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Taggade  
 – med ny vision

Ett gott  
bemötande. 

Små förändringar  
– stor skillnad.

Olika behov.  
Olika drömmar.

Att se behov.
Och möjligheter.
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Vilka är vi?
Vi är idag runt 1000 medarbetare och har en bred verk-
samhet inom vård och omsorg. Våra verksamhetsområden 
är äldreomsorg, funktionshinder, hälsovård och utbildn-
ing. Bräcke Diakoni har förskola, boenden, habilitering 
och erbjuder träning för barn och ungdomar med olika 
funktionsnedsättningar i både Sverige och Rumänien. Vi 
har även vårdcentraler med allt från bvc till rehabilitering. 
Vi utför utredningar, rehabiliterar och ger arbetslivsstöd 
åt människor med eller utan fysisk och psykisk funktions-
nedsättning. Vi har också olika former av boenden för 
äldre samt erbjuder vård i livets slutskede. Genom vårt 
delägarskap i Ersta Sköndal högskola har vi en stark kopp- 
ling till forskning och utbildning.
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Under året har vi samlat vår organisationen 
under en ny vision – ”ett medmänskligare sam-
hälle”. Vi kan inte åstadkomma detta ensamma. 
Många goda krafter behövs. Men det är i själ 
och hjärta det vi vill att man ska känna när 
man kommer till oss. Och det är därför vi går 
till jobbet varje dag. I denna årsredovisning kan 
du hitta exempel på sådana uttryck, i det som 
hänt under året. 

Vinst eller inte
Under året har debattens vågor fortsatt gå höga 
kring frågan om vinst i välfärden. Jag tror att 
både idéburna och kommersiella organisationer 
– tillsammans med de offentliga – behövs i det 
framtida välfärdssamhället. Det är fel att säga 
att goda ekonomiska vinster är ett krav för att 
människor ska vilja jobba i andra organisa-
tioner än offentliga. Tusentals medarbetare hos 
Bräcke Diakoni och andra non profit-organi-
sationer bevisar motsatsen när vi går till jobbet 
varje dag. Men det är också dumt att inte ta 
vara på entreprenörskapet och tillväxtförmågan 
i det privata näringslivet. Båda behövs.  

En samhällsaktör för framtiden
Ser man till utvecklingen på senare år, är det 
tydligt att non profit-sektorn är en stark och 
outnyttjad samhällsaktör. Vi är många olika 
människor i Sverige, och vi behöver flera sort-
ers lösningar på framtidens utmaningar. 

Bräcke Diakoni har viljan att se både män-
niskan och samhället. Vi har en stark tilltro 
till den enskildes kraft och våra medarbetares 
förmåga att stödja. Vi är beredda att vara en 
ledande samhällsaktör inom vård och omsorg 
i Sverige. Vi kommer att ta vår del av ansvaret 
för ”ett medmänskligare samhälle”. 

Taggade  
 – med ny vision

Martin Ärnlöv  Direktor/VD

Kontakt
Martin Ärnlöv, direktor/VD
Tel 031-50 25 01
E-post martin.arnlov@brackediakoni.se

2012 var ett år med ny vision för Bräcke Diakoni, fortsatt välfärdsdebatt 
i samhället och många olika livsberättelser i verksamheterna.
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Affärsmässig non profit – att tänka med hjärtat
Som stiftelse har vi inga ägare som ställer krav på utdelning. 
Det ger oss möjlighet att tänka med både hjärta och hjärna. 
Vi kan göra det vi gör för att vi vill, inte för att vi måste eller 
för att tjäna pengar. Vinst hos oss leder till fortsatt utveck-
ling – så att vi kan fortsätta göra nytta även där välfärds-
systemet inte räcker till. Ett spännande och utmanande 
alternativ till både vinstdrivande och offentlig vård och 
omsorg. Eller hur?

Från ord till handling
Det är alla medarbetare som är Bräcke Diakoni, som driver 
oss framåt. Som ledstjärna för vårt fortsatta arbete, att skapa 
ett medmänskligare samhälle, har vi tillsammans tagit fram 
en handlingsplan för vad vi vill vara, sträva efter och stå för.

Handlingsplan
– diakoni i praktiken 
– en relationsbyggande kraft
– mesta möjliga kvalitet för pengarna 
– lyssna och inspirera andra
– non profit skall växa i Sverige 
– värna stoltheten hos våra yrkesgrupper

På vår hemsida kan du läsa mer om vår handlingsplan. 

Med vår nya vision vill vi göra samhället medmänskligare. Egentligen inget nytt, men nu vid-
gar vi vyerna. Fortfarande vård och omsorg, men inte bara. Vi vill och kan mer, för ännu fler. 

– Har du en funktionsnedsättning, en förälder med demens-
sjukdom eller en nära anhörig med behov av vård i livets 
slutskede? Eller behöver du stöd att komma tillbaka efter en 
svår olycka, en jobbcoach på väg mot nya utmaningar eller 
en bvc till ert nyfödda barn? 

I våra verksamheter möter vi varje dag människor med 
många olika behov, förutsättningar och drömmar, från det 
lilla till det stora i livet. Med rätt utmaningar och stöd kan 
alla växa och utvecklas. Det vet vi. Så det gäller att tänka 
både stort och nära, så att vi alltid ser just dig och kan ge 
dig det bemötande du vill ha. För alla är lika viktiga – alla. 
Tillsammans är våra medarbetare fyllda av engagemang, 
kreativitet och handlingskraft. Dessutom är vi fria från 
ekonomiska ägarintressen. Det gör skillnad.

Värdegrund med vilja och kraft
Vårt engagemang för människor har sin grund i en kristen 
människosyn. Vi vill bidra till ökad medmänsklighet och 
människors lika värde. Till oss är alla välkomna, oavsett tro 
och livsåskådning. Vi har viljan att se människan och möta 
henne med respekt. Vi har viljan att se brister i samhället 
och modet att göra något åt dem. Vi tror på människors 
kraft att förstå, hantera och skapa mening i sin livssitua-
tion. Vi tror också på våra medarbetares kraft att genom  
sitt yrkeskunnande och engagemang ge stöd till människor  
i olika livssituationer.

Non profit 
Non profit inom vård och omsorg 
växer i Sverige.
 
Ingen vinstutdelning – all vinst åter-
investeras direkt i verksamheten.

medmänskligare  
samhälle

Ett
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vård och mjukmassage. Närmare 300 medar-
betare har deltagit. Utbildningarna har varit 
mycket uppskattade och bidrar till ett medmän-
skligare samhälle. Demensutbildningen har han-
dlat om personen bakom demenssjukdomen, 
kunskap om själva sjukdomen och bemötande.

”Utbildningen har utvecklat mig och stärkt mitt 
tänkande att se behovet och bemötande i olika 
situationer.”

”Jag har fått en annan syn på mitt arbete, fått nya 
idéer, tänker på ett nytt sätt, mycket tänkvärda 
saker, bra upplägg.”

Aktiva medborgare
Omsorgen för det växande antalet äldre tillhör 
en av samhällets stora utmaningar. Och möj-
ligheter. Även äldre ska kunna vara aktiva med-
borgare. Under 2013 kommer vi att arbeta med 
att implementera en ny genomförandeplan 
som bygger på den nationella värdegrunden. 
Vi fortsätter med vårt kvalitetsarbete, ökar vår 
kompetens och utvecklar det sociala innehål-
let för våra boende. Under 2013 kommer vi  
även tack vare ett bidrag från Johanniterorden 
kunna erbjuda våra boende någon form av 
semesterresa. 

Non profit i praktiken
Vi har möjligheten att satsa på det som annars riskerar 
att hamna mellan stolarna. Att göra en insats även där 
välfärdssystemet inte räcker till. Och att göra det där lilla 
extra för människor. Insatser vi gör med egna medel, utan 
ekonomisk ersättning. Här är några exempel.

Projekt som gör skillnad
Vi är stolta över att vara med och starta Sveriges tredje 
Alzheimers café som öppnar i Alingsås och att medverka  
i ett projekt som vänder sig till barn, ungdomar och föräl-
drar i sorg. 

I ett projekt för unga vuxna som varit ensamkommande 
flyktingbarn ger vi möjlighet till både utbildning och 
praktik på våra boenden – något som berikar både prakti-
kanten, de boende och medarbetarna. Och i samarbete med 
förskolor skapar vi spännande mötesplatser över generation-
sgränserna. På flera av våra äldreboenden har vi också startat 
en ”klubb” där männen kan umgås på ett sätt som de gjort 
tidigare i livet.

Kontakt
Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef
Tel 031-50 25 31
E-post maude.kardell@brackediakoni.se Foto: Mija Rättzén-Fredriksson

Inom område Äldreomsorg & Hospice möter vi både äldre och yngre människor med 
olika behov av omsorg, vård och boendeformer. Vi möter också många nära och kära.  
Medmänsklighet för oss handlar om att se och möta varje unik människa, skapa trygghet  
– och att tänka på helheten.

Kvalitet – för livet
Under året har vi haft stort fokus på att defini-
era vad god kvalitet är inom äldreomsorgen. 
Vi har också genomfört många små konkreta 
förändringar i vardagen tillsammans med våra 
boende, gäster, närstående, volontärer och 
medarbetare. Och fortsatt implementera led-
ningssystemet i hela vår verksamhet.

Nya förutsättningar. Och möjligheter.
För de flesta av våra verksamheter rullade det 
på bra under året. En epok gick dock i graven 
i samband med att Västergården, vårt allra 
första äldreboende, avvecklades. Men genom 
nytt avtal med Göteborgs stad kommer verk-
samheten att fortsätta om än under lite andra 
former. Och vi utvecklar och utökar nu för 
fullt verksamheten för personer under 65 med 
demenssjukdom – en grupp som vi ser växer. 

Stora satsningar på kompetensutveckling
Under året har vi fortsatt med vår interna kom-
petensutveckling inom demensvård, palliativ 

Små förändringar  
– stor skillnad 

Boenden för äldre, människor i livets slutskede 
och personer under 65 med demenssjukdom.

13 enheter 

Foto: Mija Rättzén-Fredriksson
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Företag bjuder på sin tid
– och får mycket tillbaka

En tydlig önskan från våra medarbetare är att vi som organisation ska kunna 
göra mer för utsatta grupper i samhället. För detta krävs mer resurser – och det 
är resurser som vi inte alltid kan generera själva. Därför har vi under hösten 
fokuserat på att lägga grunden till ett nytt insamlingsarbete med målet att 
samla in pengar till nya uppdrag och projekt. Men även för att kunna expan-
dera och göra mer inom de vi redan har. 2013 blir vårt uppstartsår och vi ser 
med spänning fram emot resultatet.

Fundraising skall hjälpa 
oss göra mer för fler

Med den nya målsättningen att ta  
en mer aktiv del i debatten gav vi  
oss i kast med 2012. Och sakta men 
säkert känner vi att vi hörs allt mer  
i samhället. Vi har träffat många av 
de politiker vi vill ha en dialog med  
– under Almedalsveckan nådde vi fler 
än någonsin – och vi vågar göra vår 
röst hörd allt oftare. Vi börjar helt 
enkelt agera som den organisation vi 
säger att vi vill vara – och uppfattas 
också så allt mer.

Vår röst hörs

Under året hade vi en jämn 
tillströmning av volontärer till 
våra verksamheter i Göteborg 
och även en del nya volontärer 
till Uddevalla. Antalet har legat 
på omkring 45, varav dryga 30 
i Göteborg. En enkätstudie vi 
genomförde bland våra volontärer 
visade att de är mycket nöjda med 
sin tid hos oss. De flesta stan-
nar ungefär ett år, tycker att de 
möts av stor uppskattning och får 
tillräckligt med stöd och handled-
ning. Under våren samarbetade vi 
med företaget Rivista som under 
en halv arbetsdag hjälpte oss att 
lägga grunden till en hälsoträdgård 
kring vårt hospice i Göteborg. Vi 
har också arrangerat utbildningar 
för våra volontärer om t ex demens, 
Asperger och ADHD. 2013 satsar 
vi på att öka antalet volontärer  
– för ännu fler guldkanter.

Sommaren 2010 eldhärjades våra 
lokaler. De kommande åren blev 
därför starkt präglade av renoverings-
arbete. 2012 blev dock ett härligt år 
utan avbrott, med fokus på utveckling 
av verksamheten. För att stärka våra 
marknadsandelar både på konferens- 
och privatmarknaden gick vi med i 
Svenska Möten och Smultronställen. 
Och vi kommer nu att arbeta vidare 
med att bli ett fyrstjärnigt hotell och 
att möta upp Svanens nya kriterier i 
vår miljömärkning. 

Kurorten Mösseberg  
stärker sin position

Det är inte bara privatpersoner som är 
volontärer hos oss. Även företag kan 
bjuda på sin tid och göra en värdefull 
insats. En hälsoträdgård för sinnesro i 
livets slutskede var målet när Rivistas 
medarbetare lämnade kontoret den  
31 maj för en volontärdag hos oss. 
Det blev en annorlunda dag. Bland 
spadar och skottkärror syns journalis-
ter, grafiska formgivare, mediesäljare 

Volontären  
sätter guldkant

och projektledare, som klippte, kratt-
ade, grävde och röjde.

– Det här var väldigt roligt och det 
känns betydelsefullt att få göra en 
insats för Bräcke Diakoni som bedriver 
en beundransvärd verksamhet och 
som hjälper så många människor, säger 
Håkan Linger, VD för Rivista.

Foto: Niklas Maupoix 

Foto: Fredrika Essgärde

Drottningbesök
Den 12 april besökte H.M. Drott-
ningen Alingsås med första stopp hos 
oss på Äldreboendet Ginstgården, ett 
boende för personer med demenssjuk-
dom. Sedan tidigare har drottningen 
ett stort engagemang och intresse i 
frågor rörande demenssjukdomar. 
Drottningen lyssnade intresserat och 
ställde flera följdfrågor till person-
alen som visade runt både inne och 
ute. Men det var när hon träffade de 
boende som hon verkligen lyste upp. 
Alla togs i hand och några fick en liten 
pratstund i soffgruppen vid vardags-
rumsbordet. Efteråt blev det självklart 
drottningtårta. 
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Non profit i praktiken
Vi har möjligheten att satsa på det som annars 
riskerar att hamna mellan stolarna. Att göra 
en insats även där välfärdssystemet inte räcker 
till. Och att göra det där lilla extra för män-
niskor. Insatser vi gör med egna medel, utan 
ekonomisk ersättning. Här är ett exempel.

Asylförläggning i Skara
När 250 flyktingar, varav ca 100 barn, an-
lände till Migrationsverkets nyöppnade asyl-
boende i Skara under hösten ökade trycket på 
Vårdcentralen Vilan. Vårdbehoven var stora 
och enligt närområdesprincipen föll ansvaret 
på oss. Medarbetarna på vårdcentralen har 
tagit sin uppgift på stort allvar och gjort långt 
mer än vad Migrationsverket kräver för att 
dessa människor som flytt från Afghanistan, 
Ryssland, Tjetjenien, Jordanien, Irak, Iran, 
Kosovo, Eritrea, Somalia, Gambia, Serbien 
och Kosovo ska få en så bra vård som möjligt. 
Vi har även samordnat och medverkat till kläd- 
insamling, julklappar och aktiviteter tillsam-
mans med Svenska kyrkan och Röda Korset. 

Vårdcentraler i Alingsås, Falköping, Jönköping, 
Nässjö och Skara

5 enheter

Foto: Johanna Wass

Inom område Hälsa & Vård möter vi varje dag många olika männi-
skor som besöker våra vårdcentraler. Varje möte är lika viktigt. Med fler 
fasta medarbetare och större fokus på förebyggande insatser kan vi öka 
både deras trygghet och livskvalitet. Det är medmänsklighet för oss.

Våra medarbetare är nyckeln
En av de viktigaste förutsättningarna för att 
leverera medmänsklighet är våra medarbetare.  
Under året har vi ökat andelen fasta medar-
betare så att det blir lättare för oss att skapa, 
utveckla och behålla en god relation med alla 
våra patienter. Vi har också fortsatt utveckla våra 
arbetssätt och lagt grunden för ett nytt stödsys-
tem för avvikelser och förbättringar.  

Vi ser. Och gör.
Äldre förväntas arbeta allt längre och yngre kan 
ha problem att komma in på arbetsmarknaden. 
Trycket på oss människor idag skapar många 
stressrelaterade problem. Kombinationen av 
krympande resurser på både sjukhus och inom 
specialistvården ställer oss inom primärvården 
inför stora utmaningar. Problematiken blir 
både bredare och djupare. Vi kommer därför 
jobba mer med förebyggande insatser. Att 
inspirera och öka kunskapen om faktorer som 
påverkar vår hälsa som t ex kost, motion och 

alkohol. Vi kommer också i högre utsträck-
ning själva söka upp grupper med t ex diabetes, 
hypertoni och astma för att se att behandlingen 
går bra. Medmänskligheten handlar alltså även 
om att förebygga – att skapa trygghet, livs-
kvalitet och hälsa.

Vad händer nu?
Vi fortsätter att ha tillväxt inom befintlig verk-
samhet vilket för oss innebär att öka andelen 
listade patienter. Att lyckas med det är också 
ett förtroendemått för oss. Då är patienterna 
nöjda och vi gör ett bra jobb. Genom att hela 
tiden förbättra oss kommer vi se en fortsatt 
positiv utveckling av vår ekonomi.

Kontakt
Mirko Ivanovic, områdeschef
Tel 031-50 25 25, 0765-03 25 25
E-post mirko.ivanovic@brackediakoni.se

Ett gott
bemötande  
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Speranza  
Årets hälso- och friskvårdstema ”Hälsa 
dina sinnen” vill inspirera och engag-
era. Aktiviteter på temat har varit allt 
från körsång och ökad kunskap om 
våra olika sinnen till praktiska Nia-
övningar i naturen. Blodomloppet, 
som vi i flera år varit med i, engag-
erade hela 140 medarbetare i både 
Jönköping, Linköping och Göteborg. 
Och nytt för i år var vår egen motions-
tävling Motionera mera, där man 
tävlade både individuellt och i grupp. 

Hälsa dina sinnen

Processorienterat 
ledningssystem
Under året fortsatte arbetet att process-
orientera vårt ledningssystem. Vi ar-
betar aktivt med att upprätta, utveckla 
och ständigt förbättra kvaliteten i våra 
enskilda uppdrag och i organisationen 
som helhet. Vi utvärderar kontinuerligt 
det vi gör, för att säkerställa att vi lever 
upp till lagkrav och andra krav. Vi läg-
ger också stor vikt vid synpunkter och 
önskemål från kunder och intressenter. 
Ett centralt redskap för kvalitetsutveck-
ling, verksamhetsstyrning och upp-
följning är det balanserade styrkortet 
– vilket alla medarbetare är delaktiga i.

Förbättringskunskap 
i intern regi 
Under 2012 har vi satsat extra mycket 
på att förbättra oss – för dem vi finns 
till för. Vi lanserade Förbättringskraft, 
en egen intern förbättringsutbildning, 
som kompletterar den utbildning vi 
kör i samarbete med Famna (Famnas  
Värdeforum). Sju team har utbildats 
och examinerats och hela 19 förbätt-
ringsprojekt har genomförts.

Foto: Liselott Grimroth

På väg till arbetet ser du en bil vid 
sidan av vägen. Bilens ägare behö-
ver tydligen hjälp, för hon står vid 
vägrenen och vinkar. Du är ju en 
godhjärtad människa, så du hade 
gärna velat stanna och hjälpa henne. 
Men nu råkar du ju vara på väg till 
ett möte och du är redan lite sen. Du 
tröstar dig med att ”det är tanken 
som räknas”, och åker förbi.

En liknande berättelse finns i Bibeln. 
En man blir nedslagen på vägen mel-
lan Jerusalem och Jeriko. En präst 
och en levit (en sorts tempelarbetare) 
gick förbi utan att göra något, men en 
samarier stannade och hjälpte honom. 
Samarierna var ett föraktat folkslag 
som man inte väntade sig något gott 
av. Men det Jesus vill säga är att den 
som var en medmänniska var den som 
stannade och hjälpte till. Inte spelar 
det någon roll om man är av fin börd 
eller kan tala vackert – om man går 
förbi en medmänniska som behöver 
hjälp. En medmänniska är den som 
gör något. Det är inte tanken som 
räknas. Det är handlingen.

Ordet ”handla” har två betydelser. 
Oftast tänker vi kanske på det som 
vi gör när vi införskaffar ytterligare 
en bildskärmsförsedd mackapär till 
hushållet eller när vi plockar ner två 
billiga tröjor som tillverkats av indo-
nesiska barn i kundvagnen. Vi är i den 

absoluta världstoppen när det gäller 
att handla! Men att handla är ju också 
att göra något, agera. Handla för att 
bygga ett bättre samhälle, ett med-
mänskligare samhälle. Vi skulle be-
höva handla mindre av den ena sorten 
och handla mer av den andra.

Bräcke Diakoni vill handla för att ska-
pa ett medmänskligare samhälle. Men 
en organisation kan inte vara med-
mänsklig. Bara människor kan det, 

människorna som är en del av orga-
nisationen. Det är vi som ska handla. 
Det är vi som är medmänniskor! Och 
det är vi som skapar ett medmänskli-
gare samhälle. Det är inte tanken som 
räknas. Det är handlingen. 

Det är inte  
tanken som räknas

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

Under 2012 startade vi Speranza, en 
helt ny satsning på utbildning i intern 
regi, som vi är glada och stolta över 
att kunna erbjuda våra medarbetare. 
”Efter döden i olika religioner” och 
”Bemötandets möjligheter” var nam-
nen på två föreläsningar vi genom-
förde under hösten. Utvärderingarna 
visade att föreläsningarna uppskattades 
högt av medarbetarna. På sikt ska 
de flesta interna utbildningar samlas 
under Speranza-paraplyet. Allt från 
allmän kompetensutveckling och 
introduktionsutbildning till modulut-

bildningar för chefer. Då får vi bättre 
överblick över våra satsningar för att 
utveckla medarbetarnas kompetenser 
och kan rikta insatser till de områden 
där vi ser störst behov.

Idén till Speranza föddes i samband 
med den stora utbildningssatsning 
vi genomförde året innan på temat 
”Värdegrund och vision”. Medarbetar-
utbildningen har fått namnet Speranza, 
som betyder hopp på italienska, efter 
det hus vid Liseberg där hela vår verk-
samhet startade i 1923. 

– utbildning i intern regi

Foto: Ulrika Hahr Nidler 
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Non profit i praktiken
Vi har möjligheten att satsa på det som annars riskerar 
att hamna mellan stolarna. Att göra en insats även där 
välfärdssystemet inte räcker till. Och att göra det där lilla 
extra för människor. Insatser vi gör med egna medel, utan 
ekonomisk ersättning. Här är ett exempel.

Stöd till barn och ungdomar i Rumänien
Förutsättningarna för barn och ungdomar med funktions-
nedsättningar i Rumänien ser annorlunda ut än i Sverige. 
Detta vill vi vara med och ändra på. Därför startade vi stif-

telsen ”Si Tu” i Constanta, Rumänien. Där erbjuder vi allt 
från habilitering, träning och talpedagogik till psykoterapi 
och specialundervisning. Men våra medarbetare arbetar 
också aktivt med att integrera barnen både socialt och i sam-
hället, att påverka och förändra omgivningens attityder och 
att ge föräldrarna kunskap och vägledning. Drivkraften är 
att göra skillnad för dessa barn – och stödja deras utveckling 
och möjlighet till jämställdhet och delaktighet i samhället. 
Med egen kompetens och egna insamlade medel vill vi nu 
utöka verksamheten till fler ställen.

Foto: Mija Rättzén-Fredriksson

Kontakt
Elisabeth Green, områdeschef
Tel 031-50 25 04, 0704-59 66 24
E-post elisabeth.green@brackediakoni.se

Medmänsklighet för oss är att alla skall ha möjlighet att 
vara delaktiga i samhället, jämlikhet i levnadsvillkor och lika 
värde. Att få utvecklas till sin fulla potential och få möjlighet 
att använda sina resurser. Ibland räcker det stöd som finns 
inte riktigt hela vägen – för dem gör vi en viktig insats. 

Stöd till föräldrar
Under flera år har vi sett ett behov av att stötta och avlasta 
familjer som har barn med funktionsnedsättning. Genom 
projektet Personlig koordinator kan vi fungera som en länk 
till samhällets stöd och samordna de många aktörer som 
finns runt familjen. Projektet har nu börjat sitt arbete till-
sammans med de första familjerna. Under året har ett annat 
projekt, Föräldrastödsprojektet, bjudit in föräldrar till tema-
helger på Kurorten Mösseberg. Där har de bl a fått träffa 
andra i liknande situation, lyssnat till inspirerande föreläsn-
ingar och samtidigt fått möjlighet att vila och återhämta sig. 
Allt för att bättre kunna stötta sina ungdomar i vuxenbli-
vandet. Både Personlig koordinator och Föräldrastödspro-
jektet väckte stor uppmärksamhet under Almedalsveckan. 

För andra gången har vi också kört utbildningen ”Det är 
nu som räknas” som vänder sig till yrkesverksamma inom 
området. Och inte minst har vi fortsatt utbilda våra egna 
medarbetare, blivit ännu bättre på att samverka och ut-
veckla kvaliteten.

Stöd till ungdomar
Projekt praktikplatser, som syftar till att alla elever vid Riks- 
gymnasiet ska få chansen att komma ut på arbetsplatsför-
lagd praktik, har nu blivit en del av den permanenta verk-

samheten. Efter framgångarna med detta startar nu ett nytt 
treårigt arbetsmarknadsprojekt – för unga med rörelsehin-
der i kombination med andra funktionsnedsättningar och 
som har aktivitetsersättning. Båda projekten finansieras av 
Allmänna arvsfonden. Inom förskoleverksamheten startade 
också ett nytt intressant projekt – att använda surfplatta som 
pedagogiskt verktyg. 

Nya verksamheter
Ett nytt avtal har gett oss möjlighet att starta träningsverksam-
het enligt konduktiv pedagogik även i Jönköping. Vi har också 
startat ett nytt övergångs- och korttidsboende där personer 
mellan 18 och 30 år i Göteborg får träna inför eget boende.

Fortsättning följer
Vi ser att efterfrågan på boende ökar för de som har stora 
behov av insatser. Där är flexibla lösningar oerhört viktiga. 
Vi funderar också på hur vi kan erbjuda fler barn, ungdomar 
och unga vuxna våra tjänster – och vilka insatser som saknas. 
Genom ökad medicinsk kompetens och säkerhet hoppas vi 
kunna erbjuda vård och omsorg i hemlik miljö i större om-
fattning, och på så sätt minska behovet av sjukhusvård.

Inom område Barn & Ungdom möter vi barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer  
– med många olika behov, förutsättningar och drömmar. Många av dem har flerfunktions-
nedsättningar, stora medicinska omvårdnadsbehov och kommunicerar utan ord. 

Olika behov.  
Olika drömmar. 

Förskola, fritids, träning, habilitering och boenden

6 enheter
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Efter flera år med underskott har vi 
2012 ett positivt operativt resultat. 

Detta öppnar för utvecklingssats-
ningar och ger dessutom en finansiell 
säkerhetsmarginal vid t ex nedgångar  
i beläggning eller då enskilda avtal 
sägs upp. 

Vår satsning på vårdcentraler har 
tagit både tid och kostat pengar, men 
resultatet har förbättrats under året. 
Årets resultat, efter finansiella poster, 
har också påverkats av att vi lämnat 
forskningsstöd till vår delägda högsko-
la, egna projektmedel i olika utveck-
lingssatsningar och vårt engagemang 
att driva barnhabilitering i Rumänien.  

Ekonomi i balans ger  
utveckling och trygghet

Nettokassaflödet är positivt och 
övergripande är stiftelsen finansiellt 
mycket stabil. Belåningen är drygt  
40 msek. Dessutom finns en betyd-
ande värdereserv i fastighetsinnehavet. 

Avkastningen på vårt förvaltade kap-
ital har varit 8,5 %. Vi gjorde en över-
syn och har bytt förvaltningsrådgivare 
för drygt hälften av kapitalet.

Sammantaget finns det alltså goda 
ekonomiska förutsättningar att 
fortsätta utveckla verksamheten i  
linje med stiftelsens strategi. 

Nettoomsättning  
uppdelat/verksamhet 

8 % 16 %

16 %

39 %

21 %

 Hälsa & Vård 81 774 tkr
 Barn & Ungdom 82 434 tkr
 Äldreomsorg & Hospice 200 591 tkr
 Rehab & Psykiatri 108 553 tkr
 Övrig verksamhet 41 748 tkr
 515 100 tkr

Verksamhetens kostnader

 Personalkostnader 376 045 tkr
 Övriga kostnader 135 760 tkr
 Avskrivningar 10 394 tkr
 522 199 tkr

72 %

26 %

2 %

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

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna skapa ett vinnande samarbete mellan 
Bräcke Diakoni och ditt företag? 

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

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

Sedan drygt två år är Bräcke Diakoni delägare i Ersta Skön-
dal högskola (ESH). Skolan har ca 1400 studenter inom bl a 
vårdvetenskap, socialt arbete och diakoni. 

Skolans vision är att utgöra en kreativ utbildnings- och forsk-
ningsmiljö, präglad av mod och nyfikenhet, som utvecklar 
människors kunskap och färdigheter att arbeta för män-
niskors glädje, livskvalitet och rätt till ett värdigt liv. Det är 
en vision som ligger nära Bräcke Diakonis egna värderingar 
– och delägarskapet i ESH är en strategisk satsning som vi 
förväntar oss mycket av.
 
År 2012 har varit framgångsrikt för ESH. Skolan har fått 
examensrättigheter för masterexamen i vårdvetenskap och 
socialt arbete. Efter Vetenskapsrådets positiva forsknings-
omdömen under året blev ESH beviljade statligt forsk-
ningsstöd, vilket är av stor strategisk betydelse. Skolan har 
också fått nya utbildningsplatser i sjuksköterskeprogrammet.
 
På Campus Bräcke i Göteborg har två nya uppdragsutbild-
ningar startat; Socialrätt för arbetsledare och Utbildning 
i LSS. Avslutade vuxenutbildningsuppdrag, tillsammans 
med Svenska kyrkans beslut att från hösten 2014 driva 
diakonutbildningen i egen regi, har dock lett till en kraftig 
minskning av övriga utbildningsaktiviteter i Göteborg. Men 
inför kommande år har vi bl a lämnat in förslag till två nya, 
spännande doktorandprojekt. 

Forskning och utbildning som kommer många människor till nytta – det vill vi bidra till. 
De senaste åren har vi kunnat göra det genom vårt delägarskap i Ersta Sköndal högskola. 
Och 2012 har bjudit på ännu bättre förutsättningar att kunna göra mer. 

Högskola  
med glädje i fokus

Foto: Ann Ek 
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Non profit i praktiken
Vi har möjligheten att satsa på det som annars 
riskerar att hamna mellan stolarna. Att göra 
en insats även där välfärdssystemet inte räcker 
till. Och att göra det där lilla extra för män-
niskor. Insatser vi gör med egna medel, utan 
ekonomisk ersättning. Här är två exempel.

Stöd till invandrare
I ett samarbete med Bergsjöns församling och 
Stadsmissionen träffar vi nyanlända svenskar, 
personer med uppehållstillstånd i stadsdelen 
Bergsjön i Göteborg. Syftet är att stötta dem så 
att de kan få en ökad kontroll över sin tillvaro 
och ökad delaktighet och förståelse för hur 
vårt samhälle fungerar. Vi träffar personligen 
de som önskar det och svarar på frågor som rör 
arbete. Ibland har de fått information men 
inte förstått – och där kan vi göra en stor 
insats. Vi kan t ex kontakta Socialtjänsten, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för 
att få förtydligande svar. Vi erbjuder även möj-
lighet att praktisera inom våra verksamheter.

Konferens om god man och förval-
tarskap för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar 
Personliga ombud, som arbetar för att männi-
skor med psykiska funktionsnedsättningar ska 
få den hjälp och stöd de behöver i samhället, 
har under flera år uppmärksammat svårigheter, 
hinder och brister när det gäller god man och 
förvaltarskap. Befintlig lagstiftning är gam-
mal och inte alltid helt rättssäker. Under en 
fullbokad och mycket lyckad heldagskonfe-
rens, som främst riktade sig till politiker och 
tjänstemän, lyfte vi frågan om hur god man 
och förvaltarskap bör se ut för att vara i takt 
med tiden. 

Medicinsk och arbetslivsinriktad rehab, psykiatri-
boenden, daglig verksamhet och personliga ombud

7 enheter

Foto: Liselott Grimroth

Foto: Liselott Grimroth

Kontakt
Helene Mellström, områdeschef
Tel 031-50 26 94, 0732-74 65 96
e-post helene.mellstrom@brackediakoni.se

Vår nya vision om medmänsklighet handlar om att se varje 
människas egen drivkraft. Att se behov och möjligheter. 
Att stötta och utmana, mer än att hjälpa. Men också om 
kompetensen, bemötandet och engagemanget hos våra med- 
arbetare. Och att vi tillsammans kan göra mycket för de som 
hamnar mellan stolarna i vårt samhälle. 

Nya avtal. Nya verksamheter.
För de flesta av våra verksamheter rullade det på bra under 
året. Vi vann dessutom en mycket spännande upphandling  
– att starta en helt ny primärvårdsrehab för Mölndals kom-
mun. Planeringen och förberedelserna inför uppstarten 
2013 var intensiva och roliga. 

Vi startade ett nytt RehabCenter i Jönköping och påbörjade 
också arbetet med att starta ett arbetsintegrerande företag. 
Genom ett nytt avtal i Göteborg kan vi nu erbjuda daglig 
verksamhet till ännu fler människor än tidigare. 

Vi synliggör – och ökar kunskapen
För att öka kunskapen om psykiska och kognitiva funktions-
nedsättningar föreläste vi för tjänstemän från Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan och kommunen, på uppdrag 
av flera Samordningsförbund. Våra personliga ombud 
arrangerade också en stor, fullsatt konferens som lyfte frågan 
om god man och förvaltarskap i tiden. Även frågor om 

systemfel som t ex att ”myndigheters system som krockar 
kan skapa stora ekonomiska problem och lidande hos redan 
utsatta människor med psykiska funktionsnedsättningar” 
väcktes genom bl a pressaktiviteter. Vi bjöds in av arbets-
marknadsministern att lämna remissvar på ett betänkande 
inom funktionshinderpolitiken. 

Internt arbete
Internt fortsatte vårt viktiga kvalitetsarbete – att sätta ord 
på kvaliteten i våra verksamheter och att implementera vårt 
nya ledningssystem. 

Framåt
Vi ser ett behov av att göra mer för att människor med 
funktionsnedsättning skall kunna komma in på arbets-
marknaden och vara ännu mer delaktiga i vårt samhälle. Vi 
kommer därför att försöka påverka beslutsfattare, politiker 
och kommuner att upphandla fler tjänster för dessa grup-
per. Vi kommer också aktivt försöka utveckla nya tjänster. 

Inom område Rehab & Psykiatri möter vi varje dag människor med många olika behov, 
förutsättningar och drömmar. Från den som varit med om en svår olycka, mår psykiskt 
dåligt eller genomgått en cancerbehandling, till den som vill ha en jobbcoach på väg mot 
nya utmaningar. 

Att se behov.  
Och möjligheter.



    Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2012     2322    Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2012

Per Eckerdal Kerstin Alberius

Hans Ahlin Marie Fritzson

Bibbi Carlsson Björn Fogelmark

Martin Ärnlöv

Martin Ärnlöv Elisabeth Green

Maude  
Kardell-Wahlbäck Mirko Ivanovic

Helene Mellström Manuela Chierici Tilly

Mona Axelsson Erik Zaar

Vår styrelse Vår ledningsgrupp
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Styrelsen 
Styrelsen har det totala ansvaret för förvaltning och verk-
samhet. Det innebär bl a att fastställa inriktning och 
övergripande mål. Styrelsen tar övergripande beslut kring 
ekonomiska ramar och investeringar och ska kontrollera 
och följa upp verksamheten löpande. 
 
Per Eckerdal, ordförande 2008
Biskop Göteborgs Stift, fd direktor Bräcke Diakoni.

Kerstin Alberius, vice ordförande 2011
Fd stabschef VGR, styrelseuppdrag Röda Korset, Vara 
Konserthus AB m fl.

Hans Ahlin, 2008
Fd direktör Stockholms Sjukhem, styrelseuppdrag Kungliga 
Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Capellagården m fl.

Marie Fritzson, 2010
Diakon Borås Caroli församling, styrelseuppdrag Borås 
Besöksverksamhet, Pauvres Honteux.

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

Björn Fogelmark, 2011
Utvecklingsansvarig Länsförsäkringar, styrelseuppdrag 
Valnämnden Svenska kyrkan Göteborg, Wanda och Jens 
Ohlsson Stiftelse m fl.

Martin Ärnlöv, 2008
Direktor/VD, fd ekonomichef/ bitr direktor/VD, tidigare 
SKF, Akzo Nobel m fl.

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

Ledningsgruppen
Det löpande arbetet styrs genom en ledningsgrupp  
och verksamhetens enhetschefer. 

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

Elisabeth Green, områdeschef Barn & Ungdom
Specialpedagog, tidigare bl a kommunala ungdoms-
boenden och BUP.

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

Mirko Ivanovic, områdeschef Hälsa & Vård
Samhällsvetare/DIHM, tidigare bl a Previa.

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

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

Mona Axelsson, personalchef
Personalvetare, tidigare bl a Again AB.

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

Mer information finns på  
www.brackediakoni.se/om/organisation
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Verksamheten i siffror
Direktor/VD

Verksamhetsstöd

Styrelsen

Rehab & Psykiatri Äldreomsorg & HospiceBarn & Ungdom Hälsa & Vård

Ersta Sköndal högskola

6 enheter 
180 medarbetare 

13 enheter 
400 medarbetare

5 enheter 
50 medarbetare

7 enheter
120 medarbetare

Organisationsschema 

habiliteringsassistent  löneadministratör  fritidspedagog  diakon  lokalvådare  
personaladministratör fritidsledare  fastighetsskötare  logoped  kock  sjuk-
gymnast  informatör  arbetsterapeut  controller  kurator  psykolog  originalare  
läkare  personalspecialist  undersköterska  ekonomiassistent  konduktor  
växeladministratör  sjuksköterska  aktivitetspedagog  präst  boendepedagog  
receptionist  boendeassistent  socionom  vårdbiträde  IT-tekniker stödpeda-
gog  diakon  stödassistent  elektriker  dietist  handledare  MAS  vårdbiträde
projektsamordnare  forskare    

Ett axplock av alla  
yrkesroller inom vår organisation.

6 staber
45 medarbetare
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Bräcke Diakoni har sedan flera år en strategisk inriktning att 
själva och i samverkan med andra ta en aktiv och ansvarsfull 
roll i samhället. Vi har gjort det genom att använda organi-
sationens kompetens och engagemang i nya uppdrag och 
projekt. I år har stiftelsen tydliggjort inriktningen för vårt 
arbete genom visionsformuleringen ”Ett medmänskligare 
samhälle”. I anslutning till den har vi lagt fast ett antal idéer 
och handlingspunkter vi vill fokusera extra på de kommande 
åren. Visionen och agendapunkterna kommer direkt från ett 
brett arbete bland alla medarbetare som vi genomfört under 
2011–12, och syftar till att slå an tonen för en fortsatt stark 
ambition att stiftelsen ska vara en ledande samhällsaktör 
inom vård och omsorg i Sverige. 

Under året har vi etablerat RehabCenter Jönköping som en 
ny verksamhetsenhet efter en projektperiod. Vi har också 
vunnit uppdraget att bedriva primärvårdsrehab i Mölndal. 
Med stöd från Allmänna Arvsfonden har vi startat ett nytt 
metodutvecklingsprojekt, Personlig koordinator, för familjer 
som har barn med flerfunktionsnedsättning. Vi har slutfört 
det framgångsrika utvecklingsprojektet Dubbelt Utsatt som 
under flera år fokuserat på åtgärder som stödjer våldsutsatta 
kvinnor med funktionsnedsättning. Vi har påbörjat en om-
ställning av Äldreboendet Västergården som vi drivit sedan 
1950-talet. 

Styrelsen har haft en tydlig prioritering att under året 
konsolidera verksamheten ekonomiskt. Efter flera år med 
besvärande underskott har vi 2012 ett år där de etablerade 
verksamheterna sammantaget har en ekonomi i balans. Stif-
telsens framtida utvecklingssatsningar ska täckas dels av den 
operativa verksamheten, dels av kapitalavkastningen. Därför 
ser styrelsen med tillfredsställelse på årets resultatutveckling.  
  

Resultat och ställning
Stiftelsens resultat och ställning har i sammandrag utvecklats enligt nedan:

2012 2011 2010 2009 2008

Verksamhetens intäkter 515 100 496 469 455 460 330 422 264 391
Resultat efter finansiella poster -513 -13 594 -10 261 5 466 -26 499
Balansomslutning 260 936 259 992 283 020 268 140 244 900
Eget kapital 82 778 81 032 93 358 103 052 94 021
Soliditet 31,7 % 31,2 % 32,9 % 38,4 % 38,4 %
Orealiserade värden aktieportfölj 3 840 -1 209 11 617 6 015 0
Medelantalet årsanställda 847 790 752 579 529

Resultatutveckling, kassaflöde  
och finansiell ställning
Styrelsens inriktning är att 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 verksamhets-
utveckling, och behöver också ha en finansiell säkerhets-
marginal 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 stif-
telsens etablerade verksamhetsenheter nått sina resultatmål 
för 2012. Stiftelsens arbete med att driva en ”affärsmässig 
non profit” har i dessa delar visat sig framgångsrikt. Vi kan 
också konstatera att etableringen av vårdcentraler de senaste 
åren har tagit tid och kostat pengar, men att resultatet fort-
satt att förbättras under året. Årets resultat efter finansiella 
poster påverkas också av ett substantiellt forskningsstöd 
till vår delägda högskola ESH, egna projektmedel i olika 
utvecklingssatsningar och vårt fortsatta engagemang i att 
driva barnhabiliteringskliniken Si Tu i Rumänien.  

Årets nettokassaflöde är positivt, och stiftelsens invester-
ingar är finansierade ur rörelsens eget kassaflöde. Övergri-
pande är stiftelsen finansiellt mycket stabil. Belåningen är 
oförändrat drygt 40 msek i lån, utöver en ram för löpande 
rörelsekrediter på maximalt 20 msek som under året 
nyttjats enbart vid kortvariga betalningstoppar. Dess-
utom finns det en betydande värdereserv i fastighetsin-
nehavet. Sammantaget finns det alltså goda ekonomiska 
förutsättningar för att fortsätta utveckla verksamheten i 
linje med stiftelsens strategi. 
 

Ägarförhållanden 
En stiftelse har inga ägare. Stiftelsen Bräcke Diakoni är en 
organisatoriskt fristående stiftelse, men verkar ideologiskt 
inom Svenska kyrkans ram. Stiftelsen är förvaltare av och 
uppbär avkastning från ett flertal stiftelser med nära an-
knytning till Stiftelsen Bräcke Diakoni.

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 fullföljer sitt ändamål bland annat genom att
•	 utbilda	diakoner	för	Svenska	kyrkan	samt	bedriva	ut-

bildning och utveckling inom det diakonala och sociala 
området samt med anknytning till de verksamheter som 
stiftelsen bedriver. Utbildningsuppdraget bedrivs i huvud-
sak genom det aktiva delägarskapet och engagemanget i 
Ersta Sköndal högskola (ESH).  

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

•	 erbjuda	stöd	till	människor	med	funktionsnedsättningar	
genom boenden för barn och ungdom med flerfunktions-
nedsättningar samt unga vuxna med psykisk funktions-
nedsättning, habiliteringsinsatser, personligt ombud, 
arbetslivsstöd och daglig verksamhet, samt konduktiv 
pedagogik för personer med neurologiska skador. 

•	 driva	sjuk-	och	hälsovård	genom	vårdcentraler	och	olika	
former av projekt.

•	 erbjuda	resursstöd	inom	hälsovård	och	rehabilitering	
genom olika former av bl a onkologisk och neurologisk 
rehabilitering, olika medicinska och arbetslivsrelaterade 
utredningar. 

•	 driva	projekt	och	forskningsinsatser	som	syftar	till	att	
utveckla kunskap och metod.

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

Verksamheten under året
Samhällsdebatten inom området vård och omsorg avseende 
kvalitet, ägarformer, ökad mångfald och bättre tillgäng-
lighet för medborgarna har varit högt uppe på dagordnin-
gen i några år, och 2012 höjdes tonläget ytterligare. Än 
tydligare domineras debatten av vinstfrågan, bolagsformer 
och ägarstrukturer. Vi märker hur den politiska viljan att 
våga öppna för alternativa utförare i de offentliga mono-
polen generellt minskar i vinstdebattens kölvatten. Det är 
olyckligt, eftersom alla goda krafter och idéer kommer att 
behövas för att fortsätta utveckla vårt samhälle.  Hur mäter, 
följer och förbättrar vi verksamheternas kvalitet? Hur ska 
Sverige möta framtidens ökande äldreomsorgsbehov? Hur 
tacklar vi dagens tuffa samhällsutmaningar kring psykiskt 
funktionsnedsatta och sjuka? Och – i utkanten av vård 
och omsorg men med starka kopplingar till olika former 
av stödbehov – hur kan vi förbättra integrationsarbetet och 
minska ungdomsarbetslösheten? Detta är frågor som alla 
utförare är i behov av att diskutera – offentliga, kommer-
siella och idéburna. 

Förvaltningsberättelse

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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Samtliga Bräcke Diakonis verksamheter är miljödiplomer-
ade och hotell- och konferensverksamhet Kurorten Mösse-
berg är dessutom Svanencertifierad. Under året har vi upp-
daterat vår övergripande miljöutredning, som slår fast att 
Bräcke Diakonis främsta miljöpåverkan är inom områdena 
energi, transporter och avfall. Våra årliga förbättringspro-
jekt fokuserar därför på dessa. Under året har miljöarbetet 
uppmärksammats bland annat genom att Falköpings kom-
mun utsett Kurorten Mösseberg till ”Årets miljöföretag”, 
och Göteborgs stad som diplomerat vårt arbete för att öka 
antalet Fairtrade-märkta varor i staden. 

Rapport om organisationens styrning
Sedan flera år följer stiftelsen tillämpliga delar av ”Svensk 
kod för bolagsstyrning” i vår strävan att utveckla och bibe-
hålla en god organisatorisk styrning präglad av tydliga ans-
var och förtroendeskapande öppenhet. Som en del av detta 
arbete upprättas årligen en ”Rapport om organisationens 
styrning”. Rapporten återfinns i sin helhet på vår hemsida. 
Även via medlemskapet i Famna arbetar vi för öppenhet 
kring uppföljningar och i verksamheten. 

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

Framtida utveckling
Bräcke Diakoni arbetar med att möta människor. Det sker 
för att stiftelsen och våra medarbetare drivs av ett engage- 
mang och en vilja att göra skillnad för dem vi möter. Inte 
för att vi ska skapa ekonomisk avkastning eller värdetill- 
växt och inte heller för att lagar eller regler säger att vi 
måste. Styrelsen ser det som fortsatt viktigt att organisa-
tioner som vår – non profit i vård och social omsorg – tar 
sin plats i samhället. Vi är fast beslutna att Bräcke Diakoni 
ska ta sin del av ansvaret. Det innebär ett fortsatt kombi-
nerat fokus på kvalitetsutveckling och tillväxt. Och en över-
tygelse att vår värdegrund, våra medarbetares engagemang 
och professionella kompetens har en viktig roll att fylla i 
arbetet för ”ett medmänskligare samhälle”.

Kapitalförvaltning
Avseende kapitalförvaltningen – både vad gäller stiftelsen och 
de närstående avkastningsstiftelserna – upprättar styrelsen ett 
placeringsreglemente med en balanserad riskavvägning mel-
lan olika tillgångsslag för att kunna möta olika marknadslä-
gen. Placeringsreglementet ses över varje år, och baseras på en 
modellportfölj för stiftelsernas förvaltning som under 2012 
varit oförändrat sammansatt av följande delar:

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

Styrelsen utarbetar kring detta ett detaljerat placerings-
reglemente, 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 två obero-
ende externa förvaltare, och förvaltningsresultaten jämförs 
sedan med vägda index för respektive tillgångsslag. Under 
2012 har portföljerna som helhet haft en avkastning på 
8,5 % (jmf.index 8,4 %). Året har präglats av den fortsatta 
finansiella osäkerheten både i euro-området och i USA. 
Räntenivåerna är för stabila ekonomier nära nollnivån och 
därmed på historiskt låga nivåer. Aktiebörserna har gått 
ganska bra, och det sammanvägda förvaltningsresultatet 
är på en acceptabel nivå. Styrelsen har under året gjort en 
översyn av förvaltningsstrukturen, vilken inneburit ett byte 
av förvaltningsrådgivare för drygt hälften av kapitalet.   

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 orter stif-
telsen verkar 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 generellt snarare fortsatt öka än min-
ska 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 året genomfört en bredare riskanalys, 
som styrelsen avser följa årligen. Flertalet av de riskområden 
som kom fram som ett resultat av processen var välkända 
sedan tidigare, men analysen gav också nyttiga tankeställare 
kring områden som informationssäkerhet, förändringar i 
lagar och riktlinjer samt kundenkäter. Detta är punkter där 
vi nu genomför åtgärder. 

Forskning och utveckling 
Som delägare i Ersta Sköndal högskola (ESH) drivs ut-
bildnings- och forskningsverksamhet sedan 2011 i ESH:s 
regi. På Campus Bräcke leds forskningen av en professor, 
som koordinerar det lokala arbetet. Stiftelsen lämnar också 
ett betydande forskningsstöd till projekt och studier som 
leds av ESH i Stockholm. Delägarskapet är en strategiskt 
långsiktig satsning med stor potential. Stiftelsen har också 
under året breddat forskningssamarbetena ytterligare med 
projekt inom Vårdalstiftelsen, Forum för Health Policy och 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). 

Kvalitet och miljö
Under året har vi i vårt systematiska kvalitetsarbete fortsatt 
att bygga upp vårt gemensamma ledningssystem. Kvalitets-
organisationen med kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR), chefläkare samt socialt ansvarig samordnare (SAS) 
fortsätter att utveckla organisationens samlade kompetens 
och förbättra samverkan mellan olika verksamheter och 
lokala enheter. Rapportering och sammanställning av 
patientsäkerhetsarbetet fungerar bra, och styrelsen följer 
arbetet med detta. 
 
I den dagliga verksamheten har vi också intensifierat arbetet 
med kvalitetsfrågor i ett stort antal lokala kvalitetsprojekt  
– dels i samverkan med vår branschorganisation Famna 
och Qulturum och dels i vår nystartade projektmodell 
”Förbättringskraft”. Över 100 medarbetare har under året 
deltagit i sådana förbättringsteam. 
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NOT 2012 2011
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 6 79 896 80 172
Pågående nyanläggning 6 1 105 32
Inventarier 7 11 510 14 537
Summa materiella anläggningstillgångar 92 511 94 741

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 100 100
Andelar i intresseföretag 16 1 150 750
Andra långfristiga värdepapper  91 669 94 397
Lån 330 330
Bostadsrätter 10 3 058 3 058
Summa finansiella anläggningstillgångar 96 307 98 635

Summa anläggningstillgångar 188 818 193 376

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 47 425 40 557
Fordran hos intresseföretag 0 180
Övriga fordringar 1 692 3 122
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 11 052 14 651
Summa kortfristiga fordringar 60 169 58 510

Kassa och bank 11 949 8 106

Summa omsättningstillgångar 72 118 66 616

Summa tillgångar 260 936 259 992

Balansräkning
(belopp i tusentals kr)

NOT 2012 2011
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 1 515 100 496 469
Gåvor och kollekter 2 2 729 2 727
Summa verksamhetens intäkter 517 829 499 196
 
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -135 760 -137 571
Personalkostnader 4 -376 045 -366 401
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7 -10 394 -10 790
Av- och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 0 -94
Verksamhetsresultat -4 370 -15 660

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från närstående stiftelser 8 3 285 1 857
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 2 024 2 083
Övriga ränteintäker och liknande resultatposter 5 284 231
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 736 -2 105
Resultat efter finansiella poster -513 -13 594

Årets resultat -513 -13 594

Resultaträkning
(belopp i tusentals kr)
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2012 2011
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster -4 370 -15 660
Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar 10 394 10 884
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -57 -288
Förändring kapitaliserade gåvor och bidrag 2 259 1 268
Förändring pensionsavsättningar 1 633 2 081
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 859 -1 715

Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar -1 659 2 601
Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder -2 139 -6 970
Ökning (-), minskning (+) av rörelsekapital -3 798 -4 369

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning 6 061 -6 084

Finansiell avkastning
Utdelning från närstående stiftelser 3 285 1 857
Erhållen ränta och finansiell avkastning 2 308 2 314
Erlagd ränta -1 736 -2 105
Kassaflöde netto från finansiella placeringar 3 857 2 066

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 918 -4 018

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag -400 0
Avyttring dotterbolag 0 2 400
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 341 -8 902
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar 1 533 17 944
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 208 11 442

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -456 -250
Utnyttjande av checkräkningskredit 795 -5 563
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 339 -5 813

Årets kassaflöde 3 049 1 611

Likvida medel vid årets början 8 106 6 495
Likvida medel vid årets slut 11 155 8 106
Förändring 3 049 1 611

Kassaflödesanalys
(belopp i tusentals kr)

NOT 2012 2011
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fonderat kapital 12 66 115 78 029
Ändamålsbestämda gåvomedel 17 176 16 597
Årets resultat -513 -13 594
Summa eget kapital 82 778 81 032

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 13 73 048 71 415
Summa avsättningar 73 048 71 415

Långfristiga skulder 14
Skulder till kreditinstitut 41 020 42 511
Övriga skulder 520 120
Summa långfristiga skulder 41 540 42 631

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 067 33
Skulder hos intresseföretag 0 0
Checkräkningskredit (beviljat 20 000 tkr) 794 0
Leverantörsskulder 14 188 13 851
Skatteskuld 310 2 185
Övriga skulder 10 137 12 188
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 37 074 36 657
Summa kortfristiga skulder 63 570 64 914

Summa eget kapital och skulder 260 936 259 992

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 35 000 35 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
(belopp i tusentals kr)
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2012 2011
Medelantalet anställda har varit 847 790
Varav män 97 95

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

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och direktor
Löner och ersättningar 1 150 1 632
Pensionskostnader 589 581

Övriga anställda
Löner och ersättningar 264 228 257 423
Pensionskostnader 21 844 20 597
Sociala kostnader 84 042 82 681
Summa styrelse och övriga 371 853 362 914

Sjukfrånvarostatistik
Total sjukfrånvaro 5,6 % 5,0 %
– varav långtidssjukfrånvaro 2,7 % 2,3 %
– sjukfrånvaro för män 2,8 % 4,0 %
– sjukfrånvaro för kvinnor 6,1 % 5,2 %
– sjukfrånvaro anställda  –29 år 3,7 % 4,0 %
– sjukfrånvaro anställda 30–49 år 5,5 % 4,6 %
– sjukfrånvaro anställda 50 år – 7,0 % 6,2 %

2012 2011
Revisionsuppdrag och närliggande rådgivning 256 215

Not 3  
Arvoden och kostnadsersättning för revision

Not 4   
Medelantal anställda, löner och ersättningar
Nedan specificeras Stiftelsen Bräcke Diakonis  
anställda.

2012 2011
Gåvor, bidrag, kollekter erhållna under året 4 988 3 995
Kapitalisering av gåvor m m -2 331 -1 436
Ianspråktaget ur fonder m m 72 168

2 729 2 727

2012 2011
Hälsa och Vård 81 774 79 176
Barn och Ungdom 82 434 82 441
Äldreomsorg och Hospice 200 591 196 270
Rehab och Psykiatri 108 553 99 471
Övrig verksamhet 41 748 39 111

515 100 496 469

Noter
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Intäkter avseende tjänster redovisas under den 
period de utförts och varor vid leverans. Fordringar 
har redovisats till lägsta av anskaffnings- respektive 
bedömt verkligt värde. Materiella och immateri-
ella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Finansiella 
anläggningstillgångar har redovisats till det lägsta 

av anskaffnings- respektive marknadsvärde sett på 
portföljen som helhet, om annat ej anges. 

Nedskrivning av anläggningstillgångar sker vid 
bestående värdenedgång. Skulder har upptagits till 
nominella belopp. Koncernredovisning har inte  
upprättats då dotterbolaget inte haft någon verk-
samhet under 2012.

Not 1   
Nettoomsättningens fördelning 
Nedan specificeras Stiftelsen Bräcke Diakonis 
verksamheter uppdelat efter verksamhetsområde.

Not 2   
Gåvor, bidrag och kollekter 
Erhållna gåvor och bidrag redovisas som huvudregel 
som intäkt i resultaträkningen. Stiftelsen får emel-
lanåt större donationer och gåvor, som inte är 
avsedda att användas inom samma år. När så sker, 

fonderas medlen som ”Kapitalisering av gåvor m m”. 
När medlen sedan används, redovisas de på samma 
sätt under “Ianspråktaget ur fonder m m”. 
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2012 2011
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde för fastigheter där sådant åsatts. 7 274 7 274

2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 41 737 39 282
Inköp 1 730 4 604
Försäljning/utrangering 0 -2 149
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 467 41 737

Ingående avskrivningar -27 200 -22 882
Årets avskrivningar -4 757 -5 386
Försäljning/utrangering 0 1 068
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 957 -27 200
Utgående planenligt restvärde 11 510 14 537

Bokfört värde 11 510 14 537

Not 6 forts.

Merparten av fastighetsinnehavet har inget åsatt 
taxeringsvärde. Bräcke Diakoni använder följande 
avskrivningstider för fastigheter:

– Fastigheter 30–40 år 
– Värdehöjande om-/tillbyggnationer 10–30 år 
– Byggnadsinventarier 5–15 år 
– Markanläggningar 20 år

Not 7  
Inventarier

Anskaffningar av inventarier och datautrustning av 
mindre värde eller kort varaktighet samt program-
vara har kostnadsförts med 3 637 tkr ( 4 121 tkr). 
Inventarier har hyrts för 229 tkr (495 tkr).  
   
Avskrivningstider för inventarier är 3–5 år. 
 

2012 2011
Bokfört värde
Byggnader 75 198 75 710
Pågående nyanläggning 1 105 32
Byggnadsinventarier 4 534 4 284
Mark 1 1
Markanläggningar 163 177
Summa bokfört värde 81 001 80 204

Specifikation
Ingående anskaffningsvärde 208 228 207 398
Inköp 6 434 851
Utrangering 0 -21
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 214 662 208 228

Ingående avskrivningar -128 024 -122 641
Årets avskrivningar -5 637 -5 404
Utrangering 0 -21
Utgående ackumulerade avskrivningar -133 661 -128 024
Utgående planenligt restvärde 81 001 80 204

Bokfört värde byggnader 81 001 80 204

2012 2011
Utdelning 1 047 1 327
Räntor värdepapper 943 867
Realisationsresultat 34 -111

2 024 2 083
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor bank mm 284 231

Not 5 
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

Not 6 
Fastigheter
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Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation 855104-1414 Göteborg 17 180 16 446
Dagny och Torsten Noréns minne 857202-9570 Göteborg 23 514 22 507
Ragnhild Sörmans fond 855104-1513 Göteborg 1 192 1 148
Ernst Wendts donation ej reg Göteborg 358 350
Anna och Ellen Jonssons donation 855104-1612 Göteborg 1 730 1 663
Märtha Lundquist donation 855104-1711 Göteborg 1 374 1 322
Mary och Thorsten Heldes fond 857209-6256 Göteborg 1 638 1 575
Säckebäcksfonden 857200-7279 Göteborg 503 489
Totalt 92 078 88 342
Årets nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke Diakoni 
(Utdelningen görs tillgänglig för stiftelsen påföljande kalenderår)

1 447 3 285

Orealiserat värde 4 188 -931

2012 2011
Bokfört värde
Ingående anskaffningsvärde 3 058 3 058
Utgående anskaffningsvärde 3 058 3 058

2012 2011
Aktier – bokfört värde
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen 24 278 23 205
Aktiefonder 30 220 30 466
Summa aktier 54 498 53 671

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper  37 171 40 726
Summa övriga värdepapper 37 171 40 726

Marknadsvärde 95 509 93 188
Orealiserat värde 3 840 -1 209

Summa bokfört värde 91 669 94 397

Not 8 forts.

Not 9  
Andra långfristiga värdepapper

Not 10  
Bostadsrätter

Nedskrivning gjordes ej 2011 då nedgången inte bedömts vara bestående.

2012 2011
Stiftelse Org nr Säte Eget kapital
John och Jennie Anjous Minnesfond ej reg Göteborg 17 24
Biblioteksfonden ej reg Göteborg 19 25
Fr Ingeborg Emanuelssons Donation ej reg Göteborg 24 29
Gustaf Francks Fond ej reg Göteborg 17 24
Föreningen genom eget arbetes fond ej reg Göteborg 167 161
Larsson, Helge o Alida ej reg Göteborg 248 242
Osvald Lindows Fond ej reg Göteborg 178 178
Per och Alma Olssons Fond 855104-2800 Göteborg 743 745
Onämnd januari 1957 ej reg Göteborg 37 42
Paramentikens Vänners Fond ej reg Göteborg 32 38
Stipendiefonden ej reg Göteborg 182 181
Augusta Linds minne 855104-2008 Göteborg 3 403 3 243
Änkefru Elisabeth Olsson f Linds Fond ej reg Göteborg 29 35
Nils-August och Malin Svenssons minnesfond 855104-2016 Göteborg 5 329 5 106
Tjänarinnehemmet i Göteborg 855104-1810 Göteborg 2 055 1 974
Grosshandlare Robert Petterssons fond ej reg Göteborg 560 536
Hilma och Oskar Andreassons Fond ej reg Göteborg 51 56
Björckska Barnhemmets Fond ej reg Göteborg 371 362
Augusta Bernhardina Olssons Fond ej reg Göteborg 474 461
Hilda och Erik Samuelssons fond ej reg Göteborg 16 23
Helge och Alida Larssons fond 802425-6995 Göteborg 248 241
E o A Källströms Minnesfond 802424-9024 Göteborg 470 457
Makarna Alm ej reg Göteborg 132 134
Björckska Barnhemmets Stiftelse ej reg Göteborg 257 253
Stiftelsen Alice Johanssons fond ej reg Göteborg 320 314
Rolf och Marie-Louise Sörmans donation 857204-3647 Göteborg 29 210 27 958

Stiftelsernas tillgångar samförvaltas utifrån en 
långsiktig placeringspolicy med en viktning mel-
lan räntebärande värdepapper och olika former av 
aktie- och fondplaceringar. Styrelsen betraktar från 
och med 2012 alla förvaltningsresultat – oavsett 
tillgångsslag – som avkastning utifrån donatorernas 
intentioner. 

En översyn av uppdelningen av stiftelsernas bundna 
och fria egna kapital pågår. Under 2011 och 2012 
ingår dock enbart utbetald ränta och utdelning i 
disponibel nettoavkastning. 

Not 8 
Närstående stiftelser
Stiftelsen förvaltar ett flertal närstående stiftelser, 
där Stiftelsen Bräcke Diakoni har möjlighet att dis-
ponera avkastningen samt i vissa fall även kapitalet 
för stiftelsens verksamhet. Dessa medel är riktade 
mot primärt 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 ägande-
förhållande föreligger dock inte, varför någon legal 
koncernredovisning inte upprättas med Stiftelsen 
Bräcke Diakoni och de närstående stiftelserna. 
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2012 2011
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år 33 239 39 145

Not 12  
Eget kapital

Bokfört värde Fonderat kapital 
Årets resultat

Ändamåls- 
bestämda medel

Summa

Vid årets början 64 434 16 598 81 032
Årets resultat -513 0 -513
Kapitalisering av gåvor mm  (se även not 2) 1 681 650 2 331
Ianspråktaget ur fonder mm  (se även not 2) 0 -72 -72
Omklassificering 
Vid årets slut 65 602 17 176 82 778

Stiftelsen är en verksamhetsdrivande stiftelse, som 
sedan lång tid följer och redovisar sitt egna kapital 
utifrån de verksamheter som bedrivs. I stiftelsens 
redovisning finns fonderat kapital för verksamheter 
riktade mot barn och ungdomar med funktions-
nedsättning (under den hävdvunna beteckningen 

”Bräcke Östergård”), mot gamla och sjuka män-
niskor (under beteckningen ”Bräcke Västergård”) 
samt ytterligare några inriktningar. Ändamåls-
bestämda medel avser medel mottagna för specifi-
cerade ändamål. 

pensionsskuld redovisas därför inte för denna per-
sonal. Stiftelsens pensionsskuld är inte tryggad enligt 
reglerna i Tryggandelagen. Fullgörandet garanteras på 
annat sätt av de västsvenska sjukvårdshuvudmännen.

Not 13 
Pensionsskuld
Posten avser pensionsskuldsåtagande för pensions- 
rätt som intjänats till och med 1999-12-31 samt 
upplupen framtida löneskatt avseende dessa. För an-
ställda eller tidigare anställda inom äldreomsorg och 
hospice (”Bräcke Västergård”) har Göteborgs stad  
ett särskilt åtagande avseende pensioner. Någon 

Not 14 
Långfristiga skulder

2012 2011
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter värdepapper 804 439
Leverantörsfakturor avser efterföljande år 1 984 1 576
Ersättning VG-regionen för vårdcentraler 3 079 5 342
Upplupna intäkter 4 491 2 704
Förutbetald försäkring 297 293
Brand 125 3 922
Lönebidrag 173 236
Övriga poster 99 139

11 052 14 651

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner 18 375 16 695
Övertidsskuld 1 214 1 195
Upplupna arvoden, löner, mm 8 051 7 640
Upplupna sociala avgifter 6 408 6 105
Outnyttjade externa fondmedel 1 595 1 137
Reserverad utdelning Samförvaltade Stiftelser 0 376
Leverantörsfakturor ankom efterföljande år eller ofakturerade 216 1 026
Kostnad för brand 0 829
Självrisk 636 636
Övriga poster 578 1 018

37 073 36 657

Not 11  
Större periodiseringsposter
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Göteborg den 18 mars 2013

 
 Per Eckerdal 
 Ordförande

 Kerstin Alberius  Hans Ahlin Marie Fritzson 
     
 
    
 Bibbi Carlsson Björn Fogelmark  Martin Ärnlöv 
   Direktor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 mars 2013

 
 Bill Romanus 
   Klas Björnsson 
   Auktoriserad revisor

2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 100 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Bokfört värde 100 100

Not 15 
Andelar i koncernföretag
Bräcke Diakoni AB är ett vilande bolag. 

Bräcke Diakoni AB 
Org nr: 556615-2541 
Säte: Göteborg
   

Kapitalandel 100 %
Röstandel 100 %
Bokfört värde 100
Antal andelar 1 000

2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 750 750
Inköp/aktieägartillskott 400 0
Omklassificering 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 150 750

Bokfört värde 1 150 750

Not 16 
Andelar i intresseföretag
Stiftelsen Bräcke Diakoni är delägare i Ersta Sköndal 
högskola AB från september 2010   
  
Ersta Sköndal högskola AB  
Org nr: 556688-5280 
Säte: Stockholm 
   

Kapitalandel 20 %
Röstandel 20 %
Bokfört värde 1 150
Antal andelar 7 500
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§ 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 verk-
samhet 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 församlin-
gens anställda,

– att genom drivande av vårdhem eller annan verk-
samhet 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 sup-
pleanter. Stiftelsens högsta tjänsteman – Direktor  
– skall ingå i styrelsen. Ledamöterna i övrigt utses  
på en tid av högst 2 år. Avgående ledamot kan 
återväljas. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Nomineringskommitté
Styrelsen skall utse en nomineringskommitté som 
med stöd av en av styrelsen beslutad instruktion skall 
lämna förslag till styrelseledamöter och eventuella 
suppleanter. Kommittén skall bestå av 3 ledamöter. 
Styrelsen utser kommitténs ordförande.

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

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

Stadgarna godkända av Kammarkollegiet  
1999-03-26

Namnändringen godkänd av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland 2003-08-11

Stadgar
Förteckning på förtroendevalda aktuella vid  
tryckningen av årsredovisningen.

Styrelsen
Ordförande 
Per Eckerdal, Göteborg

Ledamöter 
Kerstin Alberius, Skara 
Hans Ahlin, Stockholm 
Marie Fritzson, Borås 
Bibbi Carlsson, Göteborg 
Björn Fogelmark, Göteborg 
Martin Ärnlöv, direktor/VD

Sekreterare 
Erik Zaar, marknadschef

Förteckning över styrelse m m

Nomineringskommittén
Sammankallande 
Ingmar Hesslefors, fd press-/mediaansvarig

Ledamöter 
Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus  
Ionie Oskarson, konsult

Revisorer
Klas Björnsson, auktoriserad revisor 
Bill Romanus
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Göteborg den 28 mars 2012  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bill Romanus Klas Björnsson 
  Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav  
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stif-
telsen Bräcke Diakoni för år 2012.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon 
ledamot av styrelsen handlat i strid med stiftelsela-
gen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltnin-
gen har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om 
det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat 
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnan-
det eller årsredovisningslagen.

Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke Diakoni 
Org nr 857200-3104 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen Bräcke Diakoni för år 2012.  

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprät-
ta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.  

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade 
revisorn innebär detta att denna utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-
formation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisnin-
gen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens 
interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisn-
ingsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen  
i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i  
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftels-
ens finansiella ställning per den 31 december 2012 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. 

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

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

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

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

Ej färdig

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

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

 372 405
 HOTELL

 

Vi ingår också i Bräcke Diakoni

Marknadsföring 2010-2011

Miljö och kvalitet är två viktiga ledord för 
Kurorten Mösseberg. Som ett Svanenmärkt 
hotell och medlem i Cittaslow och Tasteful 
Sweden arbetar vi hela tiden för miljövänli-
gare alternativ och närproducerade råvaror. 
Och att vi blivit utvalda av Smultronställen, 
Svenska Spahotell och Svenska Möten visar 
att vi inte bara håller måttet – vi har något 
alldeles extra.
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Under tidigt 1900-tal räckte samhällets resurser 
inte alltid till, det var så det började. 1923 
startade vår första verksamhet – att utbilda 
diakonissor, dåtidens sjuksköterskor, för att 
lindra nöden bland de fattiga i Göteborg. Men 
mycket har hänt sedan dess. Vi har utvecklat 
flera nya verksamheter och fortsätter att växa, 
även geografiskt. Vi har också varit pionjärer 
inom flera betydande områden t ex äldreom-
sorg, vård i livets slutskede och stöd för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning. 

En passionerad 90-åring,  
piggare än någonsin

Och 2013 fyller vi 90 år. Det firar vi med 90 
aktiviteter för ett medmänskligare samhälle. 
Läs mer och lämna gärna ett eget förslag på 
www.brackediakoni.se/90. Fortsättning följer  
i årsredovisning 2013.

På återhörande.


