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Att mötas
Det är dags att att summera 2016 och ett tydligt tema
framträder. Bräcke diakoni existerar och definieras i
möten mellan människor.
Vi lever i ett tidevarv där många av
oss upplever att etablerade sanningar luckras upp, och där det nästan
otänkbara ändå händer. Det gäller
i det stora samhällsperspektivet
– men också för många i det enskilda
livet. Då blir det ännu viktigare hur
vi förhåller oss till varandra. Bräcke
diakoni befinner sig mitt i detta.

Att möta omvärlden

Många nya människor har kommit till
Sverige. Många människor som varit
länge i Sverige hamnar i en situation
där man behöver stöd och hjälp, och
är nya i den. På ett övergripande plan
påverkas samhällets lagar och regler,
tolkningar utmanas och praxis anpassas. För individen är den aktuella
situationen allt, och ibland motsvaras kanske inte de förväntningar
vi som enskilda har. Bräcke diakoni
har en tydlig roll i att se människan i
varje situation och erbjuda både vårt
yrkeskunnande och vårt engagemang.
Det är i dessa möten vi ska vara som
bäst. Det är där vi behövs som mest.
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Att möta varandra

För att fortsätta utvecklas i detta,
har vi också under 2016 lagt tid på
att möta varandra internt. Efter att
nästan alla våra 1100 medarbetare
samlats två dagar i mindre tvärgrupper för att gå på djupet i vad det
innebär att vara medarbetare på
Bräcke diakoni, har vi under året
gemensamt jobbat fram en ny medarbetarskapsidé. Vad är just mitt
personliga bidrag i alla de möten
som jag har? Hur kan vi var och en
förena värdegrund, yrkeskunnande
och bemötande? Och hur kan
Bräcke diakoni – som organisation
– fortsätta ge våra medarbetare
rätt stöd att utveckla det? Det är
avgörande frågor för oss.

Att möta vår sektor

Året innehåller också fortsatta ansträngningar för att fler ska få möta
idéburen vård och omsorg. Bräcke
diakoni som enskild organisation
fortsätter växa, men sektorn gör det
inte. Vi tycker att vi och våra kolle-

gor är solida, stabila och trovärdiga
aktörer, med bevisat hög professionalitet och starkt engagemang.
Det får så gott som aldrig komma till
uttryck i samhällets vanliga upphandlingar inom välfärden. Lägsta pris,
standardlösningar och korta avtal är
inte vår grej. Långsiktig kompetens
och tydliga värderingar till likvärdig
ersättning som det offentliga passar
oss mycket bättre. Det är en fråga
som fortsätter engagera 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! Bräcke diakonis uppdrag att
verka för ett medmänskligare samhälle är lika viktigt som någonsin.
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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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.

Alingsås
Falkenberg
Falköping
Forserum
Göteborg
Järfälla
Jönköping
Lerum
Linköping
Ljungskile
Mölndal
Nässjö
Skara
Solna
Stockholm

50

st

Vi driver idag runt 50 olika
verksamheter.

1100

st

Idag är vi ca 1100 medarbetare.

82%

18%
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Möten för
samhällsutvecklinget
Vår drivkraft är att bidra till ett medmänskligare samhälle. Det tror vi att vi gör varje
dag, lite i taget, på alla våra verksamheter. Med vår vision ”Ett medmänskligare
samhälle” i bakhuvudet vill vi hitta nya – och ibland lite oväntade – vägar att påverka
samhället. Året 2016 har vi satsat på att vidga vyerna lite extra, med syftet att skapa
fler platser att mötas.
Under vintern och våren förde vi
många samtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission, kring formerna för
det fortsatta arbetet med nyanlända
i Sverige. Diskussionerna ledde till att
Fairways bildades, vår gemensamma
nationella satsning för integration.
Ett idéburet alternativ med fokus på
tjänster som stärker de inblandades
möjligheter i samhället. Och med ett
koncept som öppnar upp för samarbete med bland annat civilsamhällets
olika aktörer.
– Vi behöver hitta nya, hållbara sätt att
arbeta för integration, säger Martin
Ärnlöv, direktor på Bräcke diakoni.
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Och integration – det handlar om
att mötas. Om att komma närmare
varandra på en gemensam arena.
På samma sätt gick tankarna när
möjligheterna att vara med och

driva restaurang dök upp. Det låter
på sätt och vis långt från den vård
och omsorg som vi till största delen
arbetar med. Men genom att starta
upp Kök:17 i Arena:Första Lång, som
ligger i Hyresgästföreningens lokaler
i Göteborg, fick vi tillgång till en helt
ny mötesplats och samhällsarena.
I samarbete med Hyresgästföreningen
delar vi med oss av ett brett program
kring medborgarengagemang och
samhällsfrågor.
– Det är ett nytt sätt för oss att nå ut
med frågor som ligger oss varmt om
hjärtat, säger Martin Ärnlöv.
Även i Falköping har mötesarenorna
växt. På orten driver vi sedan 2006
anrika Kurorten Mösseberg, som de
senaste åren allt oftare fått tacka nej
till gäster till följd av platsbrist, både
vad gäller rum och större konferenslokaler. Genom att förvärva Hotell

Falköping med tillhörande restaurang
Teaterbaren kan vi bidra till att fler
möten blir till.
– Att kunna skapa en arena för sammankomster med hundratals deltagare i egna lokaler är en styrka för
oss som idéburen aktör, som gör att
vi kan skapa fler förutsättningar för
ett medmänskligare samhälle, säger
Martin Ärnlöv.
Att flytta till ett helt nytt land, att
lyssna på en engagerad talare eller
medverka på en konferens, har en
gemensam nämnare. Mötet. Mötet
är det som för oss närmare varandra
och vårt samhälle framåt. 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.
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Hela Sveriges hälsa
Vårdcentralerna är ofta första instans när man behöver vård. Men som en samhällsaktör har de också uppdraget att förebygga ohälsa. Och ett 2016 med oväntat många
nya patienter har fört med sig nya frågeställningar på flera fronter.

2016 i korthet
• Öppnat nya Vårdcentralen Malmen i Skara och byggt ut befintliga Vårdcentralen Vilan
• Tagit över driften av Vårdcentralen Nyhälsans filial i Forserum
• Börjat jobba på skolor för att
göra hälsokontroller av asylsökande ungdomar
• Startat vårdkedja för personer
med demenssjukdom, genom
IOP-avtal med Alingsås kommun
• Börjat med gemensamma
arbetsgrupper för att utveckla
arbetssätt kring vissa grupper,
t ex patienter med psykisk ohälsa
eller diabetes
• Börjat ta fram ett digitalt verktyg
där sjukskrivna kan följa sin
rehabresa

Vi driver
fem vårdcentraler i Alingsås,
Falköping, Jönköping, Skara och
Nässjö med filial i Forserum och
ett mobilt Asylteam

På grund av vårdval inom primärvården samsas idag idéburna, offentliga
och privat vinstdrivande vårdcentraler i Sveriges landsting. Men vem
är ansvarig för att medborgarna får
den vård de behöver? Det är en fråga
som ställdes på sin spets för Bräcke
diakoni under året.

Närområdesansvar

I februari 2016 fattade Västra Götalandsregionen beslutet att med kort
varsel stänga ner sin vårdcentral i
Skara, på grund av bristande lönsamhet. Eftersom Bräcke diakoni driver
den andra vårdcentralen i staden,
hamnade det på vårdcentralen Vilan
att ta emot de flesta av de 10 000
nya patienterna.
– Vi har ett närområdesansvar och
som avtalen är utformade får vi inte
heller säga nej till en patient, berättar
Erik Andersson, områdeschef.
Ganska snart förstod man att man
behövde starta en ny vårdcentral
för att hantera den nya situationen
– vilket förde med sig många frågor
och mycket jobb för att ordna bland
annat lokaler, personal, it-system,
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möbler och medicinteknisk utrustning. Då sommaren kom var Vårdcentralen Malmen igång och sammantaget har allt flutit på bra.

Stora investeringar krävs

Men att en offentlig verksamhet kan
stänga ner på grund av bristande
lönsamhet är problematiskt, tycker
Erik Andersson. Och på grund av hur
systemen är uppbyggda kan det vara
svårt att utkräva ansvar.
– Det är stora investeringar som krävs
för att starta en ny vårdcentral, vilket
vi var så gott som tvungna till. Men
till syvende och sist handlar det om
konsekvenserna, ansvaret för befolkningens hälsa, menar han.

Hälsa bland nyanlända

Den grundläggande hälsan har också
legat i fokus på ett annat sätt under
året. En del av de patienter som
tillkommit på Bräcke diakonis vårdcentraler är också nya i Sverige. Under
2016 har det speciella asylteamet
fokuserat på att utveckla ett koncept
för en grundläggande hälsoskola, om
hur kroppen fungerar och vilka sjukdomar vi har i Sverige. Det är något

som många nyanlända saknar kunskap
om, vilket leder till obefogad oro och
onödiga ambulanstransporter.
– Att vara lös i magen kan i andra
länder betyda något mycket värre än
vad det gör här. Likaså behöver man
få veta när det är läge för vårdcentral
istället för ambulans och akutmottagning, säger Erik.
På lite längre sikt jobbar man med att
förebygga den ohälsa som dyker upp

när trauman kommer ikapp. Ibland
sker det först många år senare, vilket
gör att kopplingen inte syns så tydligt
i sjukskrivningsstatistiken, men som
har stor samhällelig påverkan.
– Vi kan se det nu efter Balkankriget,
där många blir sjukskrivna för exempelvis diffus smärtproblematik.
Stressen det innebär att fly medför
också en större risk att få till exempel
diabetes, säger Erik och fortsätter:

– Vår utmaning är att hålla liv i den
här frågan – och se till hela Sveriges
långsiktiga hälsa.
Erik Andersson
Områdeschef, Hälsa & Vård
Tel 031-50 25 25
E-post erik.andersson@brackediakoni.se
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Nominerade till Årets
bästa samhällsförbättrare

Rättvisande app
Hur låter du när du menar ”ja”?
Vilken min visar du när du är ledsen? Om du har svårigheter med
din kommunikation är det ingen
självklarhet att bli förstådd. Många
barn och unga med funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter använder sig av ett så
kallat kommunikationspass, där
man med text och bild kan beskriva
hur kommunikationen fungerar.
Nu har vi också gjort det digitalt.

assistenter eller personal, alltid ha
med sig informationen i till exempel surfplattan. Möjligheten att
filma gör det ännu lättare – och det
går snabbare att uppdatera i takt
med att personen förändras.

Vårt arbete med personcentrerad dokumentation och uppföljning
(PDU) nominerades som en av tre finalister till Årets Bästa Samhällsförbättrare 2016. Bakom nomineringen står Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg. Utmärkelsen delades ut för
första gången, med syftet att prisa något som står för förnyelse och
innovation. Vann gjorde denna gång Skyddsvärnet i Stockholm med
sin kallköksutbildning för romer.

”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass” drivs av Bräcke
diakoni med stöd från Arvsfonden
– som har godkänt ytterligare två
års finansiering.

PDU som arbetsprocess

Genom appen RättVisat kan personerna själv, eller deras föräldrar,

Kartlägga/
identiﬁera
resurser

Genomföra
insatser

Från förorten
till landslaget
Vi slog våra påsar ihop med IFK Göteborg – för att få ensamkommande unga att hitta sin plats i livet. Martin Smedberg-Dalence,
spelare i IFK Göteborg, och Jessica Ranta från Gatans lag föreläste
för att visa att det finns möjligheter trots att det kan se mörkt ut.
Ungdomarna som lyssnade kom från vårt IOP-samarbete med
andra idéburna organisationer och staden.

Planera
insatser

Identiﬁera
behov

Asylsatsningen
Fairways redo
Tillsammans med Göteborgs kyrkliga
stadsmission startade vi Fairways,
bolaget som satsar nationellt på boenden och integration utan vinstintresse för nyanlända. Åsa Blennerud
blev bolagets första vd och i styrelsen
sitter Peter Örn, Per Eckerdal, Lotta
Säfström och Martin Ärnlöv.
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Sätta
mål

Gösta skakar hand med Erik Andersson, områdeschef.

Gösta besökte
Vårdcentralen
Malmen först
av alla
När helt nya Vårdcentralen Malmen
öppnade i Skara den 1 juni, var det
Gösta som var den allra första patienten. För det fick han en blomma med
sig hem – och var på gott humör trots
att han fick vänta några minuter längre
denna första öppningsdag.

Nå ut i andra styrelser…
Vi sprider gärna den idéburna sektorn vidare på de sätt vi kan.
Under året har två nya styrelseuppdrag varit ett steg på vägen.
Direktor Martin Ärnlöv är Famnas nya ordförande (riksorganisationen för idéburen vård och omsorg) och områdeschef Erik
Andersson har valts till ordförande för PrimÖR (branschorganisationen för privata aktörer i primärvården i Västra Götaland).
Martin Ärnlöv

Erik Andersson

– Den idéburna sektorn tillför viktiga värden i samhället och
behöver synliggöras, säger Martin Ärnlöv.

Smått & gott · Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016

11

IOP för kvalitet
Många av verksamheterna inom Bräcke diakonis äldreomsorg upphandlas enligt
LOU. Men när draghjälp för idéburna aktörer tycks långt borta, skapar området sina
egna tillfällen och samverkar för att kunna skapa kvalitet – på riktigt.

– Alla pratar om kvalitet, men äldreomsorgens kärnfrågor tycker jag
har hamnat lite i skymundan, säger
Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef.
Under de senaste åren har det debatterats och diskuterats mycket
om huruvida det går att upphandla
kvalitet inom äldreomsorgen, och vad
som i så fall kännetecknar den. Att
LOU (Lagen om offentlig upphandling) kan avskaffas eller förenklas
för att uppnå kvalitet, kom bland
annat Henrik Eriksson fram till i sin
rapport från 2015.
– Synsättet på hur hög kvalitet uppnås genom LOU-upphandling behöver utvecklas och många gånger
hämmas utvecklingen när rädslan att
göra fel tar över, tycker Maude, som
gärna skulle se mer fokus på helheten.

Unik IOP-vårdkedja

Samtidigt är det lite som tyder på att
den idéburna sektorn får någon extra
draghjälp i lagstiftningen. På Bräcke
diakoni har under året istället andra
möjliga samarbetsformer undersökts
– med mer fokus på partnerskap.
Resultatet blev ett helt nytt och unikt
samarbete med Alingsås kommun, där
även samarbetet med övriga civilsamhällesaktörer är viktiga pusselbitar.
– Vi är väldigt glada att vi tecknat
Sveriges första IOP-avtal som syftar
till att skapa en sammanhållen vårdkedja för personer med demenssjukdom, och deras närstående, berättar
Maude.
I Alingsås är samarbetet fortfarande
i startgroparna, men bygger på att
öka samverkan mellan olika vård- och
Foto: Henrik Sandsjö

omsorgsinstanser. Det gäller allt från
första besöket på vårdcentralen till
äldreboendet – och Bräcke diakoni
driver själv många av de verksamheter som gör att det går att skapa
en obruten kedja, med förståelse för
helheten.
– Många hamnar mellan stolarna eller
får berätta samma sak många gånger.
Vi vill erbjuda en sammanhållen vård
och omsorg med fokus på personen,
säger Maude.

vi kan sprida vidare, något som inte
är upphandlingsbart utan baseras på
mervärden som bara vi idéburna kan
ge. Det handlar också om hur vi får ut
mesta möjliga av varje skattekrona,
säger Maude.
Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef, Äldreomsorg & Hospice
Tel 031-50 25 31
E-post maude.kardell@brackediakoni.se

Ska guida, stötta
– och utvärderas av regeringen

För att kunna guida personerna till
rätt insatser, har en vårdkoordinator
anställts. Med specialistkompetens
inom demens kommer koordinatorn
att vara den person som rör sig mellan alla Bräcke diakonis verksamheter
men som också ska samarbeta med
aktörer utanför vårdkedjan.
– Vårdkoordinatorn ska ge råd och
trygghet, inte minst för de anhöriga.
Som en del av vårdkedjan kommer vi
också starta hemtjänst under våren
2017 och förstås fortsätta utveckla
innehållet på våra befintliga verksamheter, säger Maude.
Såväl koordinatorrollen som vårdkedjearbetet i sig kan komma att
förändras – det hör själva arbetet till.
Och som samarbetsform är det nytt
och oprövat. Men flera kommuner
och andra idéburna organisationer
har redan visat intresse. Dessutom
kommer samarbetet följas av forskargrupper från två högskolor och av
regeringens tillitsdelegation.
– Jag hoppas att detta blir ett koncept

2016 i korthet
• Uppstart av nytt IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap) med Alingsås
kommun, med syfte att skapa en vårdkedja inom demensvård
• Inflytt på Hornstull, vårt äldreboende
med akademisk profil
• Fortsatt många nya kunder på vår
hemtjänst i Linköping – men förlorad
upphandling för att driva Äldreboendet Gottfridsberg i samma stad
• Tillskott från Vinnova för att driva PDU
(personcentrerad dokumentation och
utveckling) ytterligare ett år
• Satsning på reminiscens-projekt på
Sofiagården, där boendemiljön anpassas för att skapa igenkänning och
återblickar

Vi driver

Alzheimers café, demensboenden
för personer under och över 65,
hemtjänst, hospice, äldreboenden.
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Vi möts

Vi möts

Anders, Alfred och John möts i butiken
Daglig verksamhet Lerum

– En gång var det någon som ställt ifrån sig en barnmatsburk bland drickorna, så den fick vi ställa tillbaka
på rätt plats, berättar Anders och Alfred.
Tre förmiddagar i veckan jobbar de båda killarna på
Ica Nära, genom Bräcke diakonis dagliga verksamhet
i Lerum. De packar upp varor, frontar i hyllorna, fikar
med sina medarbetare och möter kunder. Och de
bidrar helt klart till att butiken blir bättre, tycker John,
som är Ica-handlare.
– Alla har olika styrkor och är lika viktiga. Anders
och Alfred sprider glädje och har verkligen blivit två
i gänget, säger han.
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– Och vi har den bästa chefen, ler killarna.
Att ha uppgifter som känns meningsfulla är viktigt för
de allra flesta – och att jobba i butik är en uppgift som
har ett direkt och tydligt värde även för andra. Att
prova på nya saker och testa hur mycket man klarar
gör att man växer. Och jobbet i butiken ger erfarenhet
och bidrar med referenser.
– En vacker dag kanske John anställer oss på riktigt,
säger Anders glatt.

Möttes steg för steg
Demensboendet Södergården

När Göran först flyttade till Södergården, ett boende
för personer under 65 med demenssjukdom, var Lena
ganska ny på jobbet och blev Görans kontaktperson.
Göran satt mycket på sitt rum och avböjde det mesta
av den hjälp som personalen ville ge.
– Jag har alltid haft tron att mellanmänskliga möten är
goda, så jag började försöka att möta och intressera
mig för Göran på andra sätt, berättar Lena.
Efter en hel del fikastunder och samtal började Göran
berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Och gav Lena,
som nyinflyttad i Göteborg, tips och råd om stan. Så

småningom vann Lena mer och mer av Görans förtroende. Tillsammans började de gå ut och gå.
Idag går Göran flera promenader om dagen på egen
hand. Han går till torget och handlar och vill i stort
sett vara med på alla aktiviteter och utflykter.
– Vi har åkt båt och ska snart handla blommor, berättar Göran.
– Ja, det är en jätteskillnad nu, ler Lena vänd till
honom. Jag tror att du, med det stöd du fått här, nu
har självkänslan att genomföra det stora arbete som
du gör i ditt liv!
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Trygghet att utvecklas
I ett samhälle med ökande komplexitet kan det vara svårt att hitta sin plats. Den
psykiska ohälsan ökar – likaså gråzonen mellan daglig verksamhet och arbetsmarknad. Men att gränserna är otydliga gör också att det ges plats för egna initiativ
och nya idéer som skapar mening.
För många av de ensamkommande
barnen och ungdomarna i Sverige
fungerar det bra att bo på boenden
med många andra. För andra fungerar
det sämre. Som ett svar på Göteborgs
stads efterlysning startade Bräcke
diakoni under året sitt första boende
för ensamkommande med psykisk
ohälsa – med färre platser, extra stöd
och specialkunskaper.
– Trauman, oro för framtiden och
kanske för sin familj har så gott som
alla ensamkommande i bagaget. Men
det behövs extra insatser om man
också har självskadebeteende, posttraumatisk stress eller beteendestörningar, säger Johan Broberg, driftområdeschef.
De åtta platserna på det nya boendet
skulle behöva bli fler, menar han.
Trots det pratas det snarare om att
dra ner på platserna i staden.
– Vi vet att behovet är stort och det
leder till att bland andra barn- och
ungdomspsykiatrin blir hårt ansatta
istället, säger Johan.

Gemensamt koncept

Att bidra med trygghet och begriplighet är målet såväl på områdets
psykiatriboenden som på den andra
stora delen – daglig verksamhet.
Tillskottet av en ny, stor daglig verksamhet i Falkenberg har inneburit ett
viktigt steg. Bräcke diakoni expanderar söderut, orten är ny och likaså
kontaktnätet. I och med det har det
blivit ännu mer angeläget att jobba
på koncept, vision och kvalitet.
– Det handlar dels om att vi blivit så
pass stora att vi måste jobba för att
hålla ihop det som är vårt koncept.
Dels om att samordna för att kunna
utnyttja vår gemensamma kompetens, så att det vi lovar kan bli verklighet, säger Johan.
Och det är inte bara på Bräcke diakoni
som den dagliga verksamheten växer.
Det sker även i samhället i stort, inte
minst på grund av att gråzonen mellan daglig verksamhet och annat
arbete blir större.
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– I takt med att samhället upplevs
som mer komplext ökar antalet deltagare som inte passar in på arbetsmarknaden, menar Johan.

2016 i korthet
• Startat daglig verksamhet i
Falkenberg
• Öppnat nytt boende för ensamkommande med psykisk ohälsa
• Fortsatt hög beläggning inom
psykiatrin – och ökning av
antalet deltagare till daglig
verksamhet
• Flera riksdagsbesök kring
psykisk ohälsa, med Personligt
ombud
• Genomfört bildstödsutbildningar för egna och andras
organisationer, för att kunna
kommunicera utan språk, oavsett nationalitet

”Flexibelt ut i fingerspetsarna”

På Bräcke diakoni har man märkt en
ökning av andelen samtal från handläggare, som försöker hitta bra plats
och sysselsättning för sina klienter.
När det kanske snarare är psykiatrin
eller andra insatser som skulle vara
aktuella, får istället den dagliga verksamheten anpassas.
Och för den som står och balanserar
precis på gränsen till den vanliga
arbetsmarknaden behövs något mer.
Genom Bräcke diakonis ”Ett steg till”

får deltagarna riktiga jobb, som tvätt,
städ eller catering, i en tryggare miljö.
– Hos oss kan det vara flexibelt ut i
fingerspetsarna. Oavsett vem och till
vilken verksamhet de kommer, är det
viktigaste att vi anpassar stödet till
var och en, säger Johan.

Vi driver
boenderehabilitering, daglig verksamhet,
personligt ombud, arbetsträning och
praktikplatser.

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

Vi möts

Foto: Katja Ragnstam

Möte som ger ringar på vattnet
Hem för ensamkommande

– Jag kände att jag inte kunde lita på någon annan än
Lisa, berättar Seid, om tiden när han just flyttat in på
hemmet för ensamkommande.
– Och jag kände hela tiden att jag inte ville släppa dig,
säger Lisa.
Som kontaktperson förstod Lisa att Seid inte riktigt
trivdes med livet på boendet. Det var en tuff tid. Men
så småningom kunde han flytta till ett familjehem
hos Leif och Britt.
– Lisa vet så mycket om mig, var jag kommer ifrån och
vad som hänt mig. Med hennes hjälp hamnade jag på
rätt väg, berättar Seid.
18 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016

Nu träffas vännerna – för så ser de på varandra – ett
par gånger i månaden. De lagar mat tillsammans, går
på bio eller nöjespark och pratar om livet. Nu väntar
körkort och sommarjobb för snart 18-åringen.
– Seid har blivit en viktig person i mitt liv. Det är så
roligt att följa hans utveckling hos Leif och Britt och
han får mig att utvecklas också, säger Lisa.
– Jag kan inte förklara det som finns mellan mig och
Lisa, det finns inga ord på svenska, skrattar Seid.

Där alla barn får mötas
Förskolorna Stegen och Spåret

– Här kan barn vara barn, oavsett om man kanske inte
kan gå eller använda sina armar, säger verksamhetschef Johanna Björnhage.
Förskolan Stegen är en specialförskola för barn med
funktionsnedsättning, som har funnits i många år.
Länge har personalen velat att det ska finnas fler mötesplatser mellan olika barn – med och utan funktionsnedsättning. 2016 tog de saken i egna händer och öppnade
systerförskolan Spåret.
– Vi har många barn på Stegen som behöver det sociala
samspelet. I många år har vi längtat efter en förskola

att samarbeta med och nu startade vi helt enkelt en
egen, säger Johanna Björnhage.
Intresset har varit stort från föräldrahåll, där en del
syskonpar nu äntligen kan gå ihop. Att verksamheten
vänder sig till alla barn innebär främst möjligheter,
tror Johanna Björnhage.
– Barn med olika förmågor kan lära av varandra. Och
tekniker som ”tecken som stöd” är bra för alla barn
som inte kan prata – oavsett om orsaken är ålder eller
funktionsnedsättning.
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StrÅng
Trots att personer med rörelsenedsättning är mer stressade och ofta
har sämre levnadsförhållanden än
personer utan rörelsenedsättning,
är metoder mot stress och ångest
inte alltid anpassade för dem. God
koordination, känsel och rörlighet
krävs i många fall.
Detta vill vi utforska mer – och har
startat upp ett nytt projekt med
medel från Arvsfonden; Projekt
StrÅng. Projektet kommer att sammanställa målgruppens erfarenheter för att utveckla nya metoder
och strategier för att förebygga
och behandla stress och ångest.

När kunskap blir böcker

Ytterligare en bok med vår inblandning kom ut under året. ”En slant
i muggen – och sedan” är skriven av flera olika författare med ett gemensamt syfte; att förmedla kunskaper och erfarenheter av att hjälpa
fattiga och utsatta EU-medborgare. Bland annat görs besök på vår
barnhabilitering SiTu i Rumänien. Boken är utgiven av Verbum i samarbete med Svenska kyrkan i Göteborgs stift, Sveriges stadsmissioner,
Bräcke diakoni, Frälsningsarmén och Göteborgs Räddningsmission.
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Kurorten Mösseberg i Falköping toppade omsättningen från 2015 och
ökade med 1,9 miljoner under 2016.
Förra årets investeringar följdes upp
med att renovera färdigt spaanläggningen, med varmvattenbassäng
och omklädningsrum.

Politikerbesök på
Personligt ombud i Göteborg
I augusti fick vår verksamhet Personligt ombud i Göteborg besök av
Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot och suppleant i civilutskottet.
Verksamheten är även aktiva på
många andra sätt för att identifiera
brister för personer med psykisk
ohälsa och rapportera dessa.

2016 utökade vi också våra hotellverksamheter med övertagandet
av Medborgarhuset i Falköping,
som rymmer hotell, stadsteater
och restaurang, samt öppnade upp
café och restaurang i Hyresgästföreningens lokaler på Första Långgatan i Göteborg.

– Det är viktigt att de folkvalda får
ta del av det som sker, säger AnnaLena Slibar, verksamhetschef för
Personligt ombud.

– De erfarenheter som görs i
projektet kommer att samlas i en
metodbok, berättar Sara Jonåker,
projektledare.

Hundassisterad terapi har använts på Habiliteringen Bräcke i flera år,
för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Effekterna
har varit väldigt positiva och ofta oväntade, det visar den studie som
genomförts. Under året blev studien till en bok – den första i sitt slag.
Boken heter ”Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar – metoder och effekter” och är skriven av bland andra
Bräcke diakonis arbetsterapeuter Stina Wahl och Elin Wikström samt
hundförare Monica Broman.
Men det finns fler författare på Bräcke diakoni. I boken ”Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och
ICF” har vi med två kapitel, skrivna av Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen. I kapitlen redovisas praktiska exempel
på hur arbetet med social dokumentation utvecklat verksamheter,
genom vårt projekt PDU (personcentrerad dokumentation och uppföljning).

Ökning och
utökning

Nya ansikten
i styrelsen

Integration
genom musik
Kan musik bidra till integration?
Det tror vi, som tillsammans med
med El Sistema Sweden Dream
Orchestra fick medel från VGregionen för att låta ensamkommande unga spela stråk- och blåsinstrument. Ungdomarna träffar
andra, övar på sitt instrument och
går vidare till orkestern när de blir
tillräckligt bra. I september gavs
den första offentliga konserten.

Bräcke diakoni har fått nya styrelsemedlemmar – från och med 1 juli
2016 sitter Elisabeth Hjalmarsson
och Bengt Sallerfors på två av
styrelsestolarna.

Elisabeth Hjalmarsson

Elisabeth är diakon och har en
bred nationell diakonal bakgrund
inom Svenska kyrkan. Bengt är
specialistläkare, disputerad och
med en rad olika specialist- och
ledningsuppdrag inom sjukvården
bakom sig. Styrelsen är vårt högsta styrande organ och styrelseledamöterna väljs genomgående
för att skapa en bra mix av professionell kompetens och erfarenhet.
Bengt Sallerfors
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Olika vägar framåt
Rehabilitering kan vara mycket mer – och mer varierande – än det kanske låter. Cancer, reumatism, KOL, lymfödem, Parkinson, psykisk ohälsa, MS… Det finns många
olika diagnoser bland de personer som med rehabilitering kan må bättre, eller till och
med få helt nya liv.

De patienter och gäster som kommer
till Bräcke diakoni gör det utifrån sina
egna personliga förutsättningar och
mål. Med olika åldrar, livsstilar och
erfarenheter. Men under året har man
sett att efterfrågan till de likaså vitt
skilda insatserna varierat stort – av
olika skäl.

Begränsade resurser

Landstingen har en viss mängd pengar
som ska gå till rehabilitering, men de
används ofta upp innan året är slut.
Det gör att de som ska åka i slutet av
året måste vänta och att vi står helt
utan patienter på vissa avtal, berättar
Lisa Bäckman, driftområdeschef.
Även de geografiska skillnaderna är
stora och påverkar vilken rehabilitering man får. Ett försök att hindra
detta är införandet av det nationella
riksavtalet, som innebär att patienter
kan få rehabilitering via andra landstings avtal med till exempel Bräcke
diakoni.
– Riksavtalet är en het potatis, men
det går ganska långsamt. Och det är
fortfarande så att hemlandstinget
måste godkänna och betala, berättar
Lisa.

Fler betalar själva

Hon berättar också att det förekommer att rehabpengarna används till
något helt annat, trots att nya riktlinjer visar att intensiv rehab för till
exempel Parkinson- och MS-patienter
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har god effekt. Något som också patienterna verkar tycka. För i takt med
att många landsting blir mer restriktiva med att godkänna rehabvistelser,
ökar också andelen patienter som
istället vill betala själva.
– Vi ser att det blir fler och fler som
betalar sin rehabvistelse själva. Men
sjukdomar drabbar ju alla samhällsskikt och alla har naturligtvis inte råd.
Här riskerar vi växande klasskillnader,
säger Lisa.
Inom rehabiliteringsområdet finns
många yrkesgrupper där det under
året varit svårt att få tag på arbetskraft, något som också detta påverkar
möjligheten att ta emot patienter.
Framförallt psykologer, men även
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I hela landet påverkar bristen på
arbetskraft särskilt de neuropsykiatriska utredningarna, där köerna har
fortsatt att öka.
– Det är ett problem för många aktörer. Och det gör att man riskerar att
inte kunna leverera i den utsträckning
man lovat, säger Lisa.

Ansvar och möjlighet

Trots vissa motgångar är det också
flera nya verksamheter som startats
upp genom Vårdval Rehab, delvis tack
vare samarbete med Bräcke diakonis
vårdcentraler. Med den bakgrunden
finns både ansvar och möjlighet att
nå ut i samhället, tror Lisa.
Foto: Sara Brodén

2016 i korthet
• Invigt nya Primärvårdsrehab Alingsås
• Startat nya Primärvårdsrehab
Skaraborg
• Inlett och fortsatt flera forskningsprojekt
• Startat nya avtal och samarbeten
inom bl a företagshälsovård, primärvårdsrehab och reumatisk rehab
• Infört en ny samordnartjänst för
Primärvårdsrehab Sfären

Vi driver

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

– Vi behöver dels bli jättetydliga med
att påvisa samhällsnyttan med rehabilitering och visa allmänheten att vi
finns. Dels behöver vi naturligtvis
anpassa oss efter de förutsättningar
som finns och ha ett bredare utbud
av rehab, där vi kan vara lite mer
flexibla.
Lisa Bäckman
Driftområdeschef, Rehabilitering
Tel 031-350 11 10
E-post lisa.backman@brackediakoni.se
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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.

• förbättra måltidssituationen på
Hem för ensamkommande
Ellen Hansson.
• öka närvaron på fysisk aktivitet och
praktik på Daglig verksamhet Lerum.
• implementera motiverande intervjuer
(MI) på Mellangården, ett rehabiliteringsboende inom psykiatri.

• bevara trivsel och välmående
bland personalen samtidigt som
avtalens nya mål ska uppnås på
Primärvårds-rehab Mölndal/Lindome.
• granska hur fler medarbetare
kan ta del av nyhetsflödet på
intranätet med syftet att stärka
Bräcke diakonis vi-känsla

Förutom ett ständigt pågående förbättringsarbete i de olika verksamheterna har 16 förbättringsteam med
sammanlagt 63 medarbetare under
2016 deltagit i Förbättringskraft. Vi
har nu över 400 medarbetare som
har deltagit.
Genom små ändringar i vardagen
skapas förbättringar som märks. Under året har det bland annat arbetats
med att:

Öppenhet
och transparens
Vårt systematiska arbetssätt med
avvikelser skapar en lärande organisation som präglas av intresset att förstå
varför det ibland inte fungerar som
tänkt. Under 2016 undersökte vi på
åtta verksamheter hur kulturen förändras i samband med kompetensutvecklingsinsatser och införande av ett
digitalt stöd för avvikelsehanteringen.
Enkätundersökningen visar tydligt hur
attityden skiftade från att tycka det
är viktigt att veta VEM som orsakade
problemet till att vilja vet VAD som
orsakade det. Samtidigt tyckte nästan
alla efter införandet att avvikelserapporteringen leder till förbättringar i
verksamheten.

100%
Höst 15

Vår 16

80%
60%
40%
20%
0%
utreda VEM som
orsakat problemet

utreda VAD som
orsakat problemet

Avikelserapportering

Figur 5. Medarbetares åsikter kring avvikelser och förbättringar före (Höst 15)
och efter (Vår 16) införandet av DF Respons samt kompetensutvecklingsinsatser.

Avvikelser

Varje år arrangerar Institute for Healthcare Improvement (IHI) och
British Medical Journal (BMJ) en internationell konferens om kvalitet i
vård och omsorg.
2016 hölls den i Göteborg och vi på Bräcke diakoni ansvarade tillsammans med Famna för en session om kvalitet, innovationer, forskning
och personcentrerade arbetssätt hos idéburna organisationer i Finland,
Norge och Sverige.

Avvikelsehanteringen är en central
del av vårt förbättringsarbete. Vi
använder webbaserade avvikelsehanteringssystem i alla verksamheter
och det finns väl förankrade och
fungerande arbetssätt. En av utmaningarna är att vi som utförare i vissa
kommuner och landsting är tvungna
att använda beställarens system, vilket

Antal avvikelser och synpunkter inom Bräcke
diakoni 2015–2016. Enskilda ärenden kan ha
haft flera olika orsaker.
1)
Digital synpunktsregistrering infördes under
hösten 2014.
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ännu bättre (tabell 1). De allvarligaste
händelserna har utretts enligt lex
Sarah och lex Maria. Av dessa har 10
händelser/avvikelser anmälts till IVO.
IVO avslutade 9 ärenden med svaret
Under året har vi ytterligare ökat regis- att Bräcke diakoni har fullgjort sina
treringen av avvikelser. Det beror dels skyldigheter. Ett ärende är fortfarande
på att nya verksamheter har tillkommit under utredning.
men även att avvikelsekulturen blivit
försvårar utredningen och analyser av
avvikelser. Under 2016 har vi därför
tagit fram ett eget system för att analysera avvikelser från olika datakällor.

Ärenden
Varav lex Maria
Varav lex Sarah
Avvikelsetyper
Synpunkter1)

2014
1540
6
5
1683
-

2015
1419
2
4
1575
84

2016
1966
4
6
2043
121
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Rätt att leva sitt liv
– Vårt mål är att ge bra stöd och utveckling för våra ungdomar och deras närstående,
och några planer och tankar för detta har vi lyckats göra väldigt konkreta under
2016. Men året har också präglats av mycket oro och osäkerhet, sammanfattar Gisela
Alftrén, driftområdeschef för Barn & Ungdom.

Området har många verksamheter
som funnits länge, som har gott rykte
och mycket kunskap och erfarenhet
kring sina målgrupper, framför allt
barn och unga med funktionsnedsättningar. Man har i många år också
pratat om behovet av att tydligare
kunna visa upp just detta. Och under
året har det blivit konkret – bland
annat genom en metodbok om
hundassisterad terapi och en helt
ny mobilapp, vars mål är att skapa
självständighet och låta barn utan
röst kunna prata för sig själva.
För en stor del av barnen och ungdomarna inom området har dock
året präglats av stor oro och osäkerhet, med två stora samhällsdebatter
som intensifierats under året. Den
ena om rätten till personlig assistans,
den andra om de ensamkommande
ungdomarnas situation i Sverige.

Vågar satsa
– startar upp personlig assistans

Hos familjer med barn och ungdomar
som har funktionsnedsättning kan
assistansen vara avgörande för att
få vardagen att gå ihop. Nu kan neddragningar vara att vänta, då regeringen ser över hela LSS-reformen.
– Assistansen är en jätteviktig funktion för rätten till att kunna leva ett
liv som andra. Och många av våra
föräldrar har uttryckt att de inte
skulle klara att ha sina barn hemma
om assistanstimmarna blir färre,
säger Gisela.
Nu väljer alltså Bräcke diakoni att
själva starta upp personlig assistans,
vilket kanske kan verka paradoxalt.
Men det är en fråga som länge legat
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Foto: Henrik Sandsjö

på bordet. Och att det nu blir verklighet beror inte minst på att man
tycker att det finns ett behov av fler
seriösa anordnare i tider av misstänksamhet och diskussioner kring fusk.

Beredskap framåt

– Det måste handla mindre om juridik och mer om att kunna få rätt
stöd, både som assistanstagare och
anhörig, säger Gisela.

– Ett nytt politiskt beslut kan vända
situationen igen. Det finns många
flyktingar i världen och oroligheterna
minskar tyvärr inte, säger Gisela.

Försämrad situation
för ensamkommande

Gisela Alftrén
Driftområdeschef, Barn & Ungdom
Tel 031-50 27 45
E-post gisela.alftrén@brackediakoni.se

Under 2015 och 2016 svarade många
idéburna verksamheter snabbt på det
behov som fanns av olika insatser för
flyktingar – och Bräcke diakoni startade upp flera boenden för ensamkommande ungdomar. Genom politiska
omställningar är nu läget ett annat.
– Framöver kommer vi behöva minska
på antalet platser och rigga om till
stödboende, med mindre omvårdnad
och lägre personaltäthet, istället för
HVB-hem, berättar Gisela.
Många ungdomar som idag har boende, vet inte vad som kommer att
hända på 18-årsdagen eller ens om
de får stanna i landet. Det är en tuff
situation som skapar osäkerhet hos
ungdomarna och gör att många mår
mycket dåligt. Och som givetvis också
påverkar personalen.
– När vi startade våra boenden var
ambitionen att jobba med integration och det var med det målet vi
rekryterade vår personal. Idag har
det övergått mycket till att jobba
med psykosocialt stöd – att stötta
ungdomarna i att hantera ovisshet,
avslag och uppskrivning av ålder,
berättar Gisela.

Förutom att kunna hantera en ökande
psykisk ohälsa gäller det nu också att
vara beredda på att snabbt ställa om
igen, om det behövs.

2016 i korthet
• Startat upp personlig assistans
• Startat Spåret, en ny förskola som
tillsammans med Stegen integrerar
barn med och utan funktionsnedsättning
• Öppnat nya HVB-hem för ensamkommande – men avslutat transitboende
• Invigt vår andra barnhabilitering, SiTu,
i Rumänska Brasov
• Utvecklat RättVisat, ett digitalt kommunikationspass
• Startat projekt StrÅng, stress- och
ångesthantering för unga vuxna
med funktionsnedsättning
• Gjort studie och bok om hundassisterad terapi

Vi driver
träning med konduktiv pedagogik,
förskolor, boenden, habilitering,
elevhem.
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Att träffas
eller att mötas
Min väg till jobbet går över Älvsborgsbron. Oftast per cykel. Under
en period träffade jag nästan varje
morgon en kvinna som var på väg
åt andra hållet, gående. Hon bar en
sjal som jag tolkade som ett tecken
på att hon var muslim. Jag cyklade
förbi henne många morgnar utan att
vi låtsades om varandra. Jag tänkte
att hon inte la märke till mig, en
vanlig svenne på cykel. Efter några
månader möttes våra blickar och jag
förstod att hon kände igen mig. Nästa
gång vi sågs – en nick. Så småningom
ett leende. Till slut ett glatt ”hej hej”.
Nu har jag inte sett henne på ett tag
och jag undrar om hon har fått ett
annat jobb, eller om hon inte har
något jobb längre, om hon har flyttat
eller bara börjat ta bussen till jobbet.
Jag vet inte vad hon hette eller vart
hon var på väg. Men jag saknar henne.
Det där hejet gjorde mig alltid glad.
Det är inte de viktigaste människorna
i våra liv, dem som vi möter på gatan
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och nickar åt eller dem som vi beställer mat av på en restaurang. Men de
bidrar till någon slags struktur i våra
liv – och till känslan av att vara igenkänd och sedd. Eller motsatsen förstås; på en tidigare arbetsplats köpte
jag ofta sushi, alltid av samma kille.
Jag måste ha handlat av honom minst
femtio gånger. Ändå gjorde han aldrig
ett tecken på att han kände igen mig,
hälsade alltid med samma artiga
men neutrala hej och låtsades aldrig komma ihåg att jag ville byta ut
räkan mot avokado och makirullarna
mot inside-out. Det var inte roligt att
handla av honom, men det var den
närmsta sushin.
Att leva heter på latin inter homines
esse. Att vara bland människor. Det
finns alltså inget effektivare sätt att
ta ifrån en människa hennes mänsklighet än att låtsas som att hon inte
finns. Det vet den som suttit inlåst på
toaletten hela rasten för att slippa stå
ensam i ett hörn av skolgården. Det

vet den som kommit in i fikarummet
och insett att det plötsligt blev tyst.
Vill man ge en människa ett riktigt
hårt straff ska man sätta henne i
isoleringscell.
”Allt verkligt liv är möte”, sa den
judiske filosofen Martin Buber. Och
det där mötet kan uppstå med någon
vi just bara möter på väg till och från
jobbet. Om vi ser varandra och hälsar
med igenkänning och nyfikenhet. Att
mötas på riktigt är att göra varandra
levande. Vilken grej!
Anna Österberg
Präst
Agneta Glemme
Präst
Tel 031-50 27 32
E-post agneta.glemme@brackediakoni.se
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Stående inslag i Almedalen?
Att synas
och höras
Bräcke diakoni vill vara en samhällsaktör som gör skillnad, som vågar
sticka ut och som har modet att fortsätta framåt. Med fler plattformar än
någonsin finns goda förutsättningar
att synas – i debatter, dialoger och
samtal, genom annonsering och andra
marknadsföringsinsatser. Och ju fler
som får en bra bild av vilka vi är, desto
fler som kan vara med och lyfta våra
frågor, välja oss som vård- och omsorgsutförare eller vilja jobba hos oss.

Varje år gör vi också en enklare kännedomsmätning (Varumärkesbarometern). Kännedomen har tidigare ökat
varje år, men i år har den stannat på
ungefär samma nivå som 2014 och
2015 (strax under 20 % känner till
oss). Vi kan dock se att det är fler som
har en korrekt, och positiv, bild av
vilka vi är och vad vi gör, jämfört med
tidigare år. Det är en vinst i sig.

Under 2016 utgick vi från ett tydligare tema än tidigare. Det var frågan
om de asylsökande som tog lite extra plats i samhället och så även hos
oss. Vårt mobila vårdcentralsteam för asylsökande stod på plats i tältet
för att prata om vården för nyanlända. Och ett av våra seminarium hette
”Är det fullt i Sverige nu?”, där bland andra Justitiedepartementets Lars
Westbratt, ärkebiskop Antje Jackelén och Aftonbladets Anders Lindberg
medverkade.

Att kunna nå ut till politiker, beslutsfattare och tjänstemän är viktigt för
oss som idéburen vård- och omsorgsaktör. För marknadens villkor och
synliggörandet av vår sektor inte minst – men också för att kunna skapa
möjligheter och hitta nya vägar för oss som organisation. Bräcke diakoni
var 2016 för första gången med i tidningen Dagens Samhälles mätning
av den offentliga marknadens kännedom om varumärken.
16 % av läsarna känner till oss ganska eller mycket bra, vilket korrelerar
relativt väl med den uppfattning vi har sen tidigare. Men sedan blir det
riktigt intressant. 41 % av de som känner till oss har en ganska eller
mycket positiv inställning till oss. Företaget på plats två landar på 25 %.
Kännedomen jobbar vi vidare på hela tiden – men det är en styrka att
offentlig sektor har en så positiv bild av oss!

Våga utmana

60
55

Ett ”Vad står det egentligen?”. Och
sedan ett ”Ahaaa”. Det var målet
med årets annonskampanj med
tema asylsökande.

50

Bättre sent
än aldrig…
…har vi under året tagit steget ”på
riktigt” ut i sociala medier. Flera av
våra verksamheter har egna Facebook-sidor, men nu finns vi även på
bredare front på Facebook, Twitter
och snart också Instagram. Nu är vi
ännu närmare dialog med politiker,
brukare, anhöriga och andra som
vill följa vårt arbete.
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Attityd (ganska/mycket positiv) i %

Efter en snabb organisatorisk expansion och likaså ökning i våra mätbara
kanaler för ett par år sedan, stannade
det av under 2015, som vi kunde läsa
om i förra årsredovisningen. Under
2016 fortsätter siffrorna dock uppåt
igen, med en kraftig ökning av antalet besökare på vår hemsida (35 %,
Google Analytics) och antalet omnämnanden i media, såväl tidningar
som sociala medier (85 %, Notified).
Siffrorna är givetvis kopplade till vad
som händer hos oss under året och
ska inte tolkas alltför ensidigt. Sammantaget kan vi dock läsa ut att vi
fortsätter att synas och höras – mer
och mer.

Ja, det börjar vi nästan bli med vårt lila tält på gågatan framför universitetet. Ett unikt tillfälle att inspirera och inspireras – och lyfta frågor
som är viktiga för oss.

Rekordpositiv
offentlig sektor

45

Med en uppseendeväckande fördom
som rubrik – och en förklarande text
därtill – har vi höjt ett och annat
ögonbryn i tidningar som Dagens
Samhälle, Faktum, Kyrkans Tidning
och Situation Stockholm.
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Källa: Varumärkesprotokollet 2016, Dagens Samhälle

50

55

60

År
2012
2013
2014
2015
2016

Antal besök (ca)
90 000
121 500
149 200
137 500
183 500

Marknad & kommunikation · Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016

31

”Bräcke” nu en
del av namnet

Lugn i stormen

– Den historiska bakgrunden och värderingarna, svarar rektor Per Nilsson
snabbt på frågan om vad som särskiljer Ersta Sköndal Bräcke högskola.

När hat, våld och politisk turbulens får mycket utrymme behövs det motkrafter. En
sådan vill Ersta Sköndal Bräcke högskola vara. Därför har man fokuserat inåt, för att
kunna ge utåt. Och blickat tillbaka, för att kunna blicka framåt.

2016 har man ägnat mycket tid åt att
understryka just detta.

Social turbulens

Ett arbete med att blicka tillbaka,
för att kunna fortsätta blicka framåt,
har varit grunden under året. Och
en av de viktigaste utgångspunkterna
har varit de tre ägarnas bildande i en
tid när samhället var i social turbulens. Människor for illa och hamnade
mellan stolarna i en omvandling från
socken- till industrisamhälle.
– Idag lever vi i en annan form av
social turbulens, där behovet av att
höra ihop och bry sig om varandra är
lika viktigt, säger Per Nilsson.

2016 i korthet
• Stor internationell forskningskonferens med drygt 800 deltagare.
• Flera nya anställningar – och
första konstnärliga professorn.
• Ny organisation med ett pedagogiskt och ett akademiskt kollegium.
• Statsrådsbesök av Annie Lööf,
Gabriel Wikström och Helene
Hellmark Knutsson.
• Bengt Börjesson-priset till Refugees welcome i Stockholm.
• Ett omfattande och gediget arbete
med ett växande utbildningsuppdrag.
Foto: Markus Crépin Sundström
32 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016 · Forskning & Utbildning

Förr var det på många sätt diakoniinstitutionerna som tog hand om dem
som levde på gatan utan vård, omsorg, utbildning och bostad. Och det
är fortfarande samhällsförändringen
som är kärnan i Ersta Sköndal Bräcke
högskolas verksamhet, med sjuksköterske- och socionomutbildningar,
etiska och existentiella utbildningar.

Motkraft

Arbetet med historia, värdegrund
och värderingar resulterade bland
annat i en ny broschyr, med hjälp av
insatserna från en extern journalist.
– Det var en viktig återkoppling. Vi
ser att det finns ett mönster som
speglar det vi vill uppnå med högskolan och det verkar som att medarbetarna också förkroppsligar vår
vision, säger Per Nilsson.
Ett tydligt sätt att göra det är att
vara en stark motkraft i en tid när
hat, våld och politisk turbulens får
mycket utrymme. Högskolan har
delat ut årets Bengt Börjesson-pris
till Refugees welcome, som ger stöd
till nyanlända. De har också samlat
alla medarbetare till en temadag
kring bemötande och genom interna
projekt satt särskilt fokus på likabehandlingsfrågor.
– Vi vill medverka till en bättre värld.
Genom att ha ett fokus på vilka vi
är, och vill vara, förs vi samman och
känner stolthet över att kunna bidra,
säger Per Nilsson.

Att vara med och utveckla en stark
högskola inom den idéburna sektorn – det var målet när Bräcke
diakoni blev delägare i skolan
som fram till 2016 hette Ersta
Sköndal högskola. En del av överenskommelsen var då att också
byta namn. Nu är det Ersta Sköndal
Bräcke högskola som är det officiella namnet – där alla tre ägare
är representerade.
– För oss signalerar namnet vår
nationella ambition och långsiktiga satsning på hög kompetens
och kvalitet, säger Martin Ärnlöv,
direktor på Bräcke diakoni.

Lars Trägårdh blir
Bräcke diakonis
professor
Häromåret beslutade Ersta Sköndal Bräcke högskolas tre idéburna
ägare att satsa 40 miljoner kronor
till forskning, över flera år. Varje
ägare får som en del av detta en
”egen” professur – och under
2016 blev Bräcke diakonis offentliggjord. Den maffiga titeln är
”Bräcke diakonis professur i modern historia med inriktning på det
civila samhället och den svenska
välfärdsstaten i ett jämförande
perspektiv”. Och det är den välkände profilen Lars Trägårdh som
blir professorn.
– Det som är intressant med min
professur är att man markerar ett
fortsatt intresse för civilsamhället,
kommenterar Lars Trägårdh.
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Tillsammans gör vi skillnad!
Daglig verksamhet i Falkenberg är en del av Bräcke diakoni och ville
vara med på ett hörn och bidra. Genom jobbet att demontera elektronik och vitvaror har de kunnat tillvarata en hel del koppar som genererat
en slant. Den slanten har de gemensamt bestämt ska gå till vår barnhabilitering SiTu i Rumänien.
– Det är inga större summor, men vi känner att det skulle vara en bra
grej att göra, berättar Janne Karlsson, aktivitetshandledare.

Uppdrag:
guldkant
Vi har volontärer som kommer och
hjälper till i de flesta av våra verksamheter. Och de kan sätta guldkant
på tillvaron på vitt skilda sätt. Till
exempel laga mat tillsammans med
ensamkommande unga eller ta med
sig sin hund för att besöka barn med
funktionsnedsättning. De kan vara
ett par extra händer vid bassängbad
eller följa med på utflykter med såväl
gamla som unga.
Det område som engagerade flest
volontärer var ensamkommande
ungdomar där vi under året fått in
41 ansökningar om att få hjälpa till.

Säg hej
till SiTu nummer två!
Sedan slutet av 90-talet driver vi en
barnhabilitering i staden Constanta
och erbjuder där träning och stöd till
ca 50 barn och deras familjer varje
år. Under de senaste åren har vi
diskuterat möjligheten att utveckla
denna verksamhet och öppna ännu
en verksamhet på plats i Rumänien.
I dialog med våra större gåvogivare
har vi under några år ackumulerat
sponsorpengar vilket gett oss den
ekonomiska plattform vi behövde
för att kunna starta upp en ny verksamhet. Och vid höstens invigning
av SiTu nummer två var våra största
gåvogivare, SKF och Eldon, på plats
tillsammans med inhemska sponsorer. Dessutom var representanter från
staden Brasov, Svenska ambassaden
i Bukarest samt Rumänsk-ortodoxa
kyrkan på plats och önskade oss
lycka till.

Att kunna rapportera att de första
barnen nu börjat få sin habilitering
hos oss i Brasov är ett bevis på de
möjligheter som långsiktiga partnerskap mellan gåvogivare och mottagare ger. Samarbeten som präglas
av öppen dialog och ömsesidigt
förtroende skapar fantastiska möjligheter. Vi hoppas våra sponsorer
är lika stolta över vad som åstadkommits som vi är.

Tack för
lekoteket
Vår barnhabilitering SiTu i Rumänien
har fått 20 000 kr i bidrag av insamlingsstiftelsen till minne av Gustav
Whitefields fond för att bygga upp
ett lekotek. Ett lekotek är som ett
vanligt bibliotek där man kan prova
eller låna pedagogiska leksaker och
material.

Vill du
också bidra?
En hel dags insats
Vi satsar på fundraising
Under hösten bestämdes att vi ska ta ett steg till med vårt fundraisingarbete – och startarw en insamlingsstiftelse. För att lyckas med detta har
vi tagit extern konsulthjälp av Greater Funding för att tillsammans utveckla vårt insamlingsarbete. Målet är förstås att våra insamlade medel
ska öka men också få effekter på kommunikation, rekrytering och varumärkesarbete. Hösten 2016 har varit en planeringsfas och det verkliga
startskottet blir 2017.
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81 330 kr
…har vi fått in i kollekt från kyrkliga
församlingar över hela landet. Ett
värdefullt tillskott som gör stor nytta
i vårt arbete. Den största enskilda
gåvan kom från Vreta Klosters församling, som gav 2 925 kronor för
att förgylla vardagen för de boende
på våra äldreboenden.

Också företag hjälper till med sin tid. Både SKF och Astra Zeneca har
varit här varsin dag för att utföra praktiska sysslor för våra barn- och
ungdomsverksamheter. Fönsterputsning, trädgårdsarbete, storstädning,
altanskurning, målning och förrådsrensning, som kanske annars inte
blivit av på samma vis. Insatser som är betydelsefulla både för oss, men
också för företaget som hjälper till.
”Arbeta i grupp är alltid stimulerande, man ser att mycket händer på
kort tid. Röjning och målning är också tacksamt såtillvida att det blir
så fint när aktiviteten är avslutad.”
– Företagsvolontär

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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Vår styrelse

Vår ledningsgrupp

Så organiserar
vi vår verksamhet
Bräcke diakoni är en verksamhetsdrivande stiftelse som strävar efter tydlighet
och öppenhet. Därför har vi valt att följa ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Vår 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.

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

Elisabeth Hjalmarsson, 2016
Avdelningschef Diakoni & Mission i Täby församling, diakon, fd handläggare för samhällsfrågor i Svenska kyrkan.

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

Martin Ärnlöv, 2008
Direktor/vd, fd ekonomichef och bitr direktor, tidigare
SKF, Akzo Nobel. Styrelseuppdrag Famna, ESH, IM.
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Helene Mellström

Elisabeth Hjalmarsson

Eva Karlsson

Maude
Kardell Wahlbäck

Erik Andersson

Bengt Sallerfors

Thomas Söderberg

Manuela Chierici Tilly

Katarina Gertmo Sjödin

Thomas Schneider

Erik Zaar

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

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

Thomas Söderberg, 2015
Fd biskop i Västerås stift, fd direktor i S:t Lukas. Tidigare
engagerad i bl a kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Martin Ärnlöv

Det löpande arbetet styrs genom ledningsgrupp och
verksamhetschefer.

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

Bengt Sallerfors, 2016
Medicinsk rådgivare, docent i hematologi, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Björn Fogelmark

Ledningsgruppen

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

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

Ionie Oskarson

Manuela Chierici Tilly, ekonomichef
Civilekonom, tidigare bl a Capio.
* Christel Sjöholm, tf ekonomichef under 2017.
Katarina Gertmo Sjödin, HR-chef
Fil. kand. organisation och ledarskap samt information
och PR, tidigare bl a Stena.
* Bodil Takvam, HR-chef fr o m juni 2017.
Thomas Schneider, kvalitetschef
Fil dr, tidigare bl a Famna.
Erik Zaar, marknadschef
Civilekonom, tidigare bl a Ginza AB.

Martin Ärnlöv

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

Barn &&Ungdom
Hälsa
Vård

Äldreomsorg & Hospice

Rehab & Funktionshinder

Götaland

Barn & Ungdom

Mälardalen

Psykiatri & Daglig verksamhet

Organisationsschema
2017-01-18
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Verksamheten i siffror

Rehabilitering
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Förvaltningsberättelse 2016
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, och är 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 Bräcke högskola. 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 funktionsnedsättning, 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 sina hotell- och
konferensverksamheter som en viktig
integrerad del av verksamheterna.
Stiftelsen delar inte ut någon vinst,

eventuella överskott används för
utveckling av verksamheten.¹

Verksamheten under året

2016 har varit ett händelserikt och
smått turbulent år, med flera oförutsedda händelseutvecklingar. Internationellt har Storbritanniens Brexitomröstning och valet av Donald
Trump som ny amerikansk president
skakat om långt utanför ländernas
egna gränser. Terrordåd i nya former
och på nya platser har fortsatt att
sprida oro. Nationalistiska åsikter
har snabbt vunnit gehör i bred skala.
Samtidigt kvarstår utmaningarna
med stora flyktingströmmar också i
Europas närhet, och ökande klyftor
inom utvecklade länder.
De rikspolitiska förutsättningarna i
Sverige – som avgör ramverket för
mycket av stiftelsens verksamhet
– har inom välfärdsområdet fortsatt
vara pendlande. Vinstdebatten tog
ny fart under året, där den statliga
Välfärdsutredningens delbetänkande
gav nytt bränsle åt diskussionen om
vinstutdelningsbegränsningar. Även
om sådana förslag vid en första anblick skulle kunna tolkas som gynnsamma för stiftelsens utveckling,
visar en närmare granskning att de
föreslagna regelverken skulle skapa
mycket oklarhet och problem

också för oss. Några mer genomgripande konkreta förslag för ett större
genombrott för idéburen vård och
omsorg saknas i utredningen, liksom
i den under året publicerade Civilsamhällesutredningen. Praxis inom
upphandlingsområdet är fortsatt
fokuserad på pris som avgörande faktor. Viktiga aspekter som stiftelsens
långa historia, vår värdegrund, våra
nöjda nyttjande kunder och att vi
återinvesterar alla överskott – vilket
värdesätts av både medborgare och
politiker – tillmäts ingen betydelse.
Det är vår övertygelse att det med
tiden kommer gagna oss, men än är
vi inte där. En ytterligare aspekt under året är att riksdagen fattat beslut
om mycket starka åtstramningar kring
flykting- och invandringspolitiken.
Alla dessa händelser spelar in och
har betydelse också för en nationellt
verksam samhällsaktör som Bräcke
diakoni. Stiftelsen 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.
Stiftelsens verksamhet under 2016
inleddes när flera av de händelser
som nämns ovan ännu inte syntes på
radarskärmen, och flera av fjolårets
åtaganden fullföljdes under första
halvåret. Vi fortsatte uppstarten av
två nya boenden för ensamkommande barn, och har nu totalt fyra
i drift. Situationen för de ensamkommande i våra verksamheter är
bekymmersam, med mycket oro
och osäkerhet till följd av de nya
regelverken. Också för flyktingarna
i Sverige som helhet återstår stora
utmaningar. För att bättre kunna hantera också fortsatt integrationsarbete
i större skala beslutade vi starta
Fairways AB, ett särskilt bolag utan
vinstutdelning som vi startade ihop
med Göteborgs kyrkliga stadsmission
och som ska fokusera på bredare insatser för nyanlända. Verksamheten
är under uppstart, och behöver hitta
rätt former i den nya miljö som råder
efter Sveriges åtstramningar.
Under försommaren tog vi över
en mindre vårdcentral i Forserum
i Jönköpings län, och startade ytterligare en i Skara efter det att den
offentligt drivna vårdcentralen
beslutade om nedläggning av sin
verksamhet. Vi fick i en upphandling
förtroendet att ta över all daglig
verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Falkenberg. I Göteborg öppnade vi förskolan Spåret,
integrerad i en spännande modell
med vår uppskattade träningsförskola
Stegen. I Alingsås kunde vi teckna
ett nytt så kallat Idéburet Offentligt

Partnerskap (IOP-avtal) med Alingsås
kommun, där vi gemensamt skapar
en vårdkedja för äldre personer med
demenssjukdom med uppsökande
verksamhet, särskilt boende och proaktiv vårdkoordinering med stiftelsens vårdcentral i staden. Vi har också
invigt ytterligare en Si Tu barnhabilitering i Rumänien, belägen i staden
Brasov.
Året har också inneburit en fortsatt
satsning på att skapa mötesplatser
som underlättar dialog, debatt och
kunskapsutveckling med särskilt
fokus på civilsamhället som aktör. I
Göteborg invigdes Arena: Första Lång,
ett forum som startat i samverkan
mellan Bräcke diakoni och Hyresgästföreningen. Vi tog över verksamheten
i Hotell Falköping, vilket säkrat tillgång till stora konferens- och mötesfaciliteter också för vår anläggning
Kurorten Mösseberg i samma stad.
Vi har haft en fortsatt expansiv mötesagenda kring våra utvecklingsprojekt,
brukargrupper och i Almedalen.
Möten mellan människor är själva
kärnan där det som är Bräcke diakoni
”händer”, oftast gestaltat i mötet
mellan vår medarbetare och den vi
arbetar och finns till för. Men vi har
också fortsatt mötas internt, och
under året framför allt fortsatt förtydliga vår värdegrund genom en ny
gemensamt framtagen ”Medarbetarskapsidé” som vi kommer fortsätta
fördjupa och förankra under 2017.

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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Resultatutveckling, kassaflöde
och finansiell ställning
Stiftelsens konsoliderade resultat och ställning har i sammandrag utvecklats
enligt nedan:
2016
Verksamhetens
intäkter

2015

2014

2013

2012

811 975

740 918

694 612

531 549

515 100

7 610

-2 594

2 130

5 745

-513

Balansomslutning

374 910

346 619

356 909

272 504

260 936

Eget kapital

100 894

95 830

103 401

91 771

82 778

Resultat efter finansiella poster

Soliditet

26,9%

27,6%

29,0%

33,7%

31,9%

Orealiserade värden
aktieportfölj

23 409

22 296

20 411

11 602

3 840

1 072

1 051

1 001

837

847

Medelantalet
anställda

År 2016 utgör ytterligare ett år med
stark egen tillväxt, som skett inom
ramen för ett positivt resultat efter
finansiella poster. Styrelsens inriktning är att även verksamhetens operativa ekonomiska resultat exklusive
gåvor, bidrag och finansiell avkastning skall vara positivt. Som enskild
aktör är Bräcke diakoni starkt beroende av att ha resurser till 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. Sammantaget har de
etablerade verksamhetsenheterna
ett operativt resultat för 2016 som
visar ett litet överskott. Så har varit
fallet i ett antal år. 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 således av ett fortsatt substantiellt
forskningsstöd till vår delägda Ersta
Sköndal Bräcke högskola, egna projektmedel i olika utvecklingssatsningar och vårt fortsatta engagemang
i att driva våra två barnhabiliteringskliniker Si Tu i Rumänien.
Kassaflödet från verksamheten är
fortsatt positivt. Stiftelsen fortsätter att som huvudregel finansiera
löpande återinvesteringar i anläggningstillgångar med egna medel.
Expansionen i flera verksamheter
samt investeringar i samband med
nyetablering och övertag har under
2016 inneburit ett behov av att öka
finansieringen – både av rörelsekapital och investeringsmedel. Stiftelsen
har därför ökat löpande kreditram
under året. Den externa finansieringen i koncernen i samband med de
förvärv som tidigare gjorts amorteras
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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
2016 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 2016
har portföljerna som helhet haft en
avkastning på 7,0% (jmf.index 8,2%).
Året har präglats av fortsatt stark
börsutveckling – både i Sverige och
globalt – kopplad till historiskt extremt
låga räntenivåer.

Riskbedömning

Stiftelsens verksamhet bedrivs idag
inom områden där konkurrensutsatta
upphandlingar med korta löptider
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 2016
fortsatt arbeta med en organisationsövergripande riskanalys, som utöver
ovan nämnda omvärldsfaktorer också
fokuserar bl a kompetensförsörjning,
strategiska satsningar inom IT-om-

rådet (bl a säkerhet och nytt EUdirektiv) samt effektiv hantering av
gemensamma resurser.
Flera av stiftelsens enheter bedriver
verksamheter med människor som
lever i utsatthet och stundtals med
utåtagerande beteende. Det kan
innebära risker för dem själva och
för omgivningen, inklusive våra medarbetare. Därför är de verksamhetsspecifika lokala riskanalyserna – och
handlingsplaner knutna till dessa
– viktiga verktyg för att i görligaste
mån kunna identifiera och förebygga
sådana risker.

Forskning och utveckling

Som delägare i Ersta Sköndal Bräcke
högskola drivs utbildnings- och forskningsverksamhet primärt i högskolans regi. Stiftelsen lämnar ett
betydande forskningsstöd till projekt
och studier som drivs av högskolan.
Delägarskapet är en strategiskt långsiktig satsning med stor potential till
fortsatt utveckling. Forskningen sker
självfallet med full akademisk självständighet för högskolan.
Stiftelsen har också under året fortsatt verka inom ett breddat forskningssamarbete med flera olika
högskolor och institut bl a Chalmers,
Sahlgrenska, Jönköping University,
Karlstad universitet, Högskolan i
Borås, Studieförbundet Näringsliv
och Samhälle (SNS) och Famna. Från
Vinnova har Bräcke diakoni beviljats
anslag för följeforskning av IOP Ensamkommande Göteborg samt för
innovativa utvecklingsprojekt om
personcentrerad dokumentation och
uppföljning. Flera av våra utvecklingssatsningar ligger inom området
digitalisering och eHälsa, där bl a

positiva resultat kring behandlingen
av fantomsmärta på vårt Rehabcenter
Sfären med hjälp av artificiell intelligens och VR-teknik publicerats i
The Lancet.

Kvalitet och miljö

Under året har vi i vårt systematiska
kvalitetsarbete fortsatt att bygga
upp vårt gemensamma ledningssystem. Med Äldreomsorgen som
pilotområde har vi uppgraderat både
processer och IT-plattform för ett
effektivare arbetssätt. Kvalitetsorganisationen – som byggts ut markant
under senare år – har utvecklat arbetsformer och samordning. Stiftelsens interna kvalitetsutvecklingsplattform ”Förbättringskraft” har under
året drivit 19 kvalitetsförbättringsprojekt. Sedan starten har nu över
80 förbättringsprojekt genomförts,
med drygt 400 medarbetare som
deltagare. Avdelningen fortsätter att
utveckla organisationens samlade
kompetens och förbättra samverkan
mellan olika verksamheter och lokala
enheter, och är en viktig resurs för
stiftelsens proaktiva samverkan med
regionala och nationella aktörer inom
vård- och omsorgsområdet.
Moderstiftelsens verksamheter är
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljöarbetet fokuserar våra
huvudsakliga påverkansområden
avfall, energi och transporter. Vi sätter 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.
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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.

Medarbetare

Inom få andra samhällsområden är
medarbetarna av så avgörande betydelse som inom vård och omsorg.
Hos Bräcke diakoni kan man säga
att samspelet mellan medarbetarna
och de individer vi verkar för är själva
verksamheten. Vi har ett stort antal
medarbetare som möter många
människor varje dag, och hur de upplever sin arbetssituation är av stor
betydelse. Under året har vi genomfört en medarbetarenkät i delvis nytt
format. Enkäten visar på ett antal förbättringsområden vi behöver arbeta
vidare med – bl a kring tydliga målformuleringar och stress – men också
på ett engagemang och en glädjande
stolthet över Bräcke diakoni som
arbetsgivare som ligger långt över
jämförelsedata i branschen.
Vi har under året fortsatt bygga ut
vår egen kompetensutvecklingsplattform Speranza. Vi har förändrat
introduktionsutbildningen av alla
nyanställda, kompletterat med fler
basutbildningar inom viktiga områden samt gett fler medarbetare
möjlighet att specialistutbilda sig
med stöd. Vi har också – vilket redan
nämnts – gjort en stor satsning med

att gemensamt definiera en ”Medarbetarskapsidé” som vi vill bygga
vidare på.

• ta en längre strategisk utblick över
stiftelsens utveckling de kommande
10–15 åren

Stiftelsens verksamheter är personalintensiva, och vi verkar inom en
sektor med stora framtida rekryteringsutmaningar. Redan idag är läkarbristen kännbar och sjuksköterskor,
psykologer och socionomer 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 Bräcke högskola – och
ett aktivt arbete bland studenter
kommer fortsätta öka i betydelse.

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. Det innefattar att
också att växa i volym och närvaro. Vi
är fast beslutna att Bräcke diakoni ska
ta sin del av ansvaret. Det innebär ett
fortsatt kombinerat fokus på kvalitetsutveckling och tillväxt. Vår typ av organisationer har utifrån värderingar
och historia särskilda förutsättningar
att bidra med balanserad hållbar
utveckling – socialt, ekonomiskt och
miljömässigt. Bräcke diakoni har en
övertygelse att vår värdegrund tillsammans med våra medarbetares
engagemang och professionella
kompetens har en viktig roll att fylla
i arbetet för ”Ett medmänskligare
samhälle”.

Framtida utveckling

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

Eget kapital
Koncern

Eget kapital 2016-01-01
Omföring föregående års resultat

Fondkapital

Balanserad
vinst m.m.

Ändamålsbestämda
medel

Totalt eget
kapital

70 362

1 172

24 296

95 830

-2 648

3 760
-1 112

3 760
-3 760

5 584

5 584

Årets resultat
Kapitalisering av gåvor

170

170

Ianspråktaget ur fonder

-690

-690

23 776

100 894

Eget kapital 2016-12-31

67 715

9 404

Moderstiftelsen
Fondkapital

Balanserad
vinst m.m.

Ändamålsbestämda
medel

Totalt eget
kapital

Eget kapital 2016-01-01

70 362

-2 648

24 296

92 010

Omföring föregående års resultat

-2 648

2 648

Årets resultat

0

3 891

3 891

Kapitalisering av gåvor

170

170

Ianspråktaget ur fonder

-690

-690

23 776

95 382

Eget kapital 2016-12-31

67 715

3 891

Koncernens och moderstiftelsens resultat och ställning per 31 december 2016
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser
med tillhörande noter.

• 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
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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 immateriella tillgångar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
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
Skatt
Årets resultat

3
4
5

6, 7
8
9
10,11

12
29
13
13
13
14

Koncern
2016
2015

Moderstiftelse
2016
2015

786 664
3 335
21 847
130
811 975

631 265
3 335
17 751
130
652 481

-250 850
-546 347
-6 333
-11 792
-3 347

717 193
2 471
20 879
375
740 918

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

-224 678
-423 270
-179
-11 312
-6 958

564 682
2 471
18 411
375
585 939

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

4 472
736
7 667
41
-1 959
7 610
-2 026

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

4 472
0
7 667
33
-1 323
3 891
0

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

5 584

-3 760

3 891

-2 648

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Koncern
2016
2015

Moderstiftelse
2016
2015

9
9

475
42 645
43 120

654
48 799
49 453

475
0
475

654
0
654

10
10
11

80 979
2 130
24 040
107 149

82 958
1 577
10 713
95 248

80 979
2 130
22 642
105 751

82 958
1 577
9 435
93 970

27
28
16
17

0
4 948
1 095
101 532
200
3 058
110 833

0
4 112
1 095
102 710
200
3 058
111 175

2 850
850
1 095
101 532
200
3 058
109 585

2 850
750
1 095
102 710
200
3 058
110 663

261 102

255 876

215 811

205 287

64 708
0
5 491
0
20 825
91 024

50 993
0
3 658
344
15 972
70 967

51 797
7 188
4 823
0
20 572
84 380

36 864
7 212
2 658
0
15 850
62 584

22 783

19 776

8 365

9 404

Summa omsättningstillgångar

113 808

90 743

92 745

71 988

Summa tillgångar

374 910

346 619

308 556

277 275

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Pågående nyanläggning
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga värdepapper
Lån
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar

18

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Övriga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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20
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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 40.000 tkr)
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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(Belopp i tusental kr)

Not

Koncern
2016
2015
67 715
23 776
3 819
0
5 584
100 894

21

24

22

19
20

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

Moderstiftelse
2016
2015
67 715
23 776
0
0
3 891
95 382

70 362
24 296
0
0
-2 648
92 010

1 716
73 048
74 764

1 275
73 048
74 323

0
73 048
73 048

0
73 048
73 048

79 952
120
80 072

86 314
120
86 434

36 639
120
36 759

37 752
120
37 872

11 113
8 240
24 151
355
16 187
59 134
119 180

1 247
0
22 338
0
14 327
52 120
90 032

11 113
8 240
20 998
271
14 499
48 246
103 367

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

374 910

346 619

308 556

277 275

Not
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

Koncern
2016
2015

Moderstiftelse
2016
2015

-3 347
18 125
-520
-2 047
12 211

-10 924
16 635
74
-697
5 088

-6 958
11 491
-520
0
4 013

-10 832
10 221
74
0
-537

-21 005
22 319
1 314

-3 350
5 049
1 699

-21 796
20 783
-1 013

-13
713
700

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning

13 525

6 787

3 000

163

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

4 472
7 708
-1 959
10 221

1 478
8 130
-2 334
7 274

4 472
7 700
-1 323
10 849

1 478
8 128
-1 422
8 184

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 746

14 061

13 849

8 347

-100
-23 693
1 178
-22 615

0
-11 633
2 833
-8 800

-100
-23 093
1 178
-22 015

0
-11 572
3 889
-7 683

Finansieringsverksamheten
Återbetalning aktieägartillskott
Amortering av skuld
Förändring checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

0
-6 363
8 240
1 877
3 007

400
-4 738
0
-4 338
923

0
-1 113
8 240
7 127
-1 039

0
-800
0
-800
-136

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

19 776
22 783
3 007

18 853
19 776
923

9 404
8 365
-1 039

9 540
9 404
-136

23

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

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10,11
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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.

Koncernredovisning

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.
Uppgifter om koncernföretag finns i
not 27 Andelar i koncernföretag. 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 anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet.
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.

Redovisning av 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”.

Stiftelsens pensionsskuld är inte tryggad enligt reglerna i Tryggandelagen.
Fullgörandet garanteras på annat sätt
av de västsvenska sjukvårdshuvudmännen.		

Leasingavtal

Skulden är inte fullt ut nuvärdesberäknad utifrån rådande räntenivåer.
KPA:s prognos visar att skulden inom
3 år är lägre än den idag bokförda.
				
Övriga pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda och redovisas som en kostnad det år pensionen
tjänas in.

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.

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 skattesat-

ser 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.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

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.
Moderföretagets 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.

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,
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Försäljningskostnader och Administrationskostnader. Koncernens mark
har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 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 och låneskulder.
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
12 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
12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
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 värdepapper, som redovisas som långfristiga
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anläggningstillgångar. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet.
Det innebär att vid prövning av lägsta
värdets 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.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Avsättningar

Bokslutsdispositioner

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 12 månader. Den ökning av avsättningen som
beror på att tid förflyter redovisas
som räntekostnad.

Samma redovisnings-och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget
som i koncernen, förutom i de fall
som anges nedan.
Förändringar av obeskattade reserver
redovisas som bokslutsdispositioner
i resultaträkningen. Koncernbidrag
redovisas som bokslutsdispositioner.
Koncernbidrag som lämnas till ett
dotterföretag redovisas dock som en
ökning av andelens redovisade värde.

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 företaget, 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 3 månader från
anskaffningstidpunkten. Spärrade
medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten.

Verksamheten i siffror · Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016

53

Not 2 Uppskattningar
och bedömningar
Uppskjuten skattefordran

Framtida förändringar av skattelagstiftningar påverkar stiftelsens framtida skattemässiga vinster och därmed
möjligheten att utnyttja uppskjuten
skattefordran på underskottsavdrag.
Per 31 december 2016 redovisades
1 095 tkr som uppskjuten skattefordran baserat på en försiktig prog-

Not 5 Bidrag
nos av framtida skattemässiga vinster
da löneökningar, personalomsättning
de kommande tre åren.
och dödlighetstal. Pensionsskulden
					är per 2016-12-31 fullt nuvärdesAvsättning till pensionsskuld
beräknad utifrån rådande räntenivåer.
I den aktuariella beräkningen av
KPA:s prognos visar att skulden inom
pensionsåtaganden görs ett antal
tre år är lägre än den idag bokförda,
bedömningar för att fastställa rimliga
varför bedömning har gjorts att penantaganden. De mest väsentliga anta- sionsskulden är tillräckligt upptagen.
ganden är diskonteringsränta, framti					

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Koncern
2016
2015
252 162
299 041
293 812
215 202
195 204
140 046
45 486
62 904
786 664
717 193

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

Moderstiftelse
2016
2015
96 286
145 980
293 812
215 202
195 204
140 046
45 963
63 454
631 265
564 682

Not 4 Gåvor och kollekter

Gåvor och kollekter erhållna under året
Kapitalisering av gåvor m m
Ianspråktaget ur fonder m m
Totalt
Volontärarbete antal personer
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Koncern
2016
2015
349
222
173
42
86
48
608
312

Moderstiftelse
2016
2015
254
155
173
42
86
48
513
245

Koncern
2016
2015
27 141
16 905
72 035
77 276
27 764
34 466

Moderstiftelse
2016
2015
24 484
14 242
69 287
44 601
27 764
0

Not 7 Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.		

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

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

Moderstiftelse
2016
2015
8 212
7 242
9 539
11 169
17 751
18 411

Not 6 Arvoden och kostnadsersättning för revision

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övrigt
Totalt

Nedan specificeras koncernens verksamheter. Uppdelning efter verksamhetsgren.

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

Arbetsmarknadsbidrag
Projektmedel
Totalt

Koncern
2016
2015
9 012
7 958
12 835
12 921
21 847
20 879

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 2025-09-30 för moderstiftelsen och till 2019-10-31 för Bräcke diakoni Stockholm AB.				
			
Koncern
2016
2015
2 815
2 396
-170
-7
690
82
3 335
2 471
67

73

Moderstiftelse
2016
2015
2 815
2 396
-170
-7
690
82
3 335
2 471
67

				

73
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Not 8 Medelantal anställda,
löner och ersättningar

Not 9 Immateriella tillgångar

Nedan specificeras Bräcke diakonis anställda.

Medelantalet anställda har varit
Varav män

Koncern
2016
2015
1072
1051
191
180

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
varav pensionskostnader

Moderstiftelse
2016
2015
664
663
144
129

7
3
8
4

7
3
8
4

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

1 745
(400)

1 556
(369)

1 745
(400)

1 556
(369)

Övriga anställda
Löner och ersättningar
varav pensionskostnader

410 205
(32 379)

394 272
(30 932)

317 054
(25 996)

299 743
(24 981)

Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Summa styrelse och övriga

125 355
(7 630)
537 305

115 541
(7 406)
511 369

96 486
(6 193)
415 285

89 395
(5 962)
390 694

Avtal om avgångsvederlag
För direktor i Stiftelsen har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. Avtalet avser endast uppsägning från Stiftelsens sida.
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Koncern
2016
2015
892
892
0
0
892
892

Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderstiftelse
2016
2015
892
892
0
0
892
892

-238
-179
-417
475

-60
-178
-238
654

-238
-179
-417
475

-60
-178
-238
654

475

654

475

654

61 543
0
0
61 543

65 898
0
-4 355
61 543

0
0
0
0

0
0
0
0

-12 744
-6 154
-18 898
42 645

-6 590
-6 154
-12 744
48 799

0
0
0
0

0
0
0
0

42 645

48 799

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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Not 10 Fastigheter

Not 11 Inventarier

Bokfört värde
Byggnader
Pågående nyanläggning
Byggnadsinventarier
Mark
Markanläggningar
Summa bokfört värde

Koncern
2016
2015
73 245
73 380
2 130
1 577
5 201
6 954
1
1
2 532
2 623
83 109
84 535

Moderstiftelse
2016
2015
73 245
73 380
2 130
1 577
5 201
6 954
1
1
2 532
2 623
83 109
84 535

Specifikation
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

235 360
5 769
241 129

227 778
7 582
235 360

235 360
5 769
241 129

227 778
7 582
235 360

-150 825

-144 827

-150 825

-144 827

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-7 195

-5 998

-7 195

-5 998

-158 020

-150 825

-158 020

-150 825

Utgående planenligt restvärde

83 109

84 535

83 109

84 535

Bokfört värde byggnader

83 109

84 535

83 109

84 535

310 000

310 000

310 000

310 000

7 824

7 392

7 824

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 innebär att värderingsobjektet jämförs
med sålda fastigheter med liknande
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Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncern
2016
2015
53 757
51 239
17 924
4 029
-493
-1 184
0
-327
71 188
53 757

Moderstiftelse
2016
2015
51 407
49 735
17 324
2 856
-493
-1 184
0
0
68 238
51 407

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

-43 044
0
-4 597
493
-47 148
24 040

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

-41 972
0
-4 117
493
-45 596
22 642

-39 436
0
-3 670
1 134
-41 972
9 435

24 040

10 713

22 642

9 435

Bokfört värde inventarier

Anskaffningar av inventarier och programvara av mindre värde eller kort varaktighet samt programvara i moderstiftelsen				
har kostnadsförts med 5 064 tkr (3 846 tkr). Inventarier och programvara har hyrts för 4 820 tkr (4 603 tkr).						
Avskrivningstider för inventarier är 3–5 år.
						

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 12 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 kapital har resulterat i en omklassificering mellan bundet och fritt eget
kapital. Flera av de oregistrerade är
avslutade under åren 2014–2016,
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
2016
2015
904
838
4 473
4 175
7 063
6 541
3 461
3 206
0
0
0
598
0
564
38 802
35 921
22 821
21 127
31 240
28 921
1 594
1 477
0
423
0
2 122
1 840
1 706
2 162
2 004
0
606

Totalt

114 360

110 229

Marknadsvärde

118 855

116 548

Orealiserat värde

4 495

6 319

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

4 460

4 472
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Not 13 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
2016
2015
12
35
477
638
7 178
7 405
7 667
8 078

41
1 959

52
2 334

Moderstiftelse
2016
2015
12
35
477
638
7 178
7 405
7 667
8 078

33
1 322

50
1 422

Not 14 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Koncern
2016
2015
2 026
1 166
0
0
2 026
1 166

Resultat före skatt

7 610

2 594

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 22%
Uppskjuten skatt avseende skattefordran
Ej avdragsgilla poster
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

1 674
0
10
-106
8
440
2 026

571
249
110
0
16
220
1 166

Moderstiftelse
2016
2015
0
0
0
0
0
0
Moderstiftelsen har ett
tidigare underskott på
13 465 tkr och betalar
därför ingen skatt.
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Not 15 Fordringar hos
koncernföretag			

Not 18 Bostadsrätter
Moderstiftelse
2016
2015
7 212
6719
0
501
-24
-8

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

7 188

7 212

Not 16 Uppskjutna skattefordringar		
Outnyttjat underskottsavdrag
Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen

Koncern
2016
2015
1 095
1 095
1 095
1 095

Moderstiftelse
2016
2015
1 095
1 095
1 095
1 095

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper

Marknadsvärde
Orealiserat värde
Summa bokfört värde
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Koncern
2016
2015
3 058
3 058
3 058
3 058

Moderstiftelse
2016
2015
3 058
3 058
3 058
3 058

Koncern
2016
2015
791
1 672
3 817
3 748
4 608
5 420

Moderstiftelse
2016
2015
770
1 622
3 817
3 748
4 587
5 370

Koncern
2016
2015
0
37
201
959
2 505
2 893
9 002
6 273
6 132
5 335
2 985
475
20 825
15 972

Moderstiftelse
2016
2015
0
37
201
959
2 252
2 771
9 002
6 273
6 132
5 335
2 985
475
20 572
15 850

Not 19 Övriga skulder
– beviljade medel
Projektanslag – återbetalningsskyldiga
Projektanslag – ej återbetalningskyldiga
Totalt

Not 20 Interimsfordringar
och interimsskulder		

Not 17 Andra långfristiga
värdepapper		
Aktier – bokfört värde
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen
Aktiefonder

Bokfört värde
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

Koncern
2016
2015
1 189
350
74 694
73 677
75 883
74 027

Moderstiftelse
2016
2015
1 189
350
74 694
73 677
75 883
74 027

25 649
25 649

28 683
28 683

25 649
25 649

28 683
28 683

124 941

125 006

124 941

125 006

23 409

22 296

23 409

22 296

101 532

102 710

101 532

102 710

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter värdepapper
Förutbetalda hyror
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år
Ersättning för vårdcentraler
Upplupna intäkter
Övriga poster
Totalt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Övertidsskuld
Upplupna arvoden, löner, mm
Upplupna sociala avgifter
Outnyttjade externa fondmedel
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år
Övriga poster
Totalt

29 642
1 791
6 569
10 385
1 901
3 523
5 323
59 134

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

24 204
1 442
4 184
8 193
1 901
3 523
4 799
48 246

20 294
1 084
5 803
6 614
2 190
2 207
2 266
40 458
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Not 21 Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser		
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

Nyttjad per 31/12
Beviljad kredit

Not 25 Ställda säkerheter
och eventualförpliktelser
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.
			
.

Koncern
2016
2015
8 240
0
40 000
20 000

Moderstiftelse
2016
2015
8 240
0
40 000
20 000

Koncern
2016
2015
18 125
16 260
0
375
18 125
16 635

Moderstiftelse
2016
2015
11 491
9 846
0
375
11 491
10 221

Koncern
2016
2015
30 289
20 102
49 663
66 212
79 952
86 314

Moderstiftelse
2016
2015
4 039
4 352
32 600
33 400
36 639
37 752

Not 23 Justeringar för poster
som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar, utrangering, nedskrivning
Vinst/förlust vid försäljning anläggningstillgångar
Totalt

Not 24 Långfristiga skulder

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

Fastighetsinteckningar
Eventualförpliktelser
Totalt

Moderstiftelse
2016
2015
87 500
87 500
0
0
87 500
87 500

Koncern
2016
2015
22 783
19 776
22 783
19 776

Moderstiftelse
2016
2015
8 365
9 404
8 365
9 404

Not 26 Likvida medel

Banktillgodohavande
Totalt

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
			

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Bokfört värde
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Koncern
2016
2015
87 500
87 500
0
0
87 500
87 500

Bräcke diakoni
Vårdcentralen Centralhälsan AB
Org nr: 556918-7718
Säte: Göteborg
			
Kapitalandel
100%
Röstandel
100%
Bokfört värde 2 750
Antal andelar 500

Bräcke diakoni 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
2016
2015
0
0
0
0
0
0
0

0

Moderstiftelse
2016
2015
2 850
2 850
0
0
2 850
2 850
2 850

2 850
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Not 28 Andelar i intresseföretag

Göteborg den 7 april 2017				

					
					
					
Ionie Oskarson					
Ordförande					
					
					
					
Björn Fogelmark
Elisabeth Hjalmarsson
Eva Karlsson

Stiftelsen Bräcke diakoni är delägare
i Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
och från september 2016 är Stiftelsen
Bräcke diakoni delägare i Fairways
Engagemangsboende AB.
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Org.nr.: 556688-5280
Säte: Stockholm
			
Kapitalandel
20%
Röstandel
20%
Bokfört värde 750
Antal andelar 7 500

Fairways Engagemangsboende AB
Org.nr.: 559067-3629
Säte: Göteborg
			
Kapitalandel
50%
Röstandel
50%
Bokfört värde 100
Antal andelar 100

Ingående anskaffningsvärden

Bengt Sallerfors
Thomas Söderberg
		

Koncern
2016
2015
4 112
3 456

Moderstiftelse
2016
2015
750
1 150

Inköp/aktieägartillskott/resultatandel
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

836
4 948

656
4 112

100
850

-400
750

Bokfört värde

4 948

4 112

850

750

Martin Ärnlöv
Direktor

						
		

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 april 2017

			

						
				
Bill Romanus
Klas Björnsson		
Lekmannarevisor
Auktoriserad revisor		

Not 29 Händelser efter
räkenskapsårets utgång
Inga betydande händelser som påverkar bedömningen av föreliggande
årsredovisning har inträffat efter
årsskiftet fram till avgivandet av årsredovisningen.				
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Förteckning över styrelsen
Förteckning på förtroendevalda
aktuella vid tryckningen av årsredovisningen.

Sekreterare

Styrelsen

Sammankallande
Kerstin Alberius, fd VGR

Ordförande
Ionie Oskarson, Fjärås

Ledamöter

Björn Fogelmark, Göteborg
Elisabeth Hjalmarsson, Stockholm
Eva Karlsson, Sävedalen
Bengt Sallerfors, Lund
Thomas Söderberg, Falun
Martin Ärnlöv, direktor/VD, Göteborg

Erik Zaar, marknadschef

Nomineringskommittén

Ledamöter

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

Revisorer

Klas Björnsson, auktoriserad revisor
Bill Romanus

Stadgar
§ 1 Ändamål

Stiftelsen Bräcke diakoni, som är en
ideell stiftelse inom Svenska kyrkans
ram, har till uppgift
– att till kyrkliga tjänster utbilda 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. Stiftelsens högsta tjänsteman – direktor
– skall ingå i styrelsen. Ledamöterna
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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.
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke diakoni, org.nr. 857200-3104
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Stiftelsen Bräcke diakoni för år
2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för
moderstiftelsen och för koncernen
fastställs.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs

närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret
för den andra informationen. Den
andra informationen består av verksamhetsberättelsen men innefattar
inte årsredovisningen och koncernredovisningen samt min revisionsberättelse avseende dessa.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan
och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncern-
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redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har
utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om

styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt
International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
och som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA
använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen.
Dessutom:
 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av
intern kontroll.
 skaffar jag mig en förståelse av den
del av stiftelsens interna kontroll som
har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
 utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 drar jag en slutsats om lämpligheten
i att styrelsen använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att
en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
 utvärderar jag den övergripande
presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om
bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
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Lekmannarevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt
stiftelselagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen
och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande
bild av stiftelsen resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för Stiftelsen Bräcke diakoni för år 2016.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen enligt stiftelselagen och
stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen
av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
 företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl
för entledigande, eller
 på något annat sätt handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande

Göteborg den 7 april 2017

Vi är också med

Bill Romanus
Förtroendevald revisor

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor

Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder
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Vi är en del av
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.

Utbildning har varit grundläggande för oss ända sedan starten 1923.
Och 2010 blev vi delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. På så sätt
bidrar vi till forskning och utbildning som kommer många till nytta
– bl a ämnen som vårdvetenskap, diakoni, palliativ vård och etikfrågor.

Nystartade under 2016 är Hotell Falköping och Teaterbaren våra
nyaste tillskott. Med plats för många nya gäster som vill äta, sova och
konferera kan vi skapa en helt egen arena för större möten och sammankomster – för ett medmänskligare samhälle.

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.

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 i
Göteborg. Genom föredrag på arenan kan vi göra vår röst hörd i flera
nya sammanhang.

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

Miljödiplomering
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. Att vi dessutom
är med i Smultronställen, Svenska
Spahotell och Svenska Möten visar
att vi inte bara håller måttet – vi har
något alldeles extra.

För att förbättra förutsättningarna för rumänska barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar startade vi habiliteringen Si Tu i Constanta
1997 och i Brasov 2016. Träning och specialundervisning för barnen
– integration och attitydförändring för samhället.
372 405
HOTELL
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Nya byggstenar
Från stadsdelar ner till de minsta atomer – allt i
vår värld består av delar, som tillsammans skapar
något större. Likadant är det hos oss. Alla personer
som rör sig i våra verksamheter, alla metoder och
kunskaper, alla områden och sammanhang är det
som skapar Bräcke diakoni.

76 Bräcke diakoni · Årsredovisning 2016

Vi bildas och ombildas kontinuerligt, allteftersom
byggstenar byts ut eller ändrar form. Ibland tar vi lite
extra stora skutt – och du kommer höra talas om ett
och annat ”nybygge” under 2017. Men grunden vi
står på är alltid densamma. Medmänsklighet.

