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Frågan är alltid relevant men ändå ställer vi den 
för sällan. Istället tror vi oss veta vad den en-
skilde eller en grupp av människor behöver. Vi 

gör oss till språkrör för människor som inte har bett 
om att få någon som talar för dem. Detta händer alltför 
ofta inom det diakonala arbetet. I Bibeln i Joh. 5:1–18 
går det läsa om hur Jesus möter en man som hade va-
rit sjuk i 38 år. Han låg i pelargångarna vid dammen 
Betesda vars vatten, när det kom i rörelse, hade en he-
lande kraft. Men bara för den som kom först i vattnet. 
Jesus ställer en fråga till mannen som i vårt perspektiv 
kan låta konstig. Jesus frågar ”Vill du bli frisk?”. Det 
är klart att han vill bli det, tänker kanske vi, annars 
skulle han inte ligga där. Det berättelsen lär oss är att 
inte ha en förförståelse utan istället lyssna in. Mannen 
kanske hade hela sitt sociala liv där vid dammen och 
fick hjälp från de som besökte platsen. Vi måste våga 
ställa frågan ”Vad behöver du?” och inte ta för givet 
att vår medmänniska behöver eller frågar efter det vi 
anser att hon/han behöver.

Under 2016 har styrelsen och medarbetare inom Hela 
Människan Sverige ställt frågan ”Vad behöver ni?” till 
huvudmännen, verksamhetschefer och medarbetare i 
lokala verksamheter runt om i landet. I planeringen av 
utbildningar, Ledarforum och inte minst i arbetet med 
Hela Människans nya hemsida har vi valt att fråga 
efter synpunkter och bidrag, istället för att göra det 
vi tror eller anser behövs. Vi har på olika sätt arbetat 
med frågor kring hållbart ledarskap och att dubblera 
sig själv. Att ge feed back och bekräftelse till varandra 
och det arbete vi utför. Detta stärker ett arbetslag och 
alla ger och får mycket energi.

Ordet ”omvärldsanalys” aktualiseras i samband med 
frågor kring verksamhetsutveckling. Handen på hjär-
tat. Hur ofta frågar vi våra gäster som besöker alla 
våra öppna verksamheter ”Vad behöver ni?”. 

Hela Människans värdegrund innehåller de tre bety-
delsebärande orden TRO, RESPEKT och GEMEN-
SKAP. Utifrån dessa ord ska vi fortsätta ställa frågan 
”Vad behöver du?”. Vi ska tillsammans arbeta för 
långsiktig och varaktig förändring genom opinions-
arbete, att se, handla och planera kommande projekt 
och aktiviteter utifrån dessa behov. 

Jag fick ett kort med texten ”Framtiden är inget pro-
jekt, det är ordinarie verksamhet idag”. Det är denna 
verksamhet som vi förvaltar och utvecklar med stöd 
av medarbetare, volontärer, huvudmän, gåvogivare 
och andra som på olika sätt stödjer vårt arbete runt 
om i Sverige. Varmt tack för alla bidrag i form av en-
gagemang, tid och ekonomiska resurser. Vi behöver 
er fortsättningsvis också!

Frank Åkerman
generalsekretare
Hela Människan

Vad 
behöver 
du? Frank Åkerman. Foto: Daniel Ryderholm



Hela Människans vision är att alla människor ska få 
uppleva tro, respekt och gemenskap.

Hela Människans uppdrag är:
Diakonal mobilisering – genom att uppmärksamma behov och stimulera till 
insatser.

Diakonal handling – genom att uppmuntra och stödja diakonala insatser och 
genom utbildning bidra till ökad kvalitet i arbetet.

Diakonal opinionsbildning – genom att föra en socialpolitisk dialog som med-
verkar till strukturella förändringar, där erfarenheter och möten med enskilda 
människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen.

”Hela Människan är en allmännyttig ideell organisation med uppdraget att, 
utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft 
och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och 
diakonalt arbete, för och tillsammans med medmänniskor i utsatta 
livssituationer.”

Värdegrund
Hela Människan - hela livet!
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Huvudmannaorganisation 
Följande kristna kyrkor, samfund, organisationer och 
ungdomsorganisationer är huvudmän för Hela Människan Sverige:

• Equmeniakyrkan
• Equmenia ungdomsförbund
• Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS
• Salt – barn och unga inom EFS
• Evangeliska Frikyrkan, EFK
• Svenska Alliansmissionen
• Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
• Svenska kyrkan
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Sveriges Unga Katoliker

Framtidskonferens
En framtidskonferens för Hela Människan Sveriges huvudmän anordnades i oktober. Mim-
mi Edin informerade om arbetet inom Kyrkligt Entreprenörskap och Gunnar Dahlqvist från 
Jönköping talade utifrån temat Nycklar till lokala enheters utveckling. Frank Åkerman gav 
en dagsaktuell överblick av arbetet inom organisationen. I det efterföljande samtalet var det 
fokus på hur huvudmännen ser på Hela Människan idag och framåt. Vidare om styrelsens 
roll och huvudmannarepresentationen. En hel del konkreta förslag lämnades till styrelsen.

Hela Människan 2016 i korthet
Under 2016 har två nya enheter beviljats 
ordinarie medlemskap och två försam-
lingar har tecknat associativa samverkans-
avtal med Hela Människan.

Inom projektet ”Äldres hälsa och alkohol” 
(tidigare kallat ”Guldkant eller riskbruk”) 
har fyra filmer producerats med anknyt-
ning till temat. 

Kultur och demokratiminister Alice Bah 
Kuhnke medverkade i ett av seminarierna 
i Hela Människans Almedalsprogram. Se-
minarierna samlade totalt 220 åhörare.

Opinionsarbete med uppvaktningar och 
brev till Arbetsförmedlingens generaldi-
rektör och tjänstemän, kring den ökande 
grupp av arbetslösa som har en utsatt livs-
situation.

”Från beroende till förtroende” är ett nytt 
samverkansprojekt mellan Hela Männis-
kan och Equmenia som syftar till att före-
bygga beroende genom ett förtroendeska-
pande arbete bland unga.
 
Ett ledarmaterial för dialog kring Hela 
Människans värdegrund och människosyn 
har färdigställts.

En ny hemsida har producerats under 
2016. Insamlingsarbetet har intensifierats 
för att öka stödet till Hela Människans lo-
kala verksamheter.

Familjearbetet har fått utökade personella 
resurser och stödgruppsledarutbildning-
arna planeras att ingå i diakon- och peda-
gogutbildningar. 
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Amanda berättar att Svenska Kyrkans Unga 
under år 2017 startar en treårsperiod då man 
satsar på att öka medvetenheten om diakoni 

bland barn och unga. Många gånger har unga en gan-
ska bra bild på vad en präst och en diakon gör i sin 
tjänst. Men diakoni är större än tjänsterna och därför 
vill man försöka ge barn och unga en vidare bild: 

– Syftet med satsningen är att uppmuntra våra 
medlemmar till att förstå vad diakoni är. Hur vi tjä-
nar Gud, andra människor och oss själva, förklarar 
Amanda. 

Svenska Kyrkans Unga har nyligen satt igång pro-
jektet och projektgruppen funderar just nu på hur man 
skapar ett intresse för diakoni bland unga. 

– Det kan handla om att barn och unga ska kunna 
känna sig trygga att besöka diakonen, men också att 
de kanske följer med när diakonen besöker gamla el-
ler på andra sätt tar del av den diakoni som sker, be-
skriver Amanda. 

Amanda beskriver att kyrkan och församlingen 
många gånger kan vara indelad i stuprör, man har en 
avdelning för barn och unga, med ungdomspräster 
och församlingspedagoger. Sen finns de präster och 
diakoner som främst arbetar mot äldre eller männi-
skor mitt i livet. Det sker sällan att grupperna eller 
personalen som leder verksamheten blandas och möts: 

– Det blir svårt för en ung person som kommer till 
kyrkan en söndag, då möter man kanske en helt ny 
präst som inte känner igen dig. Om den unge perso-
nen istället får ta del av hela församlingslivet blir det 
lättare att känna sig hemma på söndagsgudstjänsten, 
även fast inte ungdomsprästen är i tjänst. 

Amanda tror att genom ett ökat engagemang inom 

kyrkan ökar även den kristna tron, liksom när tron 
ökar så ökar engagemanget. 

Hon menar också att det kan vara bra att många 
gånger mer tänka ”intresse” än ”ålder” när man bildar 
grupper i kyrkan. Det förstärker resonemanget att det 
minskar tröskeln in i kyrkan som många unga har: 

– Är det indelat på intresse är det stor chans att 
den unge personen även får träffa en diakon, en an-
nan präst eller någon annan anställd inom kyrkan. 
Inte bara församlingspedagogen och ungdomspräs-
ten. Chansen ökar då att den unge personen möter nå-
gon som de känner vid nästa gudstjänstbesök, det tror 
jag ökar delaktigheten och viljan att komma tillbaka 
nästa söndag. Sen är det otroligt viktigt att det finns 
platser där bara unga kan mötas – också – för där talas 
det om hela livet, inte enbart ett intresse.

Hur kan Hela Människan och Svenska 
Kyrkans Unga arbeta tätare ihop?
Amanda tror att det finns många områden där man 
kan samarbeta tätare, ett sådant område kan vara olika 
sociala frågor som Hela Människan och Svenska Kyr-
kans Unga kan lyfta tillsammans i samhället. 

– Vi kan också bli bättre på att visa att vi är en 
del i Hela Människan och att uppmuntra våra lokala 
verksamheter att samarbeta med Hela Människan på 
lokalplanet. Det kan säkert bli en hel del synergief-
fekter. Kanske kan man göra gemensam sak och till-
sammans uppvakta kommunen om brister i samhället.  

På riksnivå handlar det mer om att vara spindeln i 
nätet och uppmuntra till engagemang på lokalplanet. 

– Vi kan lyfta existentiella frågor tillsammans, 
bjuda in till samtal om unga och ungas situation idag. 

Opinionsbilda tillsammans 
för ungas bästa!
Amanda Carlshamre brinner för att göra kyrkan och församlings- 
livet ännu mer tillgängligt för dagens unga. Hon tror också att 
samarbetet mellan Svenska Kyrkans Unga, Hela Människan och 
alla dess huvudmän kan öka ännu mer. 

Intervju med Amanda Carlshamre, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga

Läs mer på: www.svenskakyrkansunga.se
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Svenska Kyrkans Unga
Svenska Kyrkans Ungas idé är att vara en öppen 
gemenskap av unga människor som vill upptäcka 
och dela kristen tro. 
Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har cirka 
14 000 medlemmar i 400 lokalavdelningar över hela 
landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk 
rörelse av barn och unga, som arbetar för att bevaka 
barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
– Vi tar självklart ställning mot diskriminering, 
rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom 
kyrkan och i världen. Varför det? Vi tror att alla 
människor har samma värde, och förtjänar kärlek 
och respekt!
– Vi är demokratiska och tror att alla människor har 
något viktigt att bidra med och röster som är värda 
att lyssna på!
– Vi vill förändra världen och världen börjar här 
hemma, i köket, i klassrummet, på gatan: om vi inte 
förändrar våra egna attityder kan vi inte bygga en 
bättre värld för alla!

Mer om Amanda: Amanda Carlshamre år 27 år och bor i Enskede med sin sambo. Hon är förbundsordför-
ande för Svenska Kyrkans Unga sedan augusti 2013. Hon är uppvuxen i Skara. Hon har hunnit studera ett år 
som socionom på Ersta Sköndal högskola i Stockholm, nu när hon arbetar som förbundsordförande tar hon 
ett studieuppehåll. Planen är att slutföra utbildningen och sedan förhoppningsvis få bli diakon. Amanda har 
även varit Sveriges Lucia år 2012 och kan dessutom tala baklänges flytande. 

Många unga far illa i dagens Sverige och den psy-
kiska ohälsan har haft en ökande trend länge. 

Amanda menar också att Hela Människan har en 
lång historia av att arbeta mot ett nyktrare samhälle 
och en mer restriktiv hållning kring alkohol:

– Där tror jag att vi kan hitta många berörings-
punkter och säkert hitta bra sätt att tillsammans lyfta 
dessa frågor i kyrkan. Inte minst hur vi lyfter dessa 
frågor bland yngre. 

Amanda nämner också att Equmenias och Hela 
Människans projekt ”Suntprat”, som just riktar sig till 
unga är väldigt intressant. Där finns redan Svenska 
kyrkan med som samverkanspart. (Läs mer på sid 12 
om projektet Suntprat.) 

– Jag tror också att vi som huvudmän för Hela 
Människan Sverige kan arbeta ännu mer tillsammans 
och opinionsbilda för olika frågor där vi har en sam-
syn, exempelvis ungas utsatthet, avslutar Amanda. 

Text och foto: Daniel Ryderholm
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Hela Människan anordnade en framtidskonfe-
rens hösten 2016 tillsammans med oss hu-
vudmän (medlemskyrkor på nationell nivå). 

Det var en konferens som vi tyckte var otroligt vik-
tig. Vi var tre stycken från Equmeniakyrkan som del-
tog. Det var ett mycket givande samtal och dessutom 
fick vi inspiration i form av föreläsning om projektet 
Kyrkligt Entreprenörskap* som Hela Människan och 
Ekumeniska EU-kontoret driver. 

Lasse berättar att de då och då får påstötningar från 
de lokala församlingarna om hur det diakonala arbetet 
fortgår och ofta nämns Hela Människan som en aktiv 
part på det lokala planet. 

– Hela Människan har också varit delaktig på våra 
kyrkokonferenser och visat upp sin verksamhet för 
alla nivåer inom Equmeniakyrkan, det tycker jag har 
varit väldigt givande. Detta har bland annat resulte-
rat i att projektet Kyrkligt Entreprenörskap kommer 
belysas genom en dag för oss på nationella kontoret. 

Lasse menar att Hela Människan är känt inom 
Equmeniakyrkan men att bilden ibland behöver för-
stärkas för att visa organisationens bredd idag. 

– Vi måste nog tillsammans arbeta för att visa på 
att Hela Människan är mer än den öppna Ria-verk-
samheten. Just Kyrkligt Entreprenörskap är en sådan 
del som kan bli ännu mer kommunikation kring. Här 
får vi helt enkelt hjälpas åt att sprida det som görs. 

Equmeniakyrkan bildades 2010 genom en sam-
manslagning av Svenska Baptistsamfundet, Svenska 
Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige. 

– Ska vi vara helt ärliga har vi varit ganska ”själv-
upptagna” av att växa ihop till en kyrka. Min devis har 
varit att växer man långsamt, så växer man starkt. Nu 
har vi lite mer tid att titta utanför vår egen organisa-
tion och där tillhör Hela Människan ”vår familj”, som 
vi ser det. Alltså en väldigt viktig del av kyrkligheten. 

Framtiden
Lasse betonar vikten av att få ut mer information till 
de lokala församlingarna om Hela Människan och att 
de diakonala frågorna står högt på agendan. 

– Hela Människan med sina projekt och verksam-
heter inte minst på lokal nivå ger våra församlingar 
inspiration och nya verktyg att ta tag i hur man be-
möter människor som lever i utsatta situationer. Jag 
tror att Hela Människan kan bidra till att tänka före-
byggande men samtidigt arbeta med det som är här 
och nu. Det kan handla om nysvenskar, tiggare och 
hemlösa. Här kan redan idag Hela Människan ge in-
put om hur vi ska hantera dessa samhällsutmaningar. 
Den inputen kan bli ännu större i framtiden. 

Lasse menar också att Hela Människan Sverige 
har en roll som opinionsbildare på nationell nivå. Han 
menar också att påverkan på lokalplanet är minst lika 
viktigt. Att ha en lokal Hela Människan verksamhet 
som kan påverka kommunplanet är givande för att 
lättare nå fram med kyrkans diakonala budskap. Till-
sammans blir man starkare. 

Vi pratar om samhällsutvecklingen och inte minst 
om den trend att allt färre inom frikyrkan är återhåll-
samma med alkohol eller helnykterister. 

– Vår självbild inom frikyrkan, som en nykter oas 
har nog ändrats. Vi vet nog inte riktigt längre vad 
vi är. Man kan nog säga att frikyrkan är lite vilsen 
i detta. Här kan jag se att det finns intressant input 
från Hela Människan. Jag tänker på projektet ”Äldres 
hälsa och alkohol” som belyser konsekvenserna av 
för hög alkoholkonsumtion bland äldre. Här tror jag 
på en dialog med Hela Människan för att tillsammans 
hitta en väg att vandra. 

Även på andra områden tror Lasse på att arbeta 
tillsammans med Hela Människan, det kan vara rikt-
linjer av olika slag, exempelvis om alkohol. Men 

Intervju med Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan. 

Lasse Svensson har hunnit bli varm 
i kläderna som Kyrkoledare för 
Equmeniakyrkan. Vi har träffat ho-
nom för att tala nutid och framtid om 
Hela Människan, Equmeniakyrkan 
och samarbetet oss emellan. 

Kommunikation 
och samarbete 
är nycklar 
för framtiden Läs mer på www.equmeniakyrkan.se
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Mer om Lasse: Lasse Svensson, 45 år är kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Han har sin bakgrund inom Me-
todistkyrkan i Sverige, där han prästvigdes 1997. Han har en fru och tre söner och bor i Vallda, Kungsbacka 
kommun. Innan han tillträdde tjänsten som kyrkoledare var han processledare för den process som ledde fram 
till bildandet av Equmeniakyrkan. Dessförinnan tjänstgjorde han som pastor i S:t Jakobs kyrka i Göteborg.

Mer om Equmeniakyrkan
Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväck-
else ville forma något nytt och gick samman för att 
bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor samlar de 
varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst 
över nästan hela landet. Genom ett stort samhälls-
engagemang och kreativa initiativ har en bredd 
av verksamheter startat upp. Tusentals människor 
engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrup-
per, läxläsning och mycket mer. De har ett stort 
diakonalt arbete som verkar i många delar av sam-
hället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir 
tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för 
arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt ut-
satta grupper.

framförallt tror Lasse på olika sätt att få till ett samtal 
lokalt i kyrkan. Där kanske någon typ av samtalspro-
gram kan vara givande. 

– Exempelvis hur förhåller man sig som försam-
ling till att hyra ut kommersiella lokaler till fester där 
det serveras alkohol. Ska vi säga blankt nej, eller hur 
tänker man?

Vi fortsätter att tala om hur kyrkan kan vara en del 
av samhället och inte utvecklas till en motkultur.  

– Vi är och ska vara en del av samhället, men det 
gäller också att grunda sina tankar i kristendomen och 
att hitta en nivå som är vettig i dagens Sverige. Här 
tror jag Hela Människans kunskap, expertis och erfa-
renhet om människor som lever i utsatta livssituatio-
ner kan vara en grund för detta samtal. 

Text och foto: Daniel Ryderholm

*Läs mer om Kyrkligt Entreprenörskap på sid 16.

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se
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Utvecklingen 
inom Hela 
Människans 
arbetsområde  
Missbruksområdet 

När det gäller den framtida utvecklingen 
på missbruksområdet är konsumtionen av 
alkohol och droger i den unga generatio-
nen en viktig faktor som är viktig att följa. 

Hela Människan är medlem i CAN, Centralförbundet 
för Alkohol- och narkotikaupplysning, som genomför 
årliga undersökningar på detta område. 

Under året presenterades resultaten från den senaste 
Europeiska skolundersökningen (ESPAD), där man 
samlat in jämförbara data om sextonåriga skolelevers 
erfarenhet av olika droger från ett 30-tal länder i Eu-
ropa. För såväl rökning, alkoholkonsumtion och can-
nabisanvändning ligger de svenska ungdomarna på 
betydligt lägre nivåer än genomsnittet för samtliga 
länder. Detta gäller såväl för tidig debut, att ha provat 
någon enstaka gång, liksom som för mer regelbun-
den eller omfattande konsumtion. Exempelvis har 2 
procent av de svenska eleverna rökt cannabis under 
de senaste 30 dagarna medan genomsnittet för länder 
utanför Norden ligger på 9 procent. Ett gemensamt 
mönster för cigaretter, alkohol och cannabis är att 
skillnaden mellan Sverige och ESPAD-länderna ökar 
när den mer regelbundna eller omfattande använd-
ningen beaktas. 

Denna utveckling är mycket positiv ur ett missbruks- 
och folkhälsoperspektiv. Den innebär troligen en be-
tydlig framtida minskning av antalet människor som 
kommer att utveckla missbruk eller alkoholberoende. 
Behoven hos dem som redan har utvecklat ett alko-
hol- eller drogberoende är dock fortfarande stora och 
det finns viktiga arbetsuppgifter och utmaningar kvar 
att arbeta med för Hela Människan. 

Hela Människan 
Sverige under 
2016
Hela Människan Sverige 
(tidigare riksenheten) 
Under året skedde flera personalförändringar. Solveig 
Kärrbom avslutade sin tjänst som projektledare för 
”Leva – inte bara överleva” i början av året. Magnus 
Lagergren avslutade en projekttjänst inom ”Äldres 
hälsa och alkohol” i augusti. Annika Andreasson av-
slutade sin tjänst inom stödgrupps- och familjearbete 
och gick över till att ansvara för projektet ”Äldres 
hälsa och alkohol”. Marie Zingmark Huld inledde i 
april en tjänst inom Hela Människans stödgrupps- och 
familjearbete, där även Lisbet Flank ingår sedan au-
gusti. De flesta av medarbetarna har sina arbetsplatser 
i Stockholm men några utgår från andra orter. 

I augusti anordnades två medarbetardagar på Birgit-
tasystrarnas kloster i Djursholm. Temat var ”Hållbart 
ledarskap” och efter flera intensiva och inspirerande 
arbetspass upplevde vi mycket energi och lust att gå 
in i höstens arbetsuppgifter, delvis med nya kollegor. 
 
I november anordnades en studieresa till Bryssel i 
samarbete med Ekumeniska EU-kontoret. Vid besö-
ket, som innehöll flera studiebesök och samtal med 
representanter från olika samarbetsorganisationer, 
gavs även tillfälle att få lyssna till EU-parlamentari-
kerna Cecilia Wikström och Fredrik Federley.

Hela Människans enheter 
Under 2016 har flera förändringar inträffat när det 
gäller de enheter som är anslutna till Hela Människan. 
De två enheterna i Enköping och Örsundsbro förena-
des under året och bildade en gemensam enhet. Tre 
enheter har under året eller vid dess utgång lämnat 
Hela Människan för att ingå i andra konstellationer. 
De är Ria Dorkas och Café Deed i Örebro samt fören-
ingen Livskraft i Södertälje. Två enheter har avslutat 
sin verksamhet: Hela Människan Bryggan i Nynäs-
hamn och Hela Människan i Bollnäs.

Under 2016 har två nya enheter beviljats ordinarie 
medlemskap i Hela Människan. Det är Kyrkornas 
omsorgscentrum i Kungälv samt Hela Människan 
i Norra Västmanland. Två andra enheter har ansökt 
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om och beviljats medlemskap utifrån samverkansfor-
men ”Associerad enhet” som stämman beslutade om 
2015. De är Växjö diakoniförening som är en del av 
Diakonicentrum i Växjö samt Örtagårdskyrkan i Ar-
boga. Örtagårdskyrkan driver den utåtriktade sociala 
verksamheten ”Öppen kyrka”. Genom sin anslutning 
till Hela Människan får de tillgång till support och 
ett nationellt nätverk inom detta arbetsområde. Efter 
dessa förändringar var antalet juridiska enheter vid 
årets utgång 81. 

56 enheter arbetar lokalt med att möta människor i 
missbruk, hemlöshet, psykisk och fysisk ohälsa, kri-
minalitet samt andra former av utsatthet. Enheter har 
ofta verksamhet på flera platser samtidigt och lokala 
verksamheter finns därför på hela 73 platser i landet.

Hela Människans lokala arbete fyller viktiga mänskli-
ga grundläggande behov genom att erbjuda mat, klä-
der och ibland boende, genom att ge stöd i samtal och 
social gemenskap samt hjälp att bryta missbruk och 
att leva nyktert. I detta sammanhang är den kristna 
grunden och evangeliet ofta en verksam kraft. Många 
enheter erbjuder även arbete och sysselsättning ge-
nom att driva secondhandbutiker eller sociala företag. 
Några arbetar även med barnstöd, med droginforma-
tion samt insatser för fängelsedömda och frigivna. 
Nio enheter är vilande eller under omstrukturering. 
Sexton enheter har verksamhet med regional eller na-
tionell inriktning. Sammantaget representerar Hela 
Människans enheter i Sverige en stor verksamhets-
bredd som utvecklats ur de behov man mött i arbetet. 

Hela Människans 
arbete i Sverige
Arbete för en minskning av 
missbruk och missbruksrela-
terade problem

Lokal öppen verksamhet
En viktig del i det lokala arbetet är den öppna verk-
samheten, ofta kallad Ria, som finns hos ett 60-tal 
enheter. Denna verksamhet vänder sig till människor 
som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet el-
ler brist på fungerande nätverk är socialt utsatta. Den 

öppna verksamheten kompletteras med stödsamtal, 
omsorgsinsatser, gruppaktiviteter, utfärder och annat 
som gästerna har behov av. Utformningen varierar 
utifrån de lokala behoven och förutsättningarna.

En bas och förutsättning för verksamheten hos de lo-
kala enheterna är kontakten med olika myndigheter 
som socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, 
kriminal- och frivård. Samarbetet leder både till upp-
dragsverksamhet, kontaktmannaskap, besöksverk-
samhet på anstalter och frihetsförberedande insatser. 
Lokal samverkan med andra organisationer och myn-
digheter har blivit allt viktigare för att kunna stödja 
enskilda och tillsammans med dem skapa förutsätt-
ningar för en bättre livskvalitet.

Det öppna sociala arbetet innehåller många kompo-
nenter som är viktiga för besökarna som socialt stöd 
och gemenskap i samverkan med lokala församlingar. 
Det erbjuds någon form av matservering, exempel-
vis frukost och/eller lunch. Vid större högtider arran-
gerar Hela Människans enheter ofta festmåltider och 
gemenskap. Även läger, utflykter och många andra 
aktiviteter förekommer.

I den lokala verksamheten ges också praktisk hjälp 
och omsorg med duschmöjligheter, utdelning av klä-
der, tvätt med mera. Sexton enheter har ordnat träning 
och friskvård i sitt arbete, ibland integrerat i verksam-
heten, ibland i form av friskvårdsveckor eller läger. 
Några av dessa förmedlar även vårdinsatser genom 
att vårdpersonal kommer till verksamheten och möter 
besökare. 

Boende
Att ha tak över huvudet är ett av våra mest grund-
läggande behov som människor. I vårt kalla svenska 
klimat är det också en förutsättning för att överleva. 
Hela Människan har därför på tjugo platser drivit 
olika former av boenden för hemlösa; akutboende/
natthärbärge, stödboende, familjehem samt stödjande 
arbete för att människor i missbruk ska kunna ha kvar 
ett eget boende. Verksamhet där boende och vårdin-
satser kombineras, så kallade HVB-hem, har funnits 
på tre orter. 
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Arbete för att förebygga miss-
bruk hos olika riskgrupper

Information och opinionsarbete 
Genom organisationerna SLAN, Sveriges landsråd 
för alkohol- och narkotikafrågor, och CAN, Central-
förbundet för Alkohol- och narkotikafrågor, samt ar-
betet i olika länsnykterhetsförbund medverkar Hela 
Människan i det gemensamma arbetet för att minska 
alkoholens och andra drogers negativa inverkan på 
människors livssituation.

Stödgruppsverksamhet
Att hamna i en utsatt livssituation kan hända oss alla 
och att få mötas i en stödgrupp är en viktig insats för 
barn och vuxna. Hela Människan utbildar ledare och 
startar stödgrupper med olika målgrupper. Det kan 
handla om barn som växer upp i familjer med miss-
bruk och/eller psykisk ohälsa, vuxna som vill bear-
beta sin barndom, anhöriga till personer med olika 
former av missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. 
Målet är att motverka de faktorer som ökar risken för 
eget missbruk och psykisk ohälsa. 

Grupper är i gång på flera orter i landet, bland annat i 
Botkyrka, Umeå, Värnamo och Järbo, Sotenäs. Under 
året har också ett samarbete startats med ett par av 
våra huvudmän för att föra in stödgruppsutbildningen 
i ordinarie yrkesutbildning till diakoner och försam-
lingspedagoger samt fortbildning för volontärer.

Familjearbete
Under våren färdigställdes och trycktes kurspärmen 
för Hela Människans basutbildning för stödgruppsle-
dare och två utbildningsomgångar (om vardera två + 
två dagar) genomfördes, allt i samarbete med Bilda. 
På efterfrågan från socialtjänsten i Borlänge kommun 
och en ideell verksamhet de samverkar med, genom-
fördes en utbildning i Falun med sju deltagare. Den 
andra utbildningen var förlagd till Jönköping och 
hade sju deltagare från olika verksamheter: kommu-
nala fältarbetare, diakoner, personal från Hela Män-
niskans enheter och annan ideell aktör. Ytterligare en 
basutbildning, förlagd till Kaggeholms folkhögskola 
på Ekerö, genomfördes under hösten med åtta del-
tagare från Hela Människans enheter och Svenska 
kyrkan. Efter avslutade utbildningar följs arbetet upp 
genom att deltagare kontaktas för att höra hur det gått 
med stödgruppsverksamheten, uppmuntran och nät-
verksbyggande. 

En tematisk utbildningsdag med rubriken Vill du vara 
ett stöd för barn och ungdomar? Kom och inspireras! 
planerades till Stockholm i maj, men fick ställas in 
på grund av för få anmälningar. Motsvarande tema-
dag kunde genomföras i Jönköping i november. Båda 
arrangemangen planerades i samverkan med Eriks-
hjälpen och några av parterna i ett regionalt ”glömda-
barnen”-nätverk: Hela Människan Småland, Fräls-
ningsarmén, Svenska Alliansmissionens Ungdom och 
LP barnstöd. Enligt utvärderingen var det en värdefull 
dag för de 21 deltagarna. Efter utbildningsdagen följ-
des deltagarna upp för stimulans och nätverkande, ge-
nom ett mailutskick med kontaktuppgifter deltagarna 
emellan och genom personlig kontakt med några.

Vuxna som växt upp i familjer 
med dysfunktion
”Leva – inte bara överleva” är ett handledningsma-
terial som vänder sig till personer som vuxit upp i 
familjer med dysfunktion och som idag vill försöka 
förstå och bearbeta de egna erfarenheterna för att 
komma vidare i livet. Under hösten genomfördes en 
ledarutbildning i materialet i Helsingborg med delta-
gare från Hela Människans enheter, Svenska kyrkan 
samt ATSU – en förening som stöder personer som 
blivit sexuellt utnyttjade och deras anhöriga. 
 
Den 27 oktober arrangerades en inspirationsföreläs-
ning med rubriken Den osynliga muren. Ingebjørg 
Elfrida Flatås och Åse Presvik, båda verksamma vid 
Lade Behandlingscenter, Blå Kors i Norge, föreläste 
och visade en film om sina behandlingsmetoder som 
involverar hela familjen. Föreläsningen som hölls un-
der förmiddagen besöktes av ca 40 personer. Under 
eftermiddagen samma dag möttes stödgruppsledare 
från olika delar av landet till erfarenhetsutbyte.
 
Från beroende till förtroende 
Under hösten startade en ettårig förstudie för projek-
tet ”Från beroende till förtroende” finansierat av Stif-
telsen Ansvar för Framtiden. Projektet är gemensamt 
med Equmenia och syftar till att förebygga beroende 
genom ett förtroendeskapande arbete bland unga. 
Tanken är att kombinera Hela Människans kompe-
tens i socialt och diakonalt arbete och Equmenias 
kompentens i arbetet med unga. Så kan vi också lära 
av varandra. Målet är att ta fram material och ledarut-
bildning för att lyfta frågor kring alkohol, droger, sex/
porr och spelande samt stärka ett ledarskap som är 
förtroendeskapande. Planen är också att skapa ett di-
gitalt redskap som riktar sig till unga. Vi såg behovet 
att byta namn på projektet och ”Suntprat” föreslogs. 
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Pengar har sökts från Allmänna Arvsfonden för att arbe-
tet ska kunna drivas som ett treårigt projekt. I styrgrup-
pen för projektet finns även Bilda, Svenska kyrkan och 
Svenska Kyrkans Unga. Till projektet är en expertgrupp 
knuten och under hösten rekryterades referensföreningar 
för att få med unga i arbetet med material och ledarutbild-
ning. I december skrevs ett avtal med Blå Kors, Norge, 
om att vi får använda varandras material och att arrangera 
en nordisk konferens kring beroendefrågor och unga. 

Äldres hälsa och alkohol
De projekt som Hela Människan driver i syfte att lyfta 
frågan om riskbruk bland äldre gick under året i lite för-
ändrad riktning än vad som från början var tänkt. Re-
sultatet av genomförda studier 2014 (litteraturstudie av 
kunskapsläget inom området och intervjuer bland per-
sonal inom hemtjänsten) och pilotutbildningar under 
2014-2015 för personal inom hemtjänsten, visade att äld-
reomsorgen var en svårframkomlig väg. Bristen på rikt-
linjer och rutiner relaterade till alkoholbruk är påtaglig, 
samt att lagstiftning i form av sekretess och individens 
rätt till självbestämmande hämmar möjligheten till fram-
tagande av sådana. 

Under året har vi därför utvecklat informations- och stu-
diematerial att kunna använda på olika arenor för att öka 
medvetenhet om problemområdet. Fyra filmer har produ-
cerats, varav en är i tre delar. De är framtagna tack vare 
medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och i samar-
bete med professor Sven Andréasson vid Karolinska in-
stitutet/Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm. I tre 
filmer ges faktakunskaper kring alkohol och i filmserien 
om tre delar får man följa fyra äldre som med stöd från 
Sven Andréasson genomgår ett försök att ändra sina al-
koholvanor till nivå under riskdrickande. Samtliga filmer 
finns tillgängliga via Hela Människans hemsida.

Verksamhetsområdet har lyfts i en artikel i tidningen Ä 
(utgiven av Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldre-
vård), i ett temanummer om missbruk bland äldre. 

Med medel från Folkhälsomyndigheten och i samarbete 
med Riddargatan 1, har en forskningsgenomgång genom-
förts för att samla kunskapsläget kring alkoholens hälso-
effekter för den åldrande människan. 

En ny ansökan har skrivits, tillsammans med medarbetare 
på Riddargatan 1, till Folkhälsomyndigheten om ett tre-
årigt forskningsprojekt ”Äldres hälsa och alkohol”, med 
syftet att utveckla och utvärdera arbetssätt och kunskaps-
material för att förebygga alkoholrelaterad ohälsa bland 
äldre, 65+. Tanken vi har för spridning av budskapet, om 
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hur man som äldre kan ha guldkant på tillvaron utan 
riskbruk av alkohol, är att rekrytera och utbilda am-
bassadörer. Vi önskar se personer som förmedlar in-
formation och kunskap i sina naturliga nätverk och 
sammanhang, men även tar steg in på andra arenor 
för att nå äldre. 

Insatser för människor i andra 
utsatta livssituationer

Opinionsarbete 
Hela Människan medverkade i kyrkornas nationella 
kampanj Diakonins månad i september 2016. Mate-
rialet Ungas psykiska ohälsa utkom digitalt genom 
Sveriges Kristna Råd, SKR. SKR som hade produ-
cerat filmer och annat digitalt material som både ger 
stöd till drabbade, men som också ger vägledning till 
dem som är engagerade socialt i arbete. Materialet 
uppdaterades regelbundet under året för att hålla det 
levande. Hela Människan spred kunskap om materia-
let genom muntlig och skriftlig information samt ge-
nom digitala kanaler (e-post, hemsida, Facebook med 
mera).

Frigivningsarbete 
Hela Människan enheter IBUS och LivsKrafts Reha-
biliteringsCenter har som huvudsaklig inriktning att 
arbeta med stöd till tidigare fängelsedömda i samband 
med frigivningen. Dessa enheter har arbetat över ett 
stort geografiskt område. Tio andra enheter gör in-
satser genom att erbjuda arbete till personer som har 
fotboja eller på annat sätt finns inom Frivården. Hela 
Människan i Sala-Heby har gett stöd och logi åt an-
höriga som besökt Salberga riksanstalten. Öppen Ge-
menskap i Umeå har startat verksamheten ”Kumulus” 
där barn får stöd när någon anhörig avtjänar ett fäng-
elsestraff. I början av december genomfördes en två-
dagars studieresa till Köpenhamn med sju deltagare. 
Ett innehållsrikt program hade arbetats fram i samråd 
med Café Exit i Köpenhamn. 

Sysselsättning och samhällsintegrering 
Bland Hela Människans lokala verksamheter finns 
det ett 30 tal som driver second-handverksamhet eller 
andra former av socialt företagande. Det skapar prak-
tikplatser åt många långtidsarbetslösa. Flera enheter 
anställer också personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden. Integrering av nysvenskar blir allt 
mer viktigt för våra enheter. Inom den ordinarie verk-
samheten har en hel del av våra enheter gjort viktiga 
samhällsintegrerande insatser.

Under året har det skett ett opinionsarbete kring den 
ökande grupp av arbetslösa som har en utsatt livssi-
tuation och den ideella sektorns bidrag till att skapa 
möjligheter. Genom Svenska Dagbladet förmedlades 
ett öppet brev, undertecknat av företrädare för ett fler-
tal organisationer, till Arbetsförmedlingens general-
direktör. Tjänstemän har uppvaktats men fortfarande 
ser vi inga konkreta lösningsförslag.

Ideella Second Hand – ISH har under 2016 fortsatt 
att arbeta med att utvecklas till en branschorganisa-
tion som ska företräda ideella organisationer som dri-
ver secondhandbutiker. Tanken med ISH är att skapa 
en plattform för ett seriöst arbete inom Second Hand 
för att återbruk ska bli en självklar del i det svenska 
samhället. Köp, slit och släng ersätts av ett ansvarsta-
gande för de allt mer minskade resurserna i vår natur. 
Örjan Wallin ingår i den grupp som skall forma en 
branschorganisation av ISH.

Insatser för kvinnor 
Studier visar att kvinnor i missbruk eller beroende 
många gånger befinner sig i livssituationer som ökar 
risken för att utsättas för våld samtidigt som de tycks 
ha svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. 
Missbrukande kvinnor verkar i högre grad än andra 
kvinnor mötas av omgivningens attityder att de får 
”skylla sig själva”, ett förhållningssätt som flera dess-
utom ofta själva ger uttryck för. Det är inte ovanligt 
att kvinnan har problem på flera livsområden, som 
gör att hon har behov av stödinsatser, behandling och 
vård. Det kan handla om psykisk eller fysisk ohälsa, 
arbetslöshet, svag ekonomi, osäker bostadssituation, 
med mera. Kvinnan kan ha erfarenhet av att sälja 
sexuella tjänster och av kriminalitet. Om kvinnan är 
förälder, kan hon ha fått sina barn omhändertagna och 
placerade av socialtjänsten. 

Hela Människans enheter har därför på femton platser 
gjort haft särskilda insatser för kvinnor. En enhet har 
drivit en kvinnojour som kan ta emot kvinnor i aktivt 
missbruk. En annan enhet driver ett skyddat boende 
för kvinnor som blivit offer för trafficking. 

Kurser om överskuldsättning 
Hela Människan samverkar sedan hösten 2015 med 
Kronofogden i en utbildningssatsning med en enda-
garskurs om överskuldsättning. Syftet med kursen är 
att människor som i sitt arbete eller i sitt ideella enga-
gemang möter människor i kris, ska få ökad kunskap 
om ekonomi och skuldsättning. Undersökningar visar 
tydligt att det är i livskriserna som riskerna med över-
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skuldsättning är som störst, och kan man lyfta frågor om 
ekonomi med människor i kris är mycket vunnet. Detta 
arbete är ett viktigt förebyggande arbete då ekonomiska 
problem ofta är en katalysator till annan social utsatthet 
som tablett-, drog-, eller alkoholmissbruk. Under kursen 
lär vi oss om:
• Vad menas med överskuldsättning – orsaker och kon-

sekvenser?
• Vanliga skuldfällor 
• Hur vi kan förebygga överskuldsättning?
• Vad som händer om en skuld lämnas till Kronofog-

den?

Kursen riktar sig till medarbetare och volontärer inom 
Hela Människan samt till diakoner och församlingsme-
darbetare. Under 2016 genomfördes fyra kursdagar i 
Jönköping, Göteborg, Stockholm och Umeå med sam-
manlagt 57 deltagare. Föreläsare från Kronofogden är 
Annika Sydberger Norrman och Anna-Karin Lindahl. 
Ansvarig konsulent på Hela Människan är Lars-Gunnar 
Wettebrand.

Stöd till Hela Människans enhe-
ter och idéburet socialt arbete

Kommunikation och opinionsbildning 
Under år 2016 fortsatte kommunikationssatsningen som 
syftar till att stärka Hela Människans varumärke. Med in-
spiration från undersökningen som gjordes år 2015 togs 
en designskiss av hemsidan fram av under året. Hemsi-
dans referensgrupp bestående av personer från våra lo-
kala verksamheter fick titta på skisserna, ge input och 
feedback. Under våren/sommaren förverkligades skis-
serna till en första digital version av hemsidan. Under 
sommaren/hösten finjusterades hemsidan. Under hösten 
genomfördes tre utbildningar med lokala administratörer 
på olika orter i landet: Stockholm, Göteborg och Jönkö-
ping. Samtliga hemsidor lanserades 18 november 2016. 

Tidningen Aktuellt från Hela Människan har kommit ut 
med fyra nummer med ett temabaserat innehåll. Under 
år 2016 speglades följande teman; Öppna verksamheten 
(Ria), Riskbruk och fältverksamhet, Nya medarbetare 
och glimtar från verksamheten samt Hemlöshet. 

Almedalsveckan 
Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Hela 
Människan fyra seminarier i Visby. Rubrikerna för dem 
var: Hur öppnar vi upp samhället för 35 000 ensamkom-
mande unga? Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans 

Hur öppnar vi upp samhäl-
let för 35 000 ensamkom-
mande unga?  – Almedalen 
2016

Text och foto: Daniel Ryderholm.

Seminariet inleddes av Alice Bah Kuhnke, 
kultur- och demokratiminister från Miljö-
partiet. Hon uttryckte att det behöver vara 
många röster när man diskuterar frågan som 
ställdes i seminarierubriken. 

Hon fortsätter att berätta en historia 
om när hon var på besök i Sydafrika. 
Hon ställde frågan till en representant 

hur han orkade med att åka förbi det jättelika 
slumområdet varje dag, med vetskapen om hur 
mycket misär där finns. Hans svar var till en 
början väldigt förbryllande. – How do you eat 
the elephant? Efter en stunds funderande från 
Alice sida fick hon tillslut svaret från mannen: 
- bit by bit. 

– Vi i Regeringen såg tidigt att det inte fanns 
något slut på strömmen av människor som sök-
te sig till Sverige. Vi förstod att vi behövde för-
ändra vår struktur i grunden, på ett sätt som vi 
aldrig gjort förut, beskriver Alice. 

Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida:

www.helamanniskan.se

Från vänster: Mimmi Edin, Reza Nazari, Alice Bah 
Kuhnke och Kazem Ali Heydari.
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agenda? Hur kan man gå från beroende till förtro-
ende? Rebeller eller underleverantörer? Vart är den 
ideella sektorn på väg? Bland de medverkande i ett av 
seminarierna var kultur- och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke. Ett par av seminarierna var i samverkan 
med Göteborgs Räddningsmission. Dessutom erbjöd 
vi en teater med rubriken: Ett maskrosbarn – om att 
vara ung, utsatt och levande. Sammanlagt deltog cir-
ka 220 personer på de olika seminarierna/teatern. 
 
Kyrkligt Entreprenörskap
Kyrkligt Entreprenörskap är ett program som drivs 
tillsammans med Ekumeniska EU-kontoret och syftar 
till att inspirera kyrkliga idéburna aktörer att utveckla 
sitt entreprenörskap, att kunna delta i offentliga upp-
handlingar och bli leverantörer av olika välfärdstjäns-
ter. 

Under året har tio olika utbildningsdagar och semi-
narier med totalt 250 deltagare genomförts, fördelade 
på fyra olika orter: Lund, Stockholm, Huskvarna och 
Göteborg. Vi har även haft föreläsningar och mött en-
heter, församlingar och kyrkliga entreprenörer på tio 
olika orter. 

Kyrkligt Entreprenörskap medverkade under årets 
första två månader i ett utvecklingsprojekt inom Gö-
teborgs Räddningsmission. Från 1 mars gick man in i 
ett nytt uppdragsavtal där Mimmi Edin gett process- 
och utvecklingsstöd till cheferna inom Räddnings-
missionen.

Vi har också inlett ett samarbete med Göteborgs stift 
som startat en liknande satsning, ”projekt Välfärd”, 
samt blivit en samarbetspartner till Evangeliska Fri-
kyrkans hubb för entreprenörskap och friskvård. Vi 
medverkade med flera seminarier i deras konferens 
Nya vägar i en ny tid som arrangerades i början av 
hösten.   

Utbildningar

Ledarforum 2016 
26 – 28 januari anordnades i Gävle ett Ledarforum 
för 28 verksamhetschefer. Följande ämnen var i fo-
kus under dagarna: Hela Människans lokala enheter, 
utmaningar och framtid, Ledarskap och Hela Män-
niskans värdegrund.

Handledning 
Hela Människans lokala verksamhetschefer har er-
bjudits grupphandledning i fyra regioner. Ett samar-
betsavtal har tecknats med S:t Lukas för att få profes-
sionell handledning och utbildning.

Support och stöd 
Våra lokala enheter inom Hela Människan har till-
gång till rådgivning i personal- och anställningsfrå-
gor samt i organisations- och styrelsefrågor. Vi har 
ambitionen att svara på ett anrop inom 24 timmar. 
Vi vet att det kan kännas mycket ensamt som verk-
samhetschef eller ordförande när något akut problem 
dyker upp. Därför försöker vi finnas tillgängliga för 
att kunna stötta och ge hjälp. Vi har använt oss av 
Ekumeniska EU-kontoret, som är en särskild resurs 
vid ansökningar om bidrag och projektansökningar. 
Under året har anställda inom Hela Människan Sve-
rige gjort ett flertal besök hos lokala enheter, andra 
organisationer och församlingar.

Under år 2016 har Hela Människan Sveriges 
medarbetare utöver utbildningar och planering 
av dessa, kontakt med enheter och huvudmän 
via telefon/mail och/eller besök enligt följande:

Inspirationsdagar     6
Rådgivning och stödinsatser          165
(arbetsgivarfrågor, krishantering, 
ekonomi, chefsstöd, styrelsearbete 
och verksamhetsutveckling)

Information              40
(hjälp till lokala enheter med 
kommunikation och reportage)

Konferensmedverkan     6
(utställningar och föredrag 
i huvudmännens årskonferenser)

Huvudmännen, kyrkor och                      557 
diakonala verksamheter          tim
(uppföljning av beslut, rådgivning 
och samtal om samverkan)

Hela Människan har haft ett omfattande uppdrag 
åt fyra organisationer/enheter för att arbeta med 
kompetensutveckling, avtalsfrågor och utbild-
ningsinsatser.
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Värdegrunden ”Hela Människan – hela livet”! 
Nytt studiematerial.
Under 2016 har ett ledarmaterial för dialog kring Hela 
Människans värdegrund färdigställts. Materialet bygger 
på att man vid fem tillfällen för ett samtal om de bety-
delsebärande orden i värdegrunden. Målet är att det ska 
bidra till kreativa samtal kring värdegrunden och män-
niskosynen inom Hela Människans samtliga enheter. Ma-
terialet finns tillgängligt via hemsidan. 

Insamling via 90-konto
Hela Människan Sverige har ett centralt 90-konto för 
insamlingsändamål i enlighet med Svensk insamlings-
kontrolls och Frivilligorganisationernas insamlingsråds 
(FRII) riktlinjer. Verksamhetens enheter kan använda 
detta konto för insamling till lokala verksamheter enligt 
ändamålsparagrafen. 

Utställningar och information
För att öka kunskapen om Hela Människans arbete på 
lokal och nationell nivå har utställningar anordnats. Med-
arbetare har funnits till hands för att ge information. Föl-
jande utställningar har Hela Människan deltagit i under 
2016:
Svenska Narkotika polisföreningens årskonferens i sam-
verkan med Hela Människan Västra Götaland 22 – 24 
april
Equmeniakyrkans kyrkokonferens på Kistamässan 5 – 7 
maj
Konferensen ”Utsatta EU medborgare” 6 – 7 oktober i 
Göteborg
Idédagar för socialt och diakonalt arbete – Linköping 13 
– 15 oktober
Equmenias riksmöte i Tibro 11 – 13 november
Svenska kyrkans kyrkomöte i Uppsala 21 – 23 november

Samverkansorganisationer 
och nätverk 
Hela Människan Sverige har representerat organisatio-
nen inför huvudmän, myndigheter och samverkansorgan. 
Det är nödvändigt och givande att vara representerad i 
olika nätverk. Under år 2016 såg representationen ut på 
följande sätt:

• Studenthemmet Tempus med 374 studentlägenheter, 
ägs av Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i 
Stockholm, där Hela Människan har rätt till att utse 
en ordinarie ledamot och en suppleant. Stiftelsens 
uppgift är att erbjuda bostäder till studerande vid 

UTBILDNINGAR och SEMINARIER under år 2016

   Antal kurser Antal deltagare
Ledarforum             1  42
Styrelseutbildning          2  20
Ny chef i Hela Människan  2    9
Nya medarbetare              1  38
Second hand             3  44
Volontärsamordnare            2  19
Överskuldsättning            4  57
Att vara god man             1  10
Framtidsforum             1  18
Hemsidan                       3  31

Kyrkligt entreprenörskap
Inspirations- och utbildnings-
dagar för enheter, församlingar      12              250
Att formulera sin vision
och söka pengar             1    8
Att starta och driva
hemtjänst och äldreboende            1  15
Att starta och driva
sociala företag             2  47
Rehab och existentiell hälsa 2  33 
Föreläsningar             4              155
Kurs för större enheter            1  15

Leva – inte bara överleva            1    6
Leva – inspirationsdag            1  40
Nätverksträff             1  20
BAS – stödgruppsledare            3  22
Tematisk dag om barn i familjer
i familjer med missbruk            1  24

Äldres riskbruk och hälsa            4  80
Diakonal utveckling            2  30
Almedalsseminarier           4              220

Summa: 60 utbildningar och seminarier 
med 1753 deltagare

Utbildningen anordnas i samarbete med Bilda

Leva - inte bara överleva 

Helsingborg 12-13 april 2016

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med 
vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö 
med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk 
ohälsa eller kriminalitet

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGDen osynliga muren
Varmt välkommen att anmäla dig till Hela Människans inspirationsföreläsning 

torsdag 27 oktober klockan 09.30–12.00. Lokal är Birger Jarl i Stockholm (Tulegatan 8). 

Dagen är subventionerad och kostar endast 150 kronor, anmäl dig senast 21 oktober på:  

uuu www.helamanniskan.se/kurser   

Frågor: Marie Zingmark Huld, projektledare  E-post: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se           Telefon: 08-691 06 63 (mobil anknytning)

Anordnas i samarbete medStudieförbundet Bilda

Sedan 2008 har Klinikkavdelningen vid Lade Behandlingscenter systematiskt ökat medver-

kan av familjer i behandling av missbrukare. Utvärderingar från patienter och deras famil-

jer har varit positiva och lett till ett omfattande och professionellt utvecklingsprojekt. Detta 

kommer föreläsarna att berätta om och ge oss inblick i hur de organiserar sitt behandlings-

arbete med familjer och vilka metoder de använt sig av. År 2013 började ett samarbete med 

filmbolaget ”klipp og lim en familie” med filmen ”Den osynliga muren”. Den visar just på hur 

viktigt det kan vara att hela familjen är involverad i behandlingsarbetet. Denna film kommer 

att visas och det kommer också ges utrymme för att dela egna erfarenheter.

Ingebjørg Elfrida Flatås, är klinisk barnevernspe-dagog och har lång erfarenhet av att stå i frontlinjen i det kommunala barnskyddet. Hon har där varit konsult, ledare och föreläsare. År 2003 avslutade hon sin forskarutbildning i familjeterapi vid Diakonhjem-mets högskole och har också utbildning i motiverade samtal på högskolenivå. Sedan 2008 har Ingebjorg haft en tjänst som behandlare och familjeterapeut hos Klinikkavdelningen, Lade Behandlingssenter Blå kors. 

Åse Presvik, är klinisk socionom från Högskolan Sör-Trondelag och har också en vidareutbildning i missbrukarvård från Diakonhjemmets högskole i Oslo. Hon har haft tjänst på ”ruspolikliniken” Ullevål som behandlare och projektledare. Från 2011 har Åse varit avdelnngsledare på klinikkavdelningen vid Lade Behandlingscenter. 

Om föredragshållarna:

STOCKHOLM 
27 OKTOBER

www.helamanniskan.se/akademin

Hösten 2016

Överskuldsättning
   En dag om hur du möter människor som riskerar att hamna i överskuldsättning

3 oktober i Stockholm

En kurs i samverkan med: 

www.helamanniskan.se/akademin

Hösten 2016

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Onsdag–torsdag 30 nov - 1 dec 2016– i Stockholm, riksenheten
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postgymnasial utbildning i Stockholm. Ola Eck-
erdal har varit Hela Människans representant med 
Wolfgang Falk som suppleant. Under 2016 invig-
des en ny fastighet med 114 nya lägenheter. 

• Hela Människan är medlemsorganisation med 
styrelserepresentation i Centralförbundet för al-
kohol- och narkotikaupplysning (CAN). Örjan 
Wallin har varit Hela Människans representant i 
CAN:s styrelse. Frank Åkerman deltog i CAN:s 
strategidagar.

• Nordan, ett nätverk i Norden och Baltikum som 
arbetar med förebyggande arbete, drogpolitisk på-
verkan och opinionsbildning. 

• Hela Människan ingår i Sveriges landsråd för 
alkohol- och narkotikafrågor (SLAN). En sam-
manslutning av organisationer som verkar för en 
restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt 
samhälle. Örjan Wallin har varit Hela Människans 
styrelserepresentant.

• Hela Människan har varit representerad i Social-
styrelsens råd för erfarenhetsutbyte för vissa orga-
nisationer inom det sociala området genom Örjan 
Wallin.

• Inom Visionsrumsgruppen arbetar Kriminalvår-
den tillsammans med olika organisationer för en 
väl förberedd frigivningsprocess. Hela Männis-
kan är representerad genom Frank Åkerman.

• FORUM – Idéburna organisationer med social in-
riktning, som arbetar för att främja och utveckla 
det frivilliga och icke vinstdrivande sociala arbe-
tet.

• IDEELL ARENA är ett samarbete mellan idébur-
na organisationer som startades av forskare och 
ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag 
driver ett sjuttiotal organisationer IDEELL ARE-
NA där Hela Människan ingår och all verksam-
het bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt 
lärande.

• Hela Människans enheter är medlemmar i arbets-
givarorganisationen Arbetsgivaralliansen som ger 
enheterna stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor. Dess 
huvudmannaskap består av ideella och idéburna 
organisationer. Örjan Wallin är Hela Människan 
Sveriges representant i branschkommittén ”Vård 
och omsorg” och har varit sammankallande i Ar-
betsgivaralliansens valberedning.

• Hela Människan har ett nationellt samarbetsavtal 
med studieförbundet Bilda som är medarrangör 
vid samtliga utbildningar och bidrar med sin kom-
petens i arbetet. 

• Hela Människan är en av huvudmännen för Eku-
meniska EU-kontoret och har varit representerad 

i dess styrelse genom Frank Åkerman som varit 
ordförande.

• Hela Människan är representerat i Stiftelsen An-
svar för Framtiden, vars syfte är att främja nord-
iskt samarbete, forskning och opinionsbildning 
kring den helnyktra livsstilen. Stiftelsen förvaltar 
tillgångarna efter försäljningen av försäkringsbo-
laget ANSVAR. ”Forum Ansvar” har etablerats 
för att ha särskilt fokus på forskning kring alko-
hol. Hela Människans representant i styrelsen är 
Torbjörn Jacobsson. Frank Åkerman har varit ord-
förande i utvärderingsgruppen av Forum Ansvar

• Sveriges Kristna Råds referensgrupp för diakoni 
med representanter från kyrkor och samfund. En 
av dess satsningar är diakonins månad. I oktober 
anordnades Idédagar för socialt och diakonalt ar-
bete i Linköping. Hela Människans representant 
var Frank Åkerman. 

• Hela Människan är medlem i EAUM – European 
Association of Urban Missions, ett nätverk mel-
lan stadsmissioner på europeisk nivå. 

• Ideella Second Hand – ISH är ett nätverk för ide-
ella organisationer som driver secondhandbutiker. 
Mats Wåhleman, verksamhetschef i Hela Männis-
kan Huddinge Botkyrka Salem har ingått i styr-
gruppen. Örjan Wallin ansvarar för uppföljning av 
beslut. 

• Hela Människan samverkar med Nationellt kom-
petenscentrum anhöriga (Nka) som är en samar-
betsresurs för att utveckla framtidens anhörig-
stöd. 

Stöd från myndigheter, fonder 
och stiftelser 

Under år 2016 har följande myndigheter, fonder och 
stiftelser lämnat värdefulla bidrag till Hela Männis-
kans arbete. 

• Socialstyrelsen 
• Kriminalvården
• Folkhälsomyndigheten
• Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
• Åke Wibergs stiftelse 

Varmt tack för dessa bidrag och förtroendet för 
det arbete som bedrivs inom Hela Människan!
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Anställda hos Hela Människan Sverige 
2016  100 % när inget annat anges

Generalsekreterare
Frank Åkerman 

Verksamhet
Annika Andreasson, projektledare inom familjearbete (t o m 14 augusti 2016 50 %) ”Äldres hälsa och 
alkohol” (fr. o m 15 augusti 2016 50 %)
Börje Carlsson, konsulent, Kyrkligt Entreprenörskap (från oktober 60 %)
Mimmi Edin, projektledare inom Kyrkligt Entreprenörskap
Lisbet Flank, projektledare inom stödgrupps- och familjearbete (75 %)
Solveig Kärrbom, projektledare inom ”Leva – inte bara överleva” (75 %) (t o m 31 januari 2016)
Magnus Lagergren, projektledare inom ”Äldres hälsa och alkohol” (t o m 14 augusti 2016) 
Örjan Wallin, konsulent, utbildning och personaladministration 
Lars-Gunnar Wettebrand, konsulent, utbildning (20 %)
Erling Zetterman, projektmedarbetare Kyrkligt Entreprenörskap, timtjänst
Marie Zingmark Huld, projektledare inom stödgrupps- och familjearbete (75 %)

Information
Daniel Ryderholm, informatör

Ekonomi och administration
Jenniy Ekman Karlsson, administratör (50 %)
Göran Johansson, ekonom (20 %)

Anställd av samverkanspart
Anna Karin Herngren Wirdheim, projektledare inom ”Suntprat” 

Från vänster: Daniel Ryderholm, Anna Karin Herngren Wirdheim, Jenniy Ekman Karlsson, Marie Zingmark 
Huld, Börje Carlsson, Annika Andreasson, Frank Åkerman, Lisbet Flank, Lars-Gunnar Wetterbrand och Örjan 
Wallin. Saknas på fotot gör: Mimmi Edin, Magnus Lagergren, Solveig Kärrbom, Erling Zetterman och Göran 
Johansson. Foto: Arvid Lundoft. 



20     VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2016

Hela Människans styrelse 
 
Hela Människans arbetsutskott har under år 2016 haft sex sammanträden varav ett telefonsammanträde samt 
ett via mail. Hela Människans styrelse har haft sex sammanträden samt tre per mail. Styrelsen består av föl-
jande ledamöter, valda vid stämman år 2015: 
 
Ordförande       Styrelsesammanträden
Anders Persson  Vald av stämman 2015   6(6)

Ordinarie ledamöter

Från huvudmännen:
Maria Leijman   Svenska kyrkan                    5(6)
Raimond Molander  Svenska kyrkan              4(6)
Britt-Louise Agrell  Svenska kyrkan                    5(6) 
Ingela Freed   Evangeliska Frikyrkan         6(6)
Johan Einarsson  Equmeniakyrkan                  3(6)
Ragnwald Ahlnér  Svenska Alliansmissionen      5(6)
       
Från enheterna:
Aina Modig Lindell  Hela Människan Helsingborg     0(6) 
Gull-Britt Byhlin  Hela Människan Västra Götaland      5(6)

Ersättare

Från huvudmännen:
Monica von Schreiner  Svenska kyrkan     3(6)
En plats vakant   

Från enheterna:
Filippos Ikhizamah  Café Deed, Örebro                             1(6) 

Revisorer
Auktoriserad och ersättare:
Daniel Holmström     RevisorCompaniet
RevisorCompaniet utser vid behov ersättare

Förtroendevald revisor och ersättare:
Kay Rönn              Sensus, Västra Sverige
Magnus Björk (ersättare)     Equmenia

Valberedning
Olle Lönneborg   (sammankallande) Svenska kyrkan 
Margareta Björn,  Equmeniakyrkan
Christer H Persson  Hela Människan Helsingborg
Hans Marklund  Skellefteå Stadsmission

Foto, övre raden från vänster: Ragnwald Ahlnér, Anders Persson, Raimond Molander och Johan Einarsson. 
Undre raden från vänster: Gull-Britt Byhlin, Monica von Schreiner, Ingela Freed, Maria Leijman och 
Britt-Louise Agrell.Saknas på fotot gör: Aina Modig Lindell och Filippos Ikhizamah. Foto: Daniel Ryderholm. 
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Förvaltnings-
berättelse 
år 2016
Styrelsen för Hela Människan Sverige, som är en 
ideell förening med organisationsnummer 
802000–6394, avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2016.

Ändamål
”Hela Människan är en allmännyttig ideell organi-
sation med uppdraget att, utifrån en människosyn 
med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft 
och inspiration, skapa intresse och förutsättningar 
för ett socialt och diakonalt arbete, för och tillsam-
mans med människor i utsatta livssituationer”. 

För främjande av detta ändamål har under året 
verksamhet skett som beskrivs under rubriken Än-
damålsuppfyllelse. Utöver förvaltningsberättelsen 
finns en verksamhetsberättelse som mer utförligt 
beskriver verksamheten. 

Organisation
Arbetet inom Hela Människan sker på ekumenisk 
grund och är en del av kyrkors och församlingars 
diakonala arbete. Organisationen har arbetat i 97 år. 

Hela Människans huvudmannaorganisation på na-
tionell nivå utgörs av elva trossamfund med deras 
ungdomsförbund och kyrkliga organisationer i Sve-
rige. Vid början av år 2016 hade Hela Människans 
huvudmän sammanlagt 6 408 780 medlemmar. I 
samband med årsstämman, vartannat år, utser Hela 
Människans lokala enheter 20 ombud som tillsam-
mans med huvudmannaorganisationen bl.a. beslu-
tar om styrelse, verksamhetsplan och budget. Nästa 
årsstämma är 5 – 6 maj 2017.

Vid årets slut 2016 bestod Hela Människan av 81 
juridiska enheter. I organisationen finns ca 400 an-
ställda och drygt 2000 volontärer.

Eftersom Hela Människan är en del av kyrkornas 
och kyrkliga organisationers arbete finns det till-
gång till en bred diakonal kompetens som byggts 
upp inom kyrkor, kyrkliga institutioner och lärosä-
ten. Bland anställda finns både högskolekompetens 
och lång praktisk erfarenhet representerad.

Hela Människans uppdrag
Hela Människan verkar för sitt ändamål genom föl-
jande strategier:
• Diakonal mobilisering. Genom att uppmärk-

samma behov och stimulera till insatser.
• Diakonal handling. Hela Människan vill stödja 

pågående diakonala insatser och genom utbild-
ning bidra till ökad kvalitet i arbetet för männ-
iskor i utsatta livssituationer.

• Diakonal opinionsbildning. Ett viktigt sätt att 
förändra människors livsvillkor är att mobilise-
ra till ökade insatser från samhälle och organi-
sationer, samt föra socialpolitiska dialoger och 
medverka till strukturella samhällsförändringar, 
där våra möten med människor i utsatta livssi-
tuationer utgör grunden för opinionsbildningen.

Hela Människans arbete utgår från organisationens 
gemensamma vision och värdegrund ”Hela Män-
niskan – hela livet”. Det lokala arbetet kan variera 
utifrån behoven i närmiljön och karaktären hos det 
engagemang som finns inom enheter, kyrkor och 
andra instanser. 

Hela Människans uppgift
Hela Människans uppgift är att ägna uppmärksam-
het åt och motverka förhållanden som leder till och 
förvärrar mänsklig utsatthet. Hela Människan är ett 
nätverk för socialt arbete på kristen grund och ut-
gör ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och 
samverkan. 

Hela Människan Sverige, med utgångspunkt från 
Stockholmskontoret, utgör organisationens sam-
ordnande funktion. Arbetet sker på uppdrag av och 
i samarbete med huvudmännen och de till Hela 
Människan anslutna lokala enheterna. Arbetet ge-
nomförs också i nära samverkan med andra ideella 
organisationer och det offentliga samhället.
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Hela Människan 
Sveriges styrelse
Styrelsen har under år 2016 haft sex sammanträ-
den samt tre via mail. Arbetsutskottet har haft sex 
sammanträden samt ett via telefon och ett via mail. 
Inget arvode utgår till styrelsens ordförande, dess 
ledamöter eller ersättare. Hela Människan Sveri-
ges styrelse samt övriga funktionärer presenteras i 
verksamhetsberättelsen. 

Ändamålsuppfyllelse

Diakonal mobilisering
”Hela Människan – hela livet” innebär att, genom 
olika insatser, uppmärksamma och skapa förutsätt-
ningar för att människor som har en utsatt livssi-
tuation ska få stöd och bättre livsvillkor. Ett viktigt 
mål för Hela Människans arbete är att motverka och 
förebygga missbruk och riskbruk av alkohol och 
droger. 

Hela Människans enheter och huvudmannaorga-
nisationer erbjuds redskap för att driva ett aktivt 
förebyggande arbete. Detta sker genom opinions-
insatser men även i konkret form genom det nya 
verksamhetsområdet ”Äldres hälsa och alkohol” 
samt i utbildningar som ”Hela Människans famil-
jearbete – BAS”, ”Leva – inte bara överleva” och 
överskuldsättning.

Diakonal handling
Utbildning
Utifrån ändamålet att ”skapa intresse och förutsätt-
ningar för ett socialt och diakonalt arbete” sker ett 
utvecklingsarbete utifrån omvärldsanalyser. Hela 
Människans lokala verksamheter och huvudmän 
erbjuds ett brett program av kompetenshöjande ut-
bildningssatsningar och inspirationsdagar. Ett fler-
tal av utbildningarna riktas även till andra ideella 
organisationer och kommuner genom allmän inbju-
dan. 

”Kyrkligt Entreprenörskap” vars övergripande 
syfte var att förbättra förutsättningarna för landets 
kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som 
leverantörer av vård- och omsorgstjänster inom 
LOV – systemet, har även under 2016 utvecklats. 
23 utbildningar och seminarier med sammanlagt 
523 deltagare har genomförts på olika platser i lan-

det. Inom programmet har medarbetare medverkat 
i ett kompetensutvecklingsprojekt inom Göteborgs 
Räddningsmission. Vidare har man bidragit med 
handledning och rådgivning till kyrkoråd och för-
samlingsstyrelser.

Inom verksamhetsområdet ”Äldres hälsa och alko-
hol” ser Hela Människan vikten av att arbeta inom 
ett eftersatt arbetsområde och bidra till att preven-
tiva åtgärder sker. En samverkan har skett med pro-
fessor Sven Andreasson från Karolinska institutet. 
Under året har fyra filmer producerats samt ett me-
todmaterial. Med bidrag från Folkhälsomyndighe-
ten har en forskningsgenomgång gjorts kring alko-
holens hälsoeffekter för den åldrande människan.

Inom Hela Människans barn- och familjearbete 
– ”BAS”, har ett nytt utbildningsmaterial färdig-
ställts. Detta ingår i ett utbildningskoncept för att 
ge ledare inom stödgruppsverksamheter för barn 
och familjer bra redskap och metoder i arbetet. Del-
tagare som gått utbildningarna kontaktas i uppföl-
jande syfte. Temadagar erbjuds som fortbildning 
och för att stärka nätverket av utbildade ledare.

Inom arbetsområdet ”Leva – inte bara överleva” 
har en utbildning i Helsingborg genomförts samt en 
inspirationsdag i Stockholm med temat Den osyn-
liga muren.

Ansvariga medarbetare inom verksamhetsområdet 
för ”BAS” samt ”Leva – inte bara överleva”, har 
under året haft ingående samtal med ett par av hu-
vudmännens utbildningsinstitutioner. Målet är att 
Hela Människans utbildningar ska ingå i diakon- 
och församlingspedagogutbildningar. Ett arbete har 
även inletts med Equmeniakyrkan för att utbilda 
handledare för volontärer som arbetar med bl a en-
samkommande flyktingbarn.

En förstudie för projektet ”Från beroende till för-
troende” sker i samverkan med Equmenia och syf-
tar till att förebygga beroende genom ett förtroen-
deskapande arbete bland unga. Målet är att ta fram 
material och ledarutbildning för att lyfta frågor 
kring alkohol, droger, sex/porr och spelande samt 
stärka ett ledarskap som är förtroendeskapande. 
I referensgruppen ingår även representanter från 
Svenska kyrkans nationella arbete, Svenska Kyr-
kans Unga samt Studieförbundet Bilda. Projektet 
kommer att kallas ”Suntprat”.
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Syftet med utbildningar och temadagar är att höja 
kunskapen och kompetensen bland deltagare och 
enheter vilket blir bidrag till skapande av preven-
tiva åtgärder. Genom regelbundna utvärderingar 
blir värdet av utbildningens innehåll och nya behov 
som deltagarna har tydliga. Kurserna förläggs till 
olika delar i landet och de flesta sker i samverkan 
med Studieförbundet Bilda. Under 2016 har 60 ut-
bildningar, seminarier eller inspirationsdagar an-
ordnats med sammanlagt 1753 deltagare.

Arbetsområden inom Hela Människan
Kärnverksamheten, som oftast går under verksam-
hetsnamnet Ria, pågår på 60 orter i landet, och är 
ett stort öppet socialt arbete. På flera orter minskar 
kommuners verksamhetsbidrag till dessa enheters 
öppna verksamheter. Därför behövs kompletteran-
de insatser och bidrag från huvudmän för att kunna 
bibehålla den öppna verksamheten. Verksamhe-
ter som erbjuder boenden för hemlösa har ofta en 
tuff ekonomisk situation. Hela Människan Sverige 
bidrar med råd och stöd i samband med upphand-
lingar som kommuner utlyser.

Ett aktivt stöd i samband med frigivning från fäng-
elser, sker inom fyra av Hela Människans enheter, 
i form av besök, studiecirklar och frigivningsförbe-
redande verksamhet på några av landets fängelser. 
Syftet med arbetet, som stöds av Kriminalvården, 
är att underlätta för frigivna att etablera sig i sam-
hället igen.

På ett par platser i landet erbjuds särskilda boenden 
för kvinnor som är inne i ett aktivt missbruk. Hela 
Människan i Malmö driver ett skyddat boende för 
kvinnor som blivit offer för trafficking.

Inom Hela Människan finns ca 30 enheter som dri-
ver second handverksamheter eller andra former av 
socialt företagande, vilka ger arbetsmöjligheter för 
personer som är långtidsarbetslösa eller sjukskriv-
na, samt ger ett ekonomiskt bidrag till verksam-
heten. Under året har det genomförts ett opinions-
arbete kring den ökande grupp av arbetslösa som 
har en utsatt livssituation och den ideella sektorns 
bidrag till att skapa möjligheter. Genom Svenska 
Dagbladet förmedlades ett öppet brev, underteck-
nat av företrädare för ett flertal organisationer, till 
Arbetsförmedlingens generaldirektör. 

Stöd till lokala enheters anställda, 
styrelser och huvudmän
Regelbundet återkommande utbildningar för nya 
chefer, medarbetare och styrelser anordnas, liksom 
kurser för volontärsamordnare och second hand-
ansvariga. Utöver utbildningsinsatser har det un-
der året genomförts ca 165 besök eller rådgivande 
kontakter per telefon till lokala enheter. Syftet har 
oftast varit att på olika sätt bidra till att arbetet ut-
vecklas och fördjupas. Men flertalet av kontakterna 
har handlat om arbetsledningsfrågor, ekonomi och 
konflikthantering. Inom projektet Kyrkligt Entre-
prenörskap har det varit 557 timmar av rådgivnings- 
och utvecklingstjänster till kyrkliga organisationer 
under 2016. Därutöver ges mycket stöd i att ta fram 
marknadsföringsmaterial, samt utbildning i att han-
tera respektive enhets lokala hemsida.

Chefer inom Hela Människan erbjuds grupphand-
ledning via S:t Lukas på fyra orter i landet. Vid 
akut kris i en enhet har Hela Människan Sverige 
regeln att en kontakt ska upprättas via telefon eller 
mail inom 24 timmar, som sedan följs upp av vidare 
samtal och eventuellt besök.

Diakonal opinionsbildning
Inom opinionsbildning kan nämnas fyra seminarier 
under Politikerveckan i Almedalen. Fyra temanum-
mer av tidningen ”Aktuellt i Hela Människan” har 
producerats under året. Besöken på hemsidan har 
ökat och användning av sociala medier har utveck-
lats. Vidare har generalsekreteraren medverkat i ett 
par debattartiklar och insändare kring FAS III och 
den stora grupp av människor som inte ges vidare 
möjligheter till arbetsträning. ”Äldres hälsa och al-
kohol” har behandlats i ett par artiklar. Under året 
har en ny hemsida arbetats fram i samråd med ett 
webbföretag samt en referensgrupp bestående av 
enhetsrepresentanter. Utifrån den nya hemsidan 
ökar också insatserna för insamlingsarbetet till för-
mån för Hela Människans lokala verksamheter. För 
att bättre kunna arbeta med gåvo- och kontaktre-
gister har ett avtal knutits med ett företag som ett 
flertal ideella verksamheter anlitar.

Samverkan 
Hela Människan ingår bland annat i CAN – Cen-
tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor 
(SLAN) samt är medlem i FRII Frivilligorganisa-
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tionernas Insamlingsråd och FORUM – Idéburna 
organisationer med social inriktning. Hela Männis-
kans samtliga enheter är medlemmar i Arbetsgivar-
alliansen och dess branschkommitté Vård och om-
sorg. Kyrkligt Entreprenörskap arbetar i samverkan 
med Ekumeniska EU kontoret.
Se övriga samverkansområden och partners i verk-
samhetsberättelsen. 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

• Under 2016 har två nya enheter beviljats or-
dinarie medlemskap och två församlingar har 
tecknat associativa samverkansavtal med Hela 
Människan.

• Inom projektet ”Äldres hälsa och alkohol” (ti-
digare kallat ”Guldkant eller riskbruk”) har fyra 
filmer producerats med anknytning till temat. 

• Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhn-
ke medverkande i ett av seminarierna i Hela 
Människans Almedalsprogram. Seminarierna 
samlade totalt 220 åhörare.

• Opinionsarbete med uppvaktningar och brev till 
Arbetsförmedlingens generaldirektör och tjäns-
temän, kring den ökande grupp av arbetslösa 
som har en utsatt livssituation.

• ”Från beroende till förtroende” är ett nytt sam-
verkansprojekt mellan Hela Människan och 
Equmenia som syftar till att förebygga beroen-
de genom ett förtroendeskapande arbete bland 
unga.

• Ett ledarmaterial för dialog kring Hela Männis-
kans värdegrund och människosyn har färdig-
ställts.

• En ny hemsida har producerats under 2016. 
Insamlingsarbetet har intensifierats för att öka 
stödet till Hela Människans lokala verksamhe-
ter.

• Familjearbetet har fått utökade personella resur-
ser och stödgruppsledarutbildningarna planeras 
att ingå i diakon- och pedagogutbildningar. 

Ekonomi

90-kontot
Hela Människan är innehavare av ett av Svensk 
Insamlingskontroll utfärdat kontrollplusgirokonto 

med kontonummer 903216-0, och är medlemmar 
i Frivilligorganisationernas insamlingsråd - FRII. 
Under 2016 har insamlingsverksamheten genom 
90-kontot inbringat 346 tkr (386 tkr under 2015) till 
Hela Människan Sverige. Några av Hela Männis-
kans lokala enheter använder 90-kontot för lokalt 
insamlingsarbete

Hela Människans kapitalplaceringar
Hela Människans finansiella anläggningstillgångar 
är placerade i olika främst räntebärande finansiella 
instrument varav flertalet är garanterade, d.v.s. de 
investerade beloppen återbetalas till lägst den sum-
ma de köpts in för. I de fall instrumenten inte är ga-
ranterade och dess aktuella marknadsvärde är lägre 
än anskaffningsvärdet görs en avsättning motsva-
rande mellanskillnaden mellan dessa värden.

Årets bokslut
Gåvomedlen uppgick till 962 tkr, vilket är 313 tkr 
lägre än föregående år. Anslaget från Socialstyrel-
sen ökade med 250 tkr till 5 100 tkr. Därutöver har 
statliga anslag erhållits från Kriminalvården och 
Folkhälsomyndigheten. För särskilda utvecklings-
projekt har medel kommit från Stiftelsen Ansvar 
för Framtiden och flera andra stiftelser som projekt-
stöd. De sammantagna intäkterna uppgick till 8 323 
tkr, vilket är 241 tkr högre än föregående år. 

Projekt och verksamhetskostnaderna har ökat med 
1 364 tkr samtidigt som personal- och administra-
tionskostnaderna minskat med 37 tkr jämfört med 
föregående år. Före finansiella investeringar och 
anslag till lokala enheter av reserverade medel re-
dovisas ett underskott på 1 613 tkr (557 tkr)

De finansiella intäkterna uppgick till 931 tkr varav 
840 tkr är räntemedel. Ur reservationen för verk-
samhetsutveckling har 581 tkr anslagits till följan-
de enheter: Hela Människan Norrköping 136 tkr, 
Västra Götaland 145 tkr och Huddinge Botkyrka 
300 tkr. Västra Götaland har därutöver erhållit 200 
tkr från reserverade medel från upplösta enheter. 
Utöver dessa anslag har stipendier för deltagande 
i främst olika utbildningar beviljats till lokalt an-
ställda personer.

Årets underskott på 681 tkr täcks av balanserade 
vinstmedel.
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Hela Människan
Organisationsnummer  802000-6394

Not
Resultaträkning 1 2016 2015

Intäkter

Intäkter
Gåvomedel 2 961 763 1 275 351
Statliga myndigheter 3 6 005 000 5 277 004
Organisationer och stiftelser 4 720 000 817 000
Verksamhetsintäkter 636 148 712 055

8 322 911 8 081 410

Kostnader
Verksamhetskostnader -4 189 007 -2 824 608
Övriga externa kostnader -1 611 516 -1 706 654
Personalkostnader 5 -4 088 817 -4 030 460
Avskrivningar 9 -46 169 -76 307

-9 935 510 -8 638 029

Rörelseresultat -1 612 599 -556 619

Finansiella poster
Finansiella investeringar 6 98 658 1 032 742
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 832 820 608 744
Övriga räntekostnader 0 -226

931 478 1 641 260

Resultat -681 121 1 084 641

Anslag till lokala enheter -781 000 -54 000
Disponerat av ändamålsbestämda medel 8 781 000 54 000

Redovisat resultat -681 121 1 084 641
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not
Balansräkning 1 2016 12 31 2015 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier 93 770 139 939
Summa materiella anläggningstillgångar 93 770 139 939

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 21 326 625 21 035 956
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 326 625 21 035 956

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar 117 370 324 210
Övriga fordringar 798 239 395 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 175 768 235 123
Summa kortfristiga fordringar 1 091 377 954 929

Kassa och bank 3 532 605 4 801 538

Summa omsättningstillgångar 4 623 982 5 756 467

Summa tillgångar 26 044 377 26 932 362

Eget kapital 12
Bundet eget kapital
Grundkapital 1 000 000 1 000 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Verksamhetsstöd 11 788 247 12 369 247
Medel från upplösta enheter 915 109 1 115 109
Värdepappersreserv 2 000 000 2 000 000

Balanserat kapital 8 157 197 7 072 556
Årets resultat -681 121 1 084 641
Summa fritt eget kapital 22 179 432 23 641 553
Summa eget kapital 23 179 432 24 641 553

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 293 583 277 755
Särskild löneskatt 216 577 104 785
Övriga skulder 14 981 331 1 173 592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 373 454 734 677
Summa kortfristiga skulder 2 864 945 2 290 809

Summa eget kapital och skulder 26 044 377 26 932 362

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Noter till årsredovisningen år 2016

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider

Inventarier 5 år
Inventarier med ett anskaffningsvärde över ett halvt prisbasbelopp har aktiverats.

Finansiella anläggningstillgångar
Placeringar i fonder är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Not 2  Gåvomedel 2016 2015
Svenska kyrkan, rikskollekt 787 273 889 796
Gåvor från församlingar och enskilda 406 884 641 729
Förmedlade gåvor -232 394 -256 174
Summa 961 763 1 275 351

Not 3 Statliga myndigheter 2016 2015
Socialstyrelsen 5 100 000 4 850 004
Kriminalvården 465 000 427 000
Folkhälsomyndigheten 440 000 0
Summa 6 005 000 5 277 004

Not 4 Organisationer och Stiftelser 2016 2015
Stiftelsen Ansvar för framtiden 400 000 505 000
Stiftelsen Erikshjälpen 300 000 101 000
Övriga 20 000 211 000
Summa 720 000 817 000
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016 2015
Generalsekreterare 813 335 657 145
Övriga anställda 3 026 495 2 905 200
Totala löner och ersättningar 3 839 830 3 562 345

Sociala kostnader 1 732 134 1 665 895
(Varav pensionskostnader) 460 809 461 604

Av pensionskostnaderna avser 265 tkr (241 tkr) exkl särskild löneskatt generalsekreteraren.
Inget arvode har utgått till styrelsens ledamöter.

Medelantal anställda 2016 2015
Antal anställda (årsarbetskrafter) 8,1 8,2
Varav kvinnor 3,3 2,8
Varav män 4,8 5,4

2016 2015
Styrelseledamöter och ledande Antal Antal Antal Antal
befattningshavare kvinnor män kvinnor män

Styrelseledamöter 5 4 5 4
Generalsekreterare 0 1 0 1

Not 6  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2016 2015

Utdelning 0 1 216
Värdereglering värdepapper 614 092 -1 250 196
Realisationsresultat vid försäljning -515 434 2 281 722
Summa 98 658 1 032 742

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2016 2015

Ränteintäkter 840 018 593 230
Valutakursvinst -7 198 15 514
Summa 832 820 608 744
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 8 Disposition/Avsättning 2016 2015
Av medel från upplösta enheter 200 000 0
Disponerat av ändamålsbestämda medel 581 000 54 000
Summa 781 000 54 000

Not 9  Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 745 587 626 583
Inköp 0 119 004
Utgående ackumulerade anskaffningar 745 587 745 587

Ingående avskrivningar 605 648 529 341
Årets avskrivning 46 169 76 307
Utgående ackumulerad avskrivning 651 817 605 648

Utgående bokfört värde inventarier 93 770 139 939

Not 10  Långfristiga värdepappersinnehav 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 21 035 956 19 762 765
Förvärv 6 566 191 10 101 216
Försäljning -6 889 614 -7 577 830
Värdereglering 614 092 -1 250 195
Utgående Ackumulerat anskaffningsvärde 21 326 625 21 035 956

Företag och antal aktier Anskaffn värde Markn värde
Aktie Ansvar Graal 1 088 658 1 214 123
Aktie Ansvar Sverige 7 660 17 736

Garantum:
Apex 5 2 020 000 1 966 400
Studentobligation 1 4 040 000 4 000 000
BNP HC USA Export 1507 69 872 153 676
UBS HC Europa Export ÅR GBP 1321 91 539 60 181
Apikal fastighets RB 4 4 040 000 3 928 800
IO val catella nordic corp B 3 200416 4 040 000 3 700 000
DDB KO STENA 2594 2 020 000 1 943 600
DDB KO SAS Bombardier stena KSK 2685 1 515 000 1 407 750
DDB KO high yield USA kvart 2712 3 030 000 3 069 900
Summa 20 866 411 20 230 307
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Not 11  Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
2016 2015

Förutbetalda hyror 112 258 109 000
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 63 510 126 123
Summa 175 768 235 123

Not 12  Eget kapital, fonder och ändamålsbestämda medel

Grundkapital Balanserat Ändamåls- Totalt 
resultat bestämda eget kapital

medel
Ingående balans 1 000 000 8 157 197 15 484 356 24 641 553
Reserveringar 0
Utnyttjande -781 000
Årets resultat -681 121 -681 121
Utgående balans 1 000 000 7 476 076 14 703 356 23 179 432

Not 13 Leasing och hyror
Hyror och leasingkontrakt som förfaller inom 1år 5 år Summa
Lokalhyra - EFS Mitt i Sverige 440 728 624 365 1 065 093
RICOH 44 856 112 140 156 996
Summa 485 584 736 505 1 222 089

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
2016 2015

Personalens källskatt 91 597 92 824
Ändamålsbestämda projektmedel 776 369 1 053 369
Övriga kortfristiga skulder 113 365 27 399
Summa 981 331 1 173 592

Not 15  Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
2016 2015

Sociala avgifter 100 515 100 490
Upplupen semesterlön 408 880 484 320
Övriga interimsskulder 864 058 149 867
Summa 1 373 453 734 677
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Hela Människan Sverige

www.helamanniskan.se

www.facebook.com/hela.manniskan

Post- och besöksadress: 
Rehnsgatan 20, 6 tr
113 57 Stockholm

Telefon (växel): 08 – 691 06 60 
E-post: info@helamanniskan.se

Gåvogiro 90 32 16-0
Bg  295-2539

Org. nr: 802000-6394

Lokala verksamheter inom Hela Människan se: 
www. helamanniskan.se/har-finns-vi

Hela Människan i Sverige (81 platser)


