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Vi lever i en tid där det är tydligt att vi som idé-
burna organisationer måste bli ännu bättre på 
att visa vad vi gör och – inte minst – vilka vi 

är. Hela Människan startade för 98 år sedan med syf-
tet att bedriva kraftig lobbyism inför en folkomröst-
ning för eller emot rusdryckers försäljning i Sverige. 
Man förlorade med mycket liten marginal. Vi är en 
organisation som alltid tagit vår utgångspunkt i stark 
solidaritet med människan i utsatt livssituation. Vi har 
blivit riktigt duktiga på att bedriva socialt arbete ge-
nom alla våra enheter. Och vi kan också vara mycket 
stolta över att våra utbildningar är efterfrågade av så 
väl organisationer som det offentliga.

Efter några månader i generalsekreterarrollen kan jag 
dock konstatera att behovet av våra enheter är större 
än jag trodde. På många platser i landet är den tradi-
tionella dagverksamheten på Ria det enda ställe dit 
vissa människor är välkomna. Min slutsats blir att nå-
got är djupt sorgligt och allvarligt fel i systemet när de 
allra svagaste vare sig har mat eller värme. 

Samtidigt som detta sorgliga pågår så uppstår dock pa-
radoxalt nog något väldigt vackert i alla dessa möten 
besökare emellan och mellan besökare och oss som 
arbetar för Hela Människan. Ständigt får vi höra från 
volontärer och annan personal hur mycket de själva 
blir berikade genom att finnas i vår verksamhet. An-
märkningsvärt många har också arbetat hos oss länge 
eller mycket länge. Det ser jag som ett tecken på att 
det här är en organisation som lever, som utvecklas 

och som fortfarande bottnar i solidariteten med män-
niskan i utsatt livssituation. 

Våra stadgar säger att vi ska arbeta med Jesus som 
”förebild och källa till kraft och inspiration”. I skri-
vande stund är det snart påsk och jag väljer att inspi-
reras av att Jesus på palmsöndagen valde att rida in 
i Jerusalem på en åsna som var så låg att han själv 
hamnade i ögonhöjd eller strax under alla han mötte. 
Så vill vi fortsätta arbeta.

En verksamhetsberättelse kan läsas på många olika 
sätt, oftast beroende på läsarens syfte med att man 
öppnade den. Det du håller i din hand kan för någon 
vara en berättelse om en organisations värdegrund 
och hur denna efterlevs från ett år till ett annat. Det 
kan för någon annan vara en beskrivning av utbild-
ningar med hög kvalitet, av vad personalen uträttat 
eller om en av årsstämman nyvald styrelse. För mig 
är detta en berättelse om solidaritet, om utveckling 
och om en organisation som verkligen behövs. Och 
jag är övertygad om att vi går ännu mer spännande år 
till mötes!

Mia Nilson
generalsekretare
Hela Människan

Mia Nilson. Foto: Daniel Ryderholm

En berättelse 
om solidaritet



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
• 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

Antalet medlemmar
Hela Människan har ett mycket stort och brett huvudmannaskap. Vid ingången av 2017 
hade Hela Människans huvudmän totalt 6 290 809 medlemmar.

Hela Människan 2017 i korthet
En ”Matbank” har startats i Norrköping 
och i Jönköping en social livsmedelsbutik 
”DeLa” för att stödja personer som har en 
svår ekonomisk situation och för att mot-
verka matsvinn. 

Under året har den vetenskapliga studien 
Är alkohol skadligare för äldres hälsa? 
presenterats och ambassadörer har rekry-
terats och utbildats för att informera om 
äldres hälsa och alkohol. 

Bromma folkhögskolas diakonala linje 
har fått del av utbildningskoncepten inom 
barn och familj. 

Projektet ”Suntprat” har beviljats projekt-
medel från Arvsfonden under tre år. En 
nordisk konferens anordnades under hös-
ten med deltagare från Norge, Färöarna 
och Sverige.

Angelägna utbildningar inom överskuld-
sättning och socialjuridik har genomförts.

Inom ”Kyrkligt entreprenörskap” har ef-
terfrågan på utbildningar och rådgivning 
ökat. Filmer inom olika ämnesområden 
har spelats in på uppdrag av Göteborgs 
stift inom Svenska kyrkan.

Ny generalsekreterare från 15 decem-
ber är Mia Nilson som efterträdde Frank 
Åkerman som avslutade tjänsten p.g.a. 
uppnådd pensionsålder.

Under 2017 har en ny verksamhet be-
viljats ordinarie medlemskap inom Hela 
Människan och tre enheter har avslutat sin 
verksamhet. 
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Hela Människan Kristine-
hamn har genomgått en 
stor förändring de senaste 

tre åren och det har varit en rejäl 
omställning för alla inblandade: 

– När jag kom hit fick jag ty-
värr säga upp all personal främst 
eftersom vi inte hade en ekonomi 
i balans. Det var kämpigt att driva 
secondhandbutiken och den öpp-
na Ria-verksamheten enbart med 
mig som enda anställd, men vi var 
tvungna. Utan alla fantastiska vo-
lontärer och en styrelse som trodde 
på mig, hade det inte gått, beskri-
ver Arvid Lundtoft som är verk-
samhetschef sedan år 2015. 

Idag har man ytterligare tre an-
ställda på lönebidrag samt en på 
extratjänst. Utöver detta finns ett 
tiotal som är inne i någon insats, 

främst arbetsprövning eller prak-
tik. 

– Vi står lite grann i ett vägskäl 
just nu, lokalerna vi har kan vi inte 
växa i mycket mer, det finns inte 
rum för fler personer helt enkelt. 
Antingen behåller vi storleken som 
den är nu, eller måste vi våga satsa 
på större lokaler och på så sätt ta 
emot fler personer. Jag tror vi har 
mycket att vinna på att satsa, inte 
minst kommer vi ha råd att ta in 
personal som kan fördjupa kvali-
tén ytterligare, kanske någon so-
cionom eller behandlingspedagog, 
säger Arvid. 

Fokus på medarbetarna
Arvid beskriver hur verksamheten 
nu är på rätt väg. Han säger att det 
känns rätt att fokusera på att erbju-

da meningsfulla arbetsplatser till 
människor som befinner sig i en 
utsatt livssituation. Det kan handla 
om allt från långvarig arbetslös-
het, psykisk ohälsa till tidigare 
missbruk. Den tidigare fokusen på 
människor i missbruksproblematik 
finns fortfarande kvar, men den är 
nedtonad. 

– Tidigare var det lite grann som 
en ”värmestuga” här och det är ju 
egentligen inget fel med det. Men 
idag vill vi göra mer och komma 
in tidigare i människors liv. Vi tror 
att arbete ger människor möjlighet 
att bli sedda, hörda och bekräftade. 
Det är därför vi gör denna preven-
tiva omsvängning, som att erbjuda 
trygga och lugna arbetsplatser där 
det inte finns något produktions-
krav, beskriver Arvid. 

Hela Människan 
i förändring

Hela Människan Kristinehamn har genomgått ett stålbad de senaste 
åren och nu börjar de skörda frukterna av slitet. Här finns en verk-
samhet som står i vägskälet om de ska behålla den lilla kostymen 
eller växa. Från att varit en ”värmestuga” för människor i missbruks- 
problematik, ligger nu fokus på preventiva insatser genom att erbju-
da remake-arbete utan tuffa produktionskrav. 
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Hela Människan 
i förändring

Just fokusen på medarbetarna i 
verksamheten är det centrala i dag. 
Det ska finnas utrymme för att inte 
vara på topp hela tiden. Också möj-
ligheten att få utvecklas inom det 
man brinner för, exempelvis söm-
nad eller träarbeten. Fokuseringen 
är på mänsklig utveckling, inte att 
producera ett visst antal produkter.

 
Variation av arbeten
Inom verksamheten finns idag kök, 
café, secondhandbutik, återbruk av 
möbler och kläder, sömnad av ex-
empelvis tygkassar och förkläden 
samt produktion/reparation av trä-
soffor, bord och annat för hem och 
trädgård. 

– Idag har vi en mycket liten 
secondhandbutik så den är svår att 
utveckla mer i nuvarande lokaler. 

Det har gjort att vi i dagsläget tror 
mer på remake av kläder och möb-
ler. Just nu arbetar vi på att öka 
kundkretsen för våra remake-pro-
dukter och uppdragseparationer. 
Vi tror att våra kunder kan komma 
från hela Värmland, ja hela Sve-
rige för den delen, säger Arvid. 

Drömmer om stora lokaler
Arvid drömmer om större lokaler, 
där man kan utveckla fler arbeten 
för människor i utsatta livssituatio-
ner. Genom större lokaler skulle det 
vara lättare att ta emot fler möbler 
för remake eller upprustning. Det 
skulle också ge möjlighet att starta 
smidesverkstad och andra moment 
inom träarbete och sömnad. Poten-
tialen är hur stor som helst. 

– Vi har ett gott samarbete med 

kommunen, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. Jag är där-
för helt övertygad om att den verk-
samhet som vi skissar på finns det 
en önskan om och ett stort behov 
av, säger Arvid. 

Han återkommer till svårighe-
ten att som en liten verksamhet i en 
liten kommun, växla upp till något 
större. 

– Vi har ritningen och planer-
na, vi vet att det går, men just nu 
saknar vi en aningens mod. Fram-
förallt saknar vi pengarna för att 
dra igång. Men vi hyser stora för-
hoppningar om att vi med gemen-
samma krafter kan ta mod till oss 
och växla upp. Tillsammans med 
kommun, socialtjänst, Hela Män-
niskan Sverige och oss själva ska 
vi ro detta i hamn, avslutar Arvid. 

 Text och foto: Daniel Ryderholm

Arvid Lundtoft har varit verksamhetschef för Hela Människan Kristinehamn sedan år 2015. 
Små bilderna: klädesavdelningen på secondhandbutiken och träverkstad i källaren. 
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Carina Myrsell, 62 år

Carina har tidigare arbetat och bott i Säffle. Där 
arbetade hon på Erikshjälpens stora second-
handbutik under sju år, så rutin från second-

handbutiker har hon verkligen. Efter att ha flyttat till-
baka till Kristinehamn hamnade Carina i arbetslöshet 
och bland annat på grund av detta arbetstränar hon 
fulltid (40 timmar i veckan) hos Hela Människan 
Kristinehamns secondhandbutik med nästan allt som 
butiken erbjuder. Hon är kvar fram till maj 2018, sen 
vet hon inte vad nästa steg är. 

– Jag har en ångestproblematik vilket gör att jag 
kan få panikångest helt plötsligt, därför behöver jag 
en trygg arbetsplats – där jag kan lämna hastigt om 
ångesten kräver detta. Det medför att jag inte kan ar-
beta i kassan.  

Carinas ångest går tillbaka till mammans hastiga 
bortgång för cirka 25 år sedan och efter detta har det 
även varit många andra nära dödsfall inom familjen 
som har fördjupat problematiken. 

Det bästa med arbetet hos Hela Människan tycker 
Carina är just den trygga miljö som verksamheten har. 

– Det är också skönt att ha Arvid som chef, en lätt-
sam person som jag verkligen litar på, avslutar Ca-
rina. 

Lotta Sandberg, 51 år

Lotta har arbetat hos Hela Människan Kristine-
hamn sedan december 2017. Hon är just nu 
inne i en rehabilitering genom Försäkringskas-

san och arbetar därför tre dagar i veckan främst i sy- 
och vävrummet hos Hela Människan. 

– Detta är min första dag som jag provar på att 
arbeta fyra timmar och det känns bra! 

Lotta bor i Kristinehamn och har fyra barn, två 
döttrar och två söner och hon brinner för att sy, något 
hon även gjorde under sina cirka 36 år inom lokalvår-
daryrket. 

– Jag har alltid varit pysslig av mig, så detta passar 
mig väldigt bra. 

Anledningen till att hon är på rehabilitering är för 
att kroppen har tagit slut av allt städande. Här hos 
Hela Människan finns inga prestationskrav på pro-
duktionen utan fokus ligger på att ta sig tillbaka till 
arbetsmarknaden. Lotta har några månader kvar på 
sin placering hos Hela Människan. Vad som händer 
därefter vet hon inte ännu. Men hon vet att hon väl-
digt gärna vill stanna kvar: 

– Jag trivs otroligt bra här, all personal är otroligt 
trevliga. Sen är det fantastiskt att ha en så pass glad 
och rolig chef som Arvid Lundtoft, vi har så roligt 
tillsammans när vi arbetar, det tycker jag är mycket 
viktigt, avslutar Lotta. Text och foto: Daniel Ryderholm 

Vi har mött två av medarbetarna hos Hela Människan Kristinehamn för att höra om deras arbete: 

Från vänster: Carina Myrsell och Lotta Sandberg. 

Hela Människan 
i förändring
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Under ett par år har styrelsen haft en process på 
gång kring skiftet av generalsekreterare. Sty-
relsen har arbetat mot att en ny person skulle 

vara på plats i slutet av 2017. Arbetet intensifierades 
under året, och i mitten av december blev det verklig-
het av det styrelsen samtalat om så länge. 

Ett stort tack till Frank Åkerman för ditt engagemang 
och din arbetsvilja under nio år inom Hela Männi-
skan! 

Ett lika stort välkommen till Mia Nilson. Hoppas du 
får en god ingång i arbetet och vi vet redan att du kän-
ner inspiration och engagemang för Hela Människan.

Skifte på 
generalsekreter-
artjänsten

Utvecklingen 
inom Hela 
Människans 
arbetsområde  
Ändrade alkoholmönster

Missbruk och beroende är ett stort folkhäl-
soproblem i Sverige och inom Hela Män-
niskan möter vi många som drabbats av 

detta. Den allmänna utvecklingen på alkoholområdet 
påverkar därför vårt arbete över tid. Enligt rapporten 
Trender i dryckesmönster från CAN har flera tenden-
ser blivit synliga under 2000-talet.

Berusningsdrickandet har minskat något. Antalet in-
tensivkonsumtionstillfällen, att vid samma tillfälle 
dricka motsvarande en flaska vin, sjönk 2004–2016 
från 82 till 78 miljoner årligen. Minskningen skedde 
främst i den yngre åldersgruppen, 17–29 år. Inten-
sivkonsumtionen är fortfarande mycket utbredd men 
trenden går alltså långsamt i en minskande riktning. 
Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män. 
Det är fyra gånger vanligare bland män att berusnings-
dricka varje vecka jämfört med kvinnor. Minskningen 
av berusningsdrickandet är mycket positiv eftersom 
den direkt ger minskade problem med våld, olyckor 
och akut ohälsa. Socialstyrelsens patientregister visar 
därför också att akuta skador som alkoholförgiftning 
bland unga har sjunkit sedan 00-talets mitt.

I den äldsta åldersgruppen, 65–84 år, ökar dock alko-
holkonsumtionen. År 2016 uppgav 75 procent att de 
druckit de senaste 30 dagarna, jämfört med 62 pro-
cent 2002. Ökningen bland äldre förklaras främst av 
en uppgång bland kvinnorna. Detta kan vara en följd 
av att boxviner började säljas 1996. Det låga priset har 
troligen bidragit men även förpackningstypen. Denna 
ökade konsumtion bland äldre får flera konsekvenser. 
Den ställer nya krav på äldreomsorgen och beroende-
vården. Äldre konsumerar dessutom mer läkemedel, 
där vissa kan ge allvarliga biverkningar i kombination 
med alkohol. Enligt Socialstyrelsen har alkoholdöd-
ligheten på 2000-talet stigit bland personer över 65 år 
samtidigt som den sjunkit i yngre åldersgrupper.

Mia Nilson och Frank Åkerman. 
Foto: Daniel Ryderholm 

Från vänster: Carina Myrsell och Lotta Sandberg. 
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Omgivningen påverkas
Var femte elev i årskurs 9 uppger att de upplevt att en 
av föräldrarna någon gång druckit för mycket alko-
hol och 14 procent uppger att de haft flera negativa 
upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under 
uppväxten. Var tionde elev uppger dessutom att de 
har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits 
hemma. För många svenskar är det troligtvis en ny 
kunskap att så en stor andel barn och ungdomar har 
påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion 
under uppväxten. Detta framgår av rapporten Skole-
levers drogvanor 2017.

Narkotika och andra droger
Andelen i befolkningen som provat narkotika har va-
rit relativt oförändrad under 2000-talet, dock finns 
tecken som tyder på att användningen blivit något mer 
intensiv bland yngre vuxna. 2016 svarade 17 procent 
av 18-åriga gymnasieelever att de provat narkotika 
någon gång, 13 procent hade använt narkotika de se-
naste 12 månaderna och 3 procent hade sammanlagt 
använt narkotika 20 gånger eller mer. Jämfört med 
Europa och USA är detta relativt lågt. 

Den mest problematiska narkotikaanvändningen är 
dock svår att mäta, men utifrån statistik över sjukhus-
vård, dödsorsaker och kriminalitet tycks situationen 
ha försämrats i Sverige under 2000-talet. Narkotika-
dödligheten här verkar ligga avsevärt högre än ge-
nomsnittet i Europa. 

Som exempel på denna utveckling kan nämnas att 
antalet drogrelaterade dödsfall i Västra Götaland har 
fördubblats på tio år. Orsakerna är inte klarlagda men 
ett ökat bland- och läkemedelsmissbruk, det ständiga 
flödet av nya droger samt den ökande psykiska ohäl-
san kan ha bidragit till den negativa utvecklingen.

Hela Människan 
Sverige under 
2017
Hela Människan Sverige 

Under året har styrelsen arbetat med frågan 
om efterträdare efter generalsekreterare 
Frank Åkerman som lämnar tjänsten i sam-

band uppnådd pensionsålder. 15 december tillträdde 
Mia Nilson som ny generalsekreterare. 

I övrigt har det inte varit några personalförändring-
ar. De flesta av medarbetarna har sina arbetsplatser i 
Stockholm, men några utgår från andra orter i landet.

Riksstämman 2017
Hela Människans stämma 2017 hölls i Birger Jarl 
Konferens i Stockholm. Stämman startade på förmid-
dagen 5 maj då ordförande Anders Persson och ge-
neralsekreterare Frank Åkerman hälsade deltagarna 
välkomna. Därefter samlades man i beredningsgrup-
per, tre grupper för enheter och två grupper för hu-
vudmännen.  Enheternas beredningsgrupper valde 20 
ombud med rösträtt i stämman. Huvudmännen hade 
tidigare anmält 18 ombud med rösträtt.

Förutom en redovisning av verksamhetsåren 2015 
och 2016 samt beslut om ansvarsfrihet togs beslut om 
verksamhetsplan och rambudget för åren 2018–2020. 
Stämman beslöt också att reseutjämning ska gälla 
samt att man skulle sträva efter geografisk spridning 
när det gäller utbildningsdagar. Förhandlingarna led-
des av Mats O Karlsson. Anders Persson från Karl-
stad omvaldes som ordförande. Två nya ordinarie le-
damöter valdes till styrelsen: Hannah Kroksson och 
Mats Philipsson. Två nya ersättare valdes: Omon No-
rén och Oliver Boij.

Hela Människans 
arbete i Sverige
Hela Människans lokala arbete

Hela Människans lokala enheter finns över 
hela Sverige och fyller viktiga behov genom 
att ge stöd till människor att bryta ett pågå-

ende missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, 
medel som ofta tas ofta i kombination med varandra. 
I detta sammanhang är samtalsstöd, social gemenskap 
samt den kristna värdegrunden verksamma krafter. 

Kärnverksamheten, som oftast går under verksam-
hetsnamnet Ria, pågår på 57 orter i landet, och är ett 
stort öppet socialt arbete. De lokala enheterna driver 
som regel någon form av matservering med frukost 
eller lunch. I samband med storhelger erbjuds ofta nå-
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gon form av festmåltid och gemenskap. Även läger, 
utflykter och andra aktiviteter förekommer.

På flera orter minskar kommuners verksamhetsbidrag 
till dessa enheters öppna verksamheter. Därför be-
hövs kompletterande insatser och bidrag från huvud-
män för att kunna bibehålla den öppna verksamheten. 
Hela Människan Sverige bidrar med råd och stöd i 
samband med upphandlingar som kommuner utlyser.

En betydande del av Hela Människans besökare 
är kvinnor. På fjorton platser har man därför drivit 
kvinnogrupper eller gjort andra särskilda insatser för 
kvinnor. Elva enheter har olika former av träning och 
friskvård i sitt arbete, ibland integrerat i verksamhe-
ten, ibland i form av särskilda friskvårdsveckor eller 
läger. På ett par platser i landet erbjuds särskilda bo-
enden för kvinnor som är inne i ett aktivt missbruk. 
Hela Människan i Malmö driver ett skyddat boende 
för kvinnor som blivit offer för trafficking.

Hela Människan har på femton platser drivit olika 
former av boenden för hemlösa: natthärbärge, stöd-
boende eller familjehem. Hem för vård och boende 
har funnits på två platser. Andra strukturerade insat-
ser bland människor i alkohol- och drogberoende har 
utförts på sex platser. Även enheter utan boende kan 
ofta erbjuda praktisk hjälp och omsorg när det gäller 
dusch, nya kläder, klädvård, tvätt med mera. Sådant 
är betydelsefullt för den som är hemlös eller har ore-
gelbundet boende.

Hos ett 25-tal enheter erbjuds – utöver andra sociala 
insatser – arbete och sysselsättning, genom bl.a. se-
condhandbutiker eller sociala företag. Andra enheter 
arbetar med barnstöd, droginformation, samt insatser 
för fängelsedömda och frigivna. Ett stöd i samband 
med frigivning, till barn som har någon anhörig i 
fängelse, sker inom två av Hela Människans enheter. 
Syftet med arbetet, som stöds av Kriminalvården, är 
att underlätta för frigivna att etablera sig i samhället 
igen.

Sammantaget representerar Hela Människans enheter 
en oerhörd verksamhetsbredd som utvecklats ur de 
lokala behov man mött i arbetet. 

Flera enheter har i många år distribuerat kassar av mat 
till behövande, i samverkan med lokala livsmedelsbu-
tiker. Totalt rör det sig om många tiotals ton mat som 
annars skulle ha slängts. Under 2017 har denna verk-
samhet utvecklats till en ny högre nivå på två platser.

I Norrköping har Hela Människan startat en matbank, 
där stora mängder utgående matvaror distribueras 
direkt till behövande. I Jönköping har det startats 
en social livsmedelsbutik, ”DeLa”, där behövande 
människor kan få medlemskort, som ger möjlighet att 
handla till mycket lågt pris. Intäkterna från försälj-
ningen täcker driftskostnaderna för butiken och man 
har även skapat sysselsättning åt ett tiotal personer.

Under 2017 har några förändringar skett bland enhe-
terna. Tre församlingar i Mariestad har bildat en ny 
enhet, Hela Människan i Mariestad, som under året 
blev medlem i Hela Människan Sverige. Genom sin 
anslutning har de fått tillgång till support och ett na-
tionellt nätverk inom sitt arbetsområde. 

Enheten i Bollnäs har lagts ner och kvarvarande 
medel har sänts in till Hela Människan Sverige. Un-
der hösten stängde Hela Människan i Karlshamn sin 
Ria-verksamhet. Planer finns att i stället starta eku-
menisk diakonverksamhet i nya former under nam-
net ”MIKA” (Människor I KArlshamn).  I slutet av 
november avslutade Ria Corneliusgården i Avesta 
sin verksamhet. Efter dessa förändringar var antalet 
juridiska enheter vid årets utgång 79, varav några är 
vilande.

Verksamhetsutveckling utifrån 
uppdraget
För att uppfylla ändamålet har följande genom-
förts under år 2017:

Diakonal mobilisering
”Hela Människan – hela livet” innebär att, genom 
omvärldsanalyser och olika insatser, uppmärksamma 
och skapa förutsättningar för att människor som har 
en utsatt livssituation ska få stöd och bättre livsvill-
kor. Ett viktigt mål för Hela Människans arbete är att 
motverka och i ett tidigt skede förebygga missbruk 
och riskbruk av alkohol och droger. 

Genom att samverka med organisationer och att ingå i 
nätverk skapas en gedigen kunskapsbas för att nå må-
let. Hela Människan ingår bland annat i CAN – Cen-
tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor 
(SLAN) samt är medlem i FORUM – Idéburna orga-
nisationer med social inriktning.
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Diakonal handling
Utbildning
Genom ett utbildnings- och utvecklingsarbete erbjuds 
och bidrar Hela Människans lokala verksamheter och 
huvudmän med ett brett program av kompetenshö-
jande utbildningssatsningar och inspirationsdagar för 
styrelser, chefer och medarbetare. Ett flertal av utbild-
ningarna riktas även till andra ideella organisationer 
och kommuner genom allmän inbjudan. 

Syftet med utbildningar och temadagar är att höja 
kunskapen och kompetensen bland deltagare och en-
heter, vilket blir ett 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 de-
lar i landet och de flesta sker i samverkan med Studie-
förbundet Bilda. Under 2017 har 62 (60) utbildning-
ar, seminarier eller inspirationsdagar anordnats med 
sammanlagt 1028 (1753) deltagare. Därutöver har 
utställningar anordnats i samband med huvudmanna-
organisationers och samverkanspartners konferenser. 

Hela Människan Sveriges 
verksamhetsområden

Barn- och familjearbete    
Många barn i dagens Sverige lever i en familj med 
ett negativt livsmönster. Det kan handla om att för-
äldrarna missbrukar alkohol eller andra droger och/
eller om familjer där våld är en del av vardagen. Ofta 
handlar det också om psykisk ohälsa hos de vuxna. 
”Man kan bara vara barn om det finns någon vuxen 
att vara barn åt.” Om det saknas vuxenstöd tvingas 
barnen bära ett tungt lass inom familjen. Barnen bär 
ofta på känslor av skuld och skam. Dessa barn vill 
Hela Människan erbjuda stödgruppsverksamhet. På 
flera håll i landet är stödgrupper igång, ofta i sam-
verkan med kommunen eller någon av våra huvud-
män.

Under året har det varit en ökad efterfrågan på Bas-
utbildningen för stödgruppsledare. Olika utbildningar 
har också skräddarsytts utifrån behov. Bland annat har 
det genomförts en utbildning tillsammans med Rädd-
ningsmissionens verksamhet Solrosen som vänder sig 
till familjer där någon medlem är frihetsberövad. 
En basutbildning för stödgruppsledare på Styrsö blev 
fulltecknad med deltagare både från kommuner, en-
heter och huvudmän från södra och västra Sverige. 

”Leva inte bara överleva” är ett utbildningsprogram 
för ledare i stödgrupper för vuxna. Arbetet vänder sig 
till personer som växt upp i familjer med krångel och 
trassel. Under året har två ledarutbildningar genom-
förts med utgångspunkt från det materialet.

I samverkan med Bromma folkhögskolas diakonala 
linje har det genomförts en Basutbildning för stöd-
gruppsledare kombinerat med en utbildning i metod-
materialet "Leva inte bara överleva". Detta samarbete 
kommer att fortsätta även kommande år. 

Under 2017 har tid ägnats åt kontaktskapande arbete 
med huvudmän, enheter och kommuner. Flera kom-
muner har hört av sig för att få ta del av Hela Männi-
skans utbildningar. I slutet av 2017 blev en upphand-
ling från Länstyrelsen i Värmlands län klar. 

Arbetet har också koncentrerats mycket till utveck-
ling av utbildningar och lansering av dessa då det 
var en nödvändighet utifrån uppdraget. Det har även 
skett ett genomgripande uppföljningsarbete av utbild-
ningar som genomförts tidigare. Barnstödsmaterialet 
”Linus” har Hela Människan arbetat fram och använt 
under en längre tid och det efterfrågas fortfarande. 
En omarbetning av detta material har påbörjats för att 
möta olika behov.
 
Suntprat  
Det är ett gemensamt projekt med ungdomsorgani-
sationen Equmenia, som är en av Hela Människans 
huvudmän. Syftet med projektet är att förebygga be-
roende genom att hitta vägar till förtroende, utbilda 
ledare, ta fram material och arbetssätt, samt bli bättre 
på att se signaler. Projektet ”Från beroende till för-
troende” har bytt namn till ”Suntprat”. 

Under verksamhetsåret har arbetet bestått i att arbeta 
fram en ledarutbildning och ett material för att inleda 
samtal med ungdomar om alkohol, droger, nätporno-
grafi, datorspelande och aktiviteter på sociala medi-
er. Materialet har prövats i olika sammanhang inom 
equmenia. Samtal har även inletts med lokala verk-
samheter inom Hela Människan kring att arbeta till-
sammans med unga och möjligheten till samverkan 
med lokala equmeniaföreningar.

I september anordnades en nordisk konferens kring 
”Suntprat”. Deltagarna – som kom från Norge, Färö-
arna och Sverige – fick lyssna till föreläsningar med 
Ulrica Stigberg, författare och präst på Fryshuset, 
Kristofer Odö, CAN, Sara Dinwiddie, IQ, samt Oskar 
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Foldevi och Larz Netz, Reconnect. Det blev en mycket 
positiv återkoppling och utvärdering av dagen. Konferen-
sen stöttades ekonomiskt av CAN och SAFF.

Under våren kom beskedet från Arvsfonden att ”Sunt-
prat” godkänts som ett Arvsfondsprojekt och därmed 
beviljat de medel som sökts för tre år. Detta innebär yt-
terligare 50% tjänst till kommunikationsarbete under 
projekttiden. 1 september startade Arvsfondsprojektet 
”Suntprat”.  Samverkansparter i Sverige är Studieförbun-
det Bilda, Svenska Kyrkans unga, Svenska kyrkan, IQ, 
CAN, RFSU och STAD. Ett samarbetsavtal har tecknats 
med Blå Kors i Norge för att kunna ta del av varandras 
material och erfarenheter.

Äldres hälsa och alkohol 
Projektet syftar till att förebygga risk- och missbruk 
bland äldre, med definitionen ålder 60+ och pensionärer. 
Målet är att nå målgruppen genom att informera om ar-
betet och sprida konceptet med studiematerial som tagits 
fram de senaste åren (studiehäfte, filmer och rapporter 
från studier) bland olika strategiska grupper och på olika 
arenor. 

Under 2017 har det tagit tydlig fart med många föreläs-
ningstillfällen och etablerade kontakter. Föreläsningarna 
med rubriken ”Äldres hälsa och alkohol – Guldkant el-
ler riskbruk?” genomförs på ett interaktivt sätt, där del-
tagarna i smågruppsform uppmuntras reflektera och 
samtala kring ämnet. Projektets förebyggande inriktning 
ligger väl i linje med Socialstyrelsens inriktning – och 
inte minst utifrån samhällets studiegrundade behov inom 
området. Projektet och budskapet har tagits emot med öp-
penhet och respekt och ofta uttrycks uppskattning över 
att ämnets kärna förmedlas: Att man som äldre kan ha 
flera guldkanter på tillvaron, utan att riskera ohälsa eller 
riskbruk orsakat av alkohol.

Föreläsningar har genomförts i samband med regionala 
träffar respektive utbildningar för politiker, chefer, tjäns-
temän och personal inom social omsorg och vård, pensio-
närsråd, nationell nätverkssamling för Länsstyrelsernas 
ANTD-samordnare. Övriga kontakter som knutits inom 
projektet är bland annat med RPG riks, RPG Södra Norr-
land och Sveriges Kommuner och Landsting.

En vetenskaplig studie, med medel från Folkhälsomyn-
digheten, genomfördes under 2016 tillsammans med pro-
fessor Sven Andréasson och medarbetare vid Karolinska 
institutet/Riddargatan 1, Beroendecentrum, Stockholm. 
Rapporten godkändes i början av 2017 med titeln Är al-
kohol skadligare för äldres hälsa? och finns publicerad 
på Hela Människans hemsida.
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Under året bildades en referensgrupp för att utveckla 
ambassadörskap, det vill säga den modell som an-
vänds för att fler ska bli engagerade i spridningen av 
arbetet. Gruppens arbete startade med en konferens i 
april, där ambassadörskap definierades och innehåll i 
en ambassadörsutbildning skissades, liksom hur sam-
arbetet ska vara för att kunna driva projektet vidare. 
Referensambassadörerna har sedan varit aktiva i olika 
sammanhang och utvecklat samarbeten som utmyn-
nat i exempelvis föreläsning på Livslustdag i Umeå 
med 150 deltagare i hälso- o sjukvårdsnämnden i Väs-
terbottens läns landstings regi, initiativ till utbildning 
tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland samt 
deltagande med utställningsbord på Anhörigdagen i 
Örebro. Ambassadörernas aktiviteter är inte medräk-
nade i verksamhetsberättelsens statistik.

Den första ambassadörsutbildningen genomfördes i 
Umeå i september och i samband med föreläsningar 
som hölls på orten under den hållbarhetsvecka som 
nämnts ovan. Inför detta hade studiehäftet genomgått 
ytterligare revidering och komplettering.

Kyrkligt Entreprenörskap
”Kyrkligt Entreprenörskap” är ett program som dri-
vits av Hela Människan Sverige tillsammans med 
Ekumeniska EU-kontoret. Syftet är att hjälpa enheter 
och församlingar att utveckla sin entreprenörsanda, 
att hitta finansiering, att kunna starta nya projekt el-
ler delta i offentliga partnerskap och upphandlingar.  

Under året har arton olika kursdagar, seminarier el-
ler föreläsningar med omkring 250 deltagare genom-
förts. En stor del av dessa har riktat sig till Hela Män-
niskans enheter. Bland annat hölls utvecklingsdagar 
för styrelser och chefer i Borgholm och Lerum. Två 
kursdagar har även hållits i Stockholms- och Göte-
borgsområdet kring Idéburet offentligt partnerskap, 
IOP, om hur man upprättar och arbetar utifrån sådana 
avtal.

Från ”Kyrkligt Entreprenörskap” har Mimmi Edin 
under 2017 fungerat som konsult på deltid inom Gö-
teborgs Räddningsmission där hon arbetat med för-
ändrings- och utvecklingsprocesser samt chefsstöd. 

Medarbetare i ”Kyrkligt Entreprenörskap” fick till-
fälle att möta Equmeniakyrkans kyrkoledare i slutet 
av mars för samtal. Besöket ledde till flera insatser 
inom Equmeniakyrkan som föreläsningar och men-
torstöd. Mimmi Edin har även medverkat i en kursdag 
om psykisk ohälsa inom Akademi Överås som ingår 

i Equmeniakyrkans utbildningsutbud. ”Kyrkligt En-
treprenörskap” har också varit en samarbetspart för 
Evangeliska Frikyrkans hubb för entreprenörskap och 
friskvård.      

Kyrkligt Entreprenörskap hade under mars och april 
ansvaret för utbildningsmodulen ”Samverkan kyrka 
och samhälle” inom den eftergymnasiala utbildning-
en ”Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle” 
som drivs av två folkhögskolor.  Vidare hade man en 
utställning vid ”Stora sociala företagsdagen” i Gö-
teborg och fick som enda kyrkliga utställare motta 
mycket positiva reaktioner för att man fanns med i 
detta sammanhang. 

Det har även funnits ett samarbete mellan ”Kyrkligt 
Entreprenörskap” och Svenska kyrkan i Göteborgs 
stift som köpt in fyra utbildningsdagar för försam-
lingsanställda. Stiftet driver också ett eget projekt 
för att öka församlingarna insatser på välfärdsområ-
det. Som ett led i detta projekt har man spelat in tio 
kortfilmer med teman som entreprenörskap, offentlig 
upphandling, IOP-avtal, finansiering, att arbeta med 
rehab m.m.  Inspelningarna skedde i början av året 
och filmerna har sedan gjorts tillgängliga via stiftets 
hemsida. 

Svenska kyrkan har under året även arbetat på natio-
nell nivå med att ta fram en vägledning för diakoni och 
kyrkligt arbete inom välfärdssamhället. Från Kyrkligt 
entreprenörskap har vi ingått i arbetets referensgrupp, 
bidragit med material och medverkat dess nationella 
workshop. I början av oktober var Mimmi Edin även 
inbjuden av Svenska kyrkans forum för ideellt arbete 
för att hålla två seminarier om volontärbaserat arbete 
under deras idédagar i Visby.   

Överskuldsättning och socialjuridik
Genom en utbildningssatsning kring överskuldsätt-
ning och socialjuridik, har lokala enheter och diako-
ner från huvudmannaorganisationen fått bra verktyg.  
Att på ett konkret sätt kunna stödja personer som har 
hamnat i en skuldfälla eller fått avslag på bidrag från 
olika myndigheter.

Överskuldsättning
Hela Människan har under 2015–2017 samverkat med 
Kronofogden i en utbildningssatsning om överskuld-
sättning. Syftet med endagskursen är att människor 
som i sitt arbete eller i sitt ideella engagemang möter 
människor i kris, ska få ökad kunskap om ekonomi 
och skuldsättning. Undersökningar visar tydligt att 
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det är i livskriserna som riskerna med överskuldsätt-
ning är som störst, och kan man lyfta frågor om eko-
nomi med människor i kris är mycket vunnet. Detta 
arbete är ett viktigt förebyggande arbete då ekono-
miska problem ofta är en katalysator till annan social 
utsatthet som tablett-, drog-, eller alkoholmissbruk. 

Ämnen som berörts:
• Vad menas med överskuldsättning – orsaker och 

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

fogden?

Under 2017 genomfördes fyra kursdagar i Stockholm 
(två st), Enköping och Helsingborg. Föreläsare från 
Kronofogden har varit Annika Sydberger Norrman 
och Anna-Karin Lindahl. Ansvarig konsulent på Hela 
Människan har varit Lars-Gunnar Wettebrand.

Samverkan avslutas vid årsskiftet 2017/2018, då Kro-
nofogden kommer att organisera om sina utbildningar. 
Men från både Hela Människans och Kronofogdens 
sida har man varit nöjda med samarbetet och det finns 
en förhoppning om att liknande samverkansmodeller 
kan användas i framtiden.

Socialjuridik
En utbildning i praktisk juridik för att ge medarbe-
tare stöd i att kunna ge konkret stöd till personer som 
i svåra livssituationer då det kan vara svårt att hålla 
reda på vad som gäller och vad man behöver göra för 
att få hjälp. Utbildningens mål har varit att öka kun-
skapen om vad som krävs för att lotsa människor i 
välfärdssystemets labyrinter. 

Ämnen som berörts:
• Vad gäller för fattiga, sjuka, hemlösa, arbetslösa 

eller nyanlända för att få hjälp från välfärdssam-
hället?

• Hur ser systemet ut – hur gör man för att få sina 
rättigheter?

• Vad är viktigt att tänka på om en person vill få 
hjälp att överklaga ett avslagsbeslut?

• Tips i kontakt med myndigheter.
• Arbetssätt för att hjälpa människor att få sina rät-

tigheter tillgodosedda både på individnivå och i 
samverkan med andra aktörer som kommunen, 
hälso-och sjukvården, Arbetsförmedlingen med 
flera.

Två utbildningsdagar har erbjudits under året och en 

planeras ske i början av 2018. Föreläsare har Pia Red-
lund varit, som har en lång erfarenhet av att ha arbe-
tat inom ideell sektor med socialjuridisk rådgivning 
i kombination med psykosocialt stöd till människor 
som lever i ekonomiskt utsatta livssituationer. 

Frigivningsförberedande arbete
Ett stöd i samband med frigivning och till barn som 
har någon anhörig i fängelse, sker inom två av Hela 
Människans enheter. Syftet med arbetet, som stöds 
av Kriminalvården, är att underlätta för frigivna att 
etablera sig i samhället igen. Under hösten anordna-
des en studieresa till Oslo för medarbetare inom Hela 
Människans lokala enheter. Syftet med resan var att 
få inspiration och utbildning till att utveckla ett frigiv-
ningsförberedande arbete.
 

Diakonal opinionsbildning
Fyra temanummer av tidningen Aktuellt i Hela Män-
niskan har producerats under året. En ny hemsida för 
hela organisationen skapades under 2016. Genom 
denna satsning har alla lokala enheter en möjlighet att 
ha en ”egen sida” med aktuell information. Besöken 
på hemsidan har ökat och användning av sociala me-
dier har utvecklats. 

Lokalpress och SVT har uppmärksammat Hela Män-
niskans arbete genom artiklar och intervjuer. I sam-
band med avgående och ny generalsekreterare har 
samfundspressen uppmärksammat detta. Även en de-
battartikel om värdet av Systembolagets uppdrag att 
bidra till minskat alkoholbruk uppmärksammades.

Utbildningar och stöd för an-
ställda och enheter inom Hela 
Människan

Ledarforum 2017 
24–26 januari hölls Ledarforum i Stockholm för verk-
samhetschefer inom Hela Människan. Under dagarna 
var det fokus på ämnen som: ”Att leda människor 
med ångestproblematik”, ”Hur når vi våra huvud-
män”, ”Konflikthantering” och ”Framtid, möjligheter 
och utveckling”. Det viktigaste var ändå att verksam-
hetscheferna fick möjlighet att samtala med kollegor 
i en avslappnad gemenskap och utbyta erfarenheter. 

Siffror inom parantes exempel: (126) avser år 2016. 
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Handledning 
Hela Människans lokala verksamhetschefer erbjuds 
grupphandledning. Det har skett i tre regioner. Ett 
samarbetsavtal har tecknats med S:t Lukas för att få 
professionell handledning.

Support till Hela Människans 
lokala enheter
Hela Människans enheter är självständiga juridiska 
personer med eget arbetsgivar- och verksamhetsan-
svar. Det innebär att de lyder under alla de lagar och 
kollektivavtal som gäller inom arbetsrättens område. 
Deras verksamhet påverkas också, direkt eller indi-
rekt, av en mängd andra lagar som personuppgiftsla-
gen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen och la-
gen om offentlig upphandling. Detta innebär att det 
sammantaget finns ett stort regelverk att ta hänsyn till 
för en enhet som ska driva och utveckla sin verksam-
het. 

Från Hela Människan Sverige ger vi därför våra en-
heter tillgång till rådgivning i personal- och anställ-
ningsfrågor samt organisations- och styrelsefrågor. Vi 
har ambitionen att svara på ett anrop inom 24 tim-
mar. Vi vet att det kan kännas mycket ensamt som 
verksamhetschef eller ordförande när något akut pro-
blem dyker upp inom dessa nämnda områden. Därför 
försöker vi finnas tillgänglig far att kunna stötta och 
ge hjälp. Under året har vi från Sverige-enheten gjort 
ett flertal besök hos lokala enheter. I många fall har 
besöken handlat om nya satsningar och verksamhets-
utveckling. Regelbundet erbjuds utbildningar för sty-
relser, chefer och medarbetare inom lokala enheter.  

Kommunikation, opinion 
och hemsida  
Under år 2017 fortsatte kommunikationssatsningen 
som syftar till att stärka Hela Människans profil. 
Hemsidan lanserades under 2016 men under våren 
2017 hölls en utbildning för lokala hemsidesadmini-
stratörer i Stockholm. Under året träffades även hem-
sidans referensgrupp som består av representanter 
från några lokala enheter. Referensgruppens uppgift 
är att vara med i utvecklingen av hemsidan. 

Tidningen Aktuellt från Hela Människan har kommit 
ut med fyra nummer med ett temabaserat innehåll. 
Under år 2017 speglades följande teman: öppna verk-
samheten (Ria), missbruk och riskbruk, socialt företa-
gande och entreprenörskap, hemlöshet samt boende.  

Opinionsarbete 
Hela Människan medverkar i kyrkornas nationella 
kampanj ”diakonins månad” i september. Materialet 
”Ungas psykiska ohälsa” utkom digitalt genom Sve-
riges Kristna Råd, SKR. Temat har varit samma under 
år 2016 och 2017. SKR hade samlat på sig digitalt 
material som både ger stöd till drabbade, men som 
också ger vägledning till dem som är engagerade so-
cialt i olika former av arbete. Materialet uppdatera-
des regelbundet under åren för att hålla det levande. 
Hela Människan spred kunskap om materialet genom 
muntlig och skriftlig information samt genom digi-
tala kanaler (e-post, hemsida, Facebook med mera). 
Under året har pressreleaser skickats ut, bland annat 
om att Hela Människan Sverige har rekryterat en ny 
generalsekreterare, denna nyhet lyfte flera tidningar 
upp som sedan resulterade i artiklar om nya general-
sekreteraren Mia Nilson. 

Arbetet inom ”Äldres hälsa och alkohol” har fått me-
dial uppmärksamhet i samband med aktiviteter: repor-

Under år 2017 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                      8
Rådgivning och stödinsatser     165
(arbetsgivarfrågor, krishantering, ekonomi, 
chefsstöd, styrelsearbete och verksamhetsutveck-
ling)

Information                    42
(hjälp till lokala enheter med kommunikation 
och reportage)

Konferensmedverkan                      6
(utställningar och föredrag i huvudmännens 
årskonferenser)

Huvudmännen, kyrkor och diakonala verksam-
heter                                                 
(uppföljning av beslut, rådgivning 
och samtal om samverkan)

Hela Människan har haft ett omfattande uppdrag 
åt sex organisationer/enheter för att arbeta med 
kompetensutveckling, avtalsfrågor och utbild-
ningsinsatser.

93

Antal dagar:
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tage i kvällssändning SVT Nyheter Öst, artikel i Östgöta 
Correspondenten och notiser i Västerbottens-Kuriren.

Generalsekreteraren och ordförande Anders Persson 
skrev en inlaga, som uppmärksammades av samfunds-
pressen, om värdet av Systembolagets uppdrag för att bi-
dra till minskat alkoholbruk och god folkhälsa. 

Almedalsveckan
Hela Människan har haft seminarium varje år sedan år 
2008. Under 2017 hade vi inga egna seminarier, men 
några av Hela Människan Sveriges medarbetare deltog 
på veckan som fortbildning och för att nätverka med po-
litiker och andra inom civilsamhället.  

Utställningar och information
För att öka kunskapen om Hela Människans arbete på 
lokal och nationell nivå har utställningar och seminarier 
anordnats. Medarbetare har funnits till hands för att ge 
information. Följande utställningar har Hela Människan 
deltagit i under 2017:
• Equmeniakyrkans och Equmenias Vinterkonferens i 

Göteborg 9–12 januari
• Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda 24–28 

maj
• ”Förebygg.nu” i Göteborg 15–16 november

Samverkansorganisationer 
och nätverk  
Hela Människan Sverige har representerat organisatio-
nen inför huvudmän, myndigheter och samverkansorgan. 
Under år 2017 såg representationen ut på följande sätt:

FORUM – Idéburna organisationer med social inriktning 
som arbetar för att främja och utveckla det frivilliga och 
icke vinstdrivande sociala arbetet.

Sveriges Kristna Råds referensgrupp för diakoni med re-
presentanter från kyrkor och samfund. En av dess sats-
ningar är ”diakonins månad”. Hela Människans represen-
tant var Frank Åkerman. 

Hela Människan har varit representerad i Socialstyrel-
sens råd för erfarenhetsutbyte för vissa organisationer 
inom det sociala området genom Örjan Wallin.

Hela Människan är medlemsorganisation med styrelsere-
presentation i Centralförbundet för alkohol- och narko-
tikaupplysning (CAN). Örjan Wallin har varit Hela Män-
niskans representant i CAN:s styrelse. 

UTBILDNINGAR och SEMINARIER under år 2017

   Antal kurser Antal deltagare
Ledarforum             1           45
Styrelseutbildning            5           55
Ny chef i Hela Människan            1             3
Nya medarbetare inom 
Hela Människan                        1           16
Second hand del 2            1             9
Överskuldsättning            4           59
Socialjuridik             2           32
Hemsidan                       1             8
Diakonal utveckling            2           52

Stödgruppsutbildningar
Leva – inte bara överleva            2           18
BAS – stödgruppsledare            3           22
Tematisk dag om barn i familjer
i familjer med missbruk            1           23

Äldres hälsa och alkohol
Äldres riskbruk och hälsa            1             8
Föreläsningar           11                       318 
Utställning              1 

Projektet ”Suntprat”
Ledarutbildning                       4           48
Föreläsningar             2           55
Tonårsträff             1           25 
Utställning             2

Kyrkligt entreprenörskap
Inspirations- och utbildnings-
dagar för enheter, församlingar     3           28
Att starta sociala företag            1             6
Kursdag om IOP                          2           37
Om arbetspraktik                          2           20
Projektkurs             1            12 
Föreläsningar             3           47
Volontärseminarier, Ideellt forum 1           35
Medverkan i nationell workshop
Inom Svenska kyrkan            1           32
Utbildningsdagar inom 
June Entreprenörsutbildning         3           15    
Utställning ”Stora sociala
företagsdagen” i Göteborg            1

Summa: 62 utbildningar, seminarier och utställningar. 
1 028 deltagare exkl. utställningsbesökare.

Utbildningen anordnas i samarbete med Bilda

Vill du se stödgrupper växa fram?Behöver du utbildning för att starta och leda stödgrupper för alla åldrar?
Varmt välkommen till

Göteborg start 30 aug

Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare!
Fyra utbildningsdagar: 30 – 31 augusti och 11-12 oktober

Fullbokad

www.helamanniskan.se

Vintern 2017

Medarbetare i Hela Människan
   

Lördag 16 december i Borlänge

Antal dagar:
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Hela Människan ingår i Sveriges landsråd för alkohol- 
och narkotikafrågor (SLAN). En sammanslutning av 
organisationer som verkar för en restriktiv alkoholpo-
litik samt för ett narkotikafritt samhälle. Örjan Wallin 
har varit Hela Människans styrelserepresentant.

Nordan, ett nätverk i Norden och Baltikum som arbe-
tar med förebyggande arbete, drogpolitisk påverkan 
och opinionsbildning. 

Inom Visionsrumsgruppen arbetar Kriminalvården 
tillsammans med olika organisationer för en väl för-
beredd frigivningsprocess. Hela Människan är repre-
senterad genom Frank Åkerman.

Hela Människans enheter är medlemmar i arbets-
givarorganisationen Arbetsgivaralliansen som ger 
enheterna stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor. Dess 
huvudmannaskap består av ideella och idéburna orga-
nisationer. Örjan Wallin är Hela Människan Sveriges 
representant i branschkommittén ”Vård och omsorg”. 

Hela Människan har ett nationellt samarbetsavtal med 
studieförbundet Bilda som är medarrangör vid samt-
liga utbildningar och bidrar med sin kompetens i ar-
betet. 

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna orga-
nisationer. Verksamheten bygger på erfarenhetsutbyte 
och ömsesidigt lärande. Generalsekreteraren har in-
gått i ett nätverk med personer som innehar ledan-
de befattning i ideella organisationer, samt har varit 
mentor för en ung person inom utbildningen ”Ung 
med makt”.

Hela Människan är en av huvudmännen för Ekume-
niska EU-kontoret och har varit representerad i dess 
styrelse genom Frank Åkerman som varit ordförande 
fram till årsmötet i juni 2017. Under december be-
slutade huvudmännen Sveriges Kristna Råd och Hela 
Människan att avveckla verksamheten.

Hela Människan är representerat i Stiftelsen Ansvar 
för Framtiden, vars syfte är att främja nordiskt sam-
arbete, forskning och opinionsbildning kring den 
helnyktra livsstilen. Stiftelsen förvaltar tillgångarna 
efter försäljningen av försäkringsbolaget ANSVAR. 
”Forum Ansvar” har etablerats för att ha särskilt fo-
kus på forskning kring alkohol. Hela Människans re-
presentant i styrelsen är Torbjörn Jacobsson. Frank 
Åkerman har varit ordförande i utvärderingsgruppen 
av Forum Ansvar.

Hela Människan är medlem i EAUM – European As-
sociation of Urban Missions, ett nätverk mellan stads-
missioner på europeisk nivå. 

Hela Människan samverkar med Nationellt kompe-
tenscentrum anhöriga (Nka) som är en samarbetsre-
surs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Studenthemmet Tempus med 374 studentlägenheter, 
ägs av Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem 
i Stockholm, som Hela Människan är huvudman i. 
Stiftelsens uppgift är att erbjuda bostäder till stude-
rande vid postgymnasial utbildning i Stockholm. Ola 
Eckerdal har varit Hela Människans representant med 
Wolfgang Falk som suppleant under 2017. 

Insamling via 90-konto
Hela Människan Sverige har ett centralt 90-konto 
för insamlingsändamål i enlighet med Svensk in-
samlingskontrolls och Frivilligorganisationernas in-
samlingsråds (FRII) riktlinjer. Verksamhetens enhe-
ter kan använda detta konto för insamling till lokala 
verksamheter enligt ändamålsparagrafen. 

Placeringsgrupp
Hela Människans styrelse har utsett en särskild place-
ringsgrupp som under år 2017 bestått av Britt-Louise 
Agrell, Samuel Borg, Göran Johansson och Frank 
Åkerman.

Stöd från myndigheter, 
fonder och stiftelser 
Under år 2017 har följande myndigheter, fonder och 
stiftelser lämnat värdefulla bidrag till Hela Männi-
skans arbete. 
• Socialstyrelsen 
• Kriminalvården
• 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 
2017  100 % när inget annat anges

Generalsekreterare
Frank Åkerman (t.o.m.15 december 2017)
Mia Nilson (fr.o.m. 15 december 2017)

Verksamhet
Annika Andreasson, ”Äldres hälsa och alkohol” (50%)
Börje Carlsson, konsulent, ”Kyrkligt Entreprenörskap” (60%)
Mimmi Edin, ”Kyrkligt Entreprenörskap”
Lisbet Flank, stödgrupps- och familjearbete (75%)
Lars-Gunnar Wettebrand, utbildning (20%)
Erling Zetterman, projektmedarbetare ”Kyrkligt Entreprenörskap”, timtjänst
Marie Zingmark Huld, stödgrupps- och familjearbete (75%)
Örjan Wallin, konsulent, utbildning och personaladministration 

Information och insamling
Daniel Ryderholm, informatör
Jenniy Ekman Karlsson, administratör (50 %)

Ekonomi
Göran Johansson, ekonom (20 %)

Från vänster: Lars-Gunnar Wetterbrand, Lisbet Flank, Frank Åkerman, Jenniy Ekman Karlsson, Annika An-
dreasson, Örjan Wallin, Börje Carlsson, Daniel Ryderholm, Göran Johansson, Mimmi Edin, Marie Zingmark 
Huld, Anna Karin Herngren Wirdheim (som är anställd av equmenia för det gemensamma projektet ”Sunt-
prat”) och Mia Nilson. Saknas på fotot: Erling Zetterman. 
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Hela Människans styrelse 
 
Hela Människans arbetsutskott har under år 2017 haft sex sammanträden varav ett telefonsammanträde. Hela 
Människans styrelse har haft sju sammanträden. Styrelsen består av följande ledamöter, valda vid stämman år 
2017: 
 
Ordförande       Styrelsesammanträden
Anders Persson  Omvald av stämman 2017   6 (7)
Valdes 2013

Ordinarie ledamöter

Från huvudmännen:
Britt-Louise Agrell  Svenska kyrkan                                6 (7) 
Hannah Kroksson  Svenska kyrkan                               4 (7) *
Maria Leijman   Svenska kyrkan                           7 (7)
Raimond Molander  Svenska kyrkan                          2 (7) **
Ingela Freed   Evangeliska Frikyrkan               7 (7)
Johan Einarsson  Equmeniakyrkan                    5 (7)
Ragnwald Ahlnér  Svenska Alliansmissionen    6 (7)

Från enheterna:
Gull-Britt Byhlin  Hela Människan Västra Götaland  7 (7)
Aina Modig Lindell  Hela Människan Helsingborg   0 (7)
Mats Philipsson  Stadsmissionen, Skellefteå       4 (7) *

Ersättare

Från huvudmännen:
Omon Norén   Equmeniakyrkan            0 (7) *
Monica von Schreiner  Svenska kyrkan           5 (7)

Från enheterna:
Oliver Boij   Hela Människan Malmö        3 (7) *
Filippos Ikhizamah  Café Deed, Örebro            0 (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
Lennart Sjögren, smk  Hela Människan Gävle  
Christer H Persson  Hela Människan 
    Helsingborg
Linda Andersson  Equmeniakyrkan
Christer Schwartz  Svenska kyrkan
Kontaktuppgifter till Hela Människans valberedning finns på www.helamanniskan.se

 *    Valdes vid  
       årsstämman 2017
**   Avgick ur styrelsen 
       i samband med års-
       stämman 2017

Foto, övre raden från vänster: Anders Persson, 
Hannah Kroksson, Britt-Louise Agrell, Ragnwald Ahlnér 
och Johan Einarsson. Undre raden från vänster: 
Gull-Britt Byhlin, Monica von Schreiner, Ingela Freed 
och Mats Philipsson. Saknas på fotot gör: Maria Leijman  
och Oliver Boij. Foto: Daniel Ryderholm. 
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Förvaltnings-
berättelse 
år 2017
Styrelsen för Hela Människan Sverige, som är en ideell 
förening med organisationsnummer 
802000–6394, avger härmed årsredovisning för verk-
samhetsåret 1 januari – 31 december 2017.

Ändamål
”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 dia-
konalt arbete, för och tillsammans med människor i ut-
satta livssituationer.” 

För främjande av detta ändamål har under året verk-
samhet skett som beskrivs under rubriken ”Ändamåls-
uppfyllelse”. Utöver förvaltningsberättelsen finns en 
verksamhetsberättelse som mer utförligt beskriver verk-
samheten. 

Organisation
Arbetet inom Hela Människan sker på ekumenisk grund 
och är en del av kyrkors och församlingars diakonala 
arbete. Organisationen har arbetat i 98 år. 

Hela Människans huvudmannaorganisation på nationell 
nivå utgörs av elva trossamfund med deras ungdoms-
förbund samt en kyrklig organisation. Vid början av år 
2017 hade Hela Människans huvudmän sammanlagt 6 
290 809 medlemmar. I samband med årsstämman, vart-
annat år, utser Hela Människans lokala enheter 20 om-
bud som tillsammans med huvudmannaorganisationen 
bland annat beslutar om styrelse, verksamhetsplan och 
budget. Nästa årsstämma är i maj 2019.

Vid årets slut 2017 bestod Hela Människan av 78 (81) 
juridiska enheter. I organisationen finns cirka 325 an-
ställda och drygt 1 500 volontärer.

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

Hela Människans uppdrag
Hela Människan verkar för sitt ändamål genom följande 
strategier:
• Diakonal mobilisering. Hela Människan arbetar för 

att uppmärksamma behov och stimulera till insatser.
• Diakonal handling. Hela Människan stödjer pågå-

ende diakonala insatser och bidrar genom anpassade 
utbildningar till ökad kvalitet i arbetet för och till-
sammans med människor i utsatta livssituationer.

• Diakonal opinionsbildning. Hela Människan arbetar 
för att mobilisera till ökade insatser från samhälle 
och organisationer för att förändra människors livs-
villkor. Vidare genom att i socialpolitiska dialoger 
medverka till strukturella samhällsförändringar, där 
våra möten med människor i utsatta livssituationer 
utgör grunden för opinionsbildningen.

Hela Människans arbete utgår från organisationens ge-
mensamma vision och värdegrund ”Hela Människan – 
hela livet”. Det lokala arbetet kan variera utifrån beho-
ven i närmiljön och karaktären hos det engagemang som 
finns inom enheter, kyrkor och andra instanser. 

Hela Människans uppgift
Hela Människans uppgift är att ägna uppmärksamhet åt 
och motverka förhållanden som leder till och förvärrar 
mänsklig utsatthet. Hela Människan är en organisation 
för socialt arbete på kristen grund och utgör ett forum 
för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. 

Hela Människan Sverige, med utgångspunkt från Stock-
holmskontoret, utgör organisationens samordnande 
funktion. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete 
med huvudmannaorganisationen och de till Hela Män-
niskan anslutna lokala enheterna. Arbetet genomförs 
också i nära samverkan med andra ideella organisatio-
ner och det offentliga samhället.

Hela Människans 
riksstämma
5–6 maj hölls Hela Människans riksstämma i Stockholm. 
Huvudmännen var representerade med 18 och enheterna 
med 20 ombud. Förutom redovisning av åren 2015 och 
2016 togs beslut om verksamhetsplan och rambudget. 
Ordförande för stämman var Mats O Karlsson. Anders 
Persson omvaldes som organisationens ordförande och 
som ordinarie ledamöter valdes Hannah Kroksson och 
Mats Philipsson. Till ersättare valdes Omon Norén och 
Oliver Boij. Följande ledamöter omvaldes: Britt-Louise 
Agrell, Ragnwald Ahlnér, Gull-Britt Byhlin, Johan Ei-
narsson, Ingela Freed, Maria Leijman och Monica von 
Schreiner. 

Aina Modig Lindell, Raimond Molander och Filippos 
Ikhizamah avtackades. 
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Ny generalsekreterare
Ny generalsekreterare från 15 december är Mia Nilson 
som efterträdde Frank Åkerman som avslutade tjänsten 
p.g.a. uppnådd pensionsålder.

Hela Människan Sveriges 
styrelse
Styrelsen har under år 2017 haft sju sammanträden. Ar-
betsutskottet har haft sex sammanträden varav ett via te-
lefon. Det utgår inget arvode till styrelsens ordförande, 
dess ledamöter, ersättare eller arbetsgrupper.

Hela Människan Sveriges styrelse samt övriga funktio-
närer presenteras i verksamhetsberättelsen. 

För att uppfylla ändamålet har 
följande genomförts under år 2017

Diakonal mobilisering
”Hela Människan – hela livet” innebär, att genom om-
världsanalyser och olika insatser uppmärksamma och 
skapa förutsättningar för att människor som har en utsatt 
livssituation ska få stöd och bättre livsvillkor. Ett viktigt 
mål för Hela Människans arbete är att motverka och i ett 
tidigt skede förebygga missbruk och riskbruk av alkohol 
och droger. 

Hela Människans enheter och huvudmannaorganisatio-
ner erbjuds redskap för att driva ett aktivt förebyggande 
arbete. Detta sker genom opinionsinsatser men även i 
konkret form genom verksamhetsområden som ”Äldres 
hälsa och alkohol” samt i utbildningar som ”Hela Män-
niskans familjearbete – BAS”, ”Leva – inte bara över-
leva”, överskuldsättning och socialjuridik

Diakonal handling

Utbildning
Genom ändamålet att ”skapa intresse och förutsättning-
ar för ett socialt och diakonalt arbete” sker ett utbild-
nings- och utvecklingsarbete. Hela Människans lokala 
verksamheter och huvudmän erbjuds och bidrar till ett 
brett program av kompetenshöjande utbildningssats-
ningar och inspirationsdagar för styrelser, chefer och 
medarbetare. Ett flertal av utbildningarna riktas även till 
andra intressenter – ideella organisationer och kommu-
ner – genom en allmän inbjudan. 

Syftet med utbildningar och temadagar är att höja kun-
skapen och kompetensen bland deltagare och enheter 
vilket blir bidrag till skapande av preventiva åtgärder. 
Genom regelbundna utvärderingar blir värdet av ut-
bildningens 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 2017 har 62 (60) utbildningar, seminarier eller 
inspirationsdagar anordnats med sammanlagt 1 028 (1 
753) deltagare. Därutöver har utställningar anordnats i 
samband med huvudmannaorganisationers och samver-
kanspartners konferenser. 

Hela Människan Sveriges 
verksamhetsområden

Kyrkligt Entreprenörskap
Det övergripande syfte vid starten 2013 var att förbättra 
förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga or-
ganisationer att fungera som leverantörer av vård- och 
omsorgstjänster inom LOV – systemet. Under åren har 
arbetet utvecklats till att handla om finansiering och 
genomförande av olika projekt, kompetensutveckling 
och handledning.  Under 2017 har 18 (23) utbildningar 
och seminarier med sammanlagt 250 (523) deltagare 
genomförts på olika platser i landet. Inom programmet 
har medarbetare från Hela Människan medverkat i ett 
kompetensutvecklingsprojekt inom Göteborgs Rädd-
ningsmission. Vidare har man bidragit med 740 (557) 
timmar uppföljning, handledning och rådgivning till lo-
kala enheter inom Hela Människan, kyrkoråd och för-
samlingsstyrelser.

Äldres hälsa och alkohol
Hela Människan ser värdet av att förebygga risk- och 
missbruk bland äldre. Under 2017 har den vetenskapliga 
studien ”Är alkohol skadligare för äldres hälsa?” presen-
terats. Studien har genomförts i samverkan med profes-
sor Sven Andreasson och medarbetare inom Karolinska 
institutet/Riddargatan1, Beroendecentrum Stockholm. 
Ett studiematerialspaket som består av studiehäfte, fil-
mer och olika rapporter, har färdigställts under året. En 
referensgrupp har bildats och de första ambassadörerna 
har utbildats. 12 föreläsningar/seminarier med 326 del-
tagare har genomförts och projektet har fått uppmärk-
samhet både i TV och dagspressen. 

Hela Människans barn- och familjearbete
”Basutbildning för stödgruppsledare” och ”Leva – inte 
bara överleva” ingår i Hela Människans utbildnings-
koncept för att ge ledare inom stödgruppsverksamheter 
för barn och familjer bra redskap och metoder i arbetet. 
Deltagare som gått utbildningarna har kontaktas i upp-
följande syfte. Temadagar erbjuds som fortbildning och 
för att stärka nätverket av utbildade ledare. Under året 
har en utbildning genomförts i samverkan med Bromma 
folkhögskolas diakonala linje. Vidare utbildningar för 
lokala enheter och anställda inom kommuner. Utbild-
ningskonceptet har under året bearbetats och utvecklats 
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för att möta efterfrågan.  Även arbete med metodinriktat 
material, konflikthantering, värdegrundsinriktad utbild-
ning har skett under året liksom utveckling och lanse-
ring av olika utbildningar. 

Suntprat
Projektet ”Från beroende till förtroende” har under året 
bytt namn till ”Suntprat”. Arbetet sker i samverkan med 
Equmenia och syftar till att förebygga beroende genom 
ett förtroendeskapande arbete bland unga. Arvsfonden 
har beviljat projektbidrag under tre år. I referensgruppen 
ingår även representanter från Svenska kyrkans natio-
nella arbete, Svenska kyrkans unga samt Studieförbun-
det Bilda. 

Arbetet med att ta fram material och ledarutbildning för 
att lyfta frågor kring alkohol, droger, sex/porr, nätpor-
nografi och spelande, samt stärka ett ledarskap som är 
förtroendeskapande, har påbörjats. I september anord-
nades en nordisk konferens med deltagare från Norge, 
Färöarna och Sverige. Kunniga föreläsare bidrog till en 
mycket lyckad konferens med 60 deltagare.

Arbetsområden inom 
Hela Människan
Kärnverksamheten, som oftast går under verksamhets-
namnet Ria, pågår på 57 orter i landet, och är ett stort 
öppet socialt arbete. Samtalsstöd, social gemenskap, 
måltider, tvättmöjligheter, läger och utflykter erbjuds. 
På 14 platser finns särskilda aktiviteter för kvinnor.  Trä-
ning och friskvård för besökare förekommer inom 11 
enheter. På 15 orter har det drivits olika former av boen-
den för hemlösa i form av härbärgen, stödboenden eller 
familjehem. 

På flera orter minskar kommuners verksamhetsbidrag 
till dessa enheters öppna verksamheter. Därför behövs 
kompletterande insatser och bidrag från huvudmän för 
att kunna bibehålla den öppna verksamheten. Verksam-
heter som erbjuder boenden för hemlösa har ofta en tuff 
ekonomisk situation. Hela Människan Sverige bidrar 
med råd och stöd i samband med upphandlingar som 
kommuner utlyser.

Ett stöd i samband med frigivning och till barn som har 
någon anhörig i fängelse, sker inom två av Hela Män-
niskans enheter. Syftet med arbetet, som stöds av Krimi-
nalvården, är att underlätta för frigivna att etablera sig i 
samhället igen.

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

Inom Hela Människan finns ca 25 enheter som driver 

second handverksamheter eller andra former av socialt 
företagande, vilket ger arbetsmöjligheter för personer 
som är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna, samt ger ett 
ekonomiskt bidrag till verksamheten. 

Flera enheter har etablerat en samverkan med lokala 
livsmedelsbutiker genom att ta emot mat som är nära 
utgångsdatum eller överskott av t ex bröd. Under 2017 
har denna verksamhet utvecklats till en ny högre nivå på 
två platser. I Norrköping har man startat en matbank och 
i Jönköping har det startats en social livsmedelsbutik. 
Båda dessa koncept erbjuds nu till andra lokala enheter, 
för att de ska kunna utveckla liknande verksamheter på 
sina orter. 

Stöd till lokala enheters anställda, 
styrelser och huvudmän
Regelbundet återkommande utbildningar för nya chefer, 
medarbetare och styrelser anordnas, liksom kurser för 
volontärsamordnare och second handansvariga. Utöver 
utbildningsinsatser har det under 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 utvecklas och fördjupas. Men flertalet av kon-
takterna har handlat om arbetsledningsfrågor, ekonomi 
och konflikthantering. Inom projektet Kyrkligt Entrepre-
nörskap har det varit 740 (557) timmar av rådgivnings- 
och utvecklingstjänster till lokala enheter och kyrkliga 
organisationer under 2017. Därutöver ges mycket stöd 
i att ta fram marknadsföringsmaterial, samt utbildning 
i att hantera respektive enhets lokala hemsida. Chefer 
inom Hela Människan erbjuds grupphandledning via S:t 
Lukas på tre orter. Vid akut kris i en enhet har Hela Män-
niskan Sverige regeln att en kontakt ska upprättas via 
telefon eller mail inom 24 timmar, som sedan följs upp 
av vidare samtal och eventuellt besök.
Siffror inom parentes avser år 2016.

Diakonal opinionsbildning
Fyra temanummer av tidningen ”Aktuellt i Hela Män-
niskan” har producerats under året. Besöken på hem-
sidan har ökat och användning av sociala medier har 
utvecklats. I december gjordes en särskild facebook-
satsning för att öka intresset av att ge gåvor till Hela 
Människan. Projektet ”Äldres hälsa och alkohol” fick 
i samband med föreläsningar uppmärksamhet i SVT 
Nyheter Öst, Östgöta Correspondenten, Västerbottens-
Kuriren samt några debattartiklar. Generalsekreteraren 
och ordförande skrev en inlaga, som uppmärksammades 
av samfundspressen, om värdet av Systembolagets upp-
drag för att bidra till minskat alkoholbruk. Under året 
har arbetet med att utveckla den nya hemsidan fortgått. 

Samverkan 
Hela Människan ingår bland annat i CAN – Centralför-



               VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2017   25

Å
R

SR
ED

O
V

ISN
IN

G
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Sveriges 
landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) samt 
är medlem i FRII Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd och FORUM – Idéburna organisationer med social 
inriktning. Hela Människans samtliga enheter är med-
lemmar i Arbetsgivaralliansen och dess branschkom-
mitté Vård och omsorg. Blå Kors i Norge i projektet 
Suntprat. Kyrkligt Entreprenörskap har fram till halv-
årsskiftet arbetat i samverkan med Ekumeniska EU kon-
toret. (Under hösten beslutade huvudmännen Sveriges 
Kristna Råd och Hela Människan att Ekumeniska EU 
kontorets verksamhet ska avvecklas och delar av arbetet 
ska fortsättningsvis ingå i Hela Människans ansvar).

Se övriga samverkansområden och partners i verksam-
hetsberättelsen. 

Ekonomi

90-kontot 
Hela Människan är innehavare av ett av Svensk Insam-
lingskontroll utfärdat kontrollplusgirokonto med konto-
nummer 903216-0 och följer FRII:s kvalitetskod. (Fri-
villigorganisationernas insamlingsråd FRII, där Hela 
Människan är medlem, arbetar för etisk och professio-
nell insamling.)

Under 2017 har insamlingsverksamheten genom 90-kon-
tot inbringat 357 tkr (346 tkr under 2016) till Hela Män-
niskan Sverige. Några av Hela Människans lokala enhe-
ter använder 90-kontot för lokalt insamlingsarbete.

Hela Människans kapitalplaceringar
Hela Människans finansiella anläggningstillgångar är till 
70 % placerade i olika främst räntebärande finansiella 
instrument. Resterande andel är placerade i aktiefonder. 
I de fall instrumenten på bokslutsdagen har marknads-
värden lägre än anskaffningsvärdet görs en avsättning 
motsvarande mellanskillnaden mellan dessa värden. 

Styrelsen har utsett en särskild placerings grupp som un-
der år 2017 bestått av Britt-Louise Agrell, Samuel Borg, 
Göran Johansson och Frank Åkerman.

Årets bokslut 
Gåvomedlen uppgick till 1 042 tkr, vilket är 80 tkr högre 
än föregående år. Anslaget från Socialstyrelsen mins-
kade med 350 tkr till 4 750 tkr. Därutöver har statliga 
anslag erhållits från Kriminalvården och Folkhälsomyn-
digheten. För särskilda utvecklingsprojekt har medel 
kommit från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och flera 
andra stiftelser som projektstöd. De sammantagna in-
täkterna uppgick till 7 443 tkr, vilket är 880 tkr lägre än 
föregående år. 

Projekt och verksamhetskostnaderna har minskat med 
1 339 tkr samtidigt som personal- och administrations-
kostnaderna minskat med 363 tkr jämfört med föregåen-
de år. Före finansiella investeringar och anslag till lokala 
enheter av reserverade medel redovisas ett underskott på 
838 tkr (1 613 tkr).
  
De finansiella intäkterna uppgick till 8 788 tkr varav 1 
275 tkr är räntemedel. Folksam Liv har gjort en engångs-
utbetalning med 7 215 tkr på Hela Människans andel av 
pensionspremiereserven för de som nu erhåller pension. 
Ur reservationen för verksamhetsutveckling har 300 tkr 
anslagits till Hela Människan Karlskoga. Hela Männis-
kan Mölndal har därutöver erhållit 25 tkr från reserve-
rade medel från upplösta enheter. Utöver dessa anslag 
har stipendier för deltagande i främst olika utbildningar 
beviljats till lokalt anställda personer, vilket redovisas 
som verksamhetskostnader. Till värdepappersreserven 
har avsatts 1 mkr så att den sammanlagt uppgår till cirka 
10 % av de finansiella tillgångarna.
  
Årets överskott på 6 950 tkr balanserats i ny räkning.
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Hela Människan
Organisationsnummer  802000-6394

Not
Resultaträkning 1 2017 2016

Intäkter

Intäkter
Gåvomedel 2 1 041 538 961 763
Statliga myndigheter 3 5 004 000 6 005 000
Organisationer och stiftelser 4 549 000 720 000
Verksamhetsintäkter 848 753 636 148

7 443 291 8 322 911

Kostnader
Verksamhetskostnader -2 850 237 -4 189 007
Övriga externa kostnader -1 604 308 -1 611 516
Personalkostnader 5 -3 732 927 -4 088 817
Avskrivningar 9 -93 770 -46 169

-8 281 243 -9 935 510

Rörelseresultat -837 951 -1 612 599

Finansiella poster
Finansiella investeringar 6 7 513 445 98 658
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 275 283 832 820
Övriga räntekostnader -857 0

8 787 872 931 478

Resultat 7 949 920 -681 121

Anslag till lokala enheter -325 000 -781 000
Disponerat av ändamålsbestämda medel 8 325 000 781 000
Avsättning till ändåmålsbestämda medel -1 000 000 0

-1 000 000 0

Redovisat resultat 6 949 920 -681 121
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not
Balansräkning 1 2017 12 31 2016 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier 0 93 770
Summa materiella anläggningstillgångar 0 93 770

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 29 480 412 21 326 625
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 480 412 21 326 625

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar 150 404 117 370
Övriga fordringar 1 112 409 798 239
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 153 762 175 768
Summa kortfristiga fordringar 1 416 575 1 091 377

Kassa och bank 2 860 699 3 532 605

Summa omsättningstillgångar 4 277 274 4 623 982

Summa tillgångar 33 757 686 26 044 377

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

Verksamhetsstöd 11 488 247 11 788 247
Medel från upplösta enheter 978 045 915 109
Värdepappersreserv 3 000 000 2 000 000

Balanserat kapital 7 476 076 8 157 197
Årets resultat 6 949 920 -681 121
Summa fritt eget kapital 29 892 288 22 179 432
Summa eget kapital 30 892 288 23 179 432

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 143 329 293 583
Särskild löneskatt 90 955 216 577
Övriga skulder 14 1 690 508 981 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 940 607 1 373 454
Summa kortfristiga skulder 2 865 399 2 864 945

Summa eget kapital och skulder 33 757 687 26 044 377

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Noter till årsredovisningen år 2017

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
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 2017 2016
Svenska kyrkan, rikskollekt 913 128 787 273
Gåvor från församlingar och enskilda 560 219 406 884
Förmedlade gåvor -431 809 -232 394
Summa 1 041 538 961 763

Not 3 Statliga myndigheter 2017 2016
Socialstyrelsen 4 750 000 5 100 000
Kriminalvården 220 000 465 000
Folkhälsomyndigheten 34 000 440 000
Summa 5 004 000 6 005 000

Not 4 Organisationer och Stiftelser 2017 2016
Stiftelsen Ansvar för framtiden 440 000 400 000
Stiftelsen Erikshjälpen 89 000 300 000
Övriga 20 000 20 000
Summa 549 000 720 000
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2017 2016
Generalsekreterare 712 449 813 335
Övriga anställda 3 024 466 3 026 495
Totala löner och ersättningar 3 736 915 3 839 830

Sociala kostnader 1 509 918 1 732 134
(Varav pensionskostnader) 349 621 460 809

Av pensionskostnaderna avser 157 tkr (265 tkr) exkl särskild löneskatt generalsekreteraren.
Inget arvode har utgått till styrelsens ledamöter.

0
Medelantal anställda 2017 2016
Antal anställda (årsarbetskrafter) 8,3 8,1
Varav kvinnor 3,8 3,3
Varav män 4,5 4,8

2017 2016
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
2017 2016

Utdelning 7 214 847 0
Värdereglering värdepapper 315 071 614 092
Realisationsresultat vid försäljning -16 473 -515 434
Summa 7 513 445 98 658

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2017 2016

Ränteintäkter 1 274 465 840 018
Valutakursvinst 818 -7 198
Summa 1 275 283 832 820
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 8 Disposition/Avsättning 2017 2016
Anslag till lokala enheter -325 000 200 000
Disponerat av ändamålsbestämda medel 325 000 581 000
Avsättning till ändåmålsbestämda medel 1 000 000 0
Summa 1 000 000 781 000

Not 9  Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 745 587 745 587
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 745 587 745 587

Ingående avskrivningar 651 817 605 648
Årets avskrivning 93 770 46 169
Utgående ackumulerad avskrivning 745 587 651 817

Utgående bokfört värde inventarier 0 93 770

Not 10  Långfristiga värdepappersinnehav 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 21 326 625 21 035 956
Förvärv 12 040 127 6 566 191
Försäljning -4 201 411 -6 889 614
Värdereglering 315 071 614 092
Utgående Ackumulerat anskaffningsvärde 29 480 412 21 326 625

SEB värdepapper Anskaffn värde Markn värde
ETHOS aktiefond 6 000 000 5 777 301
ETHOS aktiefond Global class ID 2 000 000 2 061 816
Summa 8 000 000 7 839 117

Företag och antal aktier Anskaffn värde Markn värde
Aktie Ansvar Graal 1 088 658 1 241 836
Aktie Ansvar Sverige 7 788 19 446
Summa 1 096 446 1 261 282

Garantum:
Apex 5 2 020 000 1 966 800
Studentobligation 1 4 040 000 4 000 000
Apikal fastighets RB 4 4 040 000 3 931 600
DDB KO STENA 2594 2 020 000 2 054 200
DDB KO SAS Bombardier stena KSK 2685 1 515 000 1 492 950
DDB KO high yield USA kvart 2712 3 030 000 3 170 100
Apex 9 4 040 000 3 929 200
Summa 20 705 000 20 544 850
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Hela Människan
Organisationsnummer 802000-6394

Not 11  Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
2017 2016

Förutbetalda hyror 112 046 112 258
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 41 716 63 510
Summa 153 762 175 768

Not 12  Eget kapital, fonder och ändamålsbestämda medel

Grundkapital Balanserat Ändamåls- Totalt 
resultat bestämda eget kapital

medel
Ingående balans 1 000 000 7 476 076      14 703 356 23 179 432
Reserveringar 1 000 000 1 000 000
Utnyttjande -325 000 -325 000
Årets resultat 6 949 920 6 949 920
Utgående balans 1 000 000 14 425 997 15 378 356 30 804 353

Not 13 Leasing och hyror
Hyror och leasingkontrakt som förfaller inom 1år 5 år Summa
Lokalhyra - EFS Mitt i Sverige 436 000 1 308 000 1 744 000
RICOH 44 856 67 284 112 140
Summa 480 856 1 375 284 1 856 140

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
2017 2016

Personalens källskatt 101 153 91 597
Ändamålsbestämda projektmedel 1 439 081 93 613
Övriga kortfristiga skulder 150 274 113 365
Summa 1 690 508 981 331

Not 15  Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
2017 2016

Sociala avgifter 108 453 100 515
Upplupen semesterlön 476 128 408 880
Övriga interimsskulder 356 026 864 058
Summa 940 607 1 373 453
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Årsredovisning 2017

Stockholm 2018-03-23

Anders Persson Britt-Louise Agrell Ragnwald Ahlnér
ordförande

Gull-Britt Byhlin Johan Einarsson Ingela Freed

Maria Leijman Hannah Kroksson Mats Philipsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-

Daniel Holmström Kay Rönn
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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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 (79 orter)


