643
-1 975
-1 975
1 095

-3 760

1 251

-2 648

-880

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Pågående nyanläggning
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepapper
Lån
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar

8
8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Övriga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Koncern
2015
2014

Moderstiftelse
2015
2014

654
48 799
49 453

832
59 308
60 140

654

832

654

832

82 958
1 577
10 713
95 248

82 431
520
10 632
93 583

82 958
1 577
9 435
93 970

82 431
520
10 299
93 250

4 112
102 710
200
3 058
110 080

3 456
106 239
200
3 058
112 953

2 850
750
102 710
200
3 058
109 568

2 850
1 150
106 239
200
3 058
113 497

254 781

266 676

204 192

207 579

50 993

45 581

15
19

3 658
2 677
15 972
73 300

2 132
1 157
22 510
71 380

36 864
7 212
2 658
1 095
15 850
63 679

32 617
6 719
1 725
1 095
21 510
63 666

26

19 776

18 853

9 404

9 540

93 076

90 233

73 083

73 206

347 857

356 909

277 275

280 785

9
9
10

27
28
16
17

Summa anläggningstillgångar

Kassa och bank
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Balansräkning

Kassaflödesanalys

(Belopp i tusental kr)

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fonderat kapital
Ändamålsbestämda gåvomedel
Balanserad vinst
Justering
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit (beviljat 20.000 tkr)
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

(Belopp i tusental kr)

Not

20

21

24

22

18
19

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

25

Koncern
2015
2014
70 362
24 296
9 769
-4 837
-3 760
95 830

Moderstiftelse
2015
2014

71 242
24 370
6 538

70 362
24 296

71 242
24 370

1 251
103 401

-2 648
92 010

-880
94 732

1 056
73 048
74 104

73 048
73 048

73 048
73 048

86 314
120
86 434

91 353
400
91 753

37 752
120
37 872

38 853
520
39 373

1 247
0
22 338
1 238
14 327
52 120
91 270

1 089
1 040
19 577
1 080
17 374
47 491
87 651

1 247
0
19 471
557
12 612
40 458
74 345

1 089
1 040
17 443
916
13 628
39 516
73 632

347 857

356 909

277 275

280 785

87 500
Inga

Moderstiftelse
2015
2014

-10 924
16 635
74
-697
5 088

-7 062
17 182
3 946
-1 670
12 396

-10 832
10 221
74
0
-537

-10 410
10 445
3 946
0
3 981

-3 350
5 049
1 699

-15 000
20 309
5 309

-13
713
700

-5 655
5 883
228

6 787

17 705

163

4 209

Finansiell avkastning
Utdelning från närstående stiftelser
Erhållen ränta och finansiell avkastning
Erlagd ränta
Kassaflöde netto från finansiella placeringar

1 478
8 130
-2 334
7 274

3 442
6 640
-2 772
7 310

1 478
8 128
-1 422
8 184

3 442
6 636
-1 643
8 435

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 061

25 015

8 347

12 644

-11 633

-11 693
-64 000
-5 026
-80 719

-11 572

-11 616
-892
-5 026
-17 534

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring kapitaliserade gåvor och bidrag
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

87 500
Inga

87 500
Inga

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av mmateriella
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Återbetalning aktieägartillskott
Ökning (+) av långfristiga skulder
Amortering av skuld
Förändring checkräkningskredit
Kassa från förvärvade enheter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

46 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015 · Verksamheten i siffror

23

Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökad (-), minskning (+) av rörelsekapital

1 275
73 048
74 323

87 500
Inga

Koncern
2015
2014

Not

23

2 833
-8 800

3 889
-7 683

400

-4 338

52 500
-1 080
1 040
7 747
60 207

923

4 503

-136

-4 810

18 853
19 776
923

14 350
18 853
4 503

9 540
9 404
-136

14 350
9 540
-4 810

-4 738

-800

-960
1 040

-800

80
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Noter

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.

Not 1 Redovisningsoch värderingsprinciper
Årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning K3.
Redovisningsprinciperna tillämpas
som föregående år.
Stiftelsen upprättar koncernredovisning. Där Stiftelsen innehar majoriteten 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 koncernföretag finns i noten om
finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat
enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten 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 verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffnings-

värdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet.

Rapportering av verksamhetsgrenar och geografisk marknad

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Koncernens verksamhetsgrenar
utgörs av omvårdnadstjänster,
tillhandahållande av äldreboende,
boende för personer med funktionsnedsättningar, rehabilitering, habilitering samt primärvård. Koncernens
verksamheter äger rum i Sverige och
intäkterna redovisas inom respektive 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. Utdelning redovisas när rätten att erhålla
utdelning är säkerställd.
Gåvor och bidrag
Erhållna gåvor och bidrag redovisas
som huvudregel som intäkt i resultaträkningen. Stiftelsen får emellanåt
större donationer och gåvor, som
inte är avsedda att användas inom
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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. Betalningar, 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, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
eller informell förpliktelse att betala
ut en ersättning.
Ersättningar efter
avslutad anställning
Pensionsskuldsåtagande för pensionsrätt som intjänats till och med
1999-12-31 samt upplupen framtida
löneskatt avseende dessa redovisas
som en avsättning.

Stiftelsens pensionsskuld är inte tryggad enligt reglera i Tryggandelagen.
Fullgörandet garanteras på annat sätt
av de västsvenska sjukvårdshuvudmännen.		
Skulden är inte fullt ut nuvärdesberäknad utifrån rådande rätenivåer.
KPA:s prognos visar att skulden inom
tre år är lägre än den idag bokförda.
				
Övriga pensionsförpliktelser klassificeras 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 anställningens 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 kostnad 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 skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende
temporära skillnader som hänför sig
till investeringar i dotterföretag redovisas 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.

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.

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

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

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt
till kvittning.

Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig
till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital.
I sådana fall redovisas även skatteeffekten 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 kostnadsbesparande effekter som beräknas
kvarstå under lång tid. Den goodwill
som uppkom vid förvärvet skrivs därför av på tio år. Övrig koncerngoodwill skrivs av över fem år. Avskrivning
av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten ”Avskrivningar av
immateriella anläggningstillgångar”.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

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 realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som
”Övrig rörelseintäkt” respektive
”Övrig rörelsekostnad”.
Materiella anläggningstillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster ”Kostnad för sålda
varor”, ”Försäljningskostnader” och
”Administrationskostnader.” Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avs-
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krivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
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

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 värdepapper, 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 erhålla
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 balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.

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

Kundfordringar och
övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för
poster med förfallodag mer än tolv
månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria 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. Tillgångar ingående i posten redovisas
inledningsvis till anskaffningsvärde
och kommer fortsättningsvis värderas
till anskaffningspris med hänsyn
tagen till nedskrivningsbehov.
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, som består av aktier,
fonder och räntebärande, som redovisas som långfristiga anläggningstillgångar. För de instrument som ingår
tillämpas värderingsprincipen på
portföljen som helhet. Det innebär
att vid prövning av lägsta värdets
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princip samt prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder
redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 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 endast då legal kvittningsrätt föreligger
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering
av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av
finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Stiftelsen om det finns någon indikation
på nedskrivningsbehov i någon av de
finansiella anläggningstillgångarna.
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten ”Resultat från övriga
värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar”. Nedskrivningsbehovet 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 förpliktelse 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 redovisas 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 kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar stiftelsen, förutom kassamedel, disponibla 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 anskaffningstidpunkten. Spärrade medel
klassificeras inte som likvida medel.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

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 tillräckligt upptagen.

Uppskjuten skattefodran har beräknats utifrån en försiktig prognos för
skattemässiga vinster de kommande
tre åren.
Koncernens fastigheter har vid övergången till K3 delats upp på komponenter varvid bedömningar har gjorts
av hur det bokförda värdet skulle
delas upp. Bedömningarna har gjorts
utifrån underhållsplaner och uppskattningar av fastigheternas skick.
Se not 9 Fastigheter.

Moderstiftelsens redovisningsoch värderingsprinciper

Samma redovisnings-och värderingsprinciper 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
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Not 5 Arvoden och kostnadsersättning för revision

Nedan specificeras koncernens verksamheter. Uppdelning efter verksamhetsgren
Koncern
2015
2014
293 850
284 949
236 326
215 202
150 502
140 046
36 515
38 306
717 193
678 503

Uppdelning efter verksamhet
Äldreomsorg och Hospice
Rehab och Funktionshinder
Hälsa och Vård
Övrig verksamhet

Moderstiftelse
2015
2014
140 789
145 980
236 326
215 202
150 502
140 046
37 065
38 462
564 682
539 690

Koncern
2015
2014
222
229
42
33
0
25
48
85
312
372

Moderstiftelse
2015
2014
155
153
42
33
0
25
48
65
245
276

Koncern
2015
2014
16 905
16 571
77 276
20 993
34 466
7 337

Moderstiftelse
2015
2014
14 242
13 849
44 601
14 057
0
7 337

Not 6 Operationell leasing

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

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övrigt

Framtida minimleaseavgifter som ska
erläggasavseende icke uppsägningsbara leasingavtal.		

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

Gåvor och kollekter erhållna under året
Kapitalisering av gåvor m m
Ianspråktaget ur fonder m m

Volontärarbete antal personer

Koncern
2015
2014
2 396
7 138
-7
-4 047
82
101
2 471
3 192
73

53

Moderstiftelse
2015
2014
2 396
7 138
-7
-4 047
82
101
2 471
3 192
73

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Operationell leasing i allt väsentligt avser hyrda fastigheter/lokaler. Koncernens hyreskontrakttider löper generellt på 3 år med 9 mån uppsägningstid. Längsta avtalet löper på till 2020-12-31 för moderstiftelsen och till 2025-09-30 för Bräcke diakoni Stockholm AB.				
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Not 4 Bidrag
Arbetsmarknadsbidrag
Arvsfondsprojekt
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Koncern
2015
2014
7 958
6 788
12 921
6 129
20 879
12 917

Moderstiftelse
2015
2014
7 242
6 190
11 169
6 039
18 411
12 229
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Not 7 Medelantal anställda,
löner och ersättningar

Not 8 Immateriella tillgångar

Nedan specificeras koncernens anställda.

Medelantalet anställda har varit
Varav män

Koncern
2015
2014
1051
1001
180
167

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Varav män
Direktor och andra ledande befattningshavare
Varav män
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp
Styrelsen och direktor
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Moderstiftelse
2015
2014
663
796
129
117

7
3
8
4

7
3
8
4

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Bokfört värde immateriella tillgångar

1 187
369

1 200
325

1 187
369

1 200
325

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

363 340
30 932

322 074
27 349

274 762
24 981

266 437
23 199

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

115 541
511 369

102 415
453 363

89 395
390 694

84 783
375 944

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

Moderstiftelse
2015
2014
892
0
0
892
892
892

-60
-178
-238
654

0
-60
-60
832

-60
-178
-238
654

0
-60
-60
832

654

832

654

832

65 898
0
-4 355
61 543

2 790
63 108
0
65 898

0

0

0
0

0
0

-6 590
-6 154
-12 744
48 799

0
-6 590
-6 590
59 308

0

0

0
0

0
0

48 799

59 308

0

0

Immateriella tillgångar avser grafisk profil samt webbplats. Avskrivningstiden är 5 år.
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Bokfört värde goodwill
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Koncern
2015
2014
892
0
0
892
892
892

Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Not 9 Fastigheter

Not 10 Inventarier
Koncern
2015
2014
73 380
74 432
1 577
520
6 954
7 862
1
1
2 623
136
84 535
82 951

Bokfört värde
Byggnader
Pågående nyanläggning
Byggnadsinventarier
Mark
Markanläggningar
Summa bokfört värde
Specifikation
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Moderstiftelse
2015
2014
73 380
74 432
1 577
520
6 954
7 862
1
1
2 623
136
84 535
82 951

227 778
7 582
235 360

221 363
6 415
227 778

227 778
7 582
235 360

221 363
6 415
227 778

-144 827

-138 874

-144 827

-138 874

-5 998

-5 953

-5 998

-5 953

-150 825

-144 827

-150 825

-144 827

Utgående planenligt restvärde

84 535

82 951

84 535

82 951

Bokfört värde byggnader

84 535

82 951

84 535

82 951

310 000

310 000

310 000

310 000

7 392

7 392

7 392

7 392

Utgående ackumulerade avskrivningar

Marknadsvärde
Taxeringsvärde Taxeringsvärde för fastigheter där sådant åsatts

Merparten av fastighetsinnehavet har
inget åsatt taxeringsvärde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde 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 alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella
priser på mindre aktiva marknader
eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs när
förutsättningarna har förändrats
på ett sätt som kan antas väsentligt
påverka fastighetens verkliga värde,
dock minst var tredje år.			
		

Fastigheterna värderades inför
årsbokslutet 2013 till 310 mkr, av
en oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av
uppskattade framtida kassaflöden,
dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende parter
på en marknad med väsentligen
samma förutsättningar. Marknadsvärdebedömningen sker genom en
kombination av två metoder; ortprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultat av dessa metoder görs
en sammanfattande bedömning av
marknadsvärdet. Ortprismetoden in-
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Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncern
2015
2014
51 239
47 071
4 029
4 488
-1 184
-320
-327
0
53 757
51 239

Moderstiftelse
2015
2014
49 735
45 644
2 856
4 411
-1 184
-320
0
0
51 407
49 735

Ingående avskrivningar
Omklassificering
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-40 607
359
-3 930
1 134
-43 044
10 713

-36 348

-39 436

-35 324

-4 579
320
-40 607
10 632

-3 670
1 134
-41 972
9 435

-4 432
320
-39 436
10 299

10 713

10 632

9 435

10 299

Bokfört värde inventarier

Anskaffningar av inventarier och programvara av mindre värde eller kort varaktighet samt programvara i moderstiftelsen				
har kostnadsförts med 3.846 tkr ( 3.840 tkr). Inventarier och programvara har hyrts för 4.603 tkr (3.740 tkr).						
Avskrivningstider för inventarier är 3–5 år.
						

nebär att värderingsobjektet jämförs
med sålda fastigheter med liknande
egenskaper. Avkastningsmetoden
innebär att de betalningsströmmar
samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till
nuvärdesberäknas med en kalkylränta
baserad på direktavkastningskrav som
kan härledas från ortprismetoden.
Ledningen anser att de parametrar
som användes i tidigare värdering inte
har förändrats på något väsentligt sätt
och att fastigheternas verkliga värde
därför kan anses oförändrat.		
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Not 11 Närstående stiftelser
Stiftelsen förvaltar ett flertal närstående stiftelser, där Stiftelsen Bräcke
diakoni har möjlighet att disponera
avkastningen samt i vissa fall även
kapitalet för Stiftelsens verksamhet.
Dessa medel är primärt riktade mot
gamla och sjuka människor (under
den hävdvunna beteckningen ”Bräcke
Västergård”), barn och ungdomar
med funktionsnedsättning (under
beteckningen “Bräcke Östergård”)
samt för diverse övriga ändamål i

enlighet med respektive stiftelses ändamålsparagraf. Något faktiskt ägandeförhållande föreligger dock inte,
varför någon legal koncernredovisning
inte upprättas 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

Stiftelse
Per och Alma Olssons fond
Augusta Linds minne
Nils-August och Malin Svenssons minnesfond
Tjänarinnehemmet i Göteborg
Grosshandlare Robert Petterssons fond
Helge och Alida Larssons fond
E o A Källströms Minnesfond
Rolf och Marie-Louise Sörmans donation
Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation
Dagny och Torsten Noréns minne
Ragnhild Sörmans fond
Ernst Wendts donation
Anna och Ellen Jonssons donation
Märtha Lundquist donation
Mary och Thorsten Heldes fond
Säckebäcksfonden

2012 alla förvaltningsresultat – oavsett tillgångsslag – som avkastning
utifrån donatorernas intentioner. En
översyn av uppdelningen av stiftelsernas bundna och fria egna kapital
pågår. Flera av de oregistrerade är
avslutade under 2014 och 2015, och
utdelningen har gjorts enligt respektive ändamål.

Org nr
855104-2800
855104-2008
855104-2016
855104-1810
ej reg
802425-6995
802424-9024
857204-3647
855104-1414
857202-9570
855104-1513
ej reg
855104-1612
855104-1711
857209-6256
857200-7279

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Eget kapital
2015
2014
838
849
4 175
3 893
6 541
6 095
3 206
2 361
0
631
598
565
564
534
35 921
33 451
21 127
19 673
28 921
26 931
1 477
1 372
423
402
2 122
1 968
1 706
1 585
2 004
1 864
606
565

Totalt

110 229

102 739

Marknadsvärde

116 548

116 256

Orealiserat värde

6 319

13 517

Årets nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke diakoni: (Utdelningen görs tillgänglig för stiftelsen påföljande kalenderår).

4 472

1 295

0

183

Justering tidigare års nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke diakoni
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Not 12 Resultat från
finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Utdelning
Räntor värdepapper
Realisationsresultat

Övriga räntieintäkter och liknande resultatposter
Räntor bank m m
Räntekostnader

Koncern
2015
2014
35
32
638
808
7 405
5 664
8 078
6 504

52
2 334

136
2 772

Moderstiftelse
2015
2014
35
32
638
808
7 405
5 664
8 078
6 504

50
1 422

132
1 643

Not 13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 22%
Uppskjuten skatt avseende skattefordran
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

Koncern
2015
2014
-1 166
0
-1 166
-879
-665
-249
-16
-16
-220
-1 166

-469
-16
-790
396
-879

Moderstiftelse
2015
2014
1 095
0
1 095
1 095
Moderstiftelsen har ett
tidigare underskott på
14 746 tkr och betalar
därför ingen skatt.
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Not 14 Fordringar hos
koncernföretag			

Not 17 Bostadsrätter
Moderstiftelse
2015
2014
6719
416
501
6 303
-8

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fodringar
Ianspråktagna fordringar
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

7 212

6 719

Not 15 Uppskjutna skattefordringar		
Outnyttjat underskottsavdrag
Uppskjutna skattefodringar som redovisas i balansräkningen

Koncern
2015
2014
2 677
1 157
2 677
1 157

Moderstiftelse
2015
2014
1 095
1 095
1 095
1 095

Not 16 Andra långfristiga
värdepapper		
Aktier – bokfört värde
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen
Aktiefonder

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper

Marknadsvärde
Orealiserat värde
Summa bokfört värde
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Koncern
2015
2014
350
350
73 677
76 797
74 027
77 147

Moderstiftelse
2015
2014
350
350
73 677
76 797
74 027
77 147

28 683
28 683

29 092
29 092

28 683
28 683

29 092
29 092

125 006

126 650

125 006

126 650

22 296

20 411

22 296

20 411

102 710

106 239

102 710

106 239

Bokfört värde
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

Koncern
2015
2014
3 058
3 058
3 058
3 058

Moderstiftelse
2015
2014
3 058
3 058
3 058
3 058

Koncern
2015
2014
1672
0
3748
5418

Moderstiftelse
2015
2014
1622
0
3748
5418

Koncern
2014
2013
37
10
959
528
2 893
3 414
6 273
12 508
5 335
5 460
475
590
15 972
22 510

Moderstiftelse
2014
2013
37
10
959
528
2 771
3 414
6 273
12 508
5 335
4 709
475
341
15 850
21 510

Not 18 Övriga skulder
– beviljade medel
Projektanslag – återbetalningsskyldiga
Projektanslag – ej återbetalningskyldiga

Not 19 Interimsfordringar
och interimskulder		
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter värdepapper
Förutbetalda hyror
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år
Ersättning för vårdcentraler
Upplupna intäkter
Övriga poster

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Övertidsskuld
Upplupna arvoden, löner, mm
Upplupna sociala avgifter
Outnyttjade externa fondmedel
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år
Upplupen köpeskilling
Övriga poster

25 649
1 084
9 680
8 743
2 190
2 207
0
2 567
52 120

22 824
1 043
7 999
8 956
2 280
649
1 000
2 740
47 491

20 294
1 084
5 803
6 614
2 190
2 207
0
2 266
40 458

19 659
1 043
6 216
6 487
2 280
649
1 000
2 182
39 516
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Not 20 Eget kapital		

Not 21 Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser		
Koncern
Fonderat
kapital

Vid årets början
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Kapitalisering av gåvor m m (se även not 2)
Ianspråktaget ur fonder m m (se även not 2
Omklassificering
Vid årets slut

Balanserat
resultat

71 242
-880
0

6 538
2 131

0
70 362

-3 737
4 932

Årets resultat
1 251
-1 251
-3 760

-3 760

Ändamålsbestämda
medel
24 370
0
7
-81
0
24 296

Summa
103 401
0
-3 760
7
-81
-3 737
95 830

Posten avser pensionsskuldsåtagande
för pensionsrätt som intjänats till och
med 1999-12-31 samt upplupen framtida 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-

Not 22 Checkräkning

Moderstiftelse
Fonderat
kapital/
Årets reultat
Vid årets början
Omklassificering
Omklassificering
Kapitalisering av gåvor m m (se även not 2)
Ianspråktaget ur fonder m m (se även not 2
Omklassificering
Vid årets slut

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

71 242
-880
0
0
0
70 362

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

Årets resultat
880
-2 648

-2 648

Ändamålsbestämda
medel

Summa

24 370

94 732

0
7
-81
0
24 296

-2 648
7
-81
0
92 010

Ändamålsbestämda medel avser
medel mottagna för specificerade
ändamål.

Nyttjad per 12/31
Beviljad kredit

Koncern
2015
2014
0
1 040
20 000
20 000

Moderstiftelse
2015
2013
0
1 040
20 000
20 000

Koncern
2015
2014
16 260
17 092
375
90

Moderstiftelse
2015
2014
9 846
10 355
375
90

Koncern
2015
2014
20 102
25 478
66 212
65 875

Moderstiftelse
2015
2014
4 352
4 478
33 400
34 375

Not 23 Justeringar för poster
som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar, utrangering,nedskrivn
Vinst/förlust vid försäljning anltillgångar

Not 24 Långfristiga skulder

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
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det garanteras på annat sätt av de
västsvenska sjukvårdshuvudmännen.
Skulden är inte fullt ut nuvärdesberäknad utifrån rådande räntenivåer.
KPA’s prognos visar att skulden inom
3 år är lägre än den idag bokförda.
			
.
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Not 25 Ställda säkerheter

Not 28 Andelar i intresseföretag

Fastighetsinteckningar

Koncern
2015
2014
87 500
87 500

Moderstiftelse
2015
2014
87 500
87 500

Koncern
2015
2014
19 776
18 853

Moderstiftelse
2015
2014
9 404
9 540

Not 26 Likvida medel

Banktillgodohavande

Not 27 Andelar i koncernföretag
Bräcke diakoni AB
Org nr: 556615-2541
Säte: Göteborg
			
Kapitalandel
100%
Röstandel
100%
Bokfört värde 100
Antal andelar 1 000
			

Stiftelsen Bräcke diakoni är delägare i Ersta
Sköndal högskola AB från september 2010
		
Ersta Sköndal högskola AB
Org.nr.: 556688-5280
Säte: Stockholm
			
Kapitalandel
20%
Röstandel
20%
Bokfört värde 1 150
Antal andelar 7 500

Ingående anskaffningsvärden

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

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Bokfört värde

BD Stockholm AB
(f d Vingslaget Omsorgs AB)		
Org nr: 556554-9069
Säte: Göteborg
		
Kapitalandel
100%
Röstandel
100%
Bokfört värde 100
Antal andelar 1 000

Koncern
2015
2014
2 950
3 200
0
-250
2 950
2 950
2 950

2 950

Moderstiftelse
2015
2014
2 850
3 100
-250
2 850
2 850
2 850

2 850

Koncern
2015
2014
3 456
1 150

Moderstiftelse
2015
2014
1 150
1 150

Justering tidigare års vinst
Inköp/aktieägartillskott/resultatandel
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

656
4 112

424
1 882
3 456

-400
750

0
1 150

Bokfört värde

4 112

3 032

750

1 150

Göteborg den 8 april 2016				

					
					
					
Ionie Oskarson					
Ordförande					
					
					
					
Thomas Söderberg
Marie Fritzson
Bibbi Carlsson
					
					
					
Eva Karlsson
Björn Fogelmark
Martin Ärnlöv
		
Direkt			
					

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 april 2016

			

						
				
Bill Romanus
Klas Björnsson		
Lekmannarevisor
Auktoriserad revisor		
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Förteckning över styrelsen
Förteckning på förtroendevalda
aktuella vid tryckningen av årsredovisningen.

Nomineringskommittén

Styrelsen

Ledamöter

Ordförande
Ionie Oskarson, Fjärås

Ledamöter

Bibbi Carlsson, Göteborg
Björn Fogelmark, Göteborg
Marie Fritzson, Borås
Eva Karlsson, Sävedalen
Thomas Söderberg, Falun
Martin Ärnlöv, direktor/VD, Göteborg

Sammankallande
Kerstin Alberius, fd VGR

Per Eckerdal, biskop, Göteborgs stift
Kaj Thorén, fd SKF

Revisorer

Klas Björnsson, auktoriserad revisor
Bill Romanus

Sekreterare

Erik Zaar, marknadschef

Stadgar
§ 1 Ändamål

Stiftelsen Bräcke diakoni, som är en
ideell stiftelse inom Svenska kyrkans
ram, har till uppgift
– att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga 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-
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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 nomineringskommitté som med stöd av en av
styrelsen beslutad instruktion skall
lämna förslag till styrelseledamöter
och eventuella suppleanter. Kommittén skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsen utser kommitténs ordförande.

§ 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 Kammarkollegiet 1999-03-26
Namnändringen godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2003-08-11

§ 4 Direktor

Styrelsen utser stiftelsens högsta
tjänsteman – direktor. Direktor skall
under styrelsen löpande handha förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, 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.

Verksamheten i siffror · Bräcke diakoni · Årsredovisning 2015

67

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke diakoni, org.nr. 857200-3104
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Stiftelsen Bräcke Diakoni för år
2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 revisionssed 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 innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom
olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
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upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
stiftelsens och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2015
och av dessas finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bräcke
Diakoni för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret
för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed 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 styrelseledamot
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 stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi
har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Göteborg den 8 april 2016

Bill Romanus
Förtroendevald revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor
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Vi ingår också
i Bräcke diakoni

Famna
Vi är medlemmar i Famna – en riksorganisation för oss idéburna organisationer inom vård och omsorg. Tillsammans blir vi en gemensam, stark och
viktig röst som hörs i samhället.

Ett stort tack…
…till alla, bl a företag, volontärer, församlingar, stiftelser och privatpersoner som på olika sätt är med och bidrar till vår verksamhet.

Kurorten Mösseberg har varit en plats för hälsa, liv och välbefinnande ända sedan 1867. Och en del av Bräcke diakoni sedan 2006.
Med hotell, spa och restaurang i en unik historisk miljö tar kurorten
emot privatpersoner, företag på konferens – och inte minst patienter
på Rehabcenter Mösseberg.

Miljödiplomering
Utbildning har varit grundläggande för oss ända sedan starten 1923.
Och 2010 tog vi det ett steg längre i och med delägarskapet i idéburna Ersta Sköndal högskola. På så sätt bidrar vi till forskning och utbildning som kommer många till nytta. Högskolan har ca 1400 studenter
som bl a läser och forskar om vårdvetenskap, diakoni, palliativ vård
och etikfrågor.

För att förbättra förutsättningarna för rumänska barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar startade vi habiliteringen Si Tu i Constanta
1997. Här finns allt från träning och talpedagogik till psykoterapi och
specialundervisning. Men vi arbetar också med att integrera barnen
i samhället, påverka omgivningens attityder och ge föräldrarna kunskap och vägledning.

Bräcke diakoni har miljödiplomerats
av Göteborgs Stad – en diplomering som uppfyller Svensk Miljöbas
kvalitetskrav. Vi arbetar för miljövänligare alternativ i hela vår organisation.

Miljö och kvalitet är två viktiga ledord för Kurorten Mösseberg. Som
ett Svanenmärkt hotell och medlem
i Cittaslow arbetar vi hela tiden för
miljövänligare alternativ och närproducerade 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.

Man brukar säga att köket är husets hjärta. Att det är där man möts,
samtalar och äter tillsammans. Och precis så vill vi att det ska vara på
Kök:17, mitt i Hyresgästföreningens mötesplats Arena Första Lång.
Förutom god mat bjuder vi också på flera av föredragen och kan på så
sätt göra vår röst hörd i fler delar av samhället.
372 405
HOTELL
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Vi möts 2016!
Vår drivkraft är att bidra till ett medmänskligare
samhälle. Det tror vi att vi gör varje dag, lite i taget,
på alla våra verksamheter. Men en del av vårt arbete
är också att skapa fler platser att mötas – för på
så vis kan vi vara med och skapa utveckling. Och
det är just vad vi vill.
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Det fina med möten är att det krävs mer än en part.
Och ju fler vi är som möts, ju fler frågor som lyfts
och ju fler människor som hittar sin plats – desto
större skillnad gör det. Och det leder till förändring
i hela samhället. Under 2016 skapar vi fler arenor
för detta. Väl mött!

