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Hela Människan – hela livet!

När jag ser mig omkring i tunnelbanan, sitter de 
flesta med nedböjda huvuden och kollar i sina 

mobiler. Även jag har hamnat i google-, chatt- och 
facebookvärlden. Det är tyst kommunikation där man 
når varandra över hela jordklotet på några sekunder. 
Ibland talar någon också i telefon och det är förvå-
nansvärt vad som kan dryftas i en tunnelbanevagn.  
De två största irritationsmomenten i kollektivtrafi-
ken lär vara ryggsäckar och personer som talar högt 
i telefon. Vi buffar på varandra och slänger irriterade 
blickar. Vilken start och avslutning på en dag! Hur på-
verkar inte detta vår arbetsdag och ytterst vår hälsa? 
Vi skapar det privata rummet på olika sätt och värnar 
integriteten, men på bekostnad av vad? Hur ser våra 
sociala nätverk ut när vi lyfter blicken från telefoner 
och ”paddor”? 

Sverige har en större andel självhushåll än något an-
nat land, i Stockholm mer än 50 %. Många lever helt 
ensamma med endast sporadiska kontakter med an-
höriga. Gemenskap på arbetet eller i föreningar är 
viktigt, men ändå lever alltför många helt utan nära 
relationer. Visst finns medmänniskor som valt att leva 
sitt liv på ett visst sätt men jag vill särskilt uppmärk-
samma ensamheten som inte är självvald. 

Det finns ett direkt samband mellan hälsa, livskvalité, 
livslängd och antal personer i hushållet. Ju fler man 
lever tillsammans desto längre, friskare och bättre le-
ver vi. Det sociala nätverket är en enorm styrkefaktor, 
mycket starkare än aldrig så uträknad kosthållning, 
timmar på gymmet eller mil i motionsspåret. Det är 
inte ovanligt att ensamheten är en bidragande orsak 
till att alkoholbruket ökar. I Hela Människans arbete 
kring ”Äldre och riskbruk” har vi fått tydliga signaler 
från medarbetare inom hemtjänsten att fler och fler 
äldre dövar sin ensamhet genom att dricka mer och 
mer alkohol.  

Med sorg, blandad med ilska, konstaterar jag att in-
tresset att ge konkret stöd och omsorg för missbru-
kande personer minskar i många kommuner. Många 
oroliga samtal från medarbetare runt om i landet 
handlar om neddragningar av kommunala bidrag och 

ett svagare intresse eller möjlighet att från lokala kyr-
kor ge och öka bidraget till de öppna verksamheterna. 
Det behövs ett krafttag för att styrande politiker och 
församlingsföreträdare ska inse vikten av att våra lo-
kala enheter får tillräckliga resurser för att överleva. 
På några platser har medarbetares tjänster minskats 
för att verksamheten ska kunna fortgå. Följden blir 
kortare tider och färre dagar som man kan ha öppet. 
Allt detta sammantaget drabbar den enskilde. 

”Hela Människan – hela livet” är visionen som ingår 
i värdegrunden. Hur kan vi på olika sätt motverka en-
samhet, isolering och utanförskap? På drygt 60 orter 
finns Hela Människans öppna verksamheter dit alla är 
välkomna. Oftast är det personer som är inne i eller på 
väg ur ett missbruk som söker en stunds gemenskap, 
en samtalsmöjlighet och kanske en måltid. Dessa mö-
tesplatser är en del i ett socialt trygghetssystem där 
gästerna blir sedda och efterfrågade och vi vill öka 
antalet.  

I arbetet inom det vi kallar för ”Kyrkligt entreprenör-
skap” ser vi ett ökat intresse bland såväl våra lokala 
verksamheter och huvudmän som enskilda kyrkor 
och andra organisationer, för att söka nya arbetsfor-
mer för att möta medmänniskors behov av gemen-
skap och trygghet. Det finns en längtan att öppna upp 
och gå ut ur traditionella bekvämlighetszoner för att 
bryta isolering och utanförskap. Erbjuda platser där 
man får ge och ta emot. Inom idéburna organisationer 
finns enorma resurser. Detta har inte minst bevisats i 
alla de insatser som gjordes under 2015 för att möta 
och ta hand om alla flyktingar som kom till vårt land.

Nu ligger år 2015 bakom oss och med stor iver går 
vi in i framtiden och arbetar för att förverkliga vi-
sionen Hela Människan – hela livet. 

Frank Åkerman
generalsekreterare
Hela Människan

Motverka 
utanförskap



Värdegrund
Hela Människan – hela livet!
”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.”

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 medverkar till strukturella för-
ändringar, där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för 
opinionsbildningen.
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Huvudmän

Hela Människan 2015 i korthet
”Pusselbitar till stöd för barn och ungdomar – 
Erfarenhetsbaserade tips och idéer för ledare” 
lanserades i samband med ett seminarium un-
der Almedalsveckan. Arbetet har genomförts 
i samverkan med Erikshjälpen och Studieför-
bundet Bilda.

Pilotomgång av ”Hela Människans basutbild-
ning för stödgruppsledare” genomfördes och 
utbildningskonceptet, som även inkluderar 
tematisk utbildning, är nu färdigt för succes-
siva genomföranden.

Inom arbetsområdet ”Leva – inte bara över-
leva” har ett uppföljningsarbete genomförts 
för att kvalitetssäkra arbetet. 

Projektet ”Kyrkligt entreprenörskap” har 
fortsatt under året med att erbjuda utbild-       
ningar och kompetensutvecklingsarbete.  
Inom projektet ges även stöd till chefer och 
lokala församlingar som vill utveckla arbetet.

Följande trossamfund, organisationer och ungdoms-
organisationer är huvudmän för Hela Människan: 

• 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

Inom projektet ”Guldkant eller riskbruk” är 
målet att skapa ett föreläsningsmaterial för att 
öka kunskapen bland äldre kring riskbruk av 
alkohol.

Under politikerveckan i Almedalen, Visby, 
arrangerades fem seminarier med samman-
lagt 160 deltagare.

I årsstämman i maj beslutades om en mindre 
revidering av stadgar för riksenheten och nor-
malstadgarna. Stämman beslutade även att 
från 2015 ge möjlighet till föreningar/försam-
lingar att ansöka om associativt medlemskap 
i organisationen.

Nätverket Ideella Second Hand – ISH – har 
under 2015 utvecklats och har med sitt inten-
siva lobbyarbete, varit en stark bidragande 
faktor till att de ideella organisationerna från 
1 jan 2016 inte längre skall betala in moms på 
försäljningen från second handverksamhet.

Hos Hela Människans olika lokala verksamheter finns ibland ett bredare huvudmannaskap där 
även församlingar och organisationer från Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan 
och Trosrörelsen kan ingå. 

Hela Människan har ett mycket stort och brett huvudmannaskap, som nog saknar motsvarighet 
i Europa. Vid början av 2015 hade Hela Människans huvudmän totalt 6 484 580  medlemmar.
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Verksamheten ligger i natursköna Nynäshamn 
och Gotlandsfärjorna är inte långt borta. Hela 
Människan har övertagit lokalerna från LM 

Ericsson som tidigare tillverkade telekomprodukter 
här. Just den byggnad de huserar i var mer en kon-
torsbyggnad intill fabriken. 

Kyrkligt Entreprenörskap är ett projekt som Hela 
Människans riksenhet bedriver. Projektet startade un-
der år 2013 efter att ha beviljats projektmedel från 
Tillväxtverket. Tanken från verkets sida var att få till 
en ännu större mångfald bland aktörerna som driver 
välfärdstjänster. Här hade tidigare kyrkligheten, med 
några få undantag, lyst med sin frånvaro. I dagsläget 
har över 60 processer inom Hela Människan och inom 
kyrkliga organisationer dragit igång genom stöd och 

support från Kyrkligt Entreprenörskap. Idag är pro-
jektet egenfinansierat av Hela Människan och suget 
att få delta ökar för varje år. 

Konceptet har tagit form
Linnéa har fått se projektet utvecklas från den lite tre-
vande och testande starten till ett fullspäckat koncept. 
Förutom den inledande inspirationsdagen har hon och 
andra från Hela Människan Bryggan Nynäshamn fått 
presentera sin affärsidé inför medarbetarna i Kyrkligt 
Entreprenörskap. Under vägens gång har hon haft 
kontakt med flera av de som arbetar inom projektet, 
men allra mest med Mimmi Edin. Mimmi har alldeles 
nyss gått in som entreprenörs-mentor för Linnéa. En 
tjänst som erbjuds till dem som har genomgått inspi-
rationsdagen och några andra steg. 

– Gruppen som vi presenterade vår idé för kallade 
sig för ”Draknästet” efter ett känt TV-program. Trots 
det skrämmande namnet gav de oss väl godkänt på 
vår idé. Vi hade på fötterna, för att kunna gå vidare, 
beskriver Linnéa.  

Efter träffen med ”drakarna” har man i Nynäshamn 
arbetat vidare med idén som i stora drag handlar om 
att erbjuda en professionell trädgårdstjänst i närområ-
det. Nyligen skickade man in en ansökan om sin pro-
jektidé, hittills har den inte blivit antagen. Men hop-
pet finns där. Förutom att bidra till ekonomin hoppas 
man erbjuda nya arbetstillfällen för människor som 

Vi har träffat Linnéa Drougge som har varit med 
i Kyrkligt Entreprenörskap sen starten. Som före- 
ståndare inom Hela Människan har hon fått hjälp 
med affärsidé-tänk, projektansökan och nyligen   
har hon gått med i mentorsprogrammet. 

Goda råd behöver 
inte vara dyra
– Projektet Kyrkligt Entreprenörskap höjer kompetensen 
inom Hela Människan och andra kyrkliga organisationer. 

Linnéa Drougge och Mimmi Edin. 



               VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015   7

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden om projektet 
förverkligas. 

En personlig mentor
Linnéa erbjuds precis som alla chefer inom Hela 
Människan chefshandledning via S:t Lukas. Där kan 
Linnéa dryfta allmänna frågor i sitt chefskap. Vid si-
dan av detta har hon numera en mentor i Mimmi där 
frågorna mer rör entreprenörskap: 

– Hon lyfter positiva saker som man ska förstärka. 
Det är också skönt att kunna testa av idén som jag 
har gått och tänkt på, med någon annan som inte till-
hör vår lokala organisation. Testa om jag är rätt ute, 
tänker jag rätt? Genom att bolla med Mimmi kan vi 
tillsammans utveckla det vidare. Hon ställer relevanta 
frågor som får mig att tänka efter. Det är speciellt att 
få göra detta med en person som Mimmi, en som för-
står utmaningen i en lokal Hela Människanenhet eller 
en kyrklig organisation, beskriver Linnéa. 

Vi talar om hur resan inom Kyrkligt Entreprenör-
skap har varit, Linnéa beskriver att hon har förstått att 
det har varit en hel del testande för att få till det. 

– I början kändes det nästan som vi var försökska-
niner, men nu tycker jag att man har arbetat upp det 
bra. De har regelbunden uppföljning, både muntligt 
och via enkäter. Efter våra synpunkter har medarbe-
tarna inom Kyrkligt Entreprenörskap riktat in sig på 
vad vi ansåg saknades, nu känns konceptet i princip 

skräddarsytt för vår målgrupp. Jag kan också se att vi 
internt hade behövt göra lite annorlunda. Min egen 
styrelse kanske kunde ha varit på mer och aktivt sökt 
kontakt med Kyrkligt Entreprenörskap, avslutar Lin-
néa innan vi går ut i vårsolen som har tittat fram. 

Text och foto: Daniel Ryderholm 

– Projektet Kyrkligt Entreprenörskap höjer kompetensen 
inom Hela Människan och andra kyrkliga organisationer. 

Hela Människan Bryggan i Nynäshamn 
drivs av kyrkorna i Nynäshamn. Kärn-
verksamheten är en stor secondhand-

butik som ligger på Bryggargatan 17. Man har 
avdelningar för kläder, husgeråd, bibliotek, lek-
saker, skor och väskor, möbler, sport och fritid, 
elektronik och musik. Dessutom finns ett fint café 
med hembakta bullar, kakor, och lättare luncher. 

Det senaste tillskottet är ett hantverkshus som 
återvinner tyger samt syr egendesignade varor.  

Dessutom har man en transporttjänst som 
hämtar skänkta möbler och levererar det som 
säljs. 

www.helamanniskan.se/nynashamn

Mer om Hela Människan Bryggan i 
Nynäshamn

Linnéa Drougge, verksamhetschef för Hela Människan Bryggan i Nynäshamn. 
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Utvecklingen 
inom Hela 
Människans 
arbetsområde  
Missbruksområdet

Hela Människans största verksamhetsområde är 
arbetet bland människor i missbruk och bero-
ende, ofta med komplexa och svåra följdpro-

blem. Det är viktigt att försöka minska dessa problem, 
där en huvudfaktor för uppkomst är konsumtionen av 
alkohol och droger i den unga generationen. 

Hela Människan är medlem i CAN, Centralförbundet 
för Alkohol- och narkotikaupplysning, som genom-
för årliga undersökningar på detta område. Den år-
liga undersökningen av skolelevers drogvanor visade 
2015 en fortsatt minskning av alkoholkonsumtionen. 
I årskurs nio var andelen 40 % bland pojkarna och 
44 % bland flickorna. Detta innebär att 58 % av alla 
elever inte dricker alkohol. Detta är den lägsta upp-
mätta nivån sedan skolundersökningarna startade 
1971. Som jämförelse kan nämnas att 1971 var ande-
len icke-konsumenter i årskurs 9 under 10 %. Detta 
är en mycket kraftig förändring som är väldigt positiv 
ur alkoholskadesynpunkt. Den innebär troligen en be-
tydlig framtida minskning av antalet människor som 
kommer att utveckla missbruk eller alkoholberoende. 
Dock ökar alkoholbruket bland äldre personer och 
särskilt bland kvinnor 55+. 

De totala problemen hos dem som redan har ett alko-
hol- eller drogberoende är dock fortfarande mycket 
stora och många av dessa nås inte av samhällets in-
satser. Det finns därför fortfarande en stor uppgift för 
organisationer som Hela Människan. 

Andra former av utsatthet 
och utanförskap
Trots den svenska välfärden har många människor 
socialt utsatta livssituationer. Exempelvis har antalet 
16–24-åringar med psykisk ohälsa tredubblats på 20 
år. Sysselsättningsgraden i denna grupp har sjunkit 
och många bor kvar hos föräldrar eller får försörj-
ningsstöd. I många fall utgör detta ett led i ett lång-

varigt utanförskap präglat av psykisk eller fysisk 
ohälsa, arbetslöshet, fattigdom samt en ökad risk för 
att utveckla riskbruk eller beroende. Utöver samhäl-
lets alla åtgärder behövs här breda insatser från hela 
civilsamhället. Här vill Hela Människan tillsammans 
med landets trossamfund och församlingar arbeta för 
att utveckla nya insatser.   

Hela Människan 
under 2015
Hela Människans styrelse 
och arbetsutskott
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen och dess 
arbetsutskott dels arbetat med den löpande verksam-
heten, dels med strategier för organisationens utveck-
ling, med förslag till riksstämman om reviderade 
stadgar och samverkansavtal. 

Årsstämman 2015
Stämman hölls i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inför 
denna stämma hade en förändring skett i huvudman-
naskapet genom att EFK Ung upphört som självstän-
dig huvudman och istället ingått i Evangeliska Fri-
kyrkan – EFK. Stämman samlade ett 50-tal deltagare. 
Förutom ordinarie stämmoärenden togs beslut om 
ändringar i stadgar och samverkansavtal, bland annat 
infördes en ny form av samarbetsavtal för associera-
de enheter. En verksamhetsplan för åren 2016-2018 
med huvudpunkterna diakonal mobilisering, diakonal 
handling och diakonal opinionsbildning antogs. För-
handlingarna leddes av Claes-Göran Ydrefors. An-
ders Persson från Karlstad omvaldes som ordförande 
och tre nya personer valdes till styrelsen: Britt Louise 
Agrell, Gull-Britt Bylin, och Filippos Ikhizamah.

Riksenheten
Under år 2015 skedde flera personalförändringar på 
riksenheten. Jenniy Ekman Karlsson började arbeta 
som kontorist i januari. I augusti började Lars-Gunnar 
Wettebrand arbeta med utbildning och Magnus La-
gergren tillträdde en projekttjänst som verksamhets-
utvecklare. I december avtackades Solveig Kärrbom 
som avslutade sin tjänst som projektledare för ”Leva-
inte bara överleva”.  De flesta av medarbetarna har 
sina arbetsplatser i Stockholm men några utgår från 
andra orter.  
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Hela Människans enheter
Under 2015 har en ny enhet beviljats medlemskap 
i Hela Människan. Det är föreningen TTL, Tillbaka 
Till Livet som arbetar på småländska höglandet och 
har sina lokaler i Eksjö. Föreningen arbetar med män- 
niskor i långtidssjukskrivning och utanförskap. An-
talet juridiska enheter inom Hela Människan var vid 
slutet av året 85, en ökning med en sedan föregående 
år. Några av enheterna är vilande utan aktiv verksam-
het.    

Hela Människans 
arbete i Sverige
Arbete för en minskning 
av missbruk och missbruks-
relaterade problem

Den öppna verksamheten
Lokala enheter inom Hela Människan utför ett omfat-
tande arbete bland människor i alkohol- eller drog-
missbruk. Det handlar om att motivera människor 
att avbryta sitt missbruk eller att inleda nertrappning 
med slutmål att helt avbryta missbruk. Sådant arbete, 
ibland under namnet Ria, har drivits på 60 orter, från 
Malmö i söder till Boden i norr. 

Inom det öppna arbetet har man även kunnat erbjuda 
socialt stöd och alternativ gemenskap, ofta i samver-
kan med lokala församlingar. I regel erbjuds någon 
form av matservering såsom frukost, luncher eller 
smörgås. I samband med jul och andra större hög-
tider erbjuder Hela Människans enheter måltid och 
gemenskap. Även läger, utflykter och många andra 
aktiviteter förekommer. I Boden har enheten en egen 
Ria-sommarstuga som ligger naturskönt vid ett vat-
tendrag en bit utanför staden och som används för 
många utflykter. 

Anställda inom Hela Människans lokala verksamhe-
ter följer ofta med till socialtjänsten eller annan myn-
digheter, när någon av gästerna önskar stöd. På några 
orter har anställda även uppdrag som ”god man”.  
Inom Ria-arbetet erbjuds också praktisk hjälp och 
omsorg när det gäller dusch, klädhjälp, klädtvätt med 
mera. Sådant är mycket viktigt för den som är hemlös 
eller har oregelbundet boende. 

Andelen kvinnor som besöker Hela Människans en-
heter är idag betydligt större jämfört med längre till-
baka. På femton platser har man därför haft särskilda 
insatser för kvinnor. Minst sexton enheter har träning 
och friskvård i sitt arbete, ibland integrerat i verksam-
heten, ibland i form av friskvårdsveckor eller läger. 

Boende 
Hela Människan har på tjugo orter drivit olika former 
av boende för hemlösa; natthärbärge, stödboende, fa-
miljehem etc. Som lokala exempel kan nämnas Jön-
köping, där det finns både natthärbärge, socialt vand-
rarhem, bo-starts-program samt ett särskilt boende, 
”Prebo”, för människor utan missbruksproblem som 
saknar egen bostad. I Umeå finns ett arbete med an-
nan inriktning; ett boendestödsarbete ”Mobila Ture”, 
som vill ge människor i missbruk stöd för att kunna 
ha kvar ett eget boende. Hem för vård och boende har 
funnits på tre platser. Andra programbaserade insat-
ser bland människor i alkohol- och drogberoende har 
funnits på åtta orter. 

Arbete för att förebygga miss-
bruk hos olika riskgrupper

Information och opinionsarbete 
Hela Människan har medverkat i det gemensamma 
arbete som sker via Sveriges landsråd för alkohol- 
och narkotikafrågor – SLAN, Centralförbundet för 
Alkohol- och narkotikafrågor – CAN, samt arbetet 
inom flera länsnykterhetsförbund. 

Barnstödsarbete
På flera platser har stödgrupper drivits eller stödin-
satser skett genom eller i nära samarbete med Hela 
Människans enheter, till exempel i Värnamo, Sotenäs, 
Botkyrka och Gislaved. Öppen Gemenskap i Umeå 
har inlett ett arbete med att ge stöd till barn där någon 
anhörig avtjänar ett fängelsestraff.

Barn som växer upp i miljöer med riskbruk eller miss-
bruk har en kraftigt förhöjd risk för framtida miss-
bruk. Dessa kallades under en period för ”de glömda 
barnen.” Därför gör vi många insatser för dem.  Målet 
är att motverka de faktorer som ökar risken för miss-
bruk. Stödgrupper är en viktig insats för barn som 
växer upp i familjer där det förekommer missbruk, 
psykisk ohälsa eller kriminalitet och vår opinions-
bildning har även haft delmålet att få fler stödgrupper 
i landets kommuner.
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Barn- och familjearbete 
Rapporten från projektet ”Barnstödsutredningen”, 
som under 2014 genomfördes i samverkan med       
Erikshjälpen, togs under våren tillvara som underlag 
för att ta fram ett inspirationshäfte för barnstöd. Ar-
betet med det 30-sidiga färgglatt illustrerade häftet, 
med titeln ”Pusselbitar till stödverksamhet för barn 
och ungdomar – Erfarenhetsbaserade tips och idéer 
för ledare”, gjordes i fortsatt samverkan med Eriks-
hjälpen. Tipshäftet blev sedan utgångspunkt för ett 
gemensamt seminarium under Almedalsveckan, där 
häftet lanserades. Seminariet arrangerades även i 
samverkan med Junis och hade rubriken ”Kan offent-
lig och ideell samverkan leda till ett bättre barnstöd?”

Efter kontakt som etablerades vid deltagande i Child-
ren Of Prisoners Europe’s internationella konferens i 
Stockholm i maj, inbjöds Hela Människan i november 
till ett nätverksmöte på Socialstyrelsen, tillsammans 
med offentliga och ideella aktörer inom området an-
höriga till frihetsberövade och försvarsanställda. Att 
möta andra och få kännedom om dem samt att få pre-
sentera våra egna verksamheter var värdefullt. 

Utvecklandet av det nya utbildningskonceptet för fa-
miljearbete, i samverkan med Bilda och Erikshjälpen, 
har fortgått. Under våren genomfördes en pilotom-
gång av det som nu kallas ”Hela Människans basut-
bildning för stödgruppsledare”. Utbildningen togs väl 
emot och arbetet med marknadsföring av både tips-
häfte, basutbildning och tematisk utbildning kunde 
påbörjas. Vi kom dock tokigt i tiden med detta, runt 
sommaren, och följden blev att höstens tänkta basut-
bildning fick så få anmälda att vi blev tvungna att stäl-
la in. Intresse visades dock för framtida utbildningar 
och under våren 2016 planeras två omgångar.

Under hösten initierades arbetet med att ta fram tema-
tisk utbildning. Vi vill inrikta den första av dessa på 
inspiration för barnstöd. Mot slutet av året upptäckte 
vi att även Hela Människan i Småland och ett regio-
nalt nätverk för glömda barn också funderade på en 
konferens med likartat tema. Initiativ togs därför för 
samverkan och utbildning planeras nu till två tillfäl-
len på två orter under våren och hösten 2016.

Leva – Inte bara överleva
Sedan några år har Hela Människan, utifrån metod-
materialet ”Leva – inte bara överleva”, arbetat för att 
hjälpa vuxna med trauma från en uppväxt i familjer 
med dysfunktion att bearbeta sina erfarenheter. Mål-
gruppen har även varit anhöriga till människor i på-
gående missbruk och/eller psykisk ohälsa. Fyra hand-
ledarkurser har genomförts under 2015, med totalt ett 
50-tal deltagare. De hölls i Lidköping, Norrköping, 
Göteborg och Stockholm. 

Under året har ett uppföljningsarbete genomförts för 
att kvalitetssäkra arbetet. Detta finns dokumenterat i 
en projektrapport som även finns på hemsidan. Hela 
Människan medverkade även i planeringen och ge-
nomförandet av en konferens med ca 160 deltagare i 
Karlstad den 24 mars. Fokus var stöd till anhöriga till 
personer med alkoholproblem. Nationellt kompetens-
centrum för anhöriga – NKA, har varit en värdefull 
samverkanspart i arbetet.

Riskbruk bland äldre
Den nya generationen pensionärer har betydligt hög-
re alkoholkonsumtion än tidigare generationer. Den 
grupp som ökat sitt drickande mest är äldre kvinnor. 
Dessa nyblivna pensionärer tål en mindre mängd al-
kohol än yngre, då en åldrande kropp är känsligare 
för alkoholen. Hela Människan har därför inlett ut-
vecklingsarbete inom ett nytt område; riskbruksarbe-
te bland äldre. Viktig samarbetspartner i detta arbete 
är professor Sven Andréasson vid Beroendecentrum 
Stockholm. En huvudtanke i detta projekt är att upp-
märksamma problemet med äldres ökade alkoholbruk 
och väcka opinion. Andra huvudtankar är att etablera 
samarbete med lokala äldreboende för att utbilda per-
sonal, ge information om riskbruk, erbjuda stödinsat-
ser samt att forma utbildning för anhörigstödjare.

Projektets material för att starta samtal i dessa frå-
gor heter ”Guldkant eller Riskbruk”. Att dricka klokt 
kan låta som en motsägelse men för det stora flertalet 
svenskar som inte är nykterister, skulle ett minskat el-

”Pusselbitar” är framtaget i samarbete mellan Hela Människan och 
Erikshjälpen.
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ler klokare drickande vara ett viktigt steg i riktning 
mot ett längre, hälsosammare och friskare liv. Projek-
tet vill lyfta fram och stärka de möjligheter som finns 
till gott åldrande, även i miljöer där alkohol finns med 
som ett naturligt inslag.

Insatser för människor i andra 
utsatta livssituationer

Opinionsarbete 
Hela Människan medverkade i kyrkornas nationella 
kampanj Diakonins månad i september 2015. Mate-
rialet ”Diakoni – mer än ord” – som handlade om tro, 
hopp och kärlek. Häftet som togs fram 2014 användes 
även 2015, men utökades med mer inspirations- och 
gudstjänstmaterial.  

Frigivningsarbete
Hela Människan har två enheter, IBUS och LivsKraft 
RehabiliteringsCenter, vars huvudinriktning är att ge 
stöd i samband med frigivning efter fängelsestraff. 
Livskraft har arbetat över ett stort geografiskt om-
råde. Tio andra enheter har gjort insatser som riktat 
sig till människor med kriminalitet i sin bakgrund. 
Hela Människan i Sala-Heby har gett stöd och logi åt 
anhöriga som besökt Salberga anstalten. Öppen Ge-
menskap i Umeå har inlett ett arbete med att ge stöd 
till barn där någon anhörig avtjänar ett fängelsestraff. 

Under året har en utredning gjorts kring möjligheter-
na att utveckla materialet som används inom ”Leva 
– inte bara överleva” till att även kunna användas för 
samtalsgrupper med anhöriga till frihetsberövade. 
Hela Människans har även deltagit på övergripande 
nivå i arbetet inom den så kallade Visionsrumsgrup-
pen tillsammans med Kriminalvården och olika fri-
villigorganisationer.

Sysselsättning och samhällsintegrering
Närmare 30 enheter driver second handverksamhet 
eller andra former av socialt företagande. Detta har 
skapat praktikplatser åt många arbetslösa. Ett bety-
dande antal människor har också fått arbete där via 
olika former av anställningsstöd. Några av våra en-
heter har gjort särskilda insatser för att integrera ny-
svenskar. Dessutom har många av Hela Människans 
övriga enheter gjort viktiga samhällsintegrerande in-
satser inom ramen för sin ordinarie verksamhet. 

Vägen till Sjönäs
Av Claire Lindberg

Jag drömmer om en egen hund och att bo 
på landet, säger Emil Julin, 26 år. Han bor 

sedan ett år tillbaka på Sjönäs vård och moti-
vationshem som drivs av Hela Människan Ria 
Järfälla utanför Stockholm. Emil tycker om 
smide och snickeri och tillverkar bland annat 
vackra pipor i snickeriboden som är belägen 
ute på gården.

Det var efter att Emil hade försökt ta livet av sig 
med tabletter och blev tvångsintagen på psykia-
trisk klinik som han fick komma till Sjönäs. Det 
är Socialtjänsten i hemkommunen som betalar 
för placeringen. 

–  Botten var nådd, jag hade knarkat bort min kär-
lek – min fina tjej.  Jag hade ett tungt missbruk 
och hade ett våldsamt beteende ibland och min-
nen från min barndom började göra sig påminda.  
Jag visste inte vem jag var, beskriver Emil.

Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida:

www.helamanniskan.se

Emil Julin. Foto: Claire Lindberg. 
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Ideella Second Hand – ISH har under 2015 utvecklats 
och planerar att skapa en branschorganisation som 
ska företräda ideella organisationer som driver second 
hand-butiker. Under 2015 har detta nätverk, med sitt 
intensiva lobbyarbete, varit en stark bidragande fak-
tor till att de ideella organisationerna från 1 jan 2016 
inte längre skall betala in moms på försäljningen från 
second handverksamhet. Mats Wåhleman, verksam-
hetschef i Hela Människan Botkyrka – Salem ingår i 
styrgruppen. Örjan Wallin ansvarar för uppföljning av 
beslut som tas i ISH.  

Insatser för kvinnor i 
utsatta livssituationer
Eftersom kvinnor med missbruksproblem är särskilt 
utsatta för våld, har femton enheter gjort särskilda in-
satser för kvinnor. En av dessa, Öppen Gemenskap i 
Umeå, har drivit en kvinnojour som kan ta emot kvin-
nor i aktivt missbruk. Hela Människan i Malmö kun-
de under 2015 öppna ett skyddat boende för kvinnor 
som blivit offer för trafficking.  

Överskuldsättning
Under hösten 2015 initierades ett samarbete med 
Kronofogden med målet att kunna erbjuda ett antal 
kursdagar om överskuldsättning för Hela Människans 
medarbetare och andra intresserade. Bakgrunden är 
att Svenska Kyrkan under ett par års tid erbjudit sina 
medarbetare kurser tillsammans med Kronofogden. 
De har utbildat närmare 400 personer, och kursen har 
varit mycket uppskattad. För Hela Människan är det 
Lars-Gunnar Wettebrand som ansvarar för kursplane-
ringen tillsammans med Kronofogden, och planen är 
att kunna erbjuda minst fem kursdagar per år under 
2016 och 2017. 

Målet med kurserna är att medarbetare ska bli bättre 
rustade att samtala med deltagare och gäster i verk-
samheter i frågor som rör ekonomi och skuldsättning. 
Många gånger är det i krissituationer som ekonomin 
blir påfrestad och man riskerar stora skulder. Med rätt 
kunskap och med rätt nätverk går det att undvika, och 
det är den kunskapen som vi i samarbete med Kro-
nofogden vill sprida. Från Kronofogden är det An-
nika Sydberger Norrman och Anna-Karin Lindahl 
som medverkar, och båda arbetar inom myndighetens    
förebyggande verksamhet. Samverkan sker även med 
trossamfunden som ingår i Sveriges Kristna råds ar-
betsgrupp för diakoni.

Oasen i Holsvattnet!
Av Daniel Ryderholm 

Till Hela Människan Ria Oasen Bodens 
egen sommarstuga kommer människor 

för att få lugn och ro. Den idylliska miljön ger 
ett nyktert avbräck i vardagen som ofta är 
präglad av missbruk.

När ”Aktuellt i Hela Människan” hälsar på är det 
onsdag, vilket är en utflyktsdag till sommarstu-
gan i idylliska Holsvattnet. 

Just att en Hela Människan-enhet äger en egen 
sommarstuga är ganska unikt, mig veterligen är 
det den enda Riasommarstuga som finns. 

Denna onsdag i mitten av augusti möts vi av en 
av sommarens bästa dagar. Vi får både lite sol 
och svalkande moln. Grillväskan är laddad med 
indrigenser för Parisare (falukorv och hambur-
gerbröd). Två kaffetermosar är fyllda till bred-
den av starkt gott kaffe. Ibland har det varit uppåt 
ett 20-tal deltagare på utflykterna, idag är vi dock 
färre, men stämningen är lika uppsluppen ändå. 

Drömmen om bastun
Stugan ligger vid vattnet där man har brygga och 
en liten roddbåt. Det finns också ett uthus med en 
bastu. Tyvärr bastuaggregatet inte helt funktio-
nellt. Det är just nu Kjell Edlunds mest konkreta 
dröm, att någon förbarmar sig över bastun och 
får den att fungera...

Läs hela artikeln på Hela Människans hemsida:

www.helamanniskan.se
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Diakoni i storstad
Under året har ett arbete inletts mellan Hela Männis-
kan och de lokala enheterna Hela Människans Västra 
Götaland och Stockholms län. Utifrån omvärldsana-
lys och erfarenhetsutbyte möts arbetsgruppen för att 
undersöka möjligheterna att utveckla ett storstadsar-
bete inom det diakonala området.

Stöd till Hela Människans 
enheter och idéburet socialt 
arbete

Kommunikation och opinionsbildning
Under år 2015 fortsatte kommunikationssatsningen 
som syftar till att stärka Hela Människans varumärke. 
Under året lades främst fokus på en ny hemsida för 
organisationen. En referensgrupp bestående av en-
hetschefer från Hela Människan har bildats. Under 
hösten kontrakterades en hemsidesleverantör som ska 
arbeta med att analysera kommunikationsbehoven för 
den nya hemsidan. Bland annat har det genomförts 
13 telefonintervjuer med enhetsrepresentanter och 
enkäter till resterande lokala enheter. Under år 2016 
planeras att hemsidan ska lanseras. 

Tidningen Aktuellt från Hela Människan har kommit 
ut med fyra nummer med temabaserat innehåll. Un-
der år 2015 speglades följande teman;
• Boende för EU-migranter, utslussningsboende. 
• Beroendesituationen i Sverige med ett fokus på 

äldre samt beroendevård. ’
• Öppen verksamhet (Ria) och lägerverksamhet 

med människor som befinner sig i en utsatt livs-
situation. 

• Kyrkligt entreprenörskap och socialt företagande. 

Almedalsveckan 
Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Hela 
Människan fem seminarier i Visby. Rubrikerna var: 
”Kan offentlig och ideell samverkan leda till ett bätt-
re barnstöd?”, ”Hur kan myndigheter och idéburna 
samverka kring de sociala utmaningarna?”, ”Ökad 
alkoholkonsumtion bland äldre – hur påverkar det 
folkhälsoarbetet?”, ”Skapar vuxenvärldens svek ung-
domars beroende? Kan samhället gå från beroende 
till förtroende?” samt ”Kyrkornas sociala ansvar – 
vad innebär det?”. Sammanlagt deltog 160 personer 
i dessa seminarier.
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Kyrkligt Entreprenörskap
Detta arbetsprogram startades 2013 med stöd av Till-
växtverket och drivs tillsammans med Ekumeniska 
EU-kontoret. 

Under året har ett tiotal informationsdagar och semi-
narier genomförts på en rad orter: Stockholm, Skel-
lefteå, Huskvarna, Arvika, Karlstad och Göteborg. 
Programmet har också medverkat i ett kompetensut-
vecklingsprojekt inom Göteborgs Räddningsmission 
och kunnat ge handledning och rådgivning till olika 
kyrkor och kyrkliga entreprenörer.  

Utbildningar 
Ett nationellt Ledarforum för enhetschefer hölls i 
Göteborg under januari med ett 40-tal deltagare och 
ett brett program. Förutom studiebesök på enheter i 
Göteborgstrakten, behandlades ämnen som ”På spa-
ning efter framtidens diakoni”, ”Moms inom second 
hand”, ”Trygghetsrådet”, ”Vårt försäkringsskydd” 
och ”Hur får vi pengar till verksamheten?”
Bland föreläsarna märktes: Emil Mattsson från Gö-
teborgs Räddningsmission och Lotta Säfström från 
Göteborgs kyrkliga stadsmission. 

Utöver Ledarforum har riksenheten hållit en rad olika 
kursdagar för medarbetare, enhetschefer och förtro-
endevalda på olika platser. Dessa har haft varierande 
innehåll som arbete bland människor i beroende, le-
darskap, personalfrågor med mera.  Även genom Hela 
Människans enheter har utbildningspass och semina-
rier genomförts inom olika kyrkosamfund. Ett natio-
nellt samarbete har skett med studieförbundet Bilda. 

Handledning
Grupphandledning har erbjudits Hela Människans en-
hetschefer i fyra regioner, detta har skett i samverkan 
med S:t Lukas. 

Support och stöd
Via Hela Människans riksenhet har enheter haft till-
gång till rådgivning i personal- och anställningsfrå-
gor samt i organisations- och styrelsefrågor. Vid akuta   
situationer  har riksenheten en 24-timmarsregel att 
kontakt etableras via telefon eller mail som vid behov 
följs upp med besök. Ekumeniska EU-kontoret har 
funnits som en särskild resurs vid ansökningar om bi-
drag och projektansökningar. Riksenhetens anställda 
har gjort många besök hos enheter, andra organisatio-
ner, lokala församlingar med flera.

Hela Människans riksenhet har för organisationens 
räkning drivit ett centralt 90-konto för insamlingsän-
damål i enlighet med FRII:s och Svensk insamlings-
kontrolls riktlinjer. De olika enheterna har möjlighet 
att använda detta konto i samband med sina egna in-
samlingsaktiviteter.

Samverkansorganisationer 
och nätverk 
Riksenheten har representerat Hela Människan inför 
huvudmän, myndigheter och samverkansorgan. För 
en rörelse som Hela Människan är det nödvändigt att 
vara representerad i olika nätverk. Under år 2015 såg 
representationen ut på följande sätt:
• Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrå-

gor – SLAN. En sammanslutning av organisa-

Under år 2015 har riksenhetens 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  160
(arbetsgivarfrågor, krishantering, ekonomi, 
chefsstöd, styrelsearbete och verksamhets-
utveckling)

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

Konferensmedverkan        2
(utställningar och föredrag i huvudmännens 
årskonferenser)

Huvudmännen, kyrkor och diakonala    85
verksamheter  
(uppföljning av beslut, rådgivning och samtal om 
samverkan)

Telefonintervjuer      15
(avser längre intervjuer med frågeformulär)

Hela Människan har haft ett omfattande uppdrag åt 
fem organisationer/enheter för att arbeta med kom-
petensutveckling, avtalsfrågor samt förberedelser 
av ett arvsfondsprojekt.
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tioner som verkar för en restriktiv alkoholpolitik 
samt för ett narkotikafritt samhälle. Örjan Wallin 
har varit Hela Människans styrelserepresentant.

• Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp-
lysning (CAN). Örjan Wallin har varit Hela Män-
niskans representant i CAN:s styrelse.  

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

• Socialstyrelsens råd för erfarenhetsutbyte för 
vissa organisationer inom det sociala området,        
genom Örjan Wallin.

• Stiftelsen Ansvar för Framtiden, vars syfte är att 
främja nordiskt samarbete, forskning och opini-
onsbildning kring den helnyktra livsstilen. Stif-
telsen förvaltar tillgångarna efter försäljningen av 
försäkringsbolaget ANSVAR. ”Forum Ansvar” 
har etablerats för att ha särskilt fokus på forsk-
ning kring alkohol. Hela Människans representant 
i styrelsen är Torbjörn Jacobsson.

• Studieförbundet Bilda och Hela Människan 
har ett nationellt samarbetsavtal. Bilda är med-               
arrangör vid samtliga utbildningar och bidrar med 
sin kompetens i arbetet.  

• Sveriges Kristna Råds referensgrupp för diakoni 
är en arbetsgrupp inom SKR med representanter 
från kyrkor och samfund.  En av dess satsningar 
är diakonins månad. Hela Människans represen-
tant är Frank Åkerman. 

• Visionsrumsgruppen är en samverkan mellan Kri-
minalvården och frivillig-organisationer. Hela 
Människans representant är Frank Åkerman.

• Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem 
(SNS). Ola Eckerdal har varit Hela Människans 
representant med Wolfgang Falk som suppleant.

• Ideella Second Hand – ISH är ett nätverk för ide-
ella organisationer som driver secondhandbutiker. 
Mats Wåhleman, verksamhetschef i Hela Männi-
skan Botkyrka - Salem ingår i styrgruppen. 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 anhörigstöd. 
Nka startade sin verksamhet 2008 och verksam-
hetsidén är att skapa möten mellan olika kun-
skaps- och erfarenhetsformer kring frågor som rör 
anhörigas situation och hur stödet till dem kan ges 
på bästa sätt.

• EAUM – European Association of Urban Mis-
sions, ett nätverk mellan stadsmissioner på          

UTBILDNINGAR under år 2015
   Antal kurser Antal deltagare
Ledarforum             1  52
Styrelseutbildning            3  38
Ny chef i Hela Människan    2     8
Nya medarbetare             2  74
Second hand             3   20
Övriga utbildningar i enheter 8  21

Kyrkligt entreprenörskap
Inspirationsdagar            4  45
Att söka pengar            1  11
Att starta äldreboende            1  18
Föreläsningar             6  46

Leva – inte bara överleva 4  49
Leva – inspirationsdag 1  20
BAS – stödgruppsledare 1  10
Äldres riskbruk och hälsa 3  90
Diakonal utveckling            2  20
Almedalsseminarier            5           160

Summa: 47 kurser eller inspirationsseminarier 
med 682 deltagare

Nya vägar till diakoni!

Informations- och inspirationsdag

13 oktober – Skellefteå

Idag har vård och omsorg öppnats för nya aktörer. Detta ger möjlighet för 

kyrkor att arbeta med behövande där samhället kan täcka kostnaden för 

olika insatser. Via projektet Kyrkligt Entreprenörskap vill vi informera om 

detta som rör mycket mer än ekonomi. Vi tar därför upp viktiga kristna och 

mänskliga aspekter.
Drömmar som blev verklighet
Dagen inleds med att Mimmi Edin skildrar sin resa som kyrklig entreprenör, där hon grun-

dat upp ett diakonalt friskvårdsarbete i en lokal kyrka. Arbetet växte med tiden till ett dussin 

medarbetare och hundra volontärer. I arbetet har hon samverkat med vård, socialtjänst, skola 

och andra myndigheter samt via offentlig upphandling gått in i olika vård- och omsorgsupp-

drag.

Under dagen orienterar vi även om vägarna till offentlig finansiering,  om samverkan med 

myndigheter och många praktiska frågor kring detta.
Anmäl dig via formuläret på hemsidan: www.helamanniskan.se/kurser 

Avgift: 290 kr per person (faktureras). MedverkandeMimmi Edin,  samordnare och diakonal entreprenör

Erling Zetterman,  konsult, socionom
Örjan Wallin,  personalvetare och ekonom
Börje Carlsson,  projektledare, teol.kand. pastorArrangörer:Kyrkligt Entreprenörskap är ett gemensamt arbetsområde för Hela Människan och  

Ekumeniska EU-kontoret.

Frågor besvaras av Mimmi Edin Tel. 0765-46 49 01, 
e-post: 

mimmi.edin@helamanniskan.se

Tisdag 13 oktober i Mobackenkyrkan Skellefteå – Mobackavägen 40
Anmälan senast 5 oktober

Utbildningen anordnas i samarbete med Bilda

Leva - inte bara överleva 
Ett material för ledare som vill arbeta med vuxna glömda 

barn som har växt upp i familjer med beroendeproblematik 

och/eller psykisk ohälsa

Norrköping 14-15 april

I samarbete med: 

www.helamanniskan.se/akademin

Våren 2015

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Onsdag–torsdag 10-11 juni 2015
– i Stockholm, riksenheten

www.helamanniskan.se

 Äldres hälsa och alkoholKostnadsfria pilotutbildningar
för medarbetare inom hemtjänsten

Torsdag 12 mars 2015, Stockholm

Arbets ledare – Chefer

B i s tåndsbedömare
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europeisk nivå som funnits i många år. 
• Nordan, ett nätverk i Norden och Baltikum som 

arbetar med förebyggande arbete, drogpolitik och 
opinionsbildning. 

Hela Människans enheter är medlemmar i arbets-
givarorganisationen Arbetsgivaralliansen som ger 
enheterna stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor. Dess 
huvudmannaskap består av ideella och idéburna or-
ganisationer. Örjan Wallin från riksenheten är Hela 
Människans representant i branschkommittén ”Vård 
och omsorg”. Han har också varit sammankallande i 
Arbetsgivaralliansens valberedning.

Hela Människan är en av huvudmännen för Ekume-
niska EU-kontoret och har varit representerad i dess 
styrelse genom Frank Åkerman, som varit ordförande.

Bidrag från myndigheter, 
fonder och stiftelser 
Under år 2015 har följande myndigheter, fonder och 
stiftelser lämnat värdefulla bidrag till Hela Männis-
kans arbete. 

Socialstyrelsen
Kriminalvården 
Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
Erikshjälpen 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
Åke Wibergs stiftelse 

Varmt tack för dessa bidrag och förtroendet för 
det arbete som bedrivs inom Hela Människan. 

Riksenhetens personal från vänster: 
Frank Åkerman 
Lars-Gunnar Wettebrand
Magnus Lagergren
Örjan Wallin
Börje Carlsson
Annika Andreasson 
Daniel Ryderholm 
Erling Zetterman
Jenniy Ekman Karlsson

Saknas på bilden: 
Göran Johansson, Solveig Kärrbom 
och Mimmi Edin.

Anställda på riksenheten 2015      
100 % när inget annat anges

Generalsekreterare
Frank Åkerman 

Verksamhet
Börje Carlsson, projektledare
Örjan Wallin, konsulent, utbildning och 
personaladministration 
Annika Andreasson, projektansvarig 
Familjearbete (50 %)
Solveig Kärrbom, projektledare 
”Leva – inte bara överleva” (75 %) 
Mimmi Edin, projektmedarbetare 
”Kyrkligt Entreprenörskap”
Erling Zetterman, projektmedarbetare 
”Kyrkligt Entreprenörskap”, timtjänst
Magnus Lagergren, verksamhetsutvecklare
Lars-Gunnar Wettebrand, utbildare (20 %)

Information
Daniel Ryderholm, informatör

Ekonomi och administration
Göran Johansson, ekonom (20 %)
Jenniy Ekman Karlsson, kontorist (50 %)
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Hela Människans och 
riksenhetens styrelse 
Arbetsutskottet har under år 2015 haft fyra sammanträden samt två via mail/telefon och styrelse sex samman-
träden och ett per mail. Styrelsen består av följande ledamöter, valda vid stämman år 2015: 

Ordförande        Styrelsesammanträden
Anders Persson  Vald av stämman 2015    7 av 7

Ordinarie ledamöter

Från huvudmännen:
Maria Leijman   Svenska kyrkan                                          7 av 7
Raimond Molander  Svenska kyrkan                                          4 av 7
Britt Louise Agrell  Svenska kyrkan                                          2 av 7*
Ingela Freed   Evangeliska Frikyrkan                               7 av 7
Johan Einarsson  Equmeniakyrkan                                        5 av 7
Ragnwald Ahlnér  Svenska Alliansmissionen                           7 av 7
Inger Lise Olsen  Svenska kyrkan                                           2 av 7 **

Från enheterna:
Aina Modig Lindell  Hela Människan Helsingborg                     5 av 7 
Agneta Jansson  Hela Människan Västra Götaland                2 av 7 **
Gull-Britt Byhlin  Hela Människan Västra Götaland              4 av 7 *

Ersättare
Från huvudmännen:
Monica von Schreiner  Svenska kyrkan                                      3 av 7
En plats vakant  

Från enheterna:
Filippos Ikhizamah  Café Deed, Örebro                                   0 av 7 *

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

(*) Valdes vid årsstämman 2015
(**) Avgick ur styrelsen i 
samband med årsstämman 2015
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Förvaltnings-
berättelse 
år 2015
Styrelsen för Hela Människans, som är en ideell 
förening med organisationsnummer 802000-6394, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret  
1 januari – 31 december 2015.

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              
Ändamålsuppfyllelse. Utöver förvaltningsberättel-
sen finns en verksamhetsberättelse som mer utför-
ligt 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 96 år. 

Hela Människans huvudmannaorganisation på na-
tionell nivå utgörs av elva trossamfund med ung-
domsförbund och kyrkliga organisationer i Sveri-
ge. Vid början av år 2015 hade Hela Människans 
huvudmän sammanlagt 6 484 580 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.

Vid årets slut 2015 bestod Hela Människan i          
Sverige av 85 enheter, en ökning med en enhet      
sedan föregående år. I organisationen finns ca 400 
anställda och drygt 2000 volontärer.

Eftersom Hela Människan är en del av trossam-
fundens arbete finns det tillgång till den breda              

diakonala kompetens som byggts upp inom kyrkor, 
kyrkliga institutioner och lärosäten. Bland anställda 
finns både högskolekompetens och lång praktisk 
erfarenhet representerad.

Hela Människans styrelse
Styrelsen har under år 2015 haft sex sammanträ-
den och ett per mail. Arbetsutskottet har haft fyra 
sammanträden samt två via mail/telefon. Inget arv-
ode utgår till styrelsens ordförande, dess ledamöter      
eller ersättare.

Hela Människans och riksenhetens styrelse samt 
övriga funktionärer presenteras i verksamhets-
berättelsen. 

Hela Människans uppdrag
Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom 
följande 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 Människan ska fungera som ett nätverk för 
socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum 
för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. 
Hela Människan på nationell nivå utgör organisa-
tionens samordnande funktion och har till uppgift 
att ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållan-
den som leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. 
Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med 
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huvudmännen och de till Hela Människan anslutna 
lokala enheterna. Arbetet genomförs också i nära 
samverkan med andra ideella organisationer och 
det offentliga samhället.

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. 

Riskbruk av alkohol ökar främst i den nya gene-
rationen av pensionärer och särskilt bland kvinnor 
som är 55 plus. Hela Människans lokala enheter 
och huvudmannaorganisationer erbjuds redskap för 
att driva ett aktivt förebyggande arbete. Detta sker 
genom opinionsinsatser men även i konkret form 
genom det nya verksamhetsområdet ”Äldres hälsa 
och alkohol” samt i utbildningar som ”Hela Män-
niskans familjearbete – BAS” och ”Leva – inte bara 
överleva”. 

Diakonal handling
Utbildning
Utifrån ändamålet att ”skapa intresse och förutsätt-
ningar för ett socialt och diakonalt arbete” sker ett 
utvecklingsarbete inom flera områden.  Hela Män-
niskan erbjuder kompetenshöjande kurser och in-
spirationsdagar som är riktade internt till enheter 
inom organisationen och externa kurser genom all-
män inbjudan.

”Kyrkligt entreprenörskap” vars övergripande syfte 
var att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor 
och kyrkliga organisationer att fungera som leve-
rantörer av vård- och omsorgstjänster inom Lagen 
om valfrihet (LOV) – systemet, har fortsatt och ut-
vecklats till att även innefatta Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP), upphandlingar och att skriva 
ansökningar om bidrag. Ett tiotal inspirationsdagar 
och seminarier har genomförts under året på olika 
platser i landet. Inom programmet har medarbetare 
medverkat i ett kompetensutvecklingsprojekt i Gö-
teborgs Räddningsmission. Vidare har man bidra-

git med handledning och rådgivning till kyrkor och 
kyrkliga entreprenörer.

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.  Genom projektet ”Guldkant eller 
riskbruk” pågår ett arbete med att ta fram ett före-
läsningsmaterial för att öka kunskapen om riskbruk 
bland äldre. En samverkan har skett med professor 
Sven Andreasson från Karolinska Institutet. 

Hela Människans familjearbete är ett arbete med 
målsättningen att skapa ett nytt utbildningskoncept 
för att ge ledare inom stödgruppsverksamheter för 
barn och familjer bra redskap och metoder i arbetet. 
En pilotkurs arrangerades 2015 med god respons 
från deltagarna. Ett kursmaterial har arbetats fram 
i nära samverkan med Erikshjälpen och Studieför-
bundet Bilda. Under Almedalsveckan i juli 2015 
var det även release för ett tipshäfte kring att starta 
stödgrupper som producerats under projektperio-
den.  

Inom arbetsområdet ”Leva – inte bara överleva” 
har fyra kurser med sammanlagt 50 deltagare an-
ordnats. Ett uppföljningsarbete i samverkan med 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – (NKA) 
har genomförts med medel från Socialstyrelsen, 
med syfte att följa upp och kvalitetssäkra arbetet. 
Hela Människan  medverkade i planering och ge-
nomförande av en konferens med ca 160 deltagare 
i Karlstad den 24 mars. Fokus var stöd till anhöriga 
till personer med alkoholproblem och Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga – (NKA) var huvudar-
rangör. 

Syftet med utbildningar och temadagar är att höja 
kunskapen och kompetensen bland deltagare och 
enheter vilket ger möjlighet till skapande av pre-
ventiva 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 2015 har 36 
kurser eller inspirationsdagar anordnats med sam-
manlagt 533 deltagare.

Arbetsområden inom Hela Människan
Ett stort öppet socialt arbete är kärnverksamheten, 
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oftast under verksamhetsnamnet Ria, som pågår på 
60 orter i landet. Det är allt mer tydligt att kommu-
ners verksamhetsbidrag till dessa enheters öppna 
verksamheter minskar. Därför behövs komplet-
terande insatser och bidrag från huvudmän för att 
kunna bibehålla den öppna verksamheten. Under 
senare år har flera enheter signalerat att de inom 
kort tvingas lägga ner, om inte bidragen ökar eller 
annan finansiering ordnas. Verksamheter som er-
bjuder boenden för hemlösa har ofta en tuff ekono-
misk situation. Hela Människan bidrar med råd och 
stöd i samband med upphandlingar 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 öppnade under 2015 ett skyd-
dat boende för kvinnor som blivit offer för traffick-
ing.

Inom Hela Människan finns 25 secondhandbuti-
ker, vilka ger arbetsmöjligheter för personer som 
är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna, samt ger ett 
ekonomiskt bidrag till verksamheten. Under 2015 
har Ideella Second Hand – ISH, som är ett nätverk 
– aktivt arbetat med frågan om moms på försäljning 
från secondhandbutiker med en ideell organisation 
som ägare. Detta intensiva arbete ledde till ett be-
slut att från 2016 ska inte längre dessa verksamhe-
ter betala någon moms.

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. 43 besök från riksenheten gjordes i de 
lokala enheterna och 29 besök i huvudmannaför-
samlingar för att på olika sätt bidra till att arbetet 
utvecklas och fördjupas. Utöver besök har även 
rådgivning och stöd skett per telefon. Det hand-
lar om arbetsledningsfrågor, ekonomi och ibland 

konflikthantering. Chefer inom Hela Människan 
erbjuds grupphandledning via S:t Lukas på tre or-
ter i landet. Vid akut kris i en enhet har riksenheten 
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 fem 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 kring äldres hälsa och alkohol 
samt frågan om förändringen av regelverket inom 
Arbetsförmedlingen och det som kallas FAS III. 
Under året har synpunkter från en tidigare beslutad 
kommunikationssatsning bearbetats och ett arbete 
med att skapa en ny hemsida för hela organisatio-
nen har påbörjats.

Samverkan 
Hela Människan ingår bland annat i Sveriges lands-
råd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) samt 
i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp-
lysning (CAN).  Hela Människan är medlem i Fri-
villigorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och 
FORUM – Idéburna organisationer med social 
inriktning. En medarbetare är ledamot i Arbetsgi-
varalliansens branschkommitté Vård och omsorg. 
Kyrkligt entreprenörskap arbetar i samverkan med 
Ekumeniska EU kontoret.

Se övriga samverkansområden och partners i verk-
samhetsberättelsen. 

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
• I maj var Hela Människans årsstämma förlagd 

till Stockholm med 52 deltagare. Under stäm-
man beslutades om en verksamhetsplan för 
åren 2016 – 2018, en rambudget och val till 
styrelsen. Det beslutades även om revidering 
av några punkter i stadgarna och normalstadgar 
för lokala verksamheter, samt samverkansavtal. 
Stämman beslutade även att från 2015 ge möj-
lighet till föreningar/församlingar att ansöka om 
associativt medlemskap i organisationen.
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• Projektet ”Kyrkligt entreprenörskap” har fort-
satt under året med att erbjuda utbildningar och 
kompetensutveckling. Inom projektet ges även 
stöd till chefer och lokala församlingar som vill 
utveckla arbetet.

• Inom arbetsområdet ”Leva – inte bara överle-
va” har ett uppföljningsarbete genomförts för 
att kvalitetssäkra utbildningen. 

• Genom medel från Stiftelsen Ansvar för Fram-
tiden har projektet ”Guldkant eller riskbruk” 
inletts, med syftet att skapa ett föreläsningsma-
terial för att öka kunskapen bland äldre kring 
hälsa och riskbruk av alkohol. 

• ”Pusselbitar till stöd för barn och ungdomar – 
Erfarenhetsbaserade tips och idéer för ledare” 
lanserades i samband med ett seminarium under 
Almedalsveckan.

• En pilotomgång av Hela Människans basutbild-
ning för stödgruppsledare har genomförts, och 
utbildningskonceptet, som även inkluderar te-
matisk utbildning, är nu färdigt för successiva 
genomföranden.

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 år 2015 har insamlingsverksamheten genom 
90-kontot inbringat 386 tkr (397 tkr år 2014) till 
Hela Människans riksenhet. Några av Hela Män-
niskans enheter använder 90-kontot för lokalt in-
samlingsarbete. 

Hela Människans kapitalplaceringar
Hela Människans finansiella anläggningstillgångar 
är placerade i olika finansiella instrument varav 
nästan alla är garanterade, d.v.s. de investerade be-
loppen återbetalas till lägst den summa de köpts för. 
I de fall instrumenten inte är garanterade och dess 
aktuella marknadsvärde är lägre än anskaffnings-
värdet görs en nedskrivning till marknadsvärdet, 
oavsett om någon realisationsförlust inträffat. Årets 
nedskrivning uppgick till 1 250 tkr.

Årets bokslut
Gåvomedlen uppgick till 1 275 tkr, vilket år 109 
tkr högre än föregående år. Anslaget från Socialsty-
relsen ökade med 50 tkr till 4 850 tkr. Därutöver 
har statliga anslag erhållits från Kriminalvården. 
För särskilda utvecklingsprojekt har medel erhållits 
från Stiftelsen Ansvar för framtiden och Erikshjäl-
pen med flera stiftelser. De sammantagna intäkterna 
uppgick till 8 081 tkr vilket är 1 611 tkr lägre än fö-
regående år vilket i huvudsak beror på att projektbi-
drag från Tillväxtverket upphört och att rikskollek-
ter från såväl 2013 som 2014 av redovisningsskäl 
resultatfördes under 2014.

Projekt- och verksamhetskostnaderna har ökat sam-
tidigt som personal- och administrativa kostnaderna 
ökat marginellt.  Före finansiella investeringar re-
dovisas ett underskott på 611 tkr.

De finansiella intäkterna blev 2 892 tkr varav 2 282 
är realisationsvinster vid försäljning av värdepap-
per. Nedskrivning av det bokförda värdet till mark-
nadsvärdet på bokslutsdagen har gjorts med 1 250 
tkr. Ur reservationen för verksamhetsutveckling har 
Hela Människan i Jönköping erhållit 54 tkr.

Årets resultat på 1 085 tkr balanseras i ny räkning. 
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Hela Människan
Organisationsnummer  802000-6394

Not
Resultaträkning 1 2015 2014

Intäkter

Intäkter
Gåvomedel 2 1 275 351 2 154 382
Statliga myndigheter 3 5 277 004 6 386 160
Organisationer och stiftelser 4 817 000 826 000
Verksamhetsintäkter 712 055 325 873

8 081 410 9 692 415

Kostnader
Verksamhetskostnader -2 878 608 -2 654 520
Övriga externa kostnader -1 706 654 -1 747 015
Personalkostnader 5 -4 030 460 -3 939 324
Avskrivningar 9 -76 307 -60 234

-8 692 029 -8 401 093

Rörelseresultat -610 619 1 291 322

Finansiella poster
Finansiella investeringar 6 1 032 742 3 322 348
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 608 744 558 382
Övriga räntekostnader -226 -11 342

1 641 260 3 869 388

Resultat 1 030 641 5 160 710

Disponerat av ändamålsbestämda medel 8 54 000 77 500
Avsättning till ändåmålsbestämda medel 8 0 -2 000 000

Redovisat resultat 1 084 641 3 238 210
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not
Balansräkning 1 2015 12 31 2014 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier 139 939 97 242
Summa materiella anläggningstillgångar 139 939 97 242

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 21 035 956 19 762 766
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 035 956 19 762 766

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar 324 210 30 054
Övriga fordringar 395 596 421 737
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 235 123 160 671
Summa kortfristiga fordringar 954 929 612 462

Kassa och bank 4 801 538 5 422 890

Summa omsättningstillgångar 5 756 467 6 035 352

Summa tillgångar 26 932 362 25 895 360

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

Verksamhetsstöd 12 369 247 12 423 247
Medel från upplösta enheter 1 115 109 1 115 109
Värdepappersreserv 2 000 000 2 000 000

Balanserat kapital 7 072 556 3 834 346
Årets resultat 1 084 641 3 238 210
Summa fritt eget kapital 23 641 553 22 610 912
Summa eget kapital 24 641 553 23 610 912

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 277 755 109 536
Särskild löneskatt 104 785 0
Övriga skulder 14 1 173 592 1 614 696
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 734 677 560 216
Summa kortfristiga skulder 2 290 809 2 284 448

Summa eget kapital och skulder 26 932 362 25 895 360

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Noter till årsredovisningen år 2015

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 2015 2014
Svenska kyrkan, rikskollekt 2013 (2012) 0 988 488
Svenska kyrkan, rikskollekt 2014 0 918 277
Svenska kyrkan, rikskollekt 2015 889 796 0
Gåvor från församlingar och enskilda 641 729 510 771
Förmedlade gåvor -256 174 -263 154
Summa 1 275 351 2 154 382

Not 3 Statliga myndigheter 2015 2014
Socialstyrelsen 4 850 004 5 084 560
Kriminalvården 427 000 330 000
Tillväxtverket 0 971 600
Summa 5 277 004 6 386 160

Not 4 Organisationer och Stiftelser 2015 2014
Stiftelsen Ansvar för framtiden 505 000 421 000
Stiftelsen Erikshjälpen 101 000 295 000
Övriga 211 000 110 000
Summa 817 000 826 000
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Noter tilll årsredovisningen år 2011

Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014
Generalsekreterare 657 145 641 769
Övriga anställda 2 905 200 2 359 245
Totala löner och ersättningar 3 562 345 3 001 014

Sociala kostnader 1 665 895 1 414 161
(Varav pensionskostnader) 461 604 462 363

Av pensionskostnaderna avser 241 tkr (296 tkr) exkl särskild löneskatt generalsekreteraren.
Inget arvode har utgått till styrelsens ledamöter.

Medelantal anställda 2015 2014
Antal anställda (årsarbetskrafter) 8,2 6,0
Varav kvinnor 2,8 1,8
Varav män 5,4 4,2

2015 2014
Styrelseledamöter och ledande Antal Antal Antal Antal
befattningshavare kvinnor män kvinnor män

Styrelseledamöter 5 4 4 5
Generalsekreterare 0 1 0 1

Not 6  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2015 2014

Utdelning 1 216 144 542
Värdereglering värdepapper -1 250 196 0
Realisationsresultat vid försäljning 2 281 722 3 177 806
Summa 1 032 742 3 322 348

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2015 2014

Ränteintäkter 593 230 530 850
Valutakursvinst 15 514 27 532
Summa 608 744 558 382
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 8 Disposition/Avsättning 2015 2014
Av medel för verksamhetsutveckling 54 000 57 500
Av medel från upplösta enheter 0 20 000
Avsättning till värdepapperreserv 0 -2 000 000
Summa 54 000 -1 922 500

Not 9  Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 626 583 626 583
Inköp 119 004 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 745 587 626 583

Ingående avskrivningar 529 341 469 107
Årets avskrivning 76 307 60 234
Utgående ackumulerad avskrivning 605 648 529 341

Utgående bokfört värde inventarier 139 939 97 242

Not 10  Långfristiga värdepappersinnehav 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 19 762 765 15 742 013
Förvärv 10 101 216 12 236 837
Försäljning -7 577 830 -8 216 085
Värdereglering -1 250 195 0
Utgående Ackumulerat anskaffningsvärde 21 035 956 19 762 765

Företag och antal aktier Anskaffn värde Markn värde
Aktie Ansvar Graal 1 088 658 1 179 608
Aktie Ansvar Sverige 6 469 12 798

Garantum:
Apex 5 2 020 000 1 990 000
NBFO Europa ITRAXX Main Stibor 2 190115 6 767 000 6 204 200
Studentobligation 1 4 040 000 4 000 000
BNP HC USA Export 1507 69 872 90 381
UBS HC Europa Export ÅR GBP 1321 91 539 43 146
UBS HC Global ÅR 1583 122 614 50 702
Apikal fastighets RB 4 4 040 000 3 962 400
IO val catella nordic corp B 3 200416 4 040 000 3 600 000

Summa 22 286 152 21 133 235
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 11  Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
2015 2014

Förutbetalda hyror 109 000 109 000
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 126 123 51 671
Summa 235 123 160 671

Not 12  Eget kapital, fonder och ändamålsbestämda medel

Grundkapital Balanserat Ändamåls- Totalt 
resultat bestämda eget kapital

medel
Ingående balans 1 000 000 7 072 556 15 538 356 23 610 912
Reserveringar 0
Utnyttjande -54 000 -54 000
Årets resultat 1 084 641 1 084 641
Utgående balans 1 000 000 8 157 197 15 484 356 24 641 553

Not 13 Leasing och hyror
Hyror och leasingkontrakt som förfaller inom 1år 5 år Summa
Lokalhyra - EFS Mitt i Sverige 436 000 1 090 000 1 526 000
RICOH 45 196 0 45 196
Summa 481 196 1 090 000 1 571 196

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
2015 2014

Personalens källskatt 92 824 70 298
Ändamålsbestämda projektmedel 1 053 369 1 366 366
Övriga kortfristiga skulder 27 399 178 032
Summa 1 173 592 1 614 696

Not 15  Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
2015 2014

Sociala avgifter 100 490 0
Upplupen semesterlön 484 320 432 168
Övriga interimsskulder 149 867 128 048
Summa 734 677 560 216
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www.facebook.com/hela.manniskan

Ditt bidrag gör skillnad!
Som givare till Hela Människan bidrar du till att göra vardagen drägligare 
för människor som besöker någon av våra 60 öppna verksamheter varje dag. 

Till Hela Människans Ria-verksamhet hittar människor som av någon an-
ledning har hamnat i en utsatt livssituation. Det kan handla om mångårigt 
missbruk, ensamhet, psykisk ohälsa eller hemlöshet, ofta i kombination. 

Genom att ge ett bidrag till vårt 90-konto är du med och stöder den lokala 
Hela Människan verksamheten. Vill du ge till någon specifik ort, skriv orts-
namnet på talongen. Du hittar våra lokala enheter på vår hemsida: 

www.helamanniskan.se/vara-enheter 

Tack för din gåva!

Du kan stödja 
Hela Människans 
arbete via vårt 

gåvogiro

90 32 16-0

www.helamanniskan.se

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

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

Pg 32 16-9
Bg  295-2539

Org. nr: 802000-6394
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