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nför ett förestående 100-årsjubileum 2020 får 
vi som organisation anledning att reflektera över 
vår identitet: Socialt arbete på kristen grund – vad 

betyder det egentligen? 
Under 2018 har vi arbetat med de här frågorna 

tillsammans med huvudmän, styrelse och medarbe-
tare. Vårt arv förpliktigar och vi är både ödmjuka och 
stolta på samma gång inför det som så länge varit vårt 
uppdrag: att stödja människor i samhällets marginal 
att tillsammans med oss och andra vilja och orka ännu 
en dag.

Vi kommer inte slå 
oss till ro! På våra drygt 
60 enheter finns berät-
telser om alldeles för 
många människor som 
behöver oss och andra 
liknande organisationer. 
Vi har under året prioriterat att stärka dessa enheter 
och kommer att fortsätta göra så under 2019. En an-
nan prioritering har varit att bli mer delaktiga på po-
litiska arenor, inte minst genom att vara mer aktiva i 
de paraplyorganisationer där vi är medlemmar. Hela 
Människan möter dem som står allra längst från det 
etablerade samhället och vi har därför en skyldighet 
att synliggöra vilka villkor som behöver förbättras, 
dels för dem vi möter, dels för organisationerna i det 
civila samhället.

Inom Hela Människan har vi mycket bra och fina 
verksamheter och projekt. Vi har också ett gediget 
värdegrundsarbete bakom oss i organisationen, som 
jag tror är nyckeln till att vi har nära till att känna vår 
identitet. Under 2018 har vi plockat fram våra över 

15 år gamla ”vägmärken”. Dessa håller för många år 
framåt om vi håller dem vid liv genom praktik. Här är 
några av mina favoriter: 
• Vi vill stärka det som ger människan livslust
• Vi tror att det inte finns några hopplösa fall
• Vi vill mötas i ögonhöjd
• Vi tror att alla människor är unika, därför behand-

lar vi alla olika
• Vi tror att människan bär sin egen berättelse
• Vi vill vara goda lyssnare
• Vi tror på humor som en positiv kraft

Kvalitetsarbete inåt och röst 
utåt kommer att fortsätta vara 
vår prioritet 2019.

I den organisationen vill jag 
jobba, kanske du tänker. Väl-
kommen, säger vi, att ansluta 
till våra tusentals fantastiska 

volontärer eller att hålla utkik efter nästa jobbannons. 
Välkommen, till en organisation som strävar efter att 
möta behov och att göra det så bra vi bara kan – och 
på vägen ha roligt tillsammans!

Mia Nilson
generalsekretare
Hela Människan

Mia Nilson. Foto: Daniel Ryderholm

Hela Människan 
rustar för 100 år 
till!

”Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre 
ska du höra vad som ljuder omkring dig. 

Och blott den som hör kan tala.”  
Dag Hammarskjöld.
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i besöker Karlstads 
kyrkliga stadsmission en 
tisdag i mars 2019. Det är 

full fart och mycket på gång.
– Vi får den mesta av maten 

från livsmedelsbutiker i Karlstad. 
Många människor kommer med 
stora kassar med kläder, inte minst 
inför jul. Vi är otroligt tacksamma 
för alla dessa gåvor, utan dem skulle 
vi inte kunna göra lika mycket som 
vi gör idag, säger Marie Björklind, 
verksamhetschef för Karlstads 
kyrkliga stadsmission. 

Öppen verksamhet
Karlstads kyrkliga stadsmission 
bedriver idag en öppen verksamhet 
riktad till människor i olika utsatta 
livssituationer, främst ensamhet, 
psykisk ohälsa, hemlöshet och 
missbruk. Här erbjuds frukost, 
lunch och på vardagarna finns det 
”gofika”. 

Verksamhetens idé är att främst 
erbjuda mat, möjlighet att sköta sin 
hygien och få nya kläder. Ibland 
finns också fotvård och frisör på 
plats. Man serverar frukost från 
klockan 08.00 och vid 11.30 drar 
lunchserveringen igång. En lunch 
kostar tio kronor, vilket gör att 
många har råd att köpa sig ett mål 
mat. Mycket av mat, kläder, skor 
och andra saker som delas ut kom-
mer från generösa karlstadbor och 
företag.

Den 5 november 2018 slöt 
Karlstads kyrkliga stadsmission ett 
avtal med Hela Människan Sverige 
om att bli en av Hela Människans 
lokala enheter. Behovet att tillhöra 
ett större nätverk, möjlighet 
till utveckling och utbildning 
spelade en stor roll i att de valde 

Hela Människan. Processen som 
föregick anslutningen till Hela 
Människan var lång och gedigen. 

– Vi insåg att vi behöver en 
organisation i ryggen när vi 
arbetar med frågor som social 
utsatthet. Vi hade samtal både 
med Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner och Hela 
Människan Sverige, förklarar Lars 
Söderberg som är ordförande för 
Karlstads kyrkliga stadsmission. 

Han berättar att de har ett behov 
av stöd i verksamhetsutveckling, 
utbildning och att tillhöra ett 
större nätverk av många andra 

organisationer med liknande 
inriktning. 

– I det avseendet var Hela 
Människan det bästa alternativet 
för oss. Vi vet att Hela Människan 
har ett brett utbud av interna 
utbildningar och ett gediget stöd 
genom kansliet som finns hos 

Hela Människan Sverige. Att det 
dessutom är drygt 60 lokala sociala 
verksamheter anslutna till Hela 
Människan ger oss ytterligare en 
viktig och inspirerande dimension. 
Efter samtal om innehåll och 
inriktning med Hela Människans 
generalsekreterare Mia Nilson 
under förra året, så var vi på det 
klara med att Hela Människan är 
det bästa alternativet för oss. 

Mia Nilson var också mycket 
imponerad av verksamheten: 

– Vi är oerhört glada för att 
Karlstads kyrkliga stadsmission 
har valt att tillhöra Hela 

Precis bakom Stora torget i Karlstad ligger den, lokalen där Karlstads kyrkliga stadsmis-
sion bedriver sin verksamhet. Här har man verkat på egen hand i ett tjugotal år. I no-
vember 2018 valde man efter en gedigen process att ansöka om att bli ansluten till Hela 
Människan.  

Karlstads kyrkliga stadsmission 
– en av Hela Människans nyaste 
enheter

– I det avseendet var Hela Människan 
det bästa alternativet för oss. Vi vet att 
Hela Människan har ett brett utbud av 

interna utbildningar och ett gediget 
stöd genom kansliet som finns hos Hela 

Människan Sverige. 
/Lars Söderberg, ordförande
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 Text och foto: Daniel Ryderholm

Människan. Vi tror att vårt breda 
utbud av utbildningar och stöd är 
en pusselbit, men framförallt tror 
jag att vi kan lära av varandra. Vi 
är imponerade av verksamheten 
och inte minst vill jag lyfta fram 
deras framgångsrika arbete med att 
rekrytera och utbilda volontärer, 
och roligt att flera av dessa är unga 
studenter. 

Ökat tryck i verksamheten 
Lars Söderberg säger att besöks-
antalet har ökat mycket de senaste 
åren. I Karlstad finns sedan tidi-
gare en av Hela Människans älds-
ta lokala enheter, nämligen Hela 
Människan Ria Karlstad. Ria och 
Stadsmissionen samordnar därför 
nu sina öppettider för att optimera 
stödet för karlstadborna.

– I och med det höga 
besökstrycket har vi inte 
riktigt hunnit med att styra upp 
verksamheten som vi vill än. Men 
vi arbetar på det och bland annat 
har många nya volontärer blivit 
utbildade, något som kan bidra till 
att vi får mer tid till att strukturera 
upp verksamheten ännu bättre 
i framtiden. Här hoppas och 
tror vi vårt medlemskap i Hela 
Människan möjliggör ett bättre 
stöd i att förbättra vår verksamhet, 
förklarar Lars Söderberg. 

Han berättar också att fältas-
sistenterna från socialtjänsten nu-

mera besöker verksamheten ofta. 
Även Karlstad pastorats diakoner 
och präster engagerar sig i stor ut-
sträckning. 

– Det har gjort att vissa av våra 
gäster som inte ville ha med soci-
altjänsten att göra nu har en natur-
lig ingång genom att de ses i våra 
lokaler. Även genom den ökade 
närvaron av präster och diakoner 
har vi också sett att många givande 
samtalskontakter etableras. Det är 
positivt för individen men också 
för socialtjänst och oss som kyrka 
säger Lars Söderberg som till var-
dags är diakon inom Svenska kyr-
kan. 

Det är lunchdags i den öppna 
verksamheten och ljudnivån ökar 
markant.

– Idag har vi något av ett 
besöksrekord, jag vet inte vad det 
är som gör det. Det är en vanlig 
tisdag utan några speciella inslag, 
men ändå når vi upp i 70 besökare. 

Dagen därpå startar 
verksamhetens ”Må bra-vecka” 
med bland annat lunch på stan, 
gratis klippning och föreläsningar. 

– Vi får antagligen justera 
besöksrekordet ganska snart, 
skrattar Marie Björklind.

Mer om Karlstads kyrkliga 
stadsmission 

Karlstads kyrkliga stadsmission 
finns centralt i Karlstad på 

Herrgårdsgatan 7. Verksamheten 
håller öppet måndag till fredag 
mellan klockan 08.00-13.00 samt 
på lördagar mellan klockan 11.00-
13.00. 

Karlstads kyrkliga stadsmis-
sion vill verka som brobyggare, 
bland annat arbetar de med em-
powerment som ungefär betyder 
”hjälp till självhjälp”. Det innebär 
bland annat att du som individ ska 
få makt över din egen situation. 
Genom olika former av stöd, till 
exempel samtal, vill Stadsmissio-
nen hjälpa människor att få bättre 
självkänsla och självförtroende, 
ökad kunskap och ork att ta tillva-
ra på olika möjligheter som dyker 
upp i livet. 

De vill också vara en 
mötesplats där anhöriga och 
personen som befinner sig i 
missbruksproblematik kan mötas. 

Volontärutbildning
Eftersom det är ett högt tryck på 
att bli volontär inom Karlstads 
kyrkliga stadsmission har man se-
dan länge en volontärutbildning på 
fyra gånger tre timmar, där delta-
garna bland annat får en genom-
gång av vad som förväntas av en 
volontär, men även mer handfasta 
kunskaper så som första hjälpen. 

– Vi har i princip byggt vår 
utbildning på Hela Människans 
koncept ”Vara Vettig Vuxen”*, 
förklarar Marie Björklind, verk-
samhetschef för Karlstads kyrk-
liga stadsmission. 

*Boken ”Vara Vettig Vuxen” finns 
att köpa genom Hela Människan.  

Maila: info@helamanniskan.se 
för beställning. 

Läs mer om verksamheten på 
www.

karlstadskyrkligastadsmission.se 

Karlstads kyrkliga stadsmission Lars Söderberg och verksamhteschef Marie Björklind. 
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attias har levt i miss-
brukssituation under 
många år och utan ett 

eget boende är det svårt att ta sig 
ur. Han har varit bostadslös i cirka 
två och halvt år: 

– Jag har haft depression som 
gjorde att jag först tog till alkohol 
men även andra, tyngre, droger. 
Många gånger när jag sov i gara-
get fick jag även dricka för att hålla 
mig varm.

Han är inte fri från drogerna 
men han har en vilja att komma 
därifrån: 

– Jag har tröttnat på att ta droger, 
jag försöker hålla igen. Man blir 
egentligen bara dum i huvudet av 
att hålla på. 

Just nu kämpar Mattias mycket 

för att få tillbaka vårdnaden över 
sin femåriga dotter som han inte 
sett på över fyra år. 

Mattias har inte riktigt någon 
ro i kroppen och han brukar därför 
vandra mycket under natten. Han 
passar även på att samla pant under 
sina vandringar.  

– Förutom att tjäna en del på 
panten så har jag även gått ner 59 
kilo sedan jag kom hit till Karlstad 
från Dalarna. Så det har vissa posi-
tiva effekter av att vara så rastlös, 
säger Mattias. 

Nätverket Vintervärme
Vintern år 2019 är femte året i rad 
som nätverket Vintervärme ordnar 
ett nattcafé för hemlösa i Karlstad. 
Vintervärme är en sammanslutning 

av några kyrkor i Karlstad, Hela 
Människan Ria Karlstad och Karl-
stads kyrkliga stadsmission. För 
fem år sedan rörde det sig främst 
om EU-migranter som hade ett 
stort behov av tillfälligt nattboende 
under den kallaste vintern. Nu har 
antalet EU-migranter i Karlstad 
minskat och det är istället främst 
människor utan boende, skrivna i 
Karlstad, som har ett behov av att 
få värme under natten. 

Caféet drivs av Ekumeniska 
kyrkliga nätverket för socialt arbe-
te som består av: Svenska kyrkan: 
Karlstads pastorat. Pingstkyrkan. 
Equmeniakyrkan: Tingvallakyr-
kan, Skårekyrkan. Hela Männis-
kan Ria Karlstad och Karlstads 
kyrkliga stadsmission. 

På nattcaféet får Mattias och andra ro
En av de mest flitiga nattcafébesökarna är dalmasen Mattias, 34 år. Innan han fann 
nattcaféet Vintervärme i Karlstad, sov han främst i olika parkeringsgarage i sta-
den. Till caféet kommer i genomsnitt ett tiotal besökare per natt. 

 Text och foto: Daniel Ryderholm

– Förutom att tjäna en del på panten så har jag även gått ner 59 kilo sedan jag kom hit till Karlstad från Dalarna. Så det har vissa 
positiva effekter av att vara så rastlös, säger Mattias. 
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är jag var aktiv i mitt 
missbruk så brukade jag 
komma till Stadsmissionen 

varje morgon klockan 08.00 för att 
få frukost och ta en dusch. 

Nu har Tommy hunnit vara med 
i styrelsen under två år och i och 
med att han och andra personer i 
styrelsen har liknande bakgrund 
kan Stadsmissionen vara ännu mer 
relevant i sin verksamhet riktad 
mot människor i missbruk och an-
dra utsatta livssituationer. 

– Vi har möjlighet att testa på 
Tommy och övriga styrelsen de 
utvecklingsidéer och tankar vi har. 
Det är otroligt värdefullt, säger 
verksamhetschef Marie Björklind. 

Vid sidan av sitt engagemang 
i styrelsen är Tommy även volon-

tär på nattcaféet Vintervärme och i 
Ungdomsbussen. 

– Jag trivs med att vara volon-
tär, förutom att kunna ge av min tid 
till något gott så ger det mig även 
ett socialt nätverk utanför drog-

miljön. Vi har en fin vänskap oss 
volontärer emellan och det ger mig 
mycket. 

Han tycker också att nattcaféet 
och Stadsmissionen ger ett ypper-

ligt tillfälle att överbrygga negativa 
fördomar emellan olika grupper. 

– Här möts människor i miss-
bruk, psykisk ohälsa, EU-migran-
ter, fattigpensionärer och vanliga 
karlstadbor. Bara att mötas gör att 

många ser andra sidor av varandra 
och fördomarna övergår alltmer i 
vänskap, avslutar Tommy. 

Tommy Hollsten har tillsammans med Lena Jonsson deltagit på volontärutbildningen som Karlstads kyrkliga stadsmission 
anordnar. Lena säljer även Faktumtidningar och har varit fri från droger i över ett och halvt år.

 

Från besökare till styrelsemedlem
Tommy Hollsten, 61 år, har ett förflutet som aktiv missbrukare och besökare hos 
Karlstads kyrkliga stadsmission. Nu sitter han som styrelseledamot för densamma. 

 Text och foto: Daniel Ryderholm

– Jag trivs med att vara volontär, förutom att kunna 
ge av min tid till något gott så ger det mig även 
ett socialt nätverk utanför drogmiljön. Vi har en 

fin vänskap vi volontärer emellan och det ger mig 
mycket. /Tommy Hollsten
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Hela Människan 
Sveriges arbete 
2018
Hela Människans ändamål
”Hela Människan är en allmännyttig ideell organisa-
tion 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.”

Hela Människans uppdrag

Diakonal mobilisering
Hela Människan arbetar för att uppmärksamma be-
hov samt stimulera och bidra till sociala/diakonala 
insatser. Hela Människan stödjer pågående diakonalt 
arbete och förstärker genom bl.a. utbildningar enhe-
ternas kvalitet.

Diakonal handling 
68 lokala enheter med social verksamhet är anslutna 
till och verkar inom Hela Människan.

Diakonal opinionsbildning 
Hela Människan verkar för ökade insatser från sam-
hälle och organisationer för att påverka till förändrade 
strukturer eller livsvillkor för människor i utsatt livs-
situation. Rösten och erfarenheten från de människor 
i utsatt livssituation som organisationen möter utgör 
grunden för organisationens opinionsbildning.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse redogörs 
för hur Hela Människan efterlever ändamålet utifrån 
uppdragets tre delar.

Nedan följer en övergripande sammanfattning av 
Hela Människans verksamhet 2018 utifrån den roll 
som Hela Människan Sverige har att stödja och bidra 
till utveckling i hela organisationen och externt.

Kommunikationen blir 
allt mer digitaliserad
Under 2018 har en process påbörjats när det gäller 
organisationens arbete med kommunikation: dels har 
ett särskilt projekt för kommunikationsstöd på enhe-

ter genomförts under våren, dels har visionen fötts om 
en digitaliserad organisation där alla enheter och dess 
personal kan utbyta erfarenheter i grupp digitalt. Se-
dan sommaren kan samtliga medarbetare med orga-
nisationens mailadress kommunicera i grupp digitalt. 
Till hösten anslöt sex unga studenter från manage-
mentprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm 
för att i samarbete med enheter ta fram en handlings-
plan för hur användandet av digitala grupper kan 
implementeras i Hela Människan. Handlingsplanen 
presenterades för Hela Människan Sveriges styrelse 
i december. Enheterna har för ökad kännedom i stort 
blivit frekventa användare av sociala medier. På flera 
enheter har detta resulterat i markant ökat gåvogivan-
de. En annonskampanj genomfördes i november på 
Hela Människans gemensamma Facebooksida. Under 
bara en vecka sågs annonsen av nästan 17 000 per-
soner. Av dessa interagerade drygt 2 800 personer på 
något sätt. 

Förändringar i kansliets 
personalstruktur
Hela Människan Sveriges kansli justerade sin ar-
betsfördelning i början av året, då två medarbetare 
på deltid fick i uppdrag att samordna arbetet med 
utbildningar och med de enheter som är anslutna till 
Hela Människan. Tre medarbetare har under året gått 
i pension. I augusti anställdes en verksamhetsutveck-
lare med fokus på finansiering. Denna medarbetare 
ska utgöra stöd för så väl kansli som enheter när det 
gäller ansökningar och rapporteringar av bidrag. Eko-
nomifunktion sköts sedan våren dels av kansliet, dels 
av Aktiv Planering, som även ansvarar för Hela Män-

Borgholm
Gislaved
Gävle
Heby
Kristinehamn
Köping
Lerum

Norrköping
Nybro
Nässjö
Sala
Stuvsta
Tumba
Örsundsbro

Visste du att Hela Människan driver fjorton
secondhandbutiker i landet? 

Vi har också två sociala företag och fem mat-
banker/livsmedelsbutiker! 

På följande orter finns våra secondhandbutiker: 

Se mer här: 
http://helamanniskan.se/blog/subsite_category/

secondhand/#async
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niskans bokföring. All fakturahantering på kansliet 
har digitaliserats. 

Utbildningarna 
under utveckling
Hela Människans enheter vill vara relevanta och möta 
behov med omsorg och kvalitet. Ett stort utvecklings-
arbete har påbörjats kring Hela Människans interna 
utbildningar. Under hösten startade en stor satsning 
på att ta fram ett program för verksamhetens chefer 
som pågår under ett läsår. I en pilot har åtta chefer fått 
utbildning och handledning i ledarskapsfrågor och 
entreprenörskap. Deltagarna ska i sin tur bli kontakt-
personer för 2–3 andra verksamhetschefer i olika frå-
gor. Syftet är dels att öka kunskap och motivation hos 
cheferna, dels att kunskap och erfarenhet får sprid-
ning i hela organisationen för att höja kvaliteten på 
organisationens tjänster. Flera av enheterna har under 
året deltagit i intern utbildning för medarbetare, sty-
relse, valberedning och administratörer för hemsida. 
Ett särskilt koncept för en kurs i bemötandefrågor har 
tagits fram och prövats. Hela Människan har vid fyra 
heldagar medverkat i entreprenörsprogrammet vid 
June folkhögskola. 

Hela Människan Sverige har genomfört två BAS-ut-
bildningar (barn- och anhörigstöd) för stödgruppsle-
dare. Den första ägde rum på Dömle Herrgård utanför 
Karlstad med tolv deltagare från socialtjänst, skola, 
tjejjour, fritidsverksamhet och anhörigförening för 
barn till frihetsberövade föräldrar. Denna utbildning 
har Region Värmland köpt av Hela Människan.  Den 
andra basutbildningen genomfördes på Åh stiftsgård 
utanför Göteborg. Även här var gruppen blandad och 
med representanter för Hela Människans huvudmän 
samt socialtjänst. Utbildningskonceptet utvecklas för 
att kunna genomföras av fler inom organisationen än 
de två medarbetare som hittills haft hela ansvaret för 
detta. En ny kursomgång är inledd för stödgruppsle-
dare för den diakonala utbildningen på Bromma folk-
högskola. Den första delen av stödgruppsutbildning-
en i Skellefteå är genomförd, denna med inriktning 
på vuxna. 

Hela Människan ligger sedan decennier i framkant 
när det gäller utbildning för dem som arbetar nära 
barn i utsatthet på olika sätt. Ett arbete med att ta fram 
ett nytt metodmaterial har pågått under hela året. Två 
pilotutbildningar är genomförda, en i Kungälv och en 
i Jönköping – liksom i BAS-utbildningarna har grup-
perna bestått av deltagare från så väl civilsamhället 

UTBILDNINGAR & SEMINARIER 
under år 2018
            Antal utbildningar    Antal deltagare
Ledarforum             1           44
Styrelseutbildning            2           12
Ny chef i Hela Människan            1             4
Nya medarbetare inom 
Hela Människan                        1             7
Hemsidan                       3           19
Värdegrund och bemötande          1           45

Stödgruppsutbildningar
Basutbildning för stödgrupps-      5            43
ledare
Leva – inte bara överleva            2            20
Lina och Linus pilot            2            24

Äldres hälsa och alkohol
Äldres riskbruk och hälsa            2           15
Föreläsningar/Seminarium          16                    1 280 
Utställning              2 

Projektet ”Suntprat”
Ledarutbildning                       3           55
Föreläsningar             5                  190
Tonårs-/konfaträff            2           70
Utställning             2

Hela Människans entreprenörsprogram
Möte med styrelse, volontärer       3            39  
med mera         
Nätverksdag Svenska kyrkan        1            10
Medarbetardag Västra Götaland                               26
Kursdagar, söka pengar,           10                       134
samverkan, ekonomi m.m. 
Utställning/monter             1 

TOTALT: 
66 utbildningar, seminarier 
och utställningar. 
2 037 deltagare 
exkl. utställningsbesökare.

Är det bra med ett glas?
Är det skadligare att dricka när man är äldre?

Hur ser riskbruk ut?Hur påverkar alkohol sjukdomar och läkemedel?

Guldkant eller riskbruk?

Äldres hälsa och alkohol

www.helamanniskan.se

Våren 2018

Avslag, avslag, avslag– måste det vara så?
   En utbildningsdag i praktisk juridik för föreståndare, verksamhetschefer, diakoner och andra som möter människor i utsatta livssituationer

21 februari i Göteborg

1
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som offentliga aktörer. Metodmaterialet tas fram i 
samarbete med Bilda och lanseras i maj 2019.

På stadiga ben finansieras delvis av Hela Människan 
Sverige, men började som en idé i barnstödsnätverket 
i Jönköpings län. Där konstaterade man att det kan 
vara svårt att få förskolor att lämna in orosanmäl-
ningar, åtminstone svårare än det är på grundskolor. 
Hela Människan har uppmärksammats på hur viktigt 
det är med tidiga insatser för att barnet ska få det stöd 
och skydd det behöver. Utbildningen som pågår i 2–3 
dagar riktar sig till förskolepersonal där teori varvas 
med övningar samt förslag till förbättringsarbete. Ut-
bildningar har genomförts i Jönköpings- och Stock-
holmsområdet samt i Växjö.

Projekt som drivs av 
Hela Människan Sverige
Med stöd från SAFF – Stiftelsen Ansvar för Framti-
den – har Hela Människan under 2018 drivit projektet 
Äldres hälsa och alkohol. Syftet med projektet är att 
sprida kunskap om de ökade risker alkoholkonsum-
tion för med sig med stigande ålder. En person har 
varit anställd på halvtid för projektet och har arbe-
tat med föreläsningar och samtal som metod. Med-

arbetaren har medverkat vid allt från personaldagar 
inom organisationen till pensionärsföreningars sam-
lingar, bl.a. vid RPG:s (Riksföreningen pensionärs-
gemenskap) i Jönköping i maj med 200 delegater. I 
april inbjöd Västernorrlands Kommunförbund och 
Länsstyrelsens ANDT-samordnare till kunskapsdag 
om äldre i missbruk i Härnösand. Deltog gjorde 72 
chefer, personal inom äldreomsorg, socialtjänst samt 
verksamhetspraktiker och brukarföreningar. Projektet 
har samarbetat med etablerade aktörer så som läns-
nykterhetsförbund, CAN, Bilda, NBV, SKL, System-
bolaget, IQ och Riddargatan 1. Projektet har även ge-
nomfört utbildningar för att sprida kunskapen genom 
så kallade ambassadörer. I december 2018 fanns 19 
ambassadörer med spridning över hela landet. Hela 
Människan Sverige har genom medarbetaren i detta 
projekt också bidragit till innehållet i Diakonins Må-
nad – se www.skr.org 

Projektet har synts i media – här i ett inslag från SR 
Kronoberg:

http://helamanniskan.se/blog/2018/11/12/aldres-
halsa-och-alkohol-projektledare-annika-andreasson-
medverkar-i-radio-p4-kronoberg/

Hela Människan driver tillsammans med ungdoms-
organisationen equmenia finansierat av Arvsfonden: 
Projektet Suntprat. Syftet med projektet är att ungdo-
mar ska få möjlighet att prata om beroendefrågor. Un-
der året har projektet tagit fram metodmaterial i form 
av forumspel, samtalskort och värderingsövningar. 
Metoderna har prövats hos lokala huvudmän, i konfir-
mandgrupper med föräldrar och på större konferenser 
för ungdomar hos huvudmännen, så som rikshelgen 
för Svenska kyrkans unga. Suntprat finns sedan 2017 
på Instagram. I oktober lanserades en egen hemsida 
www.suntprat.se

Inom projektet "Äldres hälsa och alkohol" har bland annat en 
forskningsöversikt genomförts för att sammanställa vad forsk-

ningen säger om äldre och alkohol. (Arrangerad bild). 

Inbjudan till releasen av materialet som sker i Göteborg 
den 22 maj 2019. Arbetet att ta fram det nya metod-

materialet har pågått under hela året. 

Sång med Hanna Harvigsson ”Hanutten”, föreläsning av Anna-Carin Magnusson, 
invigning och mingelmat, Hela Människans generalsekreterare Mia Nilson m.m. 

Nu släpper Hela Människan sitt nya 
barnstödsmaterial Lina och Linus!

Välkomna till en eftermiddag med barn i fokus! 
Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet 

och deras rätt att bli lyssnade på? 

22 maj klockan 13.00 – 16.00 i Göteborg, Kungsgatan 45

Anmäl dig senast 10 maj! 

Se program på baksidan! uuu
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Under 2018 har även planering påbörjats för medver-
kan vid Equmenias riksscoutläger sommaren 2019.

Samverkan och opinion 
under år 2018
Under 2018 har ett arbete pågått med att avveckla 
Ekumeniska EU-kontoret, som drivits av Sveriges 
Kristna Råd och Hela Människan. I anslutning till av-
vecklingen slöts en överenskommelse med Svenska 
kyrkan om att Hela Människan t.o.m. december 2019 
ska utgöra ett stöd för Svenska kyrkans medarbetare 
inom ramen för t.ex. bidragsansökningar. 

Hela Människan vill vara en organisation som är aktiv 
i påverkansarbete i så väl sakfrågor som i de breda 
frågor som rör civilsamhällets villkor. Hela Männi-
skan är medlemmar i studieförbundet Bilda och 
SAFF – Stiftelsen Ansvar för Framtiden – samt i föl-
jande paraplyorganisationer: Forum – idéburna orga-
nisationer med social inriktning, Famna – idéburen 
välfärd, Frii – Frivilligorganisationernas insamlings-
råd, CAN – Centralförbundet för alkohol- och narko-
tikaupplysning samt SLAN – Sveriges landsråd för 
alkohol- och narkotikafrågor. Hela Människan ingår 
även i partnerskapet Ideell Arena. Hela Människans 
GS sitter i egenskap av styrelseledamot i Forum med 
i NOD – nationellt organ för dialog och samråd mel-
lan regeringen och det civila samhället. Hela Män-
niskan samarbetar också sedan över femton år med 
Kriminalvården kring Visionsrummet – ett koncept 
framtaget i början av 2000-talet av Hela Människan i 
samarbete med andra organisationer för att underlätta 
frigivningsprocess för intagna på anstalt.

I sitt påverkansarbete vill Hela Människan utveckla 
och sprida kunskap om villkoren för de som står allra 
längst bort från det etablerade samhället. Under år 
2018 har Hela Människan med stöd av Delmos – De-
legationen mot segregation – påbörjat ett arbete för 
att enheter på lokal nivå ska kunna arbeta mer stra-
tegiskt mot socioekonomisk segregation. Samarbete 
har skett på fem orter mellan kommun och Hela Män-
niskan på lokal nivå. 

Hela Människan lade under våren ned sin pappers-
tidning Aktuellt från Hela Människan till förmån för 
ökad spridning och flexibilitet för påverkansarbete 
via sociala medier.

Strömsborgs vilohem är en stiftelse på ekumenisk 
grund som äger ett antal villor i Roslagen. Ett samar-

bete inleddes 2018 för att undersöka möjligheten att 
Hela Människan skulle förlägga delar av sin verksam-
het på Strömsborg, främst under sommarmånaderna. 
I december beslutade Hela Människans styrelse om 
att tacka ja till att bli överinseende organisation för 
Strömsborgs vilohem samt att utveckla samarbetet 
med avsikt att Strömsborg ska kunna komma hela 
organisationen tillgodo genom att i första hand våra 
verksamheter får vistas där, men att Strömsborg an-
vänds även för personalsamlingar och för Hela Män-
niskans huvudmän och samarbetspartners.

FAKTA: 
Hela Människans Facebooksida växte 
starkt under år 2018, från cirka 900 följare 
till 1 900 följare. Idag har sidan 2 123 föl-
jare (20 mars 2019). 

Många av inläggen delas och sidans inlägg 
når ofta fler än 10 000 personer under en må-
nad. 

Fokus för Facebooksidan är att visa Hela 
Människans sociala verksamhet i Sverige. 
Under år 2019 vill vi nå över 3 000 följare, 
häng på även du!

www.facebook.com/hela.manniskan 

Använder du Instagram? Vi finns även där: 
helamanniskan heter vi där!
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Hela Människan Sverige 2018  
Generalsekreterare
Mia Nilson

Verksamhet
Annika Andreasson, Äldres hälsa och alkohol
Mimmi Edin, Entreprenörskapsprogrammet
Lisbet Flank, stödgrupps- och familjearbete, enhetsstöd
Lars-Gunnar Wettebrand, utbildning, samordning enheter
Erling Zetterman, Entreprenörskapsprogrammet
Marie Zingmark Huld, stödgrupps- och familjearbete, enhetsstöd, samordning utbildning
Örjan Wallin, utbildning och personaladministration, enhetsstöd

Information och insamling
Daniel Ryderholm, informatör
Jenniy Ekman Karlsson, administratör 

Ekonomi
Karin Josefsson, verksamhetsutvecklare finansiering

Under året avslutade Frank Åkerman, Börje Carlsson och Göran Johansson sina tjänster på grund av 
uppnådd pensionsålder. 

Från vänster: Anna Karin Herngren Wirdheim (som är anställd av Equmenia för det gemensamma projektet 
”Suntprat”), Karin Josefsson, Jenniy Ekman Karlsson, Lars-Gunnar Wetterbrand, Örjan Wallin, Annika An-
dreasson, Marie Zingmark Huld, Mia Nilson och Daniel Ryderholm. Saknas på fotot: Erling Zetterman, Lisbet 
Flank och Mimmi Edin.
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Hela Människans styrelse 
 
Hela Människans arbetsutskott respektive styrelse har under 2018 haft sex sammanträden.  Styrelsen består av 
följande ledamöter, valda vid stämman 2017:  

Hannah Kroksson, Mats Philipsson, Maria Leijman, Ragnwald Ahlnér, Johan Einarsson, Gull-Britt Byhlin, 
Britt Louise Agrell samt Ingela Freed. Till ersättare valdes Omon Norén, Monica von Schreiner och Oliver 
Boij. Omon Norén avsade sig i början av 2018 sitt uppdrag. 
 
Ordförande       Styrelsesammanträden
Anders Persson  Omvald av stämman 2017   6 (6)
Valdes 2013

Ordinarie ledamöter
Från huvudmännen:
Britt Louise Agrell  Svenska kyrkan                                3 (6) 
Hannah Kroksson  Svenska kyrkan                               5 (6) 
Maria Leijman   Svenska kyrkan                           4 (6)
Ingela Freed   Evangeliska Frikyrkan               6 (6)
Johan Einarsson  Equmeniakyrkan                    3 (6)
Ragnwald Ahlnér  Svenska Alliansmissionen    5 (6)

Från enheterna:
Gull-Britt Byhlin  Hela Människan Västra Götaland  6 (6)
Mats Philipsson  Stadsmissionen, Skellefteå       5 (6) 

Ersättare
Från huvudmännen:
Omon Norén   Equmeniakyrkan            0 (6) 
Monica von Schreiner  Svenska kyrkan           4 (6)

Från enheterna:
Oliver Boij   Hela Människan Malmö        3 (6) 

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

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

Valberedning
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

Foto, övre raden från vänster: Anders Persson, 
Hannah Kroksson, Ragnwald Ahlnér, Britt Louise Agrell, 
och Mats Philipsson. Undre raden från vänster: Maria 
Leijman, Ingela Freed, Gull-Britt Byhlin och Monica von 
Schreiner. Saknas på fotot gör: Johan Einarsson och 
Oliver Boij. Foto: Daniel Ryderholm. 
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Årsredovisning 2018

Förvaltningsberättelse                     Sid 15
Resultaträkning                  Sid 18
Balansräkning                 Sid 19
Noter till årsredovisningen              Sid 20
Underskrifter                  Sid 24
Revisionsberättelse                          Sid 25

för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31
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Förvaltnings-
berättelse 
år 2018
Styrelsen för Hela Människan Sverige, som är en ideell 
förening med organisationsnummer
802000–6394, avger härmed årsredovisning för verk-
samhetsåret 1 januari–31 december 2018.

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 diakonalt arbete, för och tillsammans 
med människor i utsatta livssituationer.”

Organisation
Arbetet inom Hela Människan sker på ekumenisk grund 
och är en del av kyrkors och församlingars diakonala 
arbete. Organisationen har arbetat i 99 år. Hela Männis-
kans huvudmannaorganisation på nationell nivå utgörs 
av de fem trossamfunden Svenska kyrkan, Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska 
frikyrkan samt Svenska Alliansmissionen med deras 
ungdomsförbund (EFK undantaget) samt Sveriges Unga 
Katoliker och Svenska kyrkans lekmannaförbund. Vid 
början av år 2018 hade Hela Människans huvudmän 
sammanlagt 6 180 000 medlemmar. 

I samband med Riksstämman, vartannat år, utser Hela 
Människans lokala enheter 20 ombud som tillsammans 
med huvudmännen bland annat beslutar om styrelse och 
verksamhetsplan

Vid årets slut 2018 bestod Hela Människan av 68 juri-
diska enheter. I organisationen finns cirka 325 anställda 
och drygt 1 500 volontärer.

Hela Människan är ett nätverk för socialt arbete på kris-
ten grund och ett forum för erfarenhetsutbyte, utveck-
ling och samverkan. Hela Människan Sverige utgör 
organisationens samordnande och stödjande funktion 
och har till uppgift att, i enlighet med stadgarnas §1 
och §3 motverka förhållanden som leder till och förvär-
rar mänsklig utsatthet. Arbetet sker på uppdrag av och 
i samarbete med huvudmännen och de till Hela Männ                          
-iskan anslutna lokala enheterna. Arbetet genomförs 
också i nära samverkan med andra ideella organisatio-
ner och det offentliga samhället. 

Uppdrag
Diakonal mobilisering
Hela Människan arbetar för att uppmärksamma behov 
samt stimulera och bidra till sociala/diakonala insatser. 
Hela Människan stödjer pågående diakonalt arbete och 
förstärker genom bl.a. utbildningar enheternas kvalitet.

Diakonal handling 
68 lokala enheter med social verksamhet är anslutna till 
och verkar inom Hela Människan.

Diakonal opinionsbildning 
Hela Människan verkar för ökade insatser från samhälle 
och organisationer för att påverka till förändrade struk-
turer eller livsvillkor för människor i utsatt livssituation. 
Rösten och erfarenheten från de människor i utsatt livs-
situation som organisationen möter utgör grunden för 
organisationens opinionsbildning.

Uppdragets genomförande
Diakonal mobilisering
Inom området diakonal mobilisering har ett stärkt ut-
vecklingsarbete skett, bl.a. genom uppbyggnad av en di-
gital plattform inom organisationen för ett ökat kommu-
nikationsutbyte, samt genom att stärka fortbildningen 
inom organisationen, särskilt hos de lokala enheterna. 
Ett entreprenörsprogram som involverat 28 lokala enhe-
ters verksamhetschefer har genomförts i pilotform. I och 
med detta har en stabil grund för utveckling av chefs- 
och ledarskapsutbildning byggts inom organisationen.

Medarbetarutbildningar och stöd har getts till enheter 
under hela året. Kurserna förläggs till olika delar i lan-
det och de flesta sker i samverkan med Studieförbundet 
Bilda. 

Inom projektet Suntprat fortsätter utvecklingen av hem-
sidan och framtagandet av det pedagogiska material 
som används av ledare inom barn- och ungdomsverk-
samheten.

Hela Människan har genomfört flertalet utbildningar 
inom barn- och anhörigstöd och även en pilotutbildning 
för Nya Linus och Lina där diakon- och församlingspe-
dagoger deltagit. Nya Linus och Lina är ett stödmaterial 
för de som arbetar professionellt med stödgrupper för 
barn med bl.a. missbruksproblematik i hemmet.

Informationsmaterialet om Äldres hälsa och alkohol har 
fått fortsatt spridning över landet genom föreläsningar 
och ambassadörsutbildningar med 19 st utbildade am-
bassadörer.
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Hela Människan satt under 2018 med i SKR:s Referens-
grupp för diakoni och är även medarrangör till Diakon-
ins månad.

Därutöver har Hela Människan medverkat i huvudman-
naorganisationers och samverkanspartners olika konfe-
renser.

Diakonal handling
Hela Människans lokala arbete finns över hela Sverige, 
från Boden i norr till Malmö i söder, och fyller behov 
genom att ge stöd till människor som är olika former 
av social utsatthet. Inte sällan orsakas denna utsatthet 
av alkohol- eller drogberoende, men det kan lika gärna 
handla om psykisk ohälsa eller ensamhet. I detta sam-
manhang är samtalsstöd, social gemenskap samt den 
kristna värdegrunden viktiga inslag.

Kärnverksamheten, som ofta går under namnet Ria, på-
går på 45 orter i landet, och är ett stort öppet socialt 
arbete, ofta i kombination med fältarbete. Detta arbete 
innebär ofta någon form av öppen café- eller lunchverk-
samhet, ibland på vardagar, men på många platser även 
under helger. Lägerverksamhet, utflykter och andra or-
ganiserade aktiviteter är också en del av denna verksam-
het.

En betydande del av Hela Människans besökare är kvin-
nor och på ett 15-tal platser har man därför organiserat 
strukturerade kvinnogrupper. På ett par enheter finns 
särskilda boenden för kvinnor i aktivt missbruk, och 
enheten i Malmö driver ett skyddat boende för kvinnor 
som blivit utsatta för trafficking.

Hela Människan har på 12 platser drivit olika typer av 
boenden för hemlösa, oftast i form av natthärbärge, men 
också i form av mer strukturerat stödboende. Andra 
strukturerade insatser bland människor i alkohol- och 
drogberoende har utförts på 7 platser. 

Hos ett 25-tal enheter erbjuds – utöver andra sociala in-
satser – arbete eller sysselsättningsinsatser i form av t ex 
secondhand-butiker eller sociala företag. Andra enheter 
arbetar med barnstöd i form av barnstödsgrupper eller 
enskilda samtal och barnaktiviteter. En enhet arbetar, i 
samarbete med Kriminalvården, med stöd till nyligen 
frigivna att etablera sig i samhället.

På två platser har samarbete med lokala matgrossister 
utvecklats till en typ av matbutiker, dit människor kan 
vända sig för att med fördelaktiga villkor köpa mat. In-
täkterna bidrar till att täcka kostnaderna för butikerna, 
och de bidrar även till att skapa sysselsättning. Dessa 
exempel uppmärksammas av flera enheter och fler bu-
tiker är på gång.

Under 2018 har tre nya enheter blivit medlemmar i Hela 
Människan: Karlstads kyrkliga stadsmission, förening-
en Smedsholmen i Umeå samt Hela Människan Oskars-
hamn. Under året har några enheter lagt ner sin verk-
samhet eller avslutat sitt medlemskap i Hela Människan: 
Hela Människan Ria Åmål, Hela Människan Hallands 
län, Öppen Gemenskap Umeå samt Edsbyns Diakonala 
Arbete. Detta innebär att Hela Människan vid 2018 års 
slut bestod av 68 enheter varav 3 är vilande. Verksamhet 
bedrivs, förutom på nationell nivå, på 60 orter och i 10 
länsregioner.

Diakonal opinionsbildning
Hela Människan är aktiv (ofta på styrelsenivå) i Forum 
– idéburna organisationer med social inriktning, CAN, 
SLAN, Bilda, Frii och Arbetsgivaralliansen. I början av 
2018 blev Hela Människan även medlem i paraplyorga-
nisationen för idéuren välfärd: Famna. Hela Människan 
är också förmånstagare och medlem i Stiftelsen Ansvar 
för framtiden, SAFF.

I samtliga av dessa fora arbetar Hela Människan för 
organisationens sakfrågor och även för att tillsammans 
med andra organisationer stärka det breda civilsamhäl-
lets roll. I den kyrkliga sfären finns särskilda frågeställ-
ningar om diakonins roll på agendan och där är själv-
klart Hela Människan en aktiv aktör.

Med stöd av myndigheten Delegationen mot segrega-
tion arbetade Hela Människan under hösten med att 
kartlägga och analysera behov i fem kommuner där 
Hela Människan är verksam lokalt: Kristinehamn, Par-
tille, Gotland, Enköping samt Helsingborg. Syftet var att 
se vägar framåt för samarbete mellan respektive kom-
mun och Hela Människan i arbetet mot socioekonomisk 
segregation. Då Delegationen mot segregation i och 
med riksdagens godkännande av övergångsregeringens 
budget fick i uppdrag att under 2019 avveckla sin verk-
samhet, finns dessvärre inte möjlighet till den utveck-
ling parterna hoppats på. Däremot har Hela Människan 
för avsikt att använda kunskapen inom ramen för sitt 
eget arbete mot socioekonomisk segregation.

Projektet Äldres hälsa och alkohol har varit aktivt i me-
dia och paneldebatter. Även projektet Suntprat (tillsam-
mans med Equmenia) finns i många sammanhang bland 
sin målgrupp ungdomar. 

Tidningen Aktuellt från Hela Människan utkom i början 
av 2018 med sitt sista nummer. För ökad informations-
spridning och insamling av gåvor satsas i stället på so-
ciala medier och särskilda kampanjer.  

Under november och december gjorde HM Sverige fyra 
olika Facebook-kampanjer främst på temat Hemlöshet. 
Totalt lades 20 000 kr i annonseringskostnader och an-
nonserna hade nästan 70 000 visningar. Under år 2018 
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ökade vi antalet följare från drygt 900 personer till över 
1900, en stor del av detta beror på julkampanjen. Främ-
sta syftet med kampanjerna var att öka Hela Människans 
synlighet på Facebook och därmed varumärkets känne-
dom och vilka värden organisationen står för. 

Under året har kansliet på Hela Människan Sverige 
hjälpt flera lokala enheter med text och bild till lokala 
inlägg på deras respektive Facebooksidor. Under jul-
kampanjen nappade fem enheter på att göra en lokal 
kampanj. Exempelvis i Örsundsbro valde man att foku-
sera på arbetsrehabilitering och secondhand. För 1000 
kr i annonskostnad nådde man över 3000 personer. 

Riksstämma och styrelse
Den senaste riksstämman hölls den 5–6 maj 2017. 
Anders Persson omvaldes då till organisationens ord-
förande och till ordinarie ledamöter valdes Hannah 
Kroksson, Mats Philipsson, Maria Leijman, Ragn-
wald Ahlnér, Johan Einarsson, Gull-Britt Byhlin, Britt 
Louise Agrell samt Ingela Freed. Till ersättare valdes  
Monica von Schreiner, Omon Norén och Oliver Boij. 
Aina Modig Lindell, Raimond Molander och Filippos 
Ikhizamah avtackades. Under 2018 har Omon Norén 
avsagt sig sitt engagemang i styrelsen. Styrelsen har 
under år 2018 haft sex sammanträden. Arbetsutskottet 
har haft sex sammanträden. Inget arvode har utgått till 
styrelsens ordförande, dess ledamöter, ersättare eller 
arbetsgrupper. Nästa riksstämma äger rum den 10 maj 
2019 i Stockholm.

90-kontot
Hela Människan är innehavare av ett av Svensk In-
samlingskontroll utfärdat kontrollplusgirokonto med 
kontonummer 903216-0 och följer FRII:s kvalitetskod. 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII, där Hela 
Människan är medlem, arbetar för etisk och professio-
nell insamling.

Under 2018 har insamlingsverksamheten genom 
90-kontot inbringat 326 tkr till Hela Människan Sveri-
ge. Några av Hela Människans lokala enheter använder 
också 90-kontot för lokalt insamlingsarbete.

Kapitalplaceringar
Hela Människans finansiella anläggningstillgångar är 
till 70 % placerade i olika främst räntebärande finan-
siella instrument med godtagbar säkerhet. Resterande 
andel är placerade i aktiefonder. Hela Människans vär-
depappersportfölj klassificeras som anläggningstillgång, 
då syftet med innehavet är långsiktigt. Vid anskaffnings-
tidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaff-
ningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 
Nedskrivningsprövning sker kontinuerligt enligt lägsta 
värdets princip. Om marknadsvärdet understiger an-

skaffningsvärdet och nedgången bedöms vara bestående 
sker nedskrivning. Styrelsens särskilda placeringsgrupp 
bestod under 2018 av Britt-Louise Agrell och Samuel 
Borg. En ny placeringspolicy antogs av styrelsen i  
december 2018.

Bokslut 2018
Anslaget från Socialstyrelsen minskade med 250 tkr till 
4 500 tkr. Därutöver har statliga anslag erhållits från 
Kriminalvården samt Delegationen mot segregation. 
För särskilda utvecklingsprojekt har medel fördelats 
från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och flera andra stif-
telser. 

Enligt stadgarna för Ekumeniska EU-kontoret ska vid 
avveckling huvudmännen Hela Människan och Sveri-
ges Kristna Råd dela på eventuella kvarvarande medel. 
I och med avvecklingen av Ekumeniska EU-kontoret 
2018 erhöll Hela Människan sin egen del om 1 450 tkr. 
Sveriges Kristna Råd överlät sin del till Hela Människan 
med hänvisning till att Hela Människan i stort uppfyl-
ler syftena med Ekumeniska EU-kontoret. Sammanlagt 
uppgick överskjutande medel till 2 900 tkr. 

De sammantagna intäkterna uppgick till 11 088 tkr, 
vilket är 3 645 tkr högre än föregående år. Projekt och 
verksamhetskostnaderna har ökat med 251 tkr samtidigt 
som personal- och administrationskostnaderna ökat med 
798 tkr jämfört med föregående år. Före finansiella in-
vesteringar och anslag till lokala enheter av reserverade 
medel redovisas ett överskott på 1 758 tkr (-838 tkr).

Ur reservationen för verksamhetsutveckling har sam-
manlagt 1 250 tkr anslagits till Hela Människans enheter 
i Skellefteå, Nybro, Oskarshamn, Stockholms län samt 
Öckerö.

Årets överskott på 3 619 tkr balanserats i ny räkning.
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer  802000-6394

Not
Resultaträkning 1 2018 2017

Intäkter

Intäkter
Gåvomedel 2 1 143 328 1 041 538
Statliga myndigheter 3 4 870 000 5 004 000
Organisationer och stiftelser 4 4 844 000 549 000
Verksamhetsintäkter 231 133 848 753

11 088 460 7 443 291

Kostnader
Verksamhetskostnader -2 919 876 -2 850 237
Övriga externa kostnader -1 785 783 -1 604 308
Personalkostnader 5 -4 585 223 -3 732 927
Avskrivningar 9 -39 769 -93 770

-9 330 651 -8 281 243

Rörelseresultat 1 757 809 -837 951

Finansiella poster
Finansiella investeringar 6 1 110 907 7 513 445
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 753 792 1 275 283
Övriga räntekostnader -3 917 -857

1 860 782 8 787 872

Resultat 3 618 591 7 949 920

Anslag till lokala enheter -1 227 592 -325 000
Disponerat av ändamålsbestämda medel 8 1 227 592 325 000
Avsättning till ändåmålsbestämda medel 0 -1 000 000

0 -1 000 000

Redovisat resultat 3 618 591 6 949 920

Å
R

SR
ED

O
V

IS
N

IN
G



               VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2018   19

Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not
Balansräkning 1 2018 12 31 2017 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier 158 976 0
Summa materiella anläggningstillgångar 158 976 0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 29 403 855 29 480 412
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 562 831 29 480 412

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar 24 799 150 404
Övriga fordringar 674 494 1 112 409
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 141 004 153 762
Summa kortfristiga fordringar 840 297 1 416 575

Kassa och bank 6 200 648 2 860 699

Summa omsättningstillgångar 7 040 945 4 277 274

Summa tillgångar 36 603 777 33 757 686

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

Verksamhetsstöd 10 238 247 11 488 247
Medel från upplösta enheter 1 000 453 978 045
Värdepappersreserv 3 000 000 3 000 000

Balanserat kapital 14 425 996 7 476 076
Årets resultat 3 618 591 6 949 920
Summa fritt eget kapital 32 283 288 29 892 288
Summa eget kapital 33 283 288 30 892 288

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 742 134 143 328
Särskild löneskatt 8 889 90 955
Övriga skulder 14 1 915 554 1 690 508
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 653 912 940 607
Summa kortfristiga skulder 3 320 489 2 865 398

Summa eget kapital och skulder 36 603 777 33 757 686

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Noter till årsredovisningen år 2018

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
Hela Människans värdepappersportfölj klassificeras som anläggningstillgång, då syftet med innehavet är 
långsiktigt. Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. Nedskrivningsprövning sker kontinuerligt enligt lägsta värdets princip. 
Om marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms vara bestående sker 
nedskrivning.

Not 2  Gåvomedel 2018 2017
Svenska kyrkan, rikskollekt 1 042 118 913 128
Gåvor från församlingar och enskilda 476 696 560 219
Förmedlade gåvor -375 487 -431 809
Summa 1 143 328 1 041 538

Not 3 Statliga myndigheter 2018 2 017
Socialstyrelsen 4 500 000 4 750 000
Kriminalvården 370 000 220 000
Folkhälsomyndigheten 0 34 000
Summa 4 870 000 5 004 000

Not 4 Organisationer och Stiftelser 2018 2017
Stiftelsen Ansvar för framtiden 256 000 440 000
Stiftelsen Erikshjälpen 0 89 000
FRII - momspengar 609 000
Åke Wibergs Stiftelse 473 000
Delegationen 76 000
EU-kontoret 2 900 000
Övriga 530 000 20 000
Summa 4 844 000 549 000
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Noter tilll årsredovisningen år 2011

Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018 2017
Generalsekreterare 772 017 712 449
Övriga anställda 3 564 893 3 024 466
Totala löner och ersättningar 4 336 910 3 736 915

Sociala kostnader 1 827 181 1 509 918
(Varav pensionskostnader) 501 260 349 621

Av pensionskostnaderna avser 210 tkr (157 tkr) exkl särskild löneskatt generalsekreteraren.
Inget arvode har utgått till styrelsens ledamöter.

0
Medelantal anställda 2018 2017
Antal anställda (årsarbetskrafter) 8,1 8,3
Varav kvinnor 5,3 3,8
Varav män 2,8 4,5

2018 2017
Styrelseledamöter och ledande Antal Antal Antal Antal
befattningshavare kvinnor män kvinnor män

Styrelseledamöter 5 4 5 4
Generalsekreterare 1 0 0 1

Not 6  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2018 2017

Utdelning 346 963 7 214 847
Värdereglering värdepapper 321 033 315 071
Realisationsresultat vid försäljning 442 911 -16 473
Summa 1 110 907 7 513 445

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2018 2017

Ränteintäkter 753 785 1 274 465
Valutakursvinst 7 818
Summa 753 792 1 275 283
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 8 Disposition/Avsättning 2018 2017
Anslag till lokala enheter -1 250 000 -325 000
Återbetalt från upplösta enheter 22 408 0
Disponerat av ändamålsbestämda medel 1 227 592 325 000
Avsättning till ändåmålsbestämda medel 0 1 000 000
Summa 0 1 000 000

Not 9  Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 745 587 745 587
Inköp 198 745 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 944 332 745 587

Ingående avskrivningar 745 587 651 817
Årets avskrivning 39 769 93 770
Utgående ackumulerad avskrivning 785 356 745 587

Utgående bokfört värde inventarier 158 976 0

Not 10  Långfristiga värdepappersinnehav 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 29 480 412 21 326 625
Förvärv 10 340 645 12 040 127
Försäljning -10 738 235 -4 201 411
Värdereglering 321 033 315 071
Utgående Ackumulerat anskaffningsvärde 29 403 855 29 480 412

SEB värdepapper Anskaffn värde Markn värde
ETHOS aktiefond 6 282 465 5 601 094
ETHOS aktiefond Global class ID 2 000 000 2 002 420
Summa 8 282 465 7 603 514

Företag och antal aktier Anskaffn värde Markn värde
Aktie Ansvar Graal 1 088 658 1 249 055
Aktie Ansvar Sverige 7 912 18 920
Summa 1 096 570 1 267 975

Garantum:
STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 4 040 000 4 000 000
Apikal fastighets RB 4 1 179 821 1 161 715
DDB KO SAS Bombardier stena KSK 2685 1 515 000 1 477 350
Apex 9 4 040 000 3 959 200
STUDENTBOSTADSOBLIGATION 2 2 200 000 2 000 000
1843 KREDITOBLIGATION USA HIGH YIELD 3 030 000 2 027 100
SEB KO HY EUROPA KVART 3432 3 015 000 2 379 000
BNP AC SV BOLAG OS KSK 3447 1 005 000 811 600
Summa 20 024 821 17 815 965
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 11  Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
2018 2017

Förutbetalda hyror 114 592 112 046
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 26 412 41 716
Summa 141 004 153 762

Not 12  Eget kapital, fonder och ändamålsbestämda medel

Grundkapital Balanserat Ändamåls- Totalt 
resultat bestämda eget kapital

medel
Ingående balans 1 000 000 14 425 997 15 466 292 30 892 289
Reserveringar 0 0
Utnyttjande -1 227 592 -1 227 592
Årets resultat 3 618 591 3 618 591
Utgående balans 1 000 000 18 044 588 14 238 700 33 283 288

Not 13 Leasing och hyror
Hyror och leasingkontrakt som förfaller inom 1år 2-5 år Summa
Lokalhyra - EFS Mitt i Sverige 436 000 617 667 1 053 667
RICOH 22 428 0 22 428
Summa 458 428 617 667 1 076 095

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
2018 2017

Personalens källskatt 95 350 101 153
Ändamålsbestämda projektmedel 261 081 1 439 081
Övriga kortfristiga skulder 1 559 123 150 274
Summa 1 915 554 1 690 508

Not 15  Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
2018 2017

Sociala avgifter 97 368 108 453
Upplupen semesterlön 268 602 476 128
Övriga interimsskulder 385 310 356 026
Summa 751 280 940 607
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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

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


