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Viljan att se
– Vi har viljan att se individen och möta henne 

med respekt.

– Vi har viljan att se brister i samhället och  
modet att göra något åt dem. 

Vår värdegrund

Kraften att förändra
– Vi tror på individens kraft att förstå, hantera 

och skapa mening i sin livssituation.

– Vi tror på våra medarbetares kraft att genom 
sitt yrkeskunnande och engagemang ge stöd 
till människor i olika livssituationer.
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Stiftelsen Bräcke Diakonis engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Vi 
vill bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Till oss är alla 
välkomna, oavsett tro och livsåskådning. För oss är Diakoni:

Innehåll

Innehåll



55Direktor/VD har ordet

Med viljan att se.
Och kraften att förändra.

För fem år sedan satte vi upp en serie utmanande 
mål för hur Bräcke Diakoni fram till år 2012 skulle 
flytta fram positionerna markant i ett antal dimen-
sioner. Detta skulle ske med rötterna stadigt i vår 
värdegrund. En värdegrund som snart har 90 år  
på nacken (hela värdegrunden finns på sidan 3). 

Den röda tråden i den här årsredovisningen är just 
värdegrunden. Här kommer du att hitta exempel 
på vilka behov vi sett och vilka konkreta handlingar 
detta lett till. Och för att besvara frågan ”gjorde vi 
skillnad” har vi bett människorna vi jobbar för att 
själva berätta. 

Vi berättar också om andra saker som hänt under 
året. Det blir ett urval av både stora och små händ-
elser. Om första året med vår nya högskola, vad som 
hänt efter branden i vårt Kurortshotell och hur 
våra olika verksamheter utvecklats. Men först några 
inledande ord om var vi stod när året startade.

Att växa i klänningen och kostymen
Efter de senaste årens kraftiga tillväxt, har vårt fo- 
kus under 2011 handlat mycket om att växa i klän-
ningen och kostymen. Idag är Bräcke Diakoni en 
stor organisation, med bred verksamhet på många 
orter. Det ställer nya och andra krav på oss. Även 
om vi fortsatt växa också under detta året, så har vi 
lagt mycket tid på att förbättra våra arbetssätt, bli 
mer lyhörda, snabbare i att åtgärda och säkerställa 
att vi hela tiden utvecklar vår kvalitet. 

Vi har också stannat upp och reflekterat. Under 
året har våra medarbetare använt två dagar för att 
diskutera vår värdegrund, vad den ska innebära i  
vardagen och hur vi vill fortsätta utvecklas framöver. 
Att vara en idéburen organisation innebär att alltid 
ha dessa frågor i centrum. Läs mer om detta på 
nästa uppslag.

En egen sorts drivkraft
Under 2011 har också debatten kring olika drifts-
former inom vård och omsorg på nytt hamnat i 
fokus. Jag märker gång på gång att non profit-
organisationerna får och tar för lite utrymme i 
polariseringen mellan det offentliga och det privat-
kommersiella. Vi behöver bli tydligare som en 
egen sorts organisationer. Vi lyckas ofta locka till 
oss medarbetare som drivs av både hög professionell 
yrkesambition och ett starkt personligt engagmang  
– utan kommersiella vinstmotiv. Det ger en all-
deles egen sorts drivkraft, som jag tror har goda 
förutsättningar att vara med och utveckla svensk 
välfärd de kommande åren. Här är Bräcke Diakoni 
en aktör att räkna med. 

Välkommen att höra av dig
Martin Ärnlöv, Direktor/VD 
Telefon 031-50 25 01, 0702-41 62 23 
martin.arnlov@brackediakoni.se

 



6 Medarbetare

Konsten att bli en  
gemensam organisation

Viljan att se
Efter ett par år av snabb tillväxt skulle 2011 bli ett  
lugnare år. Vi behövde återhämta oss. Rutiner och 
processer behövde uppdateras och förnyas för att 
passa den nya större organisationen. Och medarbet-
arna behövde få känna gemenskap oavsett geo-
grafisk placering och anställningstid. 

Och kraften att förändra
Medarbetarutbildningen Värdegrund & Vision star-
tade. Under hela 30 tillfällen har nu 770 medarbe-
tare deltagit under två intensiva och framåtblickande 
dagar på Kurorten Mösseberg i Falköping. 

Deltagare från olika delar av organisationen blan-
dades för att öka förståelsen för varandras vardag 
och för att få möjlighet att lära känna fler kollegor. 
Dagarna innehöll flera grupparbeten och medlem-
marna skiftade beroende på uppgift. 

En person från Bräcke Diakonis ledningsgrupp 
deltog alltid andra dagen för att berätta om vårt mål- 
och visionsarbete. Och för att se det sista grupparbe-
tet redovisas. Resultatet av alla idéer och tankar utgör 
nu en betydelsefull grund för arbetet med att ta fram 
”Bräcke Diakonis vision och målsättning 2016”.

Något som förenar många medarbetare är också  
vårt friskvårds- och hälsoarbete. Antalet aktiviteter 
har ökat. Flera enheter har arbetat ännu mera aktivt 
med det egna friskvårdsarbetet – och har dessutom 
deltagit i centralt arrangerade aktiviteter som t ex 
Blodomloppet, Slappslakten och fototävlingen. 
Antalet hälsoinspiratörer har också ökat. Alla med 
en stor drivkraft och engagemang för friskvårds- 
och hälsofrågor.

Tillbakablickar med framtidstro
För att hålla diskussionen om vision och värdegrund 
levande planerar vi bl a att integrera delar av medar-
betarutbildningen i vår introduktionsutbildning. Och 
genom en utbildningsplattform börja arbeta ännu 
mera strukturerat med intern kompetensutveckling.

Året har präglats av en lugnare tillväxttakt, att hitta nya rutiner och arbetssätt samt att närma 
oss varandra – att bli en gemensam organisation.

Gjorde vi skillnad?
Enligt utvärderingen har medarbetarutbildningen genomgående fått mycket höga betyg. Många 
utryckte också en stolthet över att arbeta på Bräcke Diakoni. Och förutom att man blivit uppdat-
erad på våra olika verksamheter uttryckte man även att man haft en stor behållning av att få 
träffa kollegor från hela organisationen.

Välkommen att höra av dig
Mona Axelsson, Personalchef 
Telefon 031-50 26 34, 0702-63 22 91 
mona.axelsson@brackediakoni.se
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88 Rehab & Psykiatri

Nya grupper,  
nya behov av stöd 

Viljan att se
I våra verksamheter möter vi människor i arbetsför 
ålder med olika funktionsnedsättningar, sjukdomar 
och skador. Med förändringar i sjukförsäkringarna 
har behovet av stöd för att människor ska kunna 
vara aktiva i arbetsliv eller sysselsättning ökat. En ny 
grupp som vi ser är personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. De identifieras i större ut-
sträckning i dag och behöver olika typer av stöd för 
att vara delaktiga i samhället.

Och kraften att förändra
Ett utvecklingsprojekt för personer med Asperger 
syndrom, som vi drivit, har nu lett till att Arbets-
förmedlingen upphandlat liknande tjänster på 20 
orter i Sverige. Vi är glada att ännu fler nu får möj-
lighet till skräddarsydda insatser. 

Under året har vi också startat ett nytt rehabiliter-
ingscenter i Jönköping. Socialförsäkringsminister 
Ulf Kristersson samt representanter från social- och 
arbetsmarknadsdepartementen har besökt oss för 
att titta på våra utvecklingsprojekt. Våra psyki-
atriboenden har arbetat med metod- och kvalitets-
utveckling vilket blivit en integrerad del i verksam-
heten. Och Personligt ombud har arbetat med system 
för verksamhetsutveckling och spridit kunskaper till 
andra inom området.

Tillbakablickar med framtidstro
I samhällsdebatten ser vi ett fortsatt fokus på att 
människor med funktionsnedsättningar också ska 
vara aktiva i samhället. Och det är en spännande 
utmaning för vår organisation att finnas med som 
ett stöd i det arbetet.

Området Rehab & Psykiatri arbetar med medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, daglig 
verksamhet, boenden inom psykiatrin och har även personliga ombud.

Gjorde vi skillnad?
Så här säger Stefan 50 år efter kontakt med Personligt ombud:

– När jag kom till Personligt ombud var jag väldigt knäckt och deprimerad. Allt hängde i luften 
och jag hade ingen aning om hur jag skulle klara av saker. När jag träffade mitt ombud byg-
gde vi upp ett förtroende och trygghet. Jag fick den tid jag behövde för att inse att jag behöver 
hjälp. Tid är ett väldigt bra verktyg. Att ha med sig någon som känner en gör att man vågar söka 
hjälp och träffa myndigheterna. Om jag inte hade haft något personligt ombud hade jag inte 
klarat att komma dit jag kommit idag. 

Välkommen att höra av dig
Helene Mellström, Områdeschef 
Telefon 031-50 26 94, 0732-74 65 96 
helene.mellstrom@brackediakoni.se

 



11Hälsa & Vård

Samordning, fasta  
läkare och bättre utfall
Området Hälsa & Vård driver fem vårdcentraler i Alingsås, Skara, Falköping, Jönköping och 
Nässjö. Vi erbjuder vård av hög kvalitet med en helhetssyn på varje patients behov. Hos oss 
finns förutom läkar- och distriktssköterskemottagningar bl a BVC och hälsokontroller.

Viljan att se
Antalet äldre människor blir allt fler. Och friskare. 
Men under den senare delen av livet blir vårdbe-
hovet allt större. Äldresjukvården är idag en stor del 
av den primärvård vi driver och antalet aktörer har 
genom vårdvalsreformen blivit många fler. Förutom 
ökad tillgänglighet medför det en risk att antalet 
vårdgivare runt den enskilde vårdtagaren blir allt 
fler. Därför vill vi samordna både rehabilitering, 
äldreomsorg och vård genom våra vårdcentraler  
med den enskilde vårdtagaren i fokus.

Och kraften att förändra
Att antalet vårdcentraler ökat har inte inneburit 
att antalet allmänläkare ökat. Sektorn har behövt 
använda dyra stafettläkarlösningar. Bräcke Diakoni 
har hela tiden strävat efter hög kompetens och god 
kontinuitet. Detta har avspeglats i en ökad listning. 
Vi har också stärkt samarbetet mellan vår rehabilit-
eringsverksamhet och vårdcentralerna.

Tillbakablickar med framtidstro
Att starta nya vårdcentraler i hög konkurrens med 
redan befintliga har varit en stor utmaning. Resul-
tatmässigt har vi arbetat i en uppförsbacke. Men i 
slutet av året började det ljusna. Inför 2012 ser vi 
framför oss ett år av både konsolidering och utveck-
ling av nya verksamheter.

Gjorde vi skillnad?
Den nationella enkätundersökningen om patientupplevd kvalitet gav oss bl a bästa betyget i hela 
Jönköpings län, Nässjö stad, Skara och i tätorten Falköping. Det sporrar oss att veta att vi är på 
rätt väg. Och att vårt arbete ger goda resultat.

Välkommen att höra av dig
Mirko Ivanovic, Områdeschef 
Telefon 031-50 25 25, 0765-03 25 25 
mirko.ivanovic@brackediakoni.se

 



13Barn & Ungdom

Utmaningar och möjligheter. 
Samma för alla.

Viljan att se
Många ungdomar och unga vuxna har svårt att hitta 
sin plats i en gemenskap – och i samhället idag. Och 
har man en funktionsnedsättning kan det vara ännu 
svårare. Samhällets insatser har gjort livet bättre för 
många. Men vi vill finnas till för de barn, ungdomar 
och familjer där detta inte räcker.

Och kraften att förändra
Våra verksamheter stödjer människor i många olika 
situationer. Med kunskap och kreativitet har vi till-
sammans kraft att förändra. Både i det lilla och  
i det stora. 

Då Göteborgs Stad beslöt att själva ta över och flytta 
fritidsverksamheten vid Bräcke Diakoni valde vi 
att fortsätta i egen regi. Detta gjorde vi för att vi såg 
hur viktigt det är med ett fritids där personalen har 
kompetens kring flerfunktionsnedsättningar, alter-
nativ kommunikation och konduktiv pedagogik.

Förskolan Stegen med inriktning konduktiv peda-
gogik har fått fler barn. Och träning enligt denna 
pedagogik har också blivit tillgänglig för fler 
genom en ny ”filial” på Mösseberg i Falköping.

Våra habiliteringsteam har fortsatt öka kompetensen 
kring flerfunktionsnedsättningar och stora om-
vårdnadsbehov och erbjuder nu bl a utbildning och 
handledning. 

Terapihunden Lokka är en trevlig "medarbetare" 
som bl a ökar motivation och lust till aktivitet 
och delaktighet. Och genom taktil beröring skapas 
många positiva effekter.

Tillbakablickar med framtidstro
Vi har arrangerat flera välbesökta seminarier där 
fokus varit att öppna ögonen, både på oss själva och 
andra, för attityder som motverkar allas delaktighet 
och jämställdhet i samhället.

På Şi Tu, vår habiliteringsverksamhet i Rumänien, 
jobbar vi med samma mål. Under ett par sommar-
veckor erbjöd vi intensivträning för ett tiotal barn. 
Det var mycket uppskattat och gav goda resultat. 

I samma anda arbetar vi också i våra olika projekt. 
T ex jobbar vi för allas rätt till arbete och gemen-
skap på arbetsplatsen och för stöd och samordning 
för familjer med barn som har funktionsnedsättning. 
2012 fortsätter vi på inslagen väg. 

Området Barn & Ungdom arbetar för att barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsned-
sättningar ska få samma möjligheter och utmaningar som andra. Verksamheterna består av 
habilitering, elevhem, boende, fritids, förskola och träningscenter samt flera projekt.

Gjorde vi skillnad?
– Conductorn är en av de mest inspirerande människor vi mött. Att se till barnets bästa och kun- 

skap att locka fram vad barnet kan. Helt otroligt.

– En härlig blandning och balans av att träna hårt och få hjälp att lyckas.

– Att bo själv utan mamma och pappa kändes svårt i början. Men det blev mycket bättre än jag 
trott. Jag har lärt mig massor och blivit mer självständig. 

– Vad glad jag är att vi valde Riksgymnasiet. Temahelgen för föräldrar gav både skratt, efter-
tanke och aha-upplevelser. Bra tips och råd att ta med hem och jobba vidare på.

Ur årets utvärderingar.
Välkommen att höra av dig
Elisabeth Green, Områdeschef 
Telefon 031-50 25 04, 0704-59 66 24  
elisabeth.green@brackediakoni.se

 



1514 Äldreomsorg & Hospice

Viljan att se
Vi vill se en äldreomsorg som kännetecknas av  
livskvalitet. Att ha inflytande i det dagliga livet, bli 
sedd och respekterad och få ett värdigt och men-
ingsfullt liv i gemenskap.  

Och kraften att förändra
Att vi är en non profitaktör gör det lättare för oss att 
välja kvalitet före vinst. Och under året har vi tagit 
flera steg mot den äldreomsorg vi vill se. För att ta 
några exempel. Vi har startat herrklubbar, arrangerat 
trädgårdsfester och arbetat med olika trädgårdspro-
jekt för att skapa vackra utemiljöer med möjlighet 
att insupa dofter och skörda egenodlade grönsaker, 
frukter och bär. 

Vi har också fått förnyat förtroende att bedriva 
hospicevård och verksamheten på Södergården, ung 
demens, har utökats med fler platser. 

Tillbakablickar med framtidstro
Man kan prata om kvalitet på flera nivåer. Bland 
annat i mötet mellan boende, närstående och med-
arbetare. Den kompetens och engagemang som 
medarbetarna besitter och de förutsättningar som 
ges är avgörande. 

Under året har vi arbetat med kvalitetsutveckling på 
många sätt. Bl a har vi implementerat och utvecklat 
äldreomsorgens lednings- och kvalitetssystem. 

Inom demens, palliativ vård och mjukmassage har 
vi gjort stora utbildningssatsningar. Och vi har del-
tagit med flera kvalitetsutvecklande team i samarbete 
med Famna.

För att på bästa sätt använda våra resurser har vi 
arbetat med nyckeltal och ökad kunskap i ekono-
mistyrning. Vår MAS har gjort internkontroll vid 
flera boenden med syfte att genomföra verksamhet-
suppföljning, identifiera utvecklingsområden och 
säkerställa god kvalitet. 

2012 fortsätter vi i samma anda. Att skapa värde 
för dem vi är till för. Diskussioner och dialog kring 
salutogen äldreomsorg fortsätter, utbildningar, 
kompetensutveckling för chefer, utveckling av 
pedagogens och sjuksköterskans roll är prioriterade 
områden. En ständigt pågående utmaning är att 
frigöra kreativitet, när det gäller att prova nya sätt 
att arbeta. 

Att skapa värde  
för dem vi är till för
Området Äldreomsorg & Hospice driver äldreboenden, korttidsboenden, gruppboenden och 
boenden för personer med demenssjukdom samt hospice med sammanlagt 400 boendeplatser 
i fem kommuner. 

Välkommen att höra av dig
Maude Kardell, Områdeschef 
Telefon 031-50 25 31, 0732-70 72 47  
maude.kardell@brackediakoni.se
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Gjorde vi skillnad?
Så här säger två av våra boende:

– Livet har blivit ljusare. Det är en stor trygghet att det alltid finns människor att vända sig till 
och de dagliga samtal jag har med personalen. Att dessutom få hjälp med hårvård, fotvård, 
läkarkontakter och tandvård och att få hjälp att komma ut i friska luften mår jag så bra av.  
Jag ser också fram emot att kunna delta i gymnastiken nu varje vecka. Det är en stor glädje 
att jag fått denna möjlighet. 

– Mitt boende präglas av ett mycket varmt bemötande från såväl ledning som personal. Totalt 
sett anser jag mig helt tillfreds med min vistelse här. Närheten till naturen, staden med köp-
centrum, sjöarna Mjörn, Anten och Färgen och egen trädgård som jag kan promenera i. 

Och så här säger en åhörare efter en föreläsning om demens: 

– Detta var det bästa jag hört om demens, det har gett mig svar på så många frågor. Detta 
borde alla med närstående som drabbas av demens få i ett tidigt skede. 

Kurorten Mösseberg

En stor del av året gick åt för att återställa hotellet 
efter branden sommaren 2010. All verksamhet har 
varit igång även under renoveringen – men under 
lite andra förutsättningar. Renoverade ytor blev 
klara i etapper, men från augusti var vi tillbaka på 
banan helt igen.  

Det har varit en mycket tuff resa men vi ser ljust på 
framtiden och konstaterar att konkurrenskraften 
ökat efter renoveringen. Och att medarbetarna är 
vår absolut största tillgång är lätt att konstatera i  
en sådan här krissituation.  

För att bli en större aktör både privat och på kon-
ferensmarknaden har vi gått med i Svenska Möten 
och anslutit oss till Smultronställen. Och under 
2012 är vårt mål att bli ett fyrstjärnigt hotell. 

Kurorten Mösseberg  
från brand till ljus framtid

Välkommen att höra av dig
Ursula Frölin, Hotellchef 
Telefon 0515-433 58, 0732-74 60 64  
ursula.frolin@kurortenmosseberg.se
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Hela Bräcke Diakoni är nu miljödiplomerade enligt 
Göteborgs Stads modell. Och under året reviderades 
vårt miljödiplom för femte gången. Som ett tecken 
på att vi har ett långtgående miljötänk och därmed 
ett bra miljöarbete förlängdes revisionsperioden till 
tre år – bättre betyg kunde vi inte få. 

Några axplock av vad vi gjort under året:

• Kurorten Mösseberg blev Svanendiplomerade  
och uppfyller därmed de nordiska kriterierna  
för miljömärkning av hotell. 

• Under året genomförde vi på RehabCenter 
Mösseberg och Kurorten Mösseberg ett energi-
sparprojekt som innebar att vi har reducerat antal 
spotlightarmaturer samt dragit ner på elförbruk-
ningen. Anledningen till att vi kunde göra detta, 
med bibehållet upplysningsresultat, var att vi 
ersatte halogenlampor, som var och en drog 50W, 
med lågenergilampor som i stället drar 26W. För 
verksamheterna innebär detta en stor besparing.

• Göteborgs Stad gav oss ett diplom för att vi sprider 
begreppet Fairtrade genom att vi serverar Fair-
trademärkta produkter. Vi arrangerade även en 
intern poängpromenad om Fairtrade och provs-
makning av Fairtrademärkt choklad tillsammans 
med våra hälsoinspiratörer. 

Med beröm väl  
godkänt miljöarbete

Välkommen att höra av dig
Theresia Lidén, Kvalitetssamordnare 
Telefon 031-50 25 61, 0765-03 25 61 
theresia.liden@brackediakoni.se

 

Kvalitetsarbetet har under året utvecklats ytterlig-
gare.  Vår ledstjärna ”kvalitet för dem vi finns till  
för” styr arbetet ute på verksamheterna. Vi sätter 
kunden i centrum och vår ambition är att till-
fredsställa såväl uttalade som outtalade behov.  
Som ett hjälpmedel har vi vårt processorienterade 
ledningssystem, vilket täcker in samtliga lagrum  
som vi omfattas av. 

Ledningssystemet nås via vårt intranät och är i fullt 
bruk sedan hösten 2011. Implementering skedde 
genom bl a personaltidning, intranät samt person-
liga besök, vilket fortsätter även under 2012. 

Förbättringsprojekt
Tillsammans med Famna, riksorganisationen för 
vård och social omsorg inom non profitverksamhet, 
har vi arbetat med ytterligare elva förbättringspro-
jekt. Bl a betydelsen av barn och ungdomars utom-
husvistelse och rutiner för personalens och elevens 
trygghet på Riksgymnasiets elevhem. Inom äldre-
omsorgen har måltidssituationen, närståendestöd, 
utevistelser, sociala aktiviteter, kommunikation och 
dokumentation belysts.

Projekten utgår från ett program som syftar till att 
utveckla kvaliteten systematiskt och skapa en kultur 
av ständiga förbättringar – genom att tvärprofes-
sionella team arbetar med konkreta frågeställningar 
ur sin vardag. Sammanlagt har vi nu inte mindre än 
27 aktiva team. Förbättringsarbetet är därmed väl 
förankrat i verksamheten och ett naturligt inslag i 
det dagliga arbetet.  

Kvalitetsgruppen utvärderar
Vi utvärderar kontinuerligt det vi gör för att säk-
erställa att vi lever upp till lagkrav och andra krav 
samt lägger stor vikt vid synpunkter och önskemål 
från våra olika målgrupper. 

För att ta ett helhetsgrepp inom kvalitetsområdet 
och stärka upp kompetensen kring de lagar och krav 
m m som vi omfattas av, har vi under året skapat en  
kvalitetsgrupp. Gruppen består av *MAS, MAR, 
SAS, CHL, kvalitetssamordnare samt en områdeschef 
– vilka tillsammans täcker in hela verksamheten.  

  

Vi gör. Och lär.

* MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
CHL Chefläkare

Kvalitet & Miljö Kvalitet & Miljö
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2011 var året då vi skulle hålla igen lite på expan-
sionstakten och hinna fokusera på annat. Och även 
om antalet lämnade anbud var lägre än året innan så 
var aktiviteten på marknadssidan fortsatt hög.

Året inleddes med vår branschorganisation Famnas 
stora bilaga i Dagens Samhälle. Sen rullade det på. 
Under hela året har vi haft löpande besök av minis-
trar, kommunalråd, departementsdelegationer och 
många andra intresserade på lokal-, regional- och 
riksnivå. Positiva kontakter där vi givits möjlighet 
att visa fördelarna med non profit inom vård och 
omsorg och vad Bräcke Diakoni har åstadkommit.

Vi har valt att synas på mässor som Leva & Fungera, 
under politikerveckan i Almedalen och på många 
olika seminarier och föreläsningar. Under året finns 
många höjdpunkter, men seminariet ”Funktion-
snedsättning – Guds straff eller helig mångfald?” 
som hölls i Göteborgs nya moské sticker ut som det 
absolut mest välbesökta.

Under året fanns flera anledningar att fira, bland an-
nat när RehabCenter Treklöverhemmet i Ljungskile 
fyllde 50 år. En annan händelse som gladde oss 
mycket var när vår styrelseordförande Per Eckerdal 
valdes till biskop i Göteborgs stift.

Många av våra aktiviteter under året har gett ringar 
på vattnet. Inte minst i media. Dagens Nyheter 
skrev om våra aktiviteter för att hjälpa ungdomar 
med funktionsnedsättning att komma ut i arbete, 
Dagens Industri hade ett stort reportage med vår 

direktor om hur det är att leda en organisation utan 
vinstsyfte och några av våra projekt fick fantastiskt 
genomslag med välskrivna debattartiklar. 

Inför 2012 tar vi nya tag för att göra Bräcke Diakoni 
och non profit än mer känt som ett alternativ inom 
vård och omsorg. Ett alternativ med andra drivkrafter 
än att tjäna pengar!

Hög aktivitet 
på marknadssidan

Under andra halvan av 2010 blev Bräcke Diakoni  
ny delägare i Ersta Sköndal högskola (ESH). Från 
januari 2011 fördes våra utbildningar över till ESH, 
och den lilla forskargrupp som vi byggt upp under 
några år fick många nya kollegor inom ESH:s forsk-
ning kring bl a vårdvetenskap, civilsamhälle och etik. 

Under detta första år har ESH fortsatt att bygga 
vidare på vad vi hoppas ska bli ett betydligt större 
Campus Bräcke de kommande åren. Uppdragsut-
bildningarna har vuxit vidare, ESH har fått rätt att 
utfärda mastersexamen inom både vårdvetenskap 

och socialt arbete och forskningen kring palliativ 
vård har fått en ny betydelsefull donation. 

ESH har också inlett ett arbete om att kunna ut-
vidga antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor, 
och gett ett helhetsförslag till Svenska kyrkan om 
hur dess hela utbildningsbehov skulle kunna ses 
över. Båda dessa utbildningsområden ska förhopp-
ningsvis kunna leda till utökade verksamheter i 
både Stockholm och Göteborg. 

Första året  
med vår högskola

Marknadsföring Ersta Sköndal högskola

Välkommen att höra av dig
Erik Zaar, Marknadschef 
Telefon 031-50 27 25 
erik.zaar@brackediakoni.se
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Som volontär hos oss kan du promenera eller samtala 
med äldre, bada eller sjunga med barnen eller vara en 
extra hand vid ridning eller andra gruppverksamheter.  

Intresset för volontäruppdrag varierar under året och  
vi arbetar aktivt med nyrektytering. I slutet av året 
hade vi 35 aktiva volontärer i organisationen. 25 % 
var aktiva bland våra barn- och ungdomsverksam-
heter och resterande inom äldreomsorgen. 

För första gången provade vi att ha engångsuppdrag  
med volontärer som hjälpte till på Utvecklingscen-
trum Dubbelt Utsatts konferens. Ett försök som 
gav mersmak. 

I oktober genomförde vi tillsammans med Volon-
tärbyrån en företagsvolontärdag, då 23 anställda 
från AstraZeneca i Mölndal kom hit för att måla, 
putsa fönster, gräva upp rabatter och rensa ogräs i 
och kring lokaler för några av våra barn- och ung-
domsverksamheter. Insatsen var mycket uppskattad 
från både deltagare och mottagares sida. 

Volontärerna har fått möjlighet att träffa varandra 
och utbyta tankar och erfarenheter vid flera tillfäl-
len under året. De nyaste volontärerna deltar i vår 
introduktionsutbildning som hålls vår och höst. 
Utöver det samlades vi för en grillkväll i juni och  
två julbord, ett i Göteborg och ett i Uddevalla. 

Under 2012 kommer vi att fokusera på att öka  
antalet volontärer på de orter där vi inte har fun- 
nits så länge. 

Volontäruppdrag 
med mersmak

Välkommen att höra av dig
Sara Nordenfelt, Volontärsamordnare 
Telefon 031-50 27 36 
sara.nordenfelt@brackediakoni.se 

 

Du vet väl att du och din organisation kan hjälpa 
oss att göra skillnad? Med ett ekonomiskt bidrag 
kan vi göra det vi gör ännu bättre – eller göra det  
för ännu fler människor. 

Bestäm själv på vilket sätt. Med ett engångsbelopp, 
genom att bli månadsgivare eller med varor och 
tjänster. Vart gåvan ska gå, till hela organisationen 
eller till en utvald verksamhet, är också upp till 
dig. Och du kan bidra som enskild individ eller 
som företag. Alla bidrag, stora som små, är mycket 
värdefulla. 

Ekonomiska bidrag kan möjliggöra projekt som t ex 
hälsoträdgård för våra gäster på hospice, en resa till 
fjällen för våra barn med funktionsnedsättning eller 
att vi kan hjälpa fler barn vid vår habiliteringsverk-
samhet Şi Tu i Rumänien.  

Vi är mycket glada att bl a SKF Sverige och Eldon 
Group har förlängt sina sponsoravtal med oss. 
Under året har vi även fått betydande bidrag från 
Johanniterorden och Solstickan samt projektmedel 
från Arvsfonden.  

Vill du bidra eller få mer information?   

Alla bidrag är 
värdefulla bidrag

Gjorde vi skillnad?
– Det bästa var att volontäraktiviteten kändes så meningsfull och att det verkligen är en win-win 

situation. Vi gjorde nytta som uppskattades av Bräcke Diakoni och vi själva kände en glädje i 
att kunna göra någon skillnad, samtidigt som vi hade kul tillsammans.

– Det är så roligt att se hur barnen skiner upp när jag kommer och deras badpåsar plockas fram.  

– Det finns nog ingen bättre känsla än att få göra något för andra. 

– Det är en fantastisk förmån att få bidra till något bra i någon annans liv. Oavsett vilket jobb jag 
får så kommer jag fortsätta att vara volontär i någon form.

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

2011 2010 2009 2008 2007
Verksamhetens intäkter 496 469 455 460 330 422 264 391 251 935
Resultat efter finansiella poster -13 594 -10 261 5 466 -26 499 5 791
Balansomslutning 259 992 283 020 268 140 244 900 257 560
Eget kapital 81 032 93 358 103 052 94 021 120 405
Soliditet 31,2% 32,9% 38,4% 38,4% 46,7%
Orealiserade värden  
aktieportfölj

-1 209 11 617 6 015 0 12 577

Medelantalet årsanställda 790 752 579 529 502

Ekonomi

Från ”tillväxt för framtiden” 2010 har ekonomiar-
betet under 2011 handlat mer om utveckling och 
förvaltning. Arbetet med att förbättra nyckeltalen 
för våra olika verksamhetsområden startade. Och  
ett uppföljningssystem har implementerats. 

Ekonomiavdelningen har både varit delaktiga i  
flera av de verksamheter som under året kartlagt  
sina huvudprocesser – och arbetat med de egna 
stödprocesserna. 

Under senare delen av året började vi se resultat av 
arbetet med att styra upp verksamheter som haft 
problem att hålla budget. 

Resultatet för 2011 hamnade på minus 13,6 mkr. 
Och finanskrisen under hösten påverkade oss med 
7,2 mkr. Effekterna av branden på Mösseberg är i 
princip färdigreglerade och kassaflödet är positivt 
även 2011. 

Från tillväxt till utveckling

Välkommen att höra av dig
Manuela Chierici Tilly, Ekonomichef 
Telefon 031- 50 25 11, 0707-47 40 95 
manuela.chierici.tilly@brackediakoni.se
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Vår organisation

Mer information finns på  
www.brackediakoni.se/om/organisation/

Direktor/VD

Verksamhetsstöd

Styrelsen

Rehab & Psykiatri Äldreomsorg & HospiceBarn & Ungdom Hälsa & Vård

Ersta Sköndal högskola

Organisation

Vår ledningsgrupp
Mer information finns på  
www.brackediakoni.se/om/organisation/

Organisation

Består av avdelningarna: 
ekonomi, fastighet, IT, 
marknad, personal, andrum 
(präst och diakoner) samt 
kurortshotellet.

Martin Ärnlöv
Direktor/VD

Civilekonom. Tidigare
anställd på bl a SKF och 
Akzo Nobel.

Elisabeth Green  
Områdeschef 
Barn & Ungdom

Socialpedagog m m. Tidigare 
anställd på bl a kommunala 
ungdomsboenden och BUP.

Mirko Ivanovic 
Områdeschef 
Hälsa & Vård

Samhällsvetare och 
marknadsekonom DIHM. 
Tidigare anställd på bl a 
Previa företagshälsa.

Maude Kardell
Områdeschef 
Äldreomsorg & Hospice

Specialistsjuksköterska 
inom medicinsk omvårdnad, 
fil kand i vårdvetenskap. 
Tidigare anställd av Västra 
Götalandsregionen.

Manuela Chierici Tilly 
Ekonomichef

Civilekonom.  
Tidigare anställd på bl a   
Capio Sjukvård.

Helene Mellström 
Områdeschef 
Rehab & Psykiatri

Master of Management 
och leg. arbetsterapeut. 
Tidigare anställd på bl a 
Försäkringskassan. 

Mona Axelsson  
Personalchef

Linjen för personal- och 
arbetslivsfrågor. Tidigare 
anställd på bl a Again AB.

Erik Zaar 
Marknadschef

Civilekonom.  
Tidigare anställd på  
bl a Ginza AB.

Består av 9 enheter och 
har ca 180 habiliteringsas-
sistenter, fritidspedagoger, 
fritidsledare, sjukgymnaster, 
logopeder, arbetsterapeuter, 
kuratorer, psykologer, con-
ductorer, enhetschefer m fl.

Består av 13 enheter och har 
ca 400 vårdbiträden, under-
sköterskor, sjuksköterskor, 
stödpedagoger, stödassis-
tenter, enhetschefer m fl.

Består av 5 enheter och har 
ca 50 läkare, psykologer, 
sjuksköterskor, abetstera-
peuter, undersköterskor, 
enhetschefer m fl.

Består av 6 enheter och har 
ca 120 handledare, aktivi-
tetspedagoger, boendepe-
dagoger, boendeassistenter, 
undersköterskor, sjukskö-
terskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, psykologer, 
socionomer, enhetschefer 
m fl.
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Björn Fogelmark
Ledamot

Ledamot sedan 2011. 
Ansvarig för kundkoncept och 
försäljningsprocesser inom 
Länsförsäkringar. Styrelseupp-
drag bl a i Valnämnden för 
Svenska kyrkan Gbg, Wanda 
och Jens Ohlsson Stiftelse.

Vår styrelse
Mer information finns på  
www.brackediakoni.se/om/organisation/

Organisation

Ekonomisk redovisning

Bibbi Carlsson  
Ledamot 

Ledamot sedan 2011.  
Fd förbundsdir Göteborgs-
regionens kommunalför-
bund, styrelseuppdrag bl a 
ordförande i Primärvården 
i Göteborg, vice ordf Sahl-
grenska Akademin, SIQ.

Per Eckerdal 
Ordförande

Ordförande sedan 2008. 
Teol dr, biskop i Göteborg. 
Fd direktor, Bräcke Diakoni. 
Styrelseledamot Ersta Skön-
dal högskola AB.

Kerstin Alberius  
Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2011.  
Civilekonom. Fd stabschef 
Västra Götalandsregionen, 
styrelseuppdrag bl a Röda 
Korset, Föreningen Norden.

Hans Ahlin  
Ledamot

Ledamot sedan 2008. 
Fd direktör Stockholms Sjuk-
hem, styrelseuppdrag bl a i 
Brevik Kapitalförvaltning AB, 
Kungliga Patriotiska Sällska-
pet, Stiftelsen Capellagården. 

Martin Ärnlöv   

Ledamot

Direktor/VD sedan 2008.  
Civilekonom. Fd ekonomi-
chef och bitr direktor, 
Bräcke Diakoni, tidigare 
anställd på bl a SKF och 
Akzo Nobel.

Marie Fritzson 
Ledamot

Ledamot sedan 2010. 
Diakon i Caroli församling, 
Borås kyrkliga samfällighet, 
styrelseuppdrag i Borås 
besöksverksamhet samt 
Pauvres Honteux, Borås.
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Förvaltningsberättelse
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 anknytning till 
Stiftelsen Bräcke Diakoni.

Verksamhetens inriktning
Styrelsens uppdrag är att förvalta stiftelsens medel 
samt tillse att stiftelsens ändamål fullgörs. Stiftels-
ens ändamål framgår av dess stadgar, som återges i 
sin helhet i slutet av denna årsredovisning

Stiftelsen fullföljer sitt ändamål bland annat genom att

• utbilda diakoner för Svenska kyrkan samt bedriva 
utbildning och utveckling inom det diakonala och  
sociala området samt med anknytning till de verk-
samheter som stiftelsen bedriver. Utbildningsupp-
draget bedrivs i huvudsak genom det aktiva del- 
ägarskapet och engagemanget i Ersta Sköndal 
högskola (ESH).  

• driva boenden med olika former av stöd och om-
sorg för äldre samt genom att bedriva palliativ vård 
i livets slut (hospice).

• erbjuda stöd till människor med funktionsned-
sättningar genom boenden för barn och ungdom 
med flerfunktionsnedsättningar samt unga vuxna 
med psykisk funktionsnedsättning, habiliterings-
insatser, personliga 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 rehabiliter-
ing genom olika former av bl.a. onkologisk och 
neurologisk rehabilitering, olika medicinska och 
arbetslivsrelaterade utredningar.

• driva projekt och forskningsinsatser syftande till 
att utveckla kunskap och metod.

Stiftelsen använder hotell- och konferensverksam-
heten vid Kurorten Mösseberg som en viktig inte-
grerad del av verksamheterna. Stiftelsen delar inte  
ut någon vinst utan eventuella överskott används  
för utveckling av verksamheten. 1

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.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten under året
Under 2011 har det pågått en intensiv diskussion 
i samhället kring olika frågor inom området vård 
och omsorg. Diskussionen har förts både nationellt 
och lokalt kring frågor om exempelvis kvalitet, ökad 
mångfald och bättre tillgänglighet för medborgarna. 
Trots att dessa diskussioner i grunden är positiva 
för idéburna organisationer som Bräcke Diakoni, 
kommer hela den idéburna sektorn oftast i skuggan 
av ett fåtal stora privatkommersiella aktörer. Den 
offentliga debatten koncentreras på dessa företags 
ägandeformer, riskkapital, skatteupplägg och vinst-
marginaler. Många gånger framstår det också som 
att det enda alternativet till de stora vårdbolagen 
är offentligt driven verksamhet. Detta är olyckligt, 
också för Bräcke Diakoni, eftersom det kväver en 
viktigare diskussion om drivkrafter och kvalitetsut-
veckling som alla utförare är i behov av – offentli-
ga, kommersiella och idéburna. Den politiska viljan 
att våga öppna för andra alternativ i det offentliga 
monopolet riskerar att minska. De närmaste åren 
kommer att vara betydelsefulla för välfärdssystemets 
utveckling. 

Bräcke Diakoni har sedan flera år en strategisk 
inriktning att själva och i samverkan med andra ta 
en aktiv och ansvarsfull roll i samhället. Samtidigt 
fortsätter vi bygga våra verksamheter på stiftelsens 
värdegrund. Efter några år av väldigt stark tillväxt-
takt bestämde styrelsen att 2011 skulle präglas av 
konsolidering. En viktig dimension av detta var en 
aktualisering och diskussion av vår värdegrund. En 
av 2011 års största satsningar har varit just detta. 
Under året har alla medarbetare träffats i grupper 
om ca 25 deltagare, blandade från olika orter och 
verksamheter, för att under två dagar reflektera 
kring vår verksamhetsidé. Vad innebär ”Viljan att 
se, kraften att förändra” i vår dagliga verksamhet? 
Hur kan vi stärka våra positiva sidor ytterligare? 
Vilka hinder och problem finns som vi behöver 

jobba med? Resultatet av dessa samtal kommer att 
påverka den fortsatta utformningen av vision och 
strategiska mål, men också leda till konkreta förän-
dringar i vardagsarbetet.    

En annan dimension av årets konsolidering gäller 
processer och arbetsformer. På fem år har stiftels-
ens verksamhetsvolym i princip fördubblats, och 
vi finns över ett betydligt större geografiskt om-
råde. Under året har vi därför uppdaterat struk-
tur och arbetsformer kring bl a ledningssystem, 
kvalitetssäkring, upphandlingar, ledarskap och 
administrativa processer. Vår utbildningsverksam-
het har integrerats med ESH, och vi deltar aktivt i 
att etablera nya utbildningar och forskningsprojekt 
utifrån vår nya förstärkta bas. Styrelsen ser fortsatt 
delägarskapet i ESH som ett led i att säkerställa 
stiftelsens möjlighet att långsiktigt fullfölja utbild-
ningssyftet i stiftelsens stadgar. Vi har också gjort 
flera breda utbildningsprogram för både medarbe-
tare och chefer. Vi har påtagligt intensifierat vår 
roll i debatter och seminarier. 

En viktig uppgift för stiftelsen är att lyfta fram 
områden i välfärdssamhället som inte fungerar så 
som de borde och hitta lösningar för detta. Inom 
arbetsträning och rehabilitering har vi breddat vår 
verksamhet till Skövde och Jönköping, där vi i pro-
jektform undersöker förutsättningarna att etablera 
ett nytt rehabcenter. Vi har breddat basen för vår 
träningsverksamhet inom konduktiv pedagogik, 
och kan nu erbjuda den även utanför Göteborg. Vi 
har med stöd från Allmänna Arvsfonden fortsatt 
driva utvecklingsprojekt kring våldsutsatta kvin-
nor med funktionsnedsättning, arbetspraktik för 
tonåringar med funktionsnedsättning samt hur 
dessa ungdomar bättre kan ta steg mot större självs-
tändighet i vuxenvärlden. Under året har vi startat 
ytterligare ett projekt kring Personlig koordinator, 

Förvaltningsberättelse
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med syftet att underlätta och förenkla den mycket 
komplexa tillvaro som uppstår för familjer som har 
barn med allvarliga funktionsnedsättningar. 

Styrelsens avsikt har varit att 2011 också konsolidera 
verksamheten ekonomiskt. Detta mål har inte upp-
fyllts. Det är framför allt satsningen för att etablera 
vårdcentraler i VG-regionen och Jönköpings län som 
under första halvåret 2011 varit fortsatt kostsam. En 
viktig orsak är att ersättningsmodellerna är konstru-
erade så att det har tagit lång tid att närma sig bal-
ans i ekonomin. Vidare finansieras flera av stiftelsens 
utvecklingsprojekt genom avkastning på förvaltat 
kapital. Årets finanskris har emellertid inneburit 
att avkastningen varit negativ. Den brand i Ku-
rorten Mösseberg som vi drabbades av i juni 2010, 
har inneburit att stora delar av hotellet reparerats. 
Fortfarande återstår vissa diskussioner när det gäller 
försäkringsbolagets ersättningar, men merparten av 
skadorna har reglerats i och med 2011. Under året 
har vi också avyttrat vår företagshälsovård Human-
hälsan. Den konsolidering av branschen som tog 
fart efter förra finanskrisen 2008 har fortsatt, och 
stiftelsens bedömning var att Humanhälsans verk-
samhet skulle utvecklas bättre som del av en större 
organisation helt inriktad på företagshälsovård.

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 verksamhetsutveckling, och behöver 
också ha en finansiell säkerhetsmarginal om ned-
gångar i beläggning uppstår eller enskilda avtal sägs 
upp. Stiftelsens målstyrning innebär utifrån detta 
att samtliga etablerade verksamheter skall prest-

era både god kvalitet och ett ekonomiskt resultat i 
balans utifrån sina respektive marknadsförutsättnin-
gar. Flertalet enheter har nått eller nästan nått sina 
respektive resultatmål för 2011. Stiftelsens arbete 
med att driva en ”affärsmässig non profit” har i dessa 
delar visat sig framgångsrikt. Resultatutvecklingen 
för 2011 är ändå sammantaget en besvikelse. Upp-
byggnaden av vårdcentraler har som redan nämnts 
kostat oss pengar under främst första halvåret, med-
an resultatnivåerna förbättrats under hösten. Inom 
äldreomsorgen har vi också någon enstaka enhet 
med ökande vårdtyngd som kostar oss pengar, då  
vi inte vill avvika från den kvalitetsnivå vi står för 
som organisation. Uppdragets ersättningsnivå 
är under diskussion med berörd kommun. Årets 
resultat efter finansiella poster påverkas också av en 
markant ökad satsning på forskningsstöd till vår 
delägda högskola ESH. 

När det gäller fastighetsförvaltningen har repa-
rationerna efter den brand i Kurorten Mösseberg 
som drabbades oss sommaren 2010 nu slutförts. 
Även om stiftelsens försäkringsskydd varit gott, så 
innebär en sådan omfattande händelse alltid ökade 
kostnader och tilläggsinvesteringar. Slutavräknin-
gen blir klar först en bit in på 2012, men vi räknar 
med att alla extra kostnader är beaktade i och med 
årsbokslutet 2011. Övrigt underhåll och investerin-
gar i stiftelsens fastigheter har följt uppgjorda planer. 

Årets nettokassaflöde är svagt positivt, och övergri-
pande är stiftelsen finansiellt fortsatt stabil. Belå-
ningen är oförändrat drygt 40 msek i lån utöver 
en ram för löpande rörelsekrediter på maximalt 20 
msek. Dessutom finns det en betydande värder-
eserv i fastighetsinnehavet. Sammantaget finns 
det alltså goda ekonomiska förutsättningar för att 
fortsätta utveckla verksamheten i linje med stiftels-
ens strategi. 

Förvaltningsberättelse

Kapitalförvaltning
Avseende kapitalförvaltningen – både vad gäller 
stiftelsen och de närstående avkastningsstiftelserna  
– upprättar styrelsen ett placeringsreglemente med 
en balanserad riskavvägning mellan olika till-
gångsslag för att kunna möta olika marknadslägen. 
Placeringsreglementet ses över löpande, och baseras 
på en modellportfölj för stiftelsernas förvaltning 
som under 2011 varit oförändrat sammansatt av 
följande delar:

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

Styrelsen utarbetar kring detta ett detaljerat 
placeringsreglemente, som lägger fast konkreta 
inriktningar och begränsningar för den faktiska 
förvaltningen och inom vilka intervall placeringen 
kan variera från tid till annan. Aktiv rådgivning 
kring placeringsval sker från två oberoende externa 
förvaltare, och förvaltningsresultaten jämförs sedan 
med vägda index för respektive tillgångsslag. Under 
2011 har portföljerna som helhet haft en negativ 
avkastning med -7,2% (jmf index -3,7%). Året har 
präglats av den finansiella turbulensen i eurokrisens 
spår, men förvaltningsresultatet är ändå en bes-
vikelse och klart sämre än förväntat. Styrelsen har 
därför inlett en översyn av förvaltningsstrukturen.  

Riskbedömning
Stiftelsens verksamhet bedrivs idag inom områden 
där konkurrensutsatta upphandlingar med korta 
löptider och ramavtal utan beläggningsgarantier 
blivit det normala. Det innebär att förutsättnin-
garna 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 stif-
telsen är verksam inom olika verksamhetsområden 
och på olika orter har vi ett stort antal avtal med 
olika motparter, villkor och löptider. För stiftelsen 
som helhet är därför den ekonomiska riskspridnin-
gen god.

Samhällssektorn vård och omsorg är dessutom 
föremål för en betydande politisk risk. Eftersom det 
på de orter stiftelsen 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 ökat än 
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 genomför under slutet 
av 2011 och början av 2012 en sådan breddad 
riskbedömning för hela stiftelsens verksamhet.

Forskning och Utveckling
Det nya delägandet av Ersta Sköndal högskola inne-
fattar att all utbildningsverksamhet förts över till att 
bedrivas i ESH:s regi, och att forskningsarbetet flyt-
tats in där från 1 januari 2011. På plats på Campus 
Bräcke leds forskningen av en professor, som koor-
dinerar det lokala arbetet. Stiftelsen lämnar också ett 
betydande forskningsstöd till projekt och studier som 
leds utifrån ESH i Stockholm. Delägandet av ESH är 
en strategiskt långsiktig satsning med stor potential. 

Förvaltningsberättelse
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Verksamhetens intäkter NOT 2011 2010
Nettoomsättning 1 496 469 453 044
Gåvor och kollekter 2 2 727 2 416
Summa verksamhetens intäkter 499 196 455 460
 
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -137 571 -117 150
Personalkostnader 4 -366 401 -344 057
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7 -10 790 -10 801
Av- och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 15 -94 -375
Verksamhetsresultat -15 660 -16 923

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från närstående stiftelser 8 1 857 2 881
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 2 083 4 692
Övriga ränteintäker och liknande resultatposter 5 231 329
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -2 105 -1 240
Resultat efter finansiella poster -13 594 -10 261

Årets resultat -13 594 -10 261

Kvalitet och miljö
Under året har det systematiska kvalitetsarbetet tagit 
flera viktiga steg framåt. Vi har fortsatt att bygga 
upp vårt sammanhållna stiftelsegemensamma led-
ningssystem, och inkluderar successivt också lokala 
enheter och verksamheter. Vi har också  komplet-
terat kvalitetsorganisationen med nya ansvarsroller, 
och förbättrat samverkan mellan olika delar av 
Bräcke Diakoni. Rapportering och sammanställning 
av medicinska avvikelser fungerar bra, och styrelsen 
följer årliga sammanställningar av dessa. 

I den dagliga verksamheten har vi också intensifierat 
arbetet med kvalitetsfrågor i ett stort antal lokala 
kvalitetsprojekt, bl a i samverkan med vår bran-
schorganisation Famna och Qulturum. Under de se-
naste åren har vi i denna form startat och drivit inte 
mindre än 27 verksamhetsbaserade kvalitetsprojekt, 
varav en stor andel har rört område Äldreomsorg. 

Vårt miljöarbete fortsätter utvecklas, och nya 
enheter integreras fortlöpande i arbetet med vår 
miljödiplomering. Under året har en övergripande 
revision skett, och de goda resultaten har lett till  
att revisionsintervallet förlängts till treårscykler.  
Vår hotell- och konferensverksamhet Kurorten 
Mösseberg har dessutom blivit Svanen-certifierade. 

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

i verksamheten. Ett led i arbetet var att styrelsen 
under 2011 bjöd in till ett ”Rådslag” kring stiftels-
ens roll, kontinuitet och inriktning. Fd styrelse-
ledamöter, media, externa intressenter och samar-
betspartners diskuterade om och på vilket sätt non 
profit-sektorn skapar värde i samhället. 

Händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Inga betydande händelser som påverkar bedömnin-
gen av föreliggande årsredovisning har inträffat efter 
årsskiftet och årsredovisningens upprättande. 

Framtida utveckling
Bräcke Diakoni arbetar 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  
– 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 
kombinerat fokus på kvalitetsutveckling och tillväxt, 
och en övertygelse att vår värdegrund buren av med-
mänsklighet har en väsentlig roll att fylla. 

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning
(belopp i tusentals kr)

Resultaträkning
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Anläggningstillgångar NOT 2011 2010
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 15 0 1 125

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 6 80 172 84 437
Pågående nyanläggning 6 32 320
Inventarier 7 14 537 16 400
Summa materiella anläggningstillgångar 94 741 101 157

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 100 100
Andelar i intresseföretag 17 750 750
Andra långfristiga värdepapper 9 94 397 112 671
Lån 330 0
Bostadsrätter 10 3 058 3 058
Summa finansiella anläggningstillgångar 98 635 116 579

Summa anläggningstillgångar 193 376 218 861

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 40 557 43 244
Fordran hos intresseföretag 180
Övriga fordringar 3 122 1 281
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 11 14 651 13 139
Summa kortfristiga fordringar 58 510 57 664

Kassa och bank 8 106 6 495

Summa omsättningstillgångar 66 616 64 159

Summa tillgångar 259 992 283 020

Eget kapital NOT 2011 2010
Fonderat kapital 12 78 029 88 289
Ändamålsbestämda gåvomedel 16 597 15 330
Årets resultat -13 594 -10 261
Summa eget kapital 81 032 93 358

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 13 71 415 69 334
Summa avsättningar 13 71 415 69 334

Långfristiga skulder 14
Skulder till kreditinstitut 42 511 42 545
Övriga skulder 120 0
Summa långfristiga skulder 42 631 42 545

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 33 250
Skulder hos intresseföretag 0 408
Checkräkningskredit (beviljat 20.000 tkr) 0 5 563
Leverantörsskulder 13 851 18 510
Skatteskuld 2 185 2 326
Övriga skulder 12 188 14 240
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 11 36 657 36 486
Summa kortfristiga skulder 64 914 77 783

Summa eget kapital och skulder 259 992 283 020

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 35 000 35 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
(belopp i tusentals kr)

Tillgångar

Balansräkning

Eget kapital och skulder

Balansräkning
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Den löpande verksamheten 2011 2010
Verksamhetsresultat före finansiella poster -15 660 -16 923
Avskrivningar, utrangeringar o nedskrivningar 10 884 11 176
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -288
Förändring kapitaliserade gåvor och bidrag 1 268 567
Förändring pensionsavsättningar 2 081 -1 055
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 715 -6 235

Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar 2 601 -18 232
Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder -6 970 21 066
Ökad (-), minskning (+) av rörelsekapital -4 369 2 834

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning -6 084 -3 401

Finansiell avkastning
Utdelning från närstående stiftelser 1 857 2 881
Erhållen ränta och finansiell avkastning 2 314 5 021
Erlagd ränta -2 105 -1 240
Kassaflöde netto från finansiella placeringar 2 066 6 662

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 018 3 261

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag 0 -750
Avyttring dotterbolag 2 400
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 902 -10 486
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar 17 944 -2 161
Kassaflöde från investeringsverksamheten 11 442 -13 697

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -250 -1000
Utnyttjande av checkräkningskredit -5 563 5 563
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 813 4 563
Årets kassaflöde 1 611 -5 573

Likvida medel vid årets början 6 495 12 068
Likvida medel vid årets slut 8 106 6 495
Förändring 1 611 -5 573

2011 2010
Gåvor, bidrag, kollekter erhållna under året 3 995 2 984
Kapitalisering av gåvor mm -1 436 -759
Ianspråktaget ur fonder mm 168 191

2 727 2 416

2011 2010
Hälsa och Vård 125 623 110 702
Barn och Ungdom 82 441 86 132
Äldreomsorg och Hospice 196 270 180 886
Rehab och Psykiatri 70 195 59 631
Övrig verksamhet 21 940 15 693

496 469 453 044

Kassaflödesanalys
(belopp i tusentals kr)

Kassaflödesanalys

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 anskaffn-
ingsvärde 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 upp-
rättats då dotterbolaget inte haft någon verksamhet 
under 2011.

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

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 mm”. 
När medlen sedan används, redovisas de på samma 
sätt under “Ianspråktaget ur fonder mm”. 

Noter
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2011 2010
Medelantalet anställda har varit 790 752
Varav män 95 128

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

Löner, ersättningar,social kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och direktor
Löner och ersättningar 1 632 1 932
Pensionskostnader 581 513

Övriga anställda
Löner och ersättningar 257 423 240 257
Pensionskostnader 20 597 18 035
Sociala kostnader 82 681 79 202
Summa styrelse och övriga 362 914 339 939

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

2011 2010
Revisionsuppdrag och närliggande rådgivning 215 313

Bokfört värde 2011 2010
Byggnader 75 710 79 529
Pågående nyanläggning 32 320
Byggnadsinventarier 4 284 4 716
Mark 1 1
Markanläggningar 177 191
Summa bokfört värde 80 204 84 757

Specifikation
Ingående anskaffningsvärde 207 398 205 246
Inköp 851 2 152
Utrangering -21 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 208 228 207 398

Ingående avskrivningar -122 641 -116 928
Årets avskrivningar -5 404 -5 713
Utrangering -21 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -128 024 -122 641
Utgående planenligt restvärde 80 204 84 757

Bokfört värde byggnader 80 204 84 757

2011 2010
Utdelning 1 327 1 458
Räntor värdepapper 867 1 559
Realisationsresultat -111 1 675

2 083 4 692
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor bank mm 231 329

Not 3 
Arvoden och kostnadsersättning för revision

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

Noter

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

Not 6 
Fastigheter

Noter
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Stiftelse Org nr Säte Eget kapital
2011 2010

John o Jennie Anjous Minnesfond ej reg Göteborg 24 24
Biblioteksfonden ej reg Göteborg 25 26
Fr Ingeborg Emanuelssons Donation ej reg Göteborg 29 30
Gustaf Francks Fond ej reg Göteborg 24 24
Föreningen genom eget arbetes fond ej reg Göteborg 161 165
Larsson, Helge o Alida ej reg Göteborg 242 248
Osvald Lindows Fond ej reg Göteborg 178 183
Per och Alma Olssons Fond 855104-2800 Göteborg 745 746
Onämnd januari 1957 ej reg Göteborg 42 44
Paramentikens Vänners Fond ej reg Göteborg 38 40
Stipendiefonden ej reg Göteborg 181 186
Augusta Linds minne 855104-2008 Göteborg 3 243 3 338
Änkefru Elisabeth Olsson f Linds Fond ej reg Göteborg 35 36
Nils-August och Malin Svenssons minnesfond 855104-2016 Göteborg 5 106 5 253
Tjänarinnehemmet i Göteborg 855104-1810 Göteborg 1 974 2 031
Grosshandlare Robert Petterssons fond ej reg Göteborg 536 551
Hilma och Oskar Andreassons Fond ej reg Göteborg 56 58
Björckska Barnhemmets Fond ej reg Göteborg 362 373
Augusta Bernhardina Olssons Fond ej reg Göteborg 461 474
Hilda och Erik Samuelssons fond ej reg Göteborg 23 23
Helge och Alida Larssons fond 802425-6995 Göteborg 241 248
E o A Källströms Minnesfond 802424-9024 Göteborg 457 470
Makarna Alm ej reg Göteborg 134 138
Björckska Barnhemmets Stiftelse ej reg Göteborg 253 260
Stiftelsen Alice Johanssons fond ej reg Göteborg 314 323
Rolf och Marie-Louise Sörmans donation 857204-3647 Göteborg 27 958 28 757

Taxeringsvärde 2011 2010
Taxeringsvärde för fastigheter där sådant åsatts. 7 274 7 274

2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 39 282 30 948
Inköp 4 604 8 334
Försäljning/utrangering -2 149 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 737 39 282

Ingående avskrivningar -22 882 -17 794
Årets avskrivningar -5 386 -5 088
Försäljning/utrangering 1 068 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 200 -22 882
Utgående planenligt restvärde 14 537 16 400

Bokfört värde 14 537 16 400

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 4.121 tkr ( 5.462 tkr). 
Inventarier har hyrts för 495 tkr (319 tkr). 

I posten inköp ingår en pågående investering på 
3.002 tkr (569 tkr) 

Avskrivningstider för inventarier är mellan 3–5 år. 
 

Noter

Något faktiskt ägandeförhållande föreligger dock 
inte, varför någon legal koncernredovisning inte 
upprättas med Stiftelsen Bräcke Diakoni och de 
närstående stiftelserna. Stiftelsernas tillgångar sam-
förvaltas utifrån en långsiktig placerings-policy med 
en viktning mellan räntebärande värdepapper och 
olika former av aktie- och fondplaceringar. Styrelsen 
betraktar från och med 2012 alla förvaltningsresultat 
– oavsett tillgångsslag- som disponibel avkastning. 
Under 2010 och 2011 ingår 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”), 
funktionshindrade barn och ungdomar (under 
beteckningen “Bräcke Östergård”) samt för diverse 
övriga ändamål i enlighet med respektive stiftelses 
ändamålsparagraf. 

Noter
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Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation 855104-1414 Göteborg 16 446 16 916
Dagny och Torsten Noréns minne 857202-9570 Göteborg 22 507 23 151
Ragnhild Sörmans fond 855104-1513 Göteborg 1 148 1 180
Ernst Wendts donation ej reg Göteborg 350 360
Anna och Ellen Jonssons donation 855104-1612 Göteborg 1 663 1 710
Märtha Lundquist donation 855104-1711 Göteborg 1 322 1 360
Mary och Thorsten Heldes fond 857209-6256 Göteborg 1 575 1 620
Säckebäcksfonden 857200-7279 Göteborg 489 503
Totalt 88 342 90 849

3 285 1 857

Bokfört värde 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 3 058 3 058
Utgående anskaffningsvärde 3 058 3 058

Aktier – bokfört värde 2011 2010
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen 23 205 28 833
Aktiefonder 30 466 36 651
Summa aktier 53 671 65 484

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper  40 726 47 187
Summa övriga värdepapper 40 726 47 187

Marknadsvärde 93 188 124 288
Orealiserat värde -1 209 11 617

Summa bokfört värde 94 397 112 671

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2011 2010
Upplupna ränteintäkter värdepapper 439 555
Leverantörsfakturor avser efterföljande år 1 576 1 702
Ersättning VG-Regionen för Vårdcentraler 2 617 2 402
Upplupna intäkter avseende Rehab Falk/Jönk. 2 725 780
Upplupna intäkter 2 704 2 712
Utbetald försäkring 293 283
Brand se spec nedan 3 922 3 827
Lönebidrag 236 249
Övriga poster 139 629

14 651 13 139

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner 16 695 17 269
Upplupna sociala avgifter 6 105 6 351
Övertidsskuld 1 195 999
Upplupna arvoden, löner, mm 7 640 6 688
Outnyttjade externa fondmedel 1 137 980
Reserverad utdelning Samförvaltade Stiftelser 376 1 571
Leverantörsfakturor ankom efterföljande år eller ofakturerade 1 026 1 235
Kostnad för brand 829 0
Självrisk 636 625
Övriga poster 1 018 768

36 657 36 486

Not 8 forts.

Not 9  
Andra långfristiga värdepapper

Not 10  
Bostadsrätter

Noter

Not 11  
Större periodiseringsposter

Noter

Nedskrivning har ej gjorts då nedgången inte bedömts vara bestående.

Årets nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke Diakoni:  
(Utdelningen görs tillgänglig för stiftelsen påföljande kalenderår
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2011 2010
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år 39 145 39 945

Specifikation 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 3 667 3 667
Försäljning -3 667
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 3 667

Ingående avskrivningar -1 108 -733
Årets avskrivningar -94 -375
Försäljning 2 636
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 434 -1 108
Utgående planenligt restvärde 1 434 2 559

Ingående nedskrivningar -1 434 -1 434
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 434 -1 434

Bokfört värde 0 1 125

2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 100 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Bokfört värde 100 100

Not 12  
Eget kapital

Bokfört värde Fonderat kapital 
Årets resultat

Ändamåls- 
bestämda medel

Summa

Vid årets början 78 028 15 330 93 358
Årets resultat -13 594 0 -13 594
Kapitalisering av gåvor mm  (se även not 2) 0 1 436 1 436
Ianspråktaget ur fonder mm  (se även not 2) 0 -168 -168
Omklassificering 
Vid årets slut 64 434 16 598 81 032

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 funktionshindrade barn och ungdomar 
(under den hävdvunna beteckningen “Bräcke 

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

Ändamålsbestämda medel avser medel mottagna för 
specificerade ändamål. 

sionsskuld redovisas därför inte för Västergårdens 
personal. Stiftelsens pensionsskuld är inte tryggad 
enligt reglerna i Tryggandelagen. Fullgörandet  
garanteras på annat sätt av de västsvenska sjuk-
vårdshuvudmännen.

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

Not 14 
Långfristiga skulder

Noter

Avskrivningstiden för goodwill är 5 år. Human-
hälsan såldes den 1 april 2011   
 

Not 15 
Goodwill
I posten goodwill avses varumärke i samband med 
förvärv av inkråmet i Humanhälsan i Väst AB. 

Not 16 
Aktier i koncernföretag
Stiftelsen Bräcke Diakoni förvärvade Humanhälsan 
i Väst AB under september 2008 under 2011 fördes 
verksamheten över till Stiftelsen och bytte namn till 
Bräcke Diakoni AB som är ett vilande bolag.

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

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

Avskrivningstiden för goodwill är 5 år.

Noter
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Göteborg den 28 mars 2012

 

 Per Eckerdal 
 Ordförande

 Kerstin Alberius  Hans Ahlin Marie Fritzson 

     

     

 Bibbi Carlsson Björn Fogelmark  Martin Ärnlöv 
   Direktor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2012

 

 Joacim Dahlberg  Klas Björnsson 
   Auktoriserad revisor

2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 750 0
Inköp 0 750
Omklassificering 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 750 750

Bokfört värde 750 750

Not 17 
Andelar i intresseföretag

Stiftelsen Bräcke Diakoni är delägare Ersta Sköndal 
högskola AB från september 2010.   
   
Ersta Sköndal högskola AB  
Org.nr.: 556688-5280 
Säte: Stockholm

Kapitalandel 20%
Röstandel 20%
Bokfört värde 750
Antal andelar 7 500

Noter

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, f.d. press-/mediaansvarig

Ledamöter 
Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus  
Helen Elvmarker, produktchef

Revisorer
Klas Björnsson, auktoriserad revisor 
Joacim Dahlberg, revisor

Förteckning över styrelsen
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Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen 
Bräcke Diakoni för år 2011. 

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 upprätta 
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. Revisionen har utförts  
i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det inne-
bär att vi planerat och utfört revisionen för att med 
rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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

tligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsre-
dovisningen 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 upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2011 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Göteborg den 28 mars 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Joacim Dahlberg Klas Björnsson 
  Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke Diakoni 
Org nr 857200-3104

Revisionsberättelse

Rapport om andra krav  
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bräcke 
Diakoni för år 2011. 

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

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon 
ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns 
skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet

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

Uttalande 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
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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 suppleanter. Stiftels-
ens högsta tjänsteman – Direktor – skall ingå i sty-
relsen. 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 instruk-
tion 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. Direktor 
skall vara präst eller diakon i Svenska kyrkan, dock 
äger styrelsen i det enskilda fallet på synnerliga skäl 
besluta om dispens.

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

Stadgarna godkända av Kammarkollegiet  
1999-03-26

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

Stadgar

Stadgar
Andrum. 
Livsfrågor, tro och samtal.

Det var en gång en blind man som försörjde sig på 
att tigga, så som man fick göra på den tiden om man 
inte kunde se. Mannen hette Bartimaios. Han satt 
intill vägen i Jeriko när han hörde att en folkhop 
drog förbi. När Bartimaios förstod att Jesus, som 
han hört så mycket talas om, befann sig mitt i den 
där folkhopen började han ropa: ”Hjälp mig”. ”Tyst 
med dig”, sa folk runtomkring. Men han fortsatte 
envist att ropa. Då stannade Jesus och sa: ”Vad vill 
du att jag ska göra för dig?”. Bartimaios svarade: 
”Gör så att jag kan se”.

Det finns två viktiga verb i Bartimaios svar på frå-
gan "Vad vill du?": "Se" och "Göra". Det är två verb 
som också berättar om vad Bräcke Diakoni vill. Se 
och göra. Viljan att se. Kraften att förändra.

Bartimaios ville se, men också bli sedd. Är det inte 
alla människors längtan? Att få bli sedd av någon 
som verkligen ser. Bräcke Diakonis värdegrund 
säger att vi har viljan att se. Viljan att se den en-
skilda människan, hon som sitter i väntrummet 
på vårdcentralen och vill att någon ser på hennes 
konstiga utslag men som också ser hennes längtan 
efter att bli mött av någon som intresserar sig för 
vem hon är. Viljan att se en kille som längtar efter 
att ha en plats att gå till på morgonen där det finns 
arbetskamrater och uppgifter att utföra. Viljan att se 
ett barns möjligheter där många kanske bara ser hin-

der. Viljan att se det levda livet i en gammal män-
niskas ansikte. Men också viljan att se att det finns 
brister i vårt samhälle där vi har en viktig uppgift. 

Att se och att göra, det är diakoni. Bräcke Diakoni 
arbetar aktivt och praktiskt för att människor ska få 
god omsorg och professionell vård som genomsyras 
av ett respektfullt bemötande. Givetvis genom de 
verksamheter vi själva driver, men också genom att 
föra samtal med politiker om vilket samhälle vi ska 
ha. Vi vill verka för ett samhälle där människor inte 
ses som en inkomstkälla i vård- och omsorgsupp-
handlingar utan som individer som längtar efter att 
bli sedda. 

Välkommen att höra av dig
Anna Österberg, Kaplan/Präst 
Telefon 031-50 27 32, 0765-03 27 32  
anna.osterberg@brackediakoni.se

 

Som stöd för både medarbetare och människor i vår verksamhet finns enheten Andrum. Här 
arbetar vår präst och våra diakoner med andlig omsorg och med etiska frågeställningar. Så här 
reflekterar vår präst om vår värdegrund och knyter ihop säcken för 2011 års årsredovisning.  
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Bräcke Diakoni
031-50 25 00
Box  21062
418 04 Göteborg
www.brackediakoni.se
BG 371-1629

Stort tack
till alla er som på olika sätt är  
med och bidrar till vår verksamhet


