2019
Års- och hållbarhetsredovisning

Innehåll

2

HÄNT UNDER ÅRET

Förord
Ersta diakoni och världen omkring oss
Hållbarhetsarbete och långsiktiga mål 2019
Ersta socialt arbete och Ersta sjukhus
Social hållbarhet		
Miljömässig hållbarhet		
Ekonomisk hållbarhet		

3
4
6
8
11
16
20

Ekonomisk redovisning			
Förvaltningsberättelse		
Resultaträkning			
Balansräkning			
Kassaflödesanalys			
Noter				
Revisionsberättelse			

23
24
29
30
32
33
49

Styrelse och ledning			
Organisation 				

52
53

Ersta diakoni – Års- och hållbarhetsredovisning 2019

• Startbesked gällande markarbete för projektet
Ersta nya sjukhus. Efter sommaren tog H.M.
Drottning Silvia det symboliska första spadtaget
för bygget av sjukhuset.
• I februari öppnades Ersta Möjlighet, ett skyddat
boende med högsta skyddsklass för våldsutsatta
kvinnor med beroendeproblematik.
• I april öppnades Ersta vårdcentral i Ersta
sjukhus lokaler på Erstaklippan på Södermalm.
• Verksamheten har vuxit inom äldreomsorgen
med byggnation av nya äldreboenden och
utökad hemtjänst.
• I oktober startade ombyggnationen av lokaler
på Erstaklippan för nytt LSS-boende med sex
platser. Samtidigt startar Ersta diakoni och
Ersta Bräcke Sköndal högskola ett gemensamt
forskningsprojekt inom LSS.
• Vi har genomfört kompetenshöjande insatser
för chefer och medarbetare bland annat inom
miljöfrågor och värdegrund.
• Vi har tecknat avtal om överlåtelse av fastigheten
Nacka Erstavik 10:11 för att kunna delfinansiera
kommande investeringar.

Vi fortsätter att utvecklas
– för att hjälpa fler
Så får Ersta diakoni lägga ännu ett verksamhetsår
till handlingarna, ännu en länk till vår långa historia
av att tjäna människor som har behov av vård
och omsorg på olika sätt. Det är det som är vårt
uppdrag och det är för att kunna fortsätta göra det
som vi också sätter våra ekonomiska mål, investerar,
expanderar och utvecklar våra verksamheter. Vi
har mycket gemensamt med andra verksamheter,
offentliga och privata, men vårt uppdrag och vår
verksamhetsidé särskiljer sig från de flesta och ska
alltid vägleda oss.
2019 var ett år då vi inte nådde våra mål när det
gäller verksamheternas ekonomi. Vi fick glädjas åt
ett nytt avtal inom det somatiska området, men det
innebär också stora utmaningar med sänkta priser,
vilket har lett till behov av fortsatta effektiviseringar
i verksamheten. Sjukhuset har gjort goda insatser
för att möta upp detta och vi ser med tillförsikt
fram emot effekterna under 2020. De sociala verksamheterna har också de haft utmaningar, men även
där har vi sett en positiv utveckling under hösten.
Det som ändå gör att vi hamnar på ett relativt
stort ekonomiskt överskott är att vi under 2019
tog beslut om att avyttra fastigheten i Hästhagen,
Nacka. Detta som ett led i finansieringen av våra
investeringar, framför allt Ersta nya sjukhus. Ersta
diakonis omsättning 2019 uppgick till 1 141 miljoner kronor. Resultatet uppgick till 57,2 miljoner
kronor.
I september fick vår beskyddare, H.M.
Drottning Silvia, äntligen sätta spaden i marken
för projektet Ersta nya sjukhus. Efter det har det
sprängts och man har forslat bort mängder av sten,
samtidigt som den allt mer detaljerade planeringen
av bygge och verksamhet pågår. Ett stort steg för
Ersta diakoni. Vi har också öppnat en ny vårdcentral i sjukhusets befintliga lokaler och sett en mycket
god tillströmning av nya patienter.
De sociala verksamheternas expansion har fortsatt med bl.a. Ersta Möjlighet, ett skyddat boende,
samt fortsatt planering av nya äldreboenden och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade , ett helt nytt verksamhetsområde.
Vår organisation växer och utvecklas, därmed

också vårt hållbarhetsarbete. Vi ser ett ökat intresse
för social hållbarhet kopplat till samhällsutveckling
och värdegrund. Vi på Ersta diakoni ska alltid ta ansvar för en hållbar utveckling i samtliga perspektiv,
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Under 2019
har vi utvecklat vårt hållbarhetsarbete och i den här
rapporten berättar vi hur.
Kyrkans verksamhet fortsätter att vara viktig för
både boende och patienter, samtidigt som kyrkan
varit en viktig samlingsplats vid gudstjänster och
konserter. En sak som vi kunde börja erbjuda under
2019 var direktsända konserter till våra äldreboenden och hemtjänstlokaler, något som vi förmodligen är ensamma om att göra.
Fastighetsverksamheten har arbetat mycket med
våra stora projekt, Ersta nya sjukhus, högskolans
framtida behov och fortsatta omflyttningar.
Det står alltmer klart att Ersta diakoni har en
unik och viktig position inom vården och omsorgen.
Vi har en lång och stolt historia, men vi är också i
ständig rörelse framåt. Vi vill hela tiden mer och vi
söker hela tiden efter att lära oss för att på bästa sätt
kunna svara mot de behov som människor har idag.
Med de orden vill vi tacka alla medarbetare, gåvogivare, volontärer, styrelse och medlemmar för deras
insatser under 2019 och blicka framåt mot 2020.
Stefan Nilsson 		

Kenneth Bengtsson

Direktor 			Styrelseordförande
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Ersta diakoni och
världen omkring oss
Ersta diakoni är en ideell förening som grundades
1851. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, och allt vårt överskott återinvesteras i verksamheten. I takt med att vår
verksamhet växer och utvecklas så ökar också vårt
ansvar. Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Vi tar också
hänsyn till övergripande mål såsom FN:s
17 hållbarhetsmål.
En ökande befolkning som lever allt längre ställer
vården och omsorgen inför nya utmaningar. Vår
övertygelse är att idéburna aktörer i välfärden kan
bidra med perspektiv och kunskaper som behövs

KORT FAKTA OM ERSTA DIAKONI
Vision: Tillsammans med dig skapar vi Sveriges
främsta vård och omsorg - Diakoni i tiden.
Grundat: 1851
Verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Socialt arbete
Forskning
Kyrklig verksamhet
Utbildning
Fastighetsförvaltning
Konferens och hotell

Antal medarbetare (2019): 1 318
Omsättning (2019): 1 141 miljoner
Resultat (2019): 57,2 miljoner
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för att utveckla vården i rätt riktning. Under året
överlämnades en utredning (SOU 2019:56) till
regeringen med förslag på hur den idéburna sektorn
kan ges bättre förutsättningar att växa. Rapporten
slår fast att idéburna organisationer fyller viktiga
roller i samhället och ofta fungerar som innovatörer
i välfärden. Som medlem i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, vill vi att den idéburna
sektorn ska svara för minst tio procent av välfärden
år 2030. Det är dock tydligt att mycket kvarstår att
göra innan vi når dit. Under 2019 har sektorn fallit
från 7,55 till 7,48 miljarder kronor, det vill säga en
minskning med drygt en procent enligt Famnas Tillväxtrapport 2019. Privata vinstdrivande aktörer tar
en allt större andel av välfärdssektorn och tillväxten

sker hos de redan stora aktörerna. Vi som är idéburna och icke-vinstsyftande har en annan drivkraft.
Vi menar att det spelar roll och att det i slutändan
märks hos våra olika intressenter, både i form av
faktisk kvalitet genom goda medicinska resultat,
men också i upplevd kvalitet. Att det är så, får vi
bevis för i våra resultat i kundnöjdhetsmätningar.
För att främja sektorns möjligheter att verka och
växa med samhällets ökade behov, har vi under året
bedrivit opinionsarbete. Vi idéburna aktörer har
under året genomfört gemensamma insatser för att
tillsammans öka kunskapen om vår sektor. Bland
annat producerades en informationsfilm, inspelad
på Ersta diakoni. Vi deltog i flertalet panel-

debatter och seminarier i Almedalen. Bland annat
höll Ersta Vändpunkten ett seminarium tillsammans med Stockholm Stad om vikten av att redan
i förskolan upptäcka missbruk i familjer. Vi deltog
även i seminarium om personcentrerad vård och
patientdelaktighet samt om idéburen sektors roll i
framtidens välfärd. Ersta diakoni närvarade även vid
Järvaveckan. Där fick vi möjlighet att träffa många
potentiella medarbetare, som visade stort intresse att
börja arbeta i någon av våra verksamheter.
Innehållet på sidorna 4-22 utgör föreningens lagstadgade hållbarhetsrapport. Den innehåller de upplysningar som förväntas enligt Årsredovisningslagen
6 kap 11§.

Vår övertygelse är att idéburna aktörer i
välfärden kan bidra med perspektiv och
kunskaper som behövs för att utveckla
vården i rätt riktning.
Ersta diakoni – Års- och hållbarhetsredovisning 2019
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Hållbarhetsarbete och
långsiktiga mål 2019
Ersta diakoni upprättar i enlighet med årsredovisningslagen 6 kap.12 § sedan 2017 en hållbarhetsrapport med syfte att utifrån väsentliga hållbarhetsaspekter beskriva verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Under 2019 har vi fortsatt arbeta med
strukturen för vårt hållbarhetsarbete vilket också
förenklar rapporteringen.
Ersta diakoni är kvalitets- och miljöcertifierat och
uppfyller därmed kraven i den internationella standarden för ISO 9001 och ISO 14001. Vi genomgår varje år interna och externa granskningar med
uppföljande mål. Verksamheternas resultat mäts och
utvärderas kontinuerligt mot uppsatta mål.
Under året har vi arbetat vidare med våra övergripande långsiktiga mål:
• Att vara förstahandsvalet inom våra definierade
specialist- och verksamhetsområden
• Att vara den ledande aktören och rösten inom
idéburen icke-vinstsyftande verksamhet
• Att riva murarna och utgå från den enskilda
människans behov och situation
Dessa långsiktiga mål är nedbrutna i delmål och
mäts genom ett antal nyckeltal. Under 2019 uppnådde vi inom flera områden goda resultat.
Börjar vi med kundperspektivet visar den
nationella patientenkäten för primärvård 2019 att
100 procent av våra patienter känner sig respektfullt
bemötta oavsett kön, religion och etnisk bakgrund,
att 100 procent känner att deras anhöriga/närstående blir inkluderade och att nära 98 procent får
träffa den läkare de vill. Den nationella patientenkäten för hela sjukhuset görs endast vartannat år så
på övergripande sjukhusnivå saknar vi uppgift för
2019. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökningar
svarade i genomsnitt 83 (85) procent av kunderna
att de sammantaget är nöjda med sin hemtjänst eller
sitt boende. Vi nådde därmed inte ända upp till
målet 85 procent. Under året har Ersta diakoni
arbetat intensivt med att ta fram en webb-baserad
lösning för att göra egna kundnöjdhetsmätningar.
I slutet av året genomfördes de första mätningarna.
Resultaten av dessa sammanställs nu och ska
analyseras för att utveckla verksamheten ytterligare.
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Ersta diakoni vill kunna möta ökad efterfrågan
på bland annat äldreomsorg och växer därför
geografiskt. Vi finns idag i tre län med målsättningen att 2019 ha växt till fyra, ett mål vi inte
uppnådde. Under 2019 har vi påbörjat byggnation
av äldreboendet Ersta Juliahemmet i Uppsala, och
möter på så sätt behoven av äldreomsorg.
Under året genomfördes också en kvantitativ
varumärkesundersökning för att följa upp ett
nyckeltal kopplat till kännedom om Ersta
diakonis varumärke. Resultatet visade att andelen
som känner till Ersta diakoni uppgår till 53 procent,
att jämföra med en målsättning på 57 procent.
Vi undersökte också attityden till Ersta diakoni.
De som känner till oss är positiva, nära noll
uttryckte negativ attityd. Däremot är Ersta diakoni
okänt bland en stor andel av respondenterna.
För att uppnå ovan nämnda långsiktiga målsättningar behöver kännedomen om Ersta diakoni öka,
vilket är ett fokusområde framöver.
Med stöd i vår miljöstrategi för 2018-2022 har
vi fortsatt arbetet med att implementera och skapa
förståelse för miljöarbetet i organisationen. På

övergripande nivå har vi valt att mäta våra samlade
inköp genom andelen verksamheter som är anslutna till Förrådsprojektet och till vår inköpsportal
Marknadsplatsen. Vi har tagit fram ett nuläge 2019
som visar att 36 procent av våra verksamheter är
anslutna till Förrådsprojektet och 63 procent till
Marknadsplatsen. På fem års sikt ska motsvarande
nivåer vara 90 respektive 83 procent.
Vår årliga medarbetarundersökning visade ett
engagemangsindex (HME) om 81 (79), jämfört
med mål >79, och ett värdegrundsindex om 86 (83)
jämfört med mål 83. Vi mäter också ett så kallat
kvarstannande-mål, det vill säga hur många av våra
medarbetare som är kvar i organisationen i mer än
två år. Vi har tagit fram ett nuläge under 2019 som
visar ett resultat på 70 procent, och vi strävar efter

att det ska höjas. Att rekrytera rätt kompetens och
att medarbetare trivs, utvecklas och stannar kvar
inom Ersta är en prioriterad fråga.
2019 uppnådde Ersta diakoni en omsättning på
1 141 miljoner kronor (exkl. reavinst från fastighetsförsäljning) och nådde därmed inte fullt upp till
målsättningen för året på 1 150 miljoner kronor.
Främsta orsaken är senareläggning av öppning av
äldreboendet Lydiahemmet i Farsta strand.

Ersta diakoni – Års- och hållbarhetsredovisning 2019
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Ersta socialt arbete
och Ersta sjukhus
ERSTA SJUKHUS – PÅ ERSTAKLIPPAN SÖDERMALM

Med lång och traditionsrik historia har Ersta sjukhus utgjort en viktig del av Stockholms sjukvårdsutbud. Ersta sjukhus är ett akademiskt och ickevinstsyftande sjukhus med avdelningar för kirurgi,
medicin, hospice för vuxna, barn och ungdomar,
röntgen och fysioterapi. I april 2019 utökades
verksamheten med en vårdcentral som har tagits
emot mycket väl, 3 400 patienter hade vid årsskiftet
valt att lista sig. Under 2020 avser vi att ytterligare
utöka verksamheten med första linjens psykiatri för
barn och unga.
Under året genomfördes 4491 operationer och
75 931 öppenvårds-besök på Ersta Sjukhus.
Sjukhuset kombinerar en högkvalitativ vård med
ett bemötande som får varje patient att känna sig
sedd och delaktig. I nationella patientenkäter som
mäter upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, hamnar Ersta sjukhus i topp.
Patientnära forskning är en naturlig del av vår
dagliga verksamhet och för oss är det viktigt och
självklart att delta i utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Under året har
27 forskningsrapporter/studier publicerats.
Genom forskning, hög kompetens inom specialiteterna och en tydlig värdegrund har vi lyckats attrahera duktiga medarbetare som skapat en sjukvård
med mycket goda kliniska resultat.
För att fortsätta bedriva vård, forskning och utbildning även i framtiden bygger vi Ersta nya sjukhus, där den första patienten kommer att tas emot
2023. Ett omfattande arbete pågår med byggnation
och planering för sjukhusets olika verksamheter,
med personcentrerade och flexibla vårdmiljöer
där patientsäkerhet, tillgänglighet och hållbarhet
står i fokus.
ERSTA SOCIALT ARBETE

Våra sociala verksamheter består av verksamhetsområdena Äldreboende och dagverksamhet,
Hemtjänst, Individ och familj samt det nystartade
området LSS. Varje verksamhet genomsyras av Ersta
diakonis värdegrund ”Se människan” och tillämpar
metoder och arbetssätt som är förankrade i forskning och utveckling. Som idéburen och fristående

8

Ersta diakoni – Års- och hållbarhetsredovisning 2019

aktör har vi möjlighet att tänka nytt och starta verksamheter där behoven är som störst. Idag bedriver
vi sju verksamheter inom äldrevård och dagverksamhet: Mariahemmet i Enskede, Hannahemmet/
Hannakoti i Råcksta, Näsbyparks parkinsonboende
i Täby, Linnégården på Östermalm, Sarahemmet i
Nacka, Lydiahemmet i Farsta samt Dagverksamhet
Villa Cederschiöld på Södermalm.
Hemtjänst och boende i samverkan
Vår hemtjänst finns i åtta kommuner; Stockholm, Haninge, Tyresö, Täby, Värmdö, Österåker,
Gävle och Sundsvall. Under 2020 startar vi vår elfte
verksamhet i Farsta. Det är ett viktigt steg för vår
framtida expansion och ett led i arbetet med att
erbjuda hemtjänst och boende i samverkan för en
sammanhållen vårdkedja. Totalt hjälper hemtjänsten
inom Ersta diakoni cirka 1600 kunder och bedriver
ett uppskattat arbete för ensamma äldre genom
tillfällen för bland annat Öppet hus och andra
regelbundna träffar med planerade aktiviteter.
Vår verksamhet Individ och familj består av
två områden: öppna mottagningar och skyddade
boenden. Ersta Vändpunkten finns till för barn
och vuxna som i olika utsträckning drabbats av en
annan persons missbruk. Verksamheten är bred med
bland annat rådgivning, gruppverksamhet, utbildning och sommarläger för ungdomar. Vändpunkten
vänder sig till vuxna och barn från fyra år.
Ersta Hopp är en mottagning för vuxna som
varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.
Under 2019 var närmare 90 personer i kontakt med
mottagningen. Vårt skyddade boende Fristad tar
emot våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Ersta Möjlighet tar emot kvinnor med beroendeproblematik. Det har gjort att kommunerna har
fått ett välkommet alternativ som tidigare saknats
i Stockholm för målgruppen. Både Möjlighet och
Fristad tar emot kvinnor från hela Sverige.
Våren 2020 öppnar vi ett nytt LSS-boende i
renoverade lokaler på Erstaklippan. Samtidigt har
Ersta diakoni startat ett gemensamt forskningsprojekt inom LSS tillsammans med Ersta Bräcke
Sköndal högskola. Ytterligare en gruppbostad inom
LSS kommer att öppna i Vallentuna under året.

1600

Totalt hjälper hemtjänsten inom Ersta
diakoni cirka 1600 kunder.

75 931

Under året genomfördes 4491
operationer och 75 931 öppenvårdsbesök på Ersta Sjukhus.

3 400

I april 2019 utökades verksamheten med
en vårdcentral som har tagits emot mycket
väl, 3 400 patienter hade vid årsskiftet valt
att lista sig.
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Social hållbarhet
Ersta diakoni utvecklar verksamheten utifrån de
behov vi identifierar. Våra viktigaste intressenter är
kunder, beställare och medarbetare. Under året har
flertalet aktiviteter genomförts för att öka kvaliteten och för att effektivisera våra arbetssätt så att
medarbetare kan lägga mer tid på patienter, brukare
och boende.
VÄRDEGRUNDEN ÄR VIKTIG FÖR
VÅRA MEDARBETARE

Ersta diakoni har en tydlig värdegrund som är att
”Se människan”. Våra värdeord är professionalism,
tillit och hopp. Dessa tydliggör vår värdegrund och
genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende
och brukare och hur vi är mot varandra som medarbetare. I vår uppförandekod beskrivs hur medarbetare bör agera vad gäller exempelvis mänskliga
rättigheter, antikorruption, miljöarbete och antidiskriminering. Det är närmaste chefens ansvar att
informera nya medarbetare om uppförandekoden
och säkerställa att den efterlevs.
Chefer och medarbetare upplever att de är bärare
av värdegrunden. Ersta diakoni har ett
totalt värdegrundsindex på 86 (83) för 2019.

Värdegrunden genomsyrar hela verksamheten och
vi arbetar kontinuerligt med att i utbildningar och
på arbetsplatsträffar diskutera hur den leder och
påverkar oss, vilket blir särskilt viktigt i takt med att
vi växer.
KOMPETENSSATSNINGAR FÖR CHEFER
OCH MEDARBETARE

Kompetenssatsningar har gjorts under året inom
samtliga av våra verksamheter. Inom äldreomsorgen
har vi bland annat utbildat medarbetare i personcentrering, måltid och kost, vår värdegrund samt
kommunikation och bemötande inom demens.
Chefer inom Ersta diakoni har genomgått utbildning inom områden som arbetsmiljö, utvecklande
ledarskap, miljö, nytt avvikelsesystem och säkerhetskultur. På Ersta sjukhus har vi under året utvecklat
organisationen med tydligare roller och ansvarsfördelningar och nya chefer har tillsatts. Det har varit
krävande för organisationen men nödvändigt för en
hållbar framtid.
Att attrahera och rekrytera rätt kompetens är
kritiskt hos oss, vilket särskilt märks med vår höga

expansionstakt. Under året har vi arbetat med vårt
arbetsgivarvarumärke för att både nå potentiella
medarbetare men också för att långsiktigt stärka
bilden av arbetet inom vård och omsorg.
ERSTA DIAKONI SOM ARBETSPLATS ATTRAHERAR

Många vill arbeta hos oss, det märkte vi inte minst
när vi öppnade Ersta vårdcentral under våren 2019
med närmare 450 sökanden. Även när vi sökte medarbetare till vårt äldreboende Ersta Lydiahemmet var
intresset stort. Att våra medarbetare är kompetenta,
trivs och utvecklas är en förutsättning för att vi på
bästa sätt ska kunna hjälpa våra patienter, boende
och övriga kunder.
Vi har under året fortsatt att utveckla våra system
för planering och systematisk uppföljning. Med
hjälp av statistik och data vill vi kunna hantera
risker och följa utvecklingen inom ett antal viktiga
nyckelområden. Detta för att kunna förebygga sjukfrånvaro, minska personalomsättning, effektivisera
beläggning, upptäcka avvikelser i god tid och arbeta
mer proaktivt.
Att ha engagerade medarbetare är viktigt för att
vi ska kunna fortsätta bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet. I årets medarbetarundersökning
säger sig medarbetarna uppleva att deras arbete
är meningsfullt och att de har ett stort förtroende
för sin närmaste chef. Vi får ett resultat för HME
(hållbart medarbetarengagemang) på 81 vilket är
högre än fjolårets resultat på 79. Värdet för eNPS,
det vill säga villigheten att rekommendera Ersta
diakoni som arbetsgivare, ökade från 9 (2018) till
21 (2019). Generellt i medarbetarundersökningens
olika resultat är det små skillnader mellan män och
kvinnor. I årets medarbetarundersökning framkommer att vi behöver bli bättre på att tillsammans driva
förbättringsarbete. Dessutom behöver vi fortsätta
med att tydliggöra uppföljning och utvärdering
av arbetsplatsens mål. Här arbetar vi löpande med
kompetensutveckling av våra chefer. Medarbetarundersökningen har utformats för att mäta och följa
upplevelsen av medarbetarnas organisatoriska och
sociala arbetsmiljö. På så sätt kan vi arbeta förebyggande och proaktivt tillsammans på arbetsplatserna.
Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet- och mångfaldsfrågorna är ett område
som genomsyrar Ersta diakonis värdegrund. Under
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2019 har vi gjort en lönekartläggning som visar att
det inte finns oskäliga löneskillnader i våra stora
medarbetargrupper. Ersta diakoni har nolltolerans
när det kommer till kränkande särbehandling och
diskriminering. Trots det så upplever sig ett fåtal
vara utsatta på våra arbetsplatser. Vi arbetar förebyggande med detta genom att utbilda chefer och
kontinuerligt diskutera ämnet på arbetsplatsträffar.
Fler än åtta av tio (86 procent) av Ersta diakonis
medarbetare vet vart de ska vända sig om de upplever sig bli utsatta för diskriminering eller kränkande särbehandling. Ersta tillämpar även ett visselblåsarsystem där medarbetare kan anmäla oegentligheter. Det har inte inkommit några ärenden under
året som har lett till någon utredning.
Fler än åtta av tio medarbetare vet vart de ska
vända sig om man upplever sig bli utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling.
KUNDNÖJDHET – ÅTERKOPPLING
GER OSS MÖJLIGHET

Kundnöjdhetsundersökningar är viktiga för att
kunna utveckla våra verksamheter. Genom att
berätta och svara på frågor om sina erfarenheter blir
våra patienter, boende och övriga kunder delaktiga i
Ersta diakonis förbättringsarbete.
Inom äldreomsorgen arbetar vi med resultaten
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från Socialstyrelsens årliga rikstäckande mätning
och inom IFO-verksamheterna genomförs bland
annat SSIL:s kvalitetsundersökning. I Socialstyrelsens undersökning svarade i genomsnitt 83 procent
av kunderna hos Ersta diakoni att de sammantaget
är nöjda med sin hemtjänst eller sitt boende. Den
nationella patientenkäten för primärvård 2019 visar
mycket höga resultat. Till exempel svarar 100 procent av våra patienter att de känner sig respektfullt
bemötta oavsett kön, religion och etnisk bakgrund,
100 procent att de känner att deras anhöriga/närstående blir inkluderade och nära 98 procent att de
får träffa den läkare de vill. Det är glädjande att se
hur tydligt vår värdegrund och personcentrerade
förhållningssätt genomsyrar vårt arbetssätt. I den
nationella patientenkäten för sjukhusvård som
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomför
vartannat år finns inget resultat för 2019. Resultatet
för 2018 visade att 92 procent av patienterna har ett
positivt helhetsintryck av sin kontakt med sjukvården på Ersta sjukhus.
Under året har Ersta diakoni arbetat fram egna
kundnöjdhetsundersökningar. Ett webb-baserat
enkätverktyg gör det möjligt att svara via antingen
mobil, dator eller surfplatta. Undersökningarna
genomfördes i slutet av året. För att få en gemensam
plattform och för att kunna jämföra över tid har alla

verksamheter använt följande nyckeltal: Rekommendation (NPS), Förtroende och Övergripande
nöjdhet. Alla verksamheter har därefter identifierat
vilka frågor som är relevanta för den egna verksamheten. Med hjälp av enkäter och intervjuer kontrolleras i vilken utsträckning tjänsterna motsvarar
kundernas behov och förväntningar. Resultaten
sammanställs och analyseras för att förbättra verksamheterna ytterligare.
VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS

Ett utvecklingsområde inom sjukvård och omsorg
har varit kommunikation och samverkan med patienter och boende, samt deras närstående. På Ersta
sjukhus arbetar vi med personcentrerad vård, vilket
skapar förutsättningar för en professionell och trygg
vårdmiljö där patienten känner sig delaktig. Kirurgoch medicinkliniken var de första avdelningarna att
införa ett personcentrerat arbetssätt, och vid årsskiftet startades ett multidisciplinärt, strukturerat och
personcentrerat IBD-centrum. Patienten får hjälp
genom hela vårdkedjan, från mottagning – röntgen
– endoskopi – till mindre och större kirurgi.
Genom kollegialt utbyte och lärande har vi också
utforskat vad personcentrering innebär i omsorgen.
Bland annat utformas måltider, aktiviteter och
insatser efter individen. Som ett led i detta har ett

antal reflektionsfilmer tagits fram, som tillsammans
med ett handledningsmaterial används för att utveckla arbetssättet.
Vi har under året utvecklat olika former av anhörigstöd till våra kunder inom äldreomsorgen. Det
finns möjlighet att delta i anhöriggrupper, föreläsningar och olika former av aktiviteter. Sedan ett år
tillbaka anordnas uppskattade rekreationsvistelser
på Ersta diakonis sommarhem Betania i Stockholms
skärgård samt på Ersta hotell, i samarbete med Ersta
kyrka. Det ger anhöriga möjlighet att komma iväg
och träffa andra i liknande situationer, delta i yoga
eller ha enskilda samtal med anhörigstödjare och
diakon. Det brukar bli glada, öppna och varma
möten, som kan göra att man vill och orkar ta steget
att fortsätta i regelbundna anhöriggrupper.
Den digitala utvecklingen i våra verksamheter
har fortsatt under året. Vi har fattat beslut om ett
nytt samarbete med en extern partner för att gemensamt utveckla en digital plattform som förenklar och förbättrar patientkontakten. Många av våra
arbetssätt kring patientadministration kommer att
förändras och det blir ett stort arbete under 2020
att implementera och utveckla dessa.
I augusti genomfördes en extern granskning av
Ersta diakonis IT- och informationssäkerhet samt
dataskydd. Syftet var att säkerställa följsamhet till
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dataskyddsförordningen, dataskyddslagen, registerförfattningar, föreskrifter och andra integritetshöjande bestämmelser. Granskningen genomfördes utifrån åtta fokusområden vilket resulterade i
ett 20-tal avvikelser som är under behandling eller
avklarade.
Vi har också infört ett gemensamt avvikelsesystem där verksamhetens krav och önskemål tagits
i beaktande. För att stärka implementeringen och
öka kompetensen i hela avvikelsehanteringen har
utbildningar inom säkerhetskultur, avvikelser och
utredning/analys genomförts. Avvikelsesystemet är
webb-baserat och mobilanpassat och all data lagras
strukturerat i en SQL-databas vilket gör att det är
enkelt att få fram statistik och trender. I samarbete med våra verksamheter pågår en kontinuerlig
utveckling av systemet.
NYA VERKSAMHETER SOM STARTATS 2019

Behovet av en god primärvård är stort och i april
öppnade Ersta diakoni en vårdcentral i sjukhusets
lokaler. Vårdcentralen fick under året 3 400 listade
patienter, vilket översteg våra förväntningar. Vi avser
att utöka verksamheten ytterligare under 2020 med
första linjens psykiatri för barn och unga.
Under året erhölls startbesked för markarbeten
för Ersta nya sjukhus och i september tog H.M.
Drottning Silvia det symboliska första spadtaget.
I februari öppnade vi Ersta Möjlighet, ett skyddat
boende med fokus på hemlösa kvinnor som också

Ensamma äldre
Ofrivillig ensamhet är utbrett bland många äldre och är ett hot
mot den psykiska hälsan. Ersta diakonis hemtjänst har därför
satsat på att bjuda in till aktiviteter. Alla enheter anordnar
Öppet hus ett par gånger per år. Sundsvall har aktiviteter
varje vecka och Gävle varannan vecka. Alltifrån bio, bingo,
sopplunch till frågesport. Framförallt är det en mötesplats där
man kan träffa andra och knyta nya kontakter. Till jul bjöds
äldre i Stockholm till Ersta för att fira in julen med guidad
visning i Ersta kyrka och museum. Dagen avslutades med
musik och jullunch i Systervåningen. Hemtjänsten försöker
även sprida information till sina kunder om aktiviteter som
genomförs av föreningar och andra aktörer i närområdet.

”Vi vill erbjuda en miljö där mänsklig närhet och
värme blir en nyckel till glädje och trygghet.”
Christine Tell, chef för Ersta diakonis äldreboenden och dagverksamheter
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har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Boendet
har varit fullbelagt vid flera tillfällen under året och
verksamheten har varit efterfrågad bland kommuner
som tidigare saknat alternativ för målgruppen.
Vår verksamhet har även vuxit inom äldreomsorgen med byggnation av nya äldreboenden och
utökad hemtjänst. Under året påbörjades bygget
av Ersta Juliahemmet i Uppsala med planerad
inflyttning första kvartalet 2021. Vi slutförde också
byggnation av Ersta Lydiahemmet i Farsta strand
med öppning i februari 2020. I oktober startade
ombyggnationen av lokaler på Erstaklippan för nytt
LSS-boende. Samtidigt påbörjade Ersta diakoni
och Ersta Bräcke Sköndal högskola ett gemensamt
forskningsprojekt inom LSS.
BESTÄLLARE

Vi har goda relationer till våra beställare som vi
träffar regelbundet och för konstruktiva samtal
med. Region Stockholm är den enskilt största och
under året har vi ingått ett nytt vårdavtal, vilket
ökat våra vårdvolymer med i snitt 15 procent.
Vi ser ett fortsatt behov av att tydliggöra den
idéburna vårdens mervärden och kvaliteter för
att säkerställa att dessa inkluderas i underlag till
upphandlingar inom både vård och omsorg. Ersta
diakoni är en långsiktig aktör som vill vara en del
av framtidens vård och omsorg och i fortsatt god
samverkan skapa lösningar som främjar situationen
för den enskilda individen.
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Miljömässig hållbarhet
Ersta diakoni arbetar systematiskt för att den egna
verksamheten ska drivas på ett långsiktigt och
hållbart sätt med så liten negativ miljöpåverkan som
möjligt. Miljöarbetet är därför en viktig del av alla
chefers och medarbetares vardag. Under året har vi
med stöd i vår miljöstrategi för 2018-2022 fortsatt
arbetet med att implementera och skapa förståelse
för miljöarbetet i organisationen. Till vår hjälp har vi
ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO14001. Årligen genomförs
både intern och extern revision av miljöledningssystemet. Resultatet av 2019 års revision visade förbättringspotential framförallt avseende det praktiska
miljöarbetet med kemikalie- och avfallshantering.
Vi tillämpar övergripande mål för Ersta diakoni
och alla verksamheter upprättar en aktivitetsplan
med miljömål som de berörs av och som följs upp
årligen. Nedan redovisas några av våra viktigaste
påverkansområden; läkemedel, förbrukningsprodukter, livsmedel, transporter, energi, avfallshantering
och textilier.
KOMPETENS OCH ANSVAR

För att skapa positiv förändring och minskad miljöpåverkan behövs kunskap, engagemang och ledarskap.
Under året hölls därför grundläggande utbildning
för chefer och miljöombud. Chefer och miljöombud
träffas två gånger om året genom ett miljönätverk.
Vid dessa möten sker kunskapsöverföring och goda
exempel från verksamheterna lyfts fram.

LÄKEMEDEL
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Målet med vår läkemedelshantering är en hållbar
läkemedelskedja som minskar miljöpåverkan. För
att uppnå detta behöver kunskapen om läkemedels
miljöeffekter öka hos medarbetare, patienter och
anhöriga.
Under 2019 har Ersta sjukhus jobbat med ökad
information till patienterna rörande läkemedels
påverkan på miljön i alla steg, från tillverkning till
användning och slutligen avfall. Region Stockholms
informationsbroschyrer har delats ut på avdelningar
och mottagningar för att öka patienters och anhörigas medvetenhet om vad man kan göra för att
minska belastningen på miljön.
Inom regionen pågår ett kontinuerligt arbete
med att riskbedöma olika läkemedelssubstanser
och utifrån resultatet sammanställa en förteckning
över miljöbelastande läkemedel och jämföra olika
substanser avsedda för samma indikation. På Ersta
sjukhus följer vi detta arbete och jämför det med vår
förskrivning för att se vilka åtgärder vi kan genomföra utan att riskera patientsäkerheten.
För att få bättre kontroll över antibiotikaanvändning samt vårdrelaterade infektioner har Ersta
sjukhus under 2019 som första sjukhus i Region
Stockholm infört ett infektionsverktyg.
FÖRBRUKNINGSPRODUKTER

Ersta sjukhus har arbetat strategiskt med att optimera materialflödet av återkommande förbrukningsmaterial. Detta i syfte att frigöra tid för vårdpersonal, säkra materialflöde och vårdhygien, minska
kassation och användning av förbrukningsmaterial,
samt säkerställa att vi köper hållbara produkter
från upphandlade leverantörer som uppfyller Ersta
diakonis miljökrav.
Vårt Förrådsprojekt innebär att verksamheterna
tillsammans arbetar för att i så stor mån som möjligt
få ett gemensamt sortiment, rätt volymer i förråden
och samordnad leverans och transport till olika avdelningar. Detta arbete effektiviserar logistiken och
minskar därmed kraftigt antalet varutransporter.
Servicegruppen på Ersta sjukhus hanterar 21 000
artiklar varje år som levereras till 29 förråd.
Vi har minskat våra leveranser från fem dagar i
veckan till två dagar i veckan och vi har effektiviserat processen genom att samköra leveranser
från samma leverantör till olika avdelningar.
Vår uppföljning visar en minskning av mängden
avfall från 2018 till 2019. Under 2019 var vårdens
specialavfall 7,3 ton vilket kan jämföras med 7,6

ton under 2018.
För att underlätta val av miljösmarta alternativ,
sänka kostnaderna, minska antalet leverantörer och
organisera inköpen använder vi en inköpsportal.
Resultatet är bland annat:
a) Minskad förbrukning av förbrukningsmaterial,
minimerad risk att vi inte har det material vi
behöver för att bedriva våra verksamheter samt
minskat svinn.
b) Färre leverantörer och optimerad logistik har
minskat transporterna med uppskattningsvis
hälften.
c) Minskat emballage genom sampackning.
Under 2019 har vi uppdaterat och förbättrat våra
miljökrav och vår miljöpolicy gentemot leverantörer så att de utgår från ett livscykelperspektiv och
arbetar i enlighet med riktlinjerna enligt Agenda
2030 (FN:s Globala Hållbarhetsmål). Leverantörer
ska skriva under att de uppfyller vår miljöpolicy och
uppförandekod, vilket bland annat handlar om att
de i sitt arbete ska respektera mänskliga rättigheter,
förhindra korruption och mottagande av mutor.
Korruption har identifierats som en stor riskfaktor,
särskilt vid stora byggnationsprojekt. Inom Ersta
diakoni har därför samtliga upphandlingar som rör
projekt Ersta nya sjukhus hanterats med stort fokus.

Vi har minst en uppföljning per år med våra
större och strategiska leverantörer. Under året
genomfördes uppföljning med 51 leverantörer. Av
dessa var 24 leverantörer till Ersta nya sjukhus.
Under 2019 började vi även registrera att varje
uppföljningssamtal med leverantörer hanterar vår
uppförandekod och miljöpolicy. Vi har arbetat med
interna rutiner och processer kring inköp för att
bli mer effektiva, stärka kunskapen kring valmöjligheter, säkerställa konkurrensutsättning, minska
riskerna för korruption och öka kvaliteten.
LIVSMEDEL

Goda, sunda och hållbara måltider är centralt för
oss på Ersta diakoni. Målet är att öka andelen hållbara måltider som producerats under ekologiska,
etiska och socialt godtagbara förhållanden. Vi ser
till hela livsmedelskedjan och arbetar för att minska
matsvinnet.
Med hjälp av genomtänkta miljökrav vid inköp
och upphandling underlättar vi för medarbetarna
att välja hållbara och miljövänliga måltider och
livsmedel. Vi har ett nära samarbete med måltidsleverantörer och tack vare ett nytt måltidsavtal kan
verksamheterna minska mängden matsvinn genom
att inte beställa varor som tidigare ofta kasserats.
Under året har arbetet med att minska matsvinnet
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fortsatt. Bland annat har Ersta diakonis äldreboenden minskat sitt svinn med ytterligare sex procent
(cirka ett ton). För att fortsätta minska svinnet
behöver nya mätningar och studier genomföras.
Arbetet med att minska matsvinn pågår även inom
Ersta konferens och hotell samt Ersta terrass.

ningar har genomförts och stora mängder avfall har
transporterats bort. Närmare 4 500 lastbilstransporter har behövts för att frakta bort de över 50 000
ton massor bestående av jord- och rivningsmassor,
bergmassor och förorenade massor. En lastbil som
kör på en så kallad BK2-transport lastar ca 12 ton.

TRANSPORTER

ENERGI

Transporter av olika slag står för en stor andel av
våra totala koldioxidutsläpp. Målet är att minska
utsläppen av koldioxid genom att resa miljövänligt,
öka antalet digitala möten, samordna leveranser och
minska avfallstransporterna.
Resor i tjänsten bedöms som ett prioriterat
område. Därför uppmuntras personalen att använda
tjänstecyklar, välja tåg framför flyg samt genomföra
digitala möten. Utsläppen av koldioxid från resor
med bil har emellertid ökat från 2018, vilket förklaras av att verksamheten har expanderat. I takt med
det planerar vi en succesiv omställning till fler bränslesnåla bilar och att öka andelen fossilfria drivmedel.
Genom bra kostförsörjningsavtal har transporter
av livsmedel till måltider för boende och patienter
minskat. Även leveranser av förrådsvaror har minskat till följd av ett aktivt förrådsprojekt. Antalet
leveranser av textilier minskar då leverantören samordnar leveranserna med andra kunder i närheten
av våra verksamheter.
ERSTA NYA SJUKHUS – AVFALL OCH TRANSPORTER

Under 2019 har omfattande markarbeten genomförts inför byggandet av det nya sjukhuset. Spräng-

Arbete har pågått under året med energieffektiviseringar inom bland annat ventilation och värme.
Ersta diakoni har sedan 2018 helt fasat ut uppvärmning med olja och vi tillämpar idag 100 procent
förnybar el i alla våra fastigheter. Där det har varit
möjligt har vi bytt ut radiatorer för att öka effektiviteten. Under 2019 har vi även fortsatt arbetet med
att byta ut gamla ventilationsaggregat. Projektering
har visat att investeringen möjliggör en besparing på
45 ton CO2 per år vilket motsvarar en årlig besparing på cirka 500 000 kronor.
TEXTILIER

Sedan januari 2018 har vi ett avtal med en
leverantör av tvätt- och textilservice som är certifierad enligt ISO 14001. Samarbetet har hittills
lett till en minskning av olika plagg och optimering av lagerhållningen, samt förlängd livslängd
på inhandlade kläder med kvalitetsmaterial. Bland
annat tillverkas draglakan av återvunnen bomull
och påslakan och örngott produceras av polyester
från träfiber. Under året har vi även fortsatt fokusera internt på att öka andelen inköpta miljömärkta
tvättmedel, samt att sluta använda sköljmedel.

Som första sjukhus i Region Stockholm
har vi infört ett nytt infektionsverktyg
För att få bättre kontroll över antibiotikaanvändning samt
vårdrelaterade infektioner har Ersta sjukhus under 2019 som
första sjukhus i Region Stockholm infört ett infektionsverktyg.
Infektionsverktyget är ett nationellt system som hjälper
sjukvården att dokumentera och återkoppla information om
användningen av antibiotika och vårdrelaterade infektioner.
I och med införandet av infektionsverktyget kan vi nu på
ett tydligare sätt följa hur behandlingsrekommendationer
vid infektioner följs för att minska användningen av
bredspektrumantibiotika. Allt i syfte att öka patientsäkerheten
och att minska den skadliga påverkan på miljön.

”En hållbar användning av antibiotika motverkar både resistensutveckling och miljöbelastning.
Infektionsverktyget är ett viktigt hjälpmedel för uppföljning.”
Mats Linderholm, chefläkare Ersta Sjukhus
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Ersta diakoni bygger Ersta nya sjukhus
som tar emot sin första patient 2023.
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Ekonomisk hållbarhet
Ersta diakoni är en ideell förening som drivs
icke-vinstsyftande. Eventuella överskott som
verksamheterna genererar återinvesteras alltid och
vi strävar efter att använda våra resurser så effektivt
som möjligt och till största möjliga nytta för våra
patienter, boende och kunder. Finansiering sker
huvudsakligen genom avtal med regioner,
kommuner och försäkringsbolag, men även genom
betydande gåvor och bidrag som erhålls från privatpersoner, stiftelser och företag. Under 2019 uppgick
den totala summan insamlade medel till drygt 35
miljoner kronor. Flera av våra sociala verksamheter
är helt finansierade med insamlade medel.
För att kunna fortsätta vara en långsiktig aktör
behövs en stabil ekonomi. Verksamheternas resultat
mäts och utvärderas kontinuerligt mot uppsatta
mål. Under året har vi ökat fokus på resultatuppföljning ur flera perspektiv samt utvecklat strukturen
för målstyrning, ett arbete som fortsätter 2020.
Våra fem strategiska fokusområden - Styrning och
Ledning, Digitalisering, Arbetssätt, FoUU och
Erbjudande - säkerställer att vi på övergripande nivå
arbetar med rätt frågor och på rätt sätt för att nå
våra långsiktiga mål.
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Ersta diakonis ekonomiska resultat
uppgick under 2019 till 57,2 miljoner
kronor. Resultatförbättringen jämfört med
föregående år beror på realisationsvinst
vid försäljning av fastigheten Nacka
Erstavik. Exkluderas fastighetsförsäljningen
är det en resultatförsämring jämfört med
föregående år bl.a. på grund av lägre
ersättning för sjukvårdstjänster.

Ersta diakoni har under året fortsatt att växa.
I februari öppnades Ersta Möjlighet, ett
skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik. Samtidigt togs första
spadtaget för Ersta diakonis nya äldreboende
Juliahemmet i Uppsala och vi slutförde byggnation
av Ersta Lydiahemmet i Farsta strand med
öppning i februari 2020. Vi har utvecklat vårt nya
verksamhetsområde, LSS. Under hösten startade
ombyggnationen av lokaler på Erstaklippan för nytt
LSS-boende och vi inledde ett forskningssamarbete
inom LSS med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Även vår hemtjänstverksamhet har vuxit med ökad
efterfrågan under året.
Ersta sjukhus har under året tagit klivet in i primärvården genom öppnandet av Ersta vårdcentral.
Totalt under året har drygt 3 400 patienter registrerat sig vid vårdcentralen som ligger i Ersta sjukhus
lokaler. Sjukhuset har också expanderat inom

kirurgi och medicin genom ett nytt vårdavtal med
Region Stockholm. Detta har ökat vårdvolymerna
med i snitt 15 procent men till en lägre kostnad för
vår beställare Region Stockholm. För Ersta har det
inneburit att organisationen fått arbeta med förbättrade arbetssätt kring flöden och logistik.

Ersta nya sjukhus utvecklas i dialog med intressenter
Ersta diakonis största satsning är investeringen på drygt två miljarder i ett nytt sjukhus.
Finansiering säkerställs genom tidigare avyttringar av värdepapper, avyttring av fastigheter samt
lån. Startbesked för markarbeten erhölls under första halvåret 2019 och efter sommaren tog
H.M. Drottning Silvia det symboliska första spadtaget.
Hållbarhetsaspekterna är många och finns integrerade i

på Ersta hotell och konferens och Ersta terrass gått ut till

alla delar av projektet med krav inom såväl miljö som sociala

boende intill bygget.

förhållanden och personal. En god projektstyrning med

Nyhetsbrev skickas ut varje vecka med information

tydlig rapportering och uppföljning samt en systematisk

om pågående arbeten till alla medarbetare, närboende

risk- och incidenthantering är en förutsättning för att uppnå

och andra intressenter. Informationen publiceras även

dessa. Ett hållbart agerande och miljösäkert förhållningssätt

på Ersta diakonis webbplats där den är tillgänglig för

ska genomsyra alla delar av projektet – från byggproduktion,

alla. Runt byggområdet sitter skyltar med information om

material och framtida drift till omgivningspåverkan. Detta

sprängningstider och kontaktvägar till projektet. Projektet

finns reglerat i projektets program för KMA – kvalitet, miljö

strävar efter att vara så flexibla som möjligt för att minska

och arbetsmiljö.

störningarna för både verksamhet och närboende. Exempel

Ett byggprojekt som Ersta nya sjukhus kännetecknas av

på åtgärder som gjorts är att tidsbegränsa extra störande

att ett stort antal intressenter påverkas på olika sätt – i sin

arbeten, att rikta om belysning samt anpassa avstängningar

arbetsmiljö, hemma eller i den vårdmiljö de vistas i. Det

kring området. Riktade informationsinsatser sker också

handlar om medarbetare, patienter och besökare såväl som

löpande mot verksamheterna och projektet har t.ex. bjudit

Ersta diakonis hyresgäster och andra boende i området.

in till Öppet hus för alla medarbetare och tagit fram en

Därför har särskilda satsningar gjorts på kommunikation.

utställning med visionsbilder och en VR-miljö.

En väl fungerande och målgruppsanpassad kommunikation
och dialog med berörda är viktig för att skapa förståelse och
acceptans för byggprojektet och de störningar det medför.
Under 2019 har flera kommunikationsaktiviteter
genomförts med god effekt. Inför starten av rivnings- och
markarbetena i juni 2019 hölls flera informationsmöten med
såväl medarbetare som närboende och allmänhet. Projektet
har haft en god dialog med styrelse och boende i de
närmaste bostadsrättsföreningarna. För att kompensera för
diverse byggstörningar har erbjudanden om fönstertvätt och
möjlighet till en stunds lugn genom vistelse och fria luncher

Korta fakta om Ersta nya sjukhus
• Det nya sjukhuset rymmer 90 vårdplatser
och kommer ha en kapacitet för ca 100 000
öppenvårdsbesök och 6 000 operationer per år
• Den totala ytan kommer att uppgå till strax under
23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan samt källare
• Ersta diakoni investerar drygt två miljarder kronor i det
nya sjukhuset
• 2023 sker inflyttning och sjukhuset kommer då att
kunna ta emot de första patienterna
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till årsmötet i Ersta Diakonisällskap, org.nr 802000-6717
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 4-22 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 23/3 2020
Ernst & Young AB

Mikael Sjölander		
Auktoriserad revisor

Christer Engelhardt
Förtroendevald revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ersta diakonisällskap (”Ersta diakoni”)
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
Information om verksamheten
Ersta diakoni grundades 1851 och är en ideell förening med säte i Stockholm. Ersta diakoni bedriver
utifrån en kristen grundsyn hälso- och sjukvård,
socialt arbete, fastighetsförvaltning, kyrklig verksamhet och forskning.
Sällskapets ändamål är:
att
bedriva diakoni genom hälso- och sjuk
vård, omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt socialt arbete
med barn och unga, och personer i utsatta
situationer, och
att
bedriva opinionsbildning samt utbildning
och vetenskaplig forskning inom områden
av betydelse för sällskapets verksamhet.
Ersta diakoni bedriver verksamheter i enlighet med
ändamålen i stadgarna. Verksamheternas resultat
mäts och utvärderas kontinuerligt mot uppsatta
mål. Ersta diakoni är kvalitets- och miljöcertifierat
och uppfyller därmed kraven i den internationella
standarden för ISO 9001 och ISO 14001. Alla delar
i verksamheten arbetar med ständiga förbättringar
som ska säkerställa att verksamheten blir säkrare och
effektivare samt styrs för att uppfylla ändamålet.
Ersta diakonis bärande idé är ”Se människan”
och genomsyrar allt arbete. Arbetet styrs utifrån
värdeorden professionalism, tillit och hopp. Varje
människas integritet och välbefinnande står i
centrum. Verksamheten finansieras huvudsakligen
genom avtal med regioner, kommuner och
försäkringsbolag. Gåvor och bidrag erhålls från
privatpersoner, stiftelser, företag och församlingar
inom svenska kyrkan.
Ändamålsuppfyllelse
Föreningen har under 2019 bedrivit följande
verksamheter: hälso- och sjukvård vid Ersta
sjukhus; äldreboende; hemtjänst; dagverksamhet;
familjerådgivning; stödverksamhet för anhöriga
till missbrukare som vänder sig till både barn
och vuxna; samtalsmottagning för unga med en
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närstående som inte mår bra; skyddat boende
för kvinnor och barn; skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik;
traumabearbetande gruppbehandling för
våldsutsatta kvinnor; enskilda samtal och
strukturerade samtal för vuxna som varit utsatta
för sexuella övergrepp under uppväxten; mötesplats
för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom
eller annan kognitiv svikt.
Ersta diakoni samarbetar med de stora
akutsjukhusen och erbjuder specialisttjänstgöring
för läkare på Ersta sjukhus som en del i
utbildningen. Ersta sjukhus erbjuder dessutom
praktik inom sjuksköterskeutbildningen i samarbete
med högskolor. Ersta diakoni är delägare i Ersta
Sköndal Bräcke Högskola som erbjuder bl.a.
sjuksköterske-, teologi-, socionomutbildning på
grundnivå samt utbildning inom vårdvetenskap och
socialt arbete på avancerad nivå. I anslutning till
utbildningen bedrivs även vetenskaplig forskning.
På Ersta sjukhus bedrivs omfattande patientnära
forskning med i första hand gastrokirurgisk och
medicinsk gastroenterologisk inriktning. Samarbete
sker även med andra forskargrupper såväl inom
Sverige som internationellt.
Forskningsenheten vid kirurgkliniken är
affilierad till Karolinska institutet via Institutionen
för Kliniska Vetenskaper vid Danderyds sjukhus.
Opinionsbildning har bedrivits under året i form av
debattartiklar, deltagande i seminarier, möte med
politiker samt deltagande i forskningssammanhang.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ersta diakoni bygger nytt sjukhus på Erstaklippan
på Södermalm i Stockholm. Startbesked för markarbeten erhölls under första halvåret 2019 och därefter skedde rivning av hus 20 och 21 på fastigheten
Rabatten 9. Efter sommaren tog H.M. Drottning
Silvia det symboliska spadtaget för bygget av Ersta
nya sjukhus. Sprängningsarbetet har påbörjats
och förväntas vara klart i maj 2020. Arbete med
grundläggning kommer att påbörjas under våren
2020. Första patienten beräknas kunna tas emot år
2023. Sjukhuset kommer att ha 90 vårdplatser och
en kapacitet på upp till 100 000 patientbesök och
6 000 operationer per år. Den totala ytan kommer
uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på åtta
våningsplan och källare. Ersta diakoni investerar
drygt 2 miljarder i byggnationen av det nya sjukhuset. Finansiering säkerställs genom befintlig kassa,

avyttringar av fastigheter samt lån. Ersta diakoni har
en beviljad kredit på 1 553 000 Tkr.
Ersta diakoni har under året tecknat avtal om
överlåtelse av fastigheten Nacka Erstavik 10:11 för
att kunna delfinansiera kommande investeringar.
Tillträde sker senast 30 april 2020.
I februari öppnades Ersta Möjlighet, ett skyddat
boende med högsta skyddsklass för våldsutsatta
kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Samma månad togs första spadtaget för Ersta
diakonis nya äldreboende Juliahemmet i Ulltuna
trädgårdsstad i Uppsala. Boendet byggs av ett
externt byggbolag med Ersta diakoni som hyresgäst
och kommer innehålla 69 lägenheter med inflyttning beräknad till första kvartalet 2021. I april
öppnades Ersta vårdcentral i Ersta sjukhus lokaler
på Erstaklippan på Södermalm. I oktober startade
ombyggnationen av lokaler på Erstaklippan för nytt
LSS-boende med 6 platser och planerad inflyttning
i april 2020. Avtalet för dagverksamheten i Enskededalen löpte ut den 31 oktober och Ersta diakoni
har lämnat över driften till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Andelar i Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Ersta diakoni ägde per balansdagen 40 % (40 %)
av andelarna i Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB.
Övriga delägare per balansdagen var stiftelsen Stora
Sköndal 40 % (40 %) och stiftelsen Bräcke diakoni 20 % (20 %). Högskolan bedriver grund- och
vidareutbildningar samt forskning i vårdvetenskap,
socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi
och kyrkomusik.
I januari 2020 avyttrades 15 % av aktierna i
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB. Stockholms
Sjukhem går in som ny delägare i högskolan som
därmed får fyra ägare: Ersta diakoni, Stora Sköndal,
Bräcke Diakoni och Stockholms Sjukhem som äger
lika stora andelar vardera, 25 procent. Högskolan
behöver stabila och aktiva ägare att långsiktigt
profilera sig tillsammans med.
Förvaltade stiftelser
Ersta diakoni förvaltar 8 (8) självständiga stiftelser
där den totala förmögenheten uppgår till 98 348
Tkr (83 252 Tkr).
Framtida utveckling
Ersta diakoni ser ett allt större intresse för ideella
organisationer som bedriver verksamhet inom

vård och omsorg. Under de kommande åren är det
viktigt att med bibehållen och förbättrad kvalitet
fortsätta arbetet med fokus på framtida expansion
av verksamheter.
Ersta diakonis strategi är att hjälpa fler, vilket
bland annat kommer ske genom byggnation av nytt
sjukhus, drift av nya äldreboenden och hemtjänst
inom fler områden. Insatser kommer också göras för
att expandera verksamheten genom att delta i upphandlingar inom vård och omsorg. Ersta diakoni
kommer under år 2020 starta LSS-verksamhet, först
på Södermalm och därefter i Vallentuna med planen
att fortsätta expandera i Stockholmsområdet men
även i andra delar av Sverige. Samtidigt startar också
Ersta diakoni och Ersta Sköndal Bräcke Högskola
ett gemensamt forskningsprojekt inom LSS.
Riskhantering
Finansiella risker som Ersta diakoni är exponerade mot inkluderar kreditrisker, likviditetsrisker
och marknadsrisker. Kreditrisken definieras som
exponeringen mot förluster om motparten inte kan
möta sina åtaganden. Likviditetsrisken avser risken
att ha svårigheter att möta våra åtaganden. Ersta
diakoni har beviljad lånefinansiering för byggnation
av Ersta nya sjukhus och övriga investeringar fram
till januari 2023. Utöver detta finns även en checkräkningskredit. Marknadsrisker som påverkar Ersta
diakoni är dels ränterisken genom exponering mot
förändringar i ränta vilket påverkar räntekostnaden
för lån till investeringar och dels risk för förändringar av fastighetsvärden som kan påverka möjligheten
till pantsättning av fastigheter för lånefinansiering.
Ett fastighetsutskott bereder på uppdrag av styrelsen
beslut om större ny-, till- och ombyggnationer,
avyttring av fastigheter och finansieringsverksamheten. Risker i den finansiella rapporteringen bereds
i revisionsutskottet. Utskottet träffar löpande revisorerna för att informera sig om revisionens inriktning
och omfattning samt synen på Ersta diakonis risker
kopplade till den finansiella rapporten.
Operationella risker avser förlust på grund av
brister i rutiner, processer eller system. Ersta diakoni
är kvalitets- och miljöcertifierat och uppfyller kraven i den internationella standarden för ISO 9001
och 14001. Externa och interna revisioner sker
löpande för att minimera brister i rutiner, processer
och system. Risker vid upphandlingar inom hälsooch sjukvård samt socialt arbete bereds i ledningsgruppen och dialog med hela eller delar av styrelsen.
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För projektet Ersta nya sjukhus finns en riskhanteringsplan som redogör hur risker hanteras i projektet. Varje identifierad risk har en utsedd ansvarig
som har till uppgift att göra åtgärder så att risken
mitigeras. Projektledningen följer upp och rapporterar risker till styrgrupp och styrelsen. Dessutom
har en extern firma anlitats för att löpande utföra
oberoende programkontroller av projektet.
Resultat och ställning
Verksamhetens resultat uppgår till 67 685 Tkr
(-4 859 Tkr). Årets resultat uppgår till 57 187 Tkr
(4 664 Tkr). Resultatförbättringen jämfört med f.g.
år beror på reavinst vid försäljning av fastigheten
Nacka Erstavik 10:11 under år 2019. Reavinsten
redovisas vid kontraktsdatum medan tillträde sker
år 2020. Exkluderas fastighetsförsäljningen är
resultatet en försämring jämfört med föregående år
bl.a. på grund av lägre ersättning för sjukvårdstjänster. Soliditeten är 49 % (48 %). Personalkostnader
i förhållande till verksamhetens totala kostnader
utgör 70 % (70 %).
Medlemmar
Antalet medlemmar är 584, vilket i princip är
oförändrat jämfört med föregående år.
Hållbarhetsrapport
Föreningens hållbarhetsrapport presenteras på
sidorna 4-22, i enlighet med 6 kap. 11 § ÅRL .
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Flerårsöversikt
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

2019

2018

2017

2016

2015

Antal medlemmar *

584

580

537

594

669

varav diakoner

363

367

345

371

387

1 246 433

1 146 155

1 087 039

902 182

838 534

INTÄKTS OCH KOSTNADSANALYS (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav gåvor och bidrag

52 122

36 845

39 557

31 928

35 647

Verksamhetens kostnader

-1 178 748

-1 151 014

-1 097 220

-880 675

-806 614

-823 641

-806 854

-759 220

-578 419

-551 770

Verksamhetsresultat

varav personalkostnader

67 685

-4 859

-10 181

21 507

31 920

Årets resultat

57 187

4 664

-10 797

9 475

24 580

618 776

561 588

556 925

567 721

558 247
54

EKONOMISK STÄLLNING
Eget kapital, (Tkr)
Soliditet, (%)

49

48

52

54

Kassalikviditet, (%)

267

244

31

123

96

Skuldsättningsgrad

1,04

1,10

0,93

0,85

0,87

Personalkostnader i förhållande till verksamhetens
totala kostnader, %

70

70

69

66

68

Avskrivningar i förhållande till verksamhetens totala
kostnader, %

4,0

4,3

4,1

5,3

4,8

Bokfört värde

0

0

333 640

327 112

421 932

Övervärde

0

0

26 554

17 668

5 732

Defintioner av nyckeltal återfinns i not 1

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJEN

* Ny princip för redovisning av antal medlemmar from 2016. Införandet av nya dataskyddsförordningen (GDPR) föranleder en uppstramning av vårt personregister, som därmed endast
består av betalande medlemmar.
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Förändring av eget kapital
KAPITALBEHÅLLNING

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA
MEDEL

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

SUMMA
KAPITAL

Eget kapital IB 2019-01-01

200 000

16 127

340 797

4 664

561 588

Disposition enligt beslut av
årets stämma

-

-

4 664

-4 664

0

Årets resultat

-

-

-

57 187

57 187

Ändamålsbestämning av
medel

-

18 479

-18 479

-

0

Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

-

-4 244

4 244

-

0

200 000

30 363

331 226

57 187

618 776

Belopp vid årets utgång
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING Tkr

NOT

2019-01-01 – 2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

3, 4

1 089 240

1 105 701

119

111

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Gåvor

5

17 836

5 338

Erhållna bidrag

6

34 287

31 507

Övriga rörelseintäkter

7

Summa verksamhetens intäkter

104 951

3 498

1 246 433

1 146 155

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

8,9

-307 403

-293 365

Personalkostnader

10

-823 641

-806 854

-47 676

-49 016

Av/nedskrivningar anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa verksamhetens kostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

-28

-1 779

-1 178 748

-1 151 014

67 685

-4 859

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag

11

Resultat värdepapper och fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

-6 171

2 000

23 699

167

96

-10 141

-7 182

Summa resultat från finansiella poster

-7 974

10 442

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

59 711

5 583

-2 524

-919

57 187

4 664

57 187

4 664

4 244

4 274

-18 479

-3 628

42 952

5 310

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
ÅRETS RESULTAT

12

FÖRÄNDRINGAR ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/ förändring
i balanserat kapital
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Balansräkning
BALANSRÄKNING Tkr

NOT

2019-12-31

2018-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

13

1 951

3 578

Goodwill

14

5 337

7 350

7 287

10 928

328 779

424 249

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

15

Maskiner och inventarier

16

26 822

28 114

Pågående nyanläggningar

17

350 537

208 572

706 138

660 935

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

3 158

17 158

Andelar i intresseföretag

19

6 750

6 750

9 908

23 908

723 334

695 771

462

467

462

467

101 711

113 638

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

30 Ersta diakoni – Års- och hållbarhetsredovisning 2019

20

21

2 366

1 208

245 397

35 230

349 474

150 076

190 519

330 346

540 454

480 889

1 263 788

1 176 660

BALANSRÄKNING Tkr

NOT

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Kapitalbehållning

200 000

200 000

22

30 363

16 127

Balanserat resultat

23

331 226

340 797

Årets resultat

23

57 187

4 664

618 776

561 588

16 321

10 378

Ändamålsbestämda medel

Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR

24

Avsättning för pensioner

6 662

5 485

Övriga avsättningar

Avsättning för skatter

18 000

0

Summa avsättningar

40 982

15 863

402 044

402 044

402 044

402 044

78 427

58 858

2 913

579

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skuld till kreditinstitut

25

Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder

26

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27

24 565

20 391

96 080

117 337

201 985

197 165

1 263 788

1 176 660
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS Tkr

2019-01-01 – 2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

67 685

-4 859

47 676

49 016

-98 515

-1 719

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetsresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Reaförlust (+) reavinst (-) på materiella anläggningstillgångar
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga avsättningar

7 119

700

23 965

43 138

167

96

Erlagd ränta

-13 470

-16 628

Betald skatt

-189

157

10 473

26 763

Kassaflöde före räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta och utdelningar

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Ökning (-) minskning (+) av lager
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar

6

43

6 521

-16 862

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder

2 643

4 127

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 643

14 071

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-738

-3 585

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-184 113

-191 379

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

-170 259

Erhållna bidrag för materiella anläggningstillgångar

11 381

18 142

Erhållen ränta/utdelning på finansiella anläggningstillgångar

14 000

6 024

0

544 838

-159 470

203 781

Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

0

402 044

Amortering av skuld

0

-308 644

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

93 400

-139 827

311 252

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

330 346

19 094

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

190 519

330 346

ÅRETS KASSAFLÖDE
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Noter
NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Sjukvårdsintäkter
baseras dels på fasta ersättningar för utförd sjukvård
enligt avtal med beställare, men även på avtalad
produktion av sjukvård i form av besök, behandlingar eller utförda medicinska åtgärder. Intäkter
inom socialt arbete utgörs främst av ersättningar för
boende och brukare inom äldreomsorgen.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ersta diakoni. Medlemsavgifter intäktsförs det år avgiften avser.
Gåvor
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på
ekonomisk motprestation. Som gåvor inkluderas
mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, stiftelser samt sponsring. Till
gåvor räknas även testamentsmedel och donationer
samt värdet av skänkta tillgångar. Erhållna gåvor
i form av tillgångar, framför allt fastigheter, aktier
och andra värdepapper, värderas till verkligt värde
vid gåvotillfället, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Gåvan utgör anläggningstillgång
om den är avsedd att stadigvarande brukas eller
innehas i verksamheten, övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs
efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan
sakrättsligt är genomförd.
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en
bidragsgivare baserat på ett ansökningsförfarande.
Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med
villkor som innebär återbetalningsskyldighet om
villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs
till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Bidrag, som hänför sig till en anläggningstillgång,
redovisas som en reducering av tillgångens anskaff-

ningsvärde. Intäkter i form av bidrag intäktsförs när
villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget är
till för att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de
kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av
sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer
att återkrävas. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
Förändringar i ändamålsbestämda medel
En informationsruta återfinns under resultaträkningen, ”Förändringar i ändamålsbestämda medel”.
Denna ruta ska på ett tydligt sätt redovisa de under
året insamlade medel som ändamålsbestämts och de
medel som under året kostnadsförts. Med kvarstående belopp för året avses det belopp som förs till
balanserat resultat.
Immateriella anläggningstillgångar
Till immateriella anläggningstillgångar hör goodwill
och övriga immateriella tillgångar såsom balanserade utgifter för utvecklingskostnader. Immateriella
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Om en tillgångs bokförda värde är högre
än förväntat återvinningsvärde, skrivs tillgången ned
till detta värde.
Goodwill utgörs av det värde med vilket förvärvspriset överstiger marknadsvärdet för de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med ett
företagsförvärv eller inkråmsförvärv. Goodwill skrivs
av linjärt under beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år
Goodwill				5 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När
en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter, som avser
tillgångar som inte delas upp i komponenter, läggs
till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget
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framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Ränta aktiveras på pågående projekt överstigande
200 000 tkr och som förväntas pågå i mer än två år.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad
vid tidpunkten för försäljningen. För försäljning
av fastigheter tillämpas från och med i år försäljningsavtalets undertecknande såsom tidpunkt för
försäljningen och inte som tidigare tillträdesdagen.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs
inte av. Linjär avskrivningsmetod tillämpas.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark
Avskrives ej
Markanläggning
25 år
Stomme, inkl grund
100 år
Stomkomplettering
50 år
Yttre ytskikt (tak, fasad, fönster)
30-40 år
Inre ytskick (golv, väggar, innertak)
30 år
Installationer (el, rör, ventilation, hiss)
30 år
Vitvaror
10 år
Avskrivning kontraktstid
Hyresgästanpassningar
Maskiner och inventarier
3-10 år
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1. En finansiell tillgång redovisas i balansräkningen när Ersta diakoni blir part
i det finansiella intrumentets avtalsmässiga villkor.
Borttagande av en finansiell tillgång från balansräkningen sker när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats.
Finansiella anläggningstillgångar utgörs av aktier
och andelar. Dessa värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet beaktas i det initiala anskaffningsvärdet.
Vid efterföljande redovisningstillfällen redovisas de
finansiella anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar
och tillägg för eventuella uppskrivningar. En nedskrivning beaktas om värdet har minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där föreningen är leasetagare
redovisas som operationella leasingavgifter. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden. Samtliga leasingavtal där föreningen är leasegivare redovisas som operationella
leasingintäkter. Leasingintäkten redovisas som en
intäkt linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
För homogena varugrupper tillämpas kollektiv
värdering.
Fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör
omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Skattefordringar och skatteskulder
Nettot mellan inbetald F-skatt och årets inkomstskatt, årets upplupna fastighetsskatt, löneskatt samt
avkastningsskatt, redovisas under skattefordringar
respektive skatteskulder.
Kassa/Bank
Tillgodohavanden i kassa och bank värderas till
verkligt värde.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder ska värderas till det högsta av
anskaffningsvärdet och vad det kostar att reglera
skulden eller att någon annan tar över den.
Avsättningar
Avsättningar är sådana förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst,
men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de
ska infrias. Avsättningar kan endast mätas genom
uppskattningar och bedömningar. Pensionsavsättningen är beräknad av KPA.
Säkring av ränterisk
Ersta diakoni tillämpar säkringsredovisning med avseende på säkring av ränterisk. Ränteswappar ingås
som säkrar risken för förändringar i framtida räntebetalningar på lån till rörlig ränta. Det föreligger

en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet
och den säkrade posten som överensstämmer med
Ersta diakonis mål för riskhantering. Effektivitet
mäts med beaktande av kritiska villkor i ränteswapparna jämfört med lånen. Säkringsrelationen förväntas vara effektiv under den period som säkringen
har identifierats för. Orealiserade värdeförändringar
på säkringsinstrumentet och den säkrade posten
som är hänförliga till den säkrade risken, redovisas
inte, givet att kraven för säkringsredovisning uppfylls. Vid säkring av ränterisk redovisas den erlagda
respektive erhållna räntan på säkringsinstrumentet
i samma period som den då räntan på den säkrade
posten redovisas, dvs. de realiserade värdeförändringarna redovisas i samma period i resultatet.
Finansiella skulder
Finansiella skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 i BFNAR 2012:1. En finansiell skuld redovisas
i balansräkningen när Ersta diakoni blir part i det
finansiella intrumentets avtalsmässiga villkor. Borttagande av en finansiell skuld från balansräkningen
sker när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört. Finansiella skulder värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Transaktionsutgifter som är
hänförliga till upptagande av lånet justerar skuldens
anskaffningsvärde och periodiseras som en del i
lånets räntekostnad enligt effektivitetsräntemetoden.

Av- och nedskrivningar i förhållande till verksamhetens kostnader
Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är
av- och nedskrivningar.
NOT 2
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

I januari 2020 avyttrades 15 % av aktierna i Ersta
Sköndal Bräcke Högskola AB. Stockholms Sjukhem
går in som ny delägare i högskolan som därmed
får fyra ägare: Ersta diakoni, Stora Sköndal, Bräcke
Diakoni och Stockholms sjukhem som äger lika
stora andelar vardera, 25 procent. Det bokförda
värdet på andelarna är den 31 december 6 750 Tkr.
Efter försäljningen uppgår det bokförda värdet till
4 219 Tkr.
Ersta diakoni öppnade i februari 2020 ett nytt
vård- och omsorgsboende i Farsta, Ersta Lydiahemmet. Boendet har 54 lägenheter.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående
arbeten i procent av kortfristiga skulder. Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga.
Skuldsättningsgrad
Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital. Skuldsättningsgraden är ett mått på hur mycket skulder
föreningen har i förhållande till det egna kapitalet.
Personalkostnader i förhållande till verksamhetens
kostnader
Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är
personalkostnader.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
2019

2018

Sjukvårdsintäkter

503 941

584 219

Intäkter från sociala verksamheter

508 087

444 237

Fastighets- och konferensintäkter

62 219

61 131

NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN

Intäkter från övriga verksamheter

14 993

16 114

1 089 240

1 105 701

NOT 4 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2019

2018

52 702

52 631

35 944

57 115

100 421

103 745

189 066

213 491

2019

2018

282

299

17 554

5 039

17 836

5 338

2019

2018

2 727

9 271

31 559

22 236

34 287

31 507

De operationella leasingavgifterna utgörs av uthyrning bostäder och lokaler.

NOT 5 ERHÅLLNA GÅVOR

Kollekter
Övriga gåvogivare

NOT 6 ERHÅLLNA BIDRAG

Bidrag från stat och kommun
Bidrag från stiftelser och övriga
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NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2019

2018

104 951

3 294

0

29

I övriga rörelseintäkter ingår nedanstående poster av engångskaraktär
Försäljning av fastighet
Försäljning av verksamhet
Försäljning av inventarier

NOT 8

0

174

104 951

3 498

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 44 441 Tkr. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2019

2018

54 004

41 861

Senare än ett år men inom fem år

187 659

140 075

Senare än fem år

304 078

244 747

545 741

426 683

Inom ett år

De operationella leasingavgifterna utgörs av hyrda lokaler, bilar och inventarier.

NOT 9

ARVODE TILL REVISORER

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2019

2018

423

547

423

547

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
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NOT 10 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2019

2018

1 090

1 124

228

223

1 318

1 347

-2 049

-2 005

-570 281

-560 918

-572 330

-562 923

-418

-485

Medelantal anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda

-49 430

-44 342

-190 487

-187 854

-240 335

-232 681

-812 665

-795 604

Andel kvinnor i styrelsen

60 %

70 %

Andel män i styrelsen

40 %

30 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

55 %

67 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

45 %

33 %

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Avtal om avångsvederlag
För föreningens direktor gäller ömsesidig uppsägningstid om 3 månader för vardera parten. Vid uppsägning
från Ersta diakonis sida har direktorn rätt till, utöver ovan nämnda uppsägningstid, 12 månaders avgångsvederlag
räknat på den fasta årslönen. Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning bereds
av ersättningsutskottet och beslut fattas av styrelsen.

NOT 11 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2019
Erhållna utdelningar
Nedskrivningar
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2018

14 000

5 000

-14 000

-11 171

0

-6 171

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2019

2018

Aktuell skatt

-1 347

-1 165

Uppskjuten skatt

-1 177

117

Skatt på årets resultat

-2 524

-919

Redovisat resultat före skatt

59 711

5 583

-12 778

-1 228

Skatt på årets resultat

Justering avseende tidigare år

Skatt enligt gällande skattesats (21,40)

129

Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktig verksamhet

-1 358
10 254

Justering avseende skatter föregående år

129

Förändring skattesats
Redovisad skattekostnad

NOT 13

1 165
373

-2 524

-919

2019-12-31

2018-12-31

16 883

15 722

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

738

1 160

17 621

16 882

-13 304

-10 729

-2 366

-2 575

Utgående avskrivningar

-15 670

-13 304

Utgående bokfört värde

1 951

3 578
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NOT 14 GOODWILL

Ingående anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

10 067

8 832

Aktiverade utgifter, inköp

2 424

Försäljningar och utrangeringar

-1 189

Utgående anskaffningsvärden

10 067

10 067

Ingående avskrivningar

-2 716

-1 186

Försäljningar och utrangeringar

238

Årets avskrivningar

-2 013

-1 769

Utgående avskrivningar

-4 730

-2 717

Utgående bokfört värde

5 337

7 350
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NOT 15 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar från pågående nyanläggning
Utgående anskaffningsvärden
Ingående bidrag

2019-12-31

2018-12-31

1 054 755

1 012 572

12 547

79 789

-136 672

-66 334

6 839

28 728

937 469

1 054 755

-7 972

Årets bidrag
Utgående bidrag

Netto anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

0
-7 972

-7 972

-7 972

929 497

1 046 783

-438 507

-448 843

39 476

42 446

-31 887

-32 110

Utgående avskrivningar

-430 918

-438 507

Ingående nedskrivningar

-184 027

-193 262

14 227

9 235

-169 800

-184 027

328 779

424 249

Årets avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar
Utgående nedskrivningar

Utgående bokfört värde

Några av föreningens byggnader är bostadshus som innehas för långsiktig uthyrning till privatpersoner. Fastigheten klassificeras
därför som förvaltningsfastighet, men utgör en oväsentlig del av beståndet varför särredovisning av förvaltningsfastighet ej görs.
Marknadsvärdet för fastigheterna bedöms till 1 894 050 Tkr vid värdetidpunkten 2019-12-31. Marknadsvärderingen utfördes av
ett externt företag och baserades på en kombination av två metoder; ortsprismetoden och avkastningsmetoden.
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NOT 16 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

2019-12-31

2018-12-31

268 461

254 351

21 528

20 600

-273

-6 792

289 716

268 461

-108 074

-98 394

-11 381

-10 170

Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående bidrag
Årets bidrag

302

Försäljningar och utrangeringar

490

Utgående bidrag

-119 455

-108 074

Netto anskaffningsvärde

170 261

160 388

-132 273

-125 074

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

245

5 383

-11 410

-12 582

Utgående avskrivningar

-143 438

-132 273

Utgående bokfört värde

26 822

28 114

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

208 572

136 894

Inköp

153 212

100 708

Årets avskrivningar

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Försäljningar och utrangeringar

-4 408

Omklassificeringar till byggnader och mark

-6 839

Omklassificering till maskiner och inventarier

-28 728
-302

Utgående anskaffningsvärden

350 537

208 572

Utgående bokfört värde

350 537

208 572
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NOT 18 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

53 329

53 329

Utgående anskaffningsvärden

53 329

53 329

Ingående nedskrivningar

-36 171

-25 000

Årets nedskrivningar

-14 000

-11 171

Utgående nedskrivningar

-50 171

-36 171

3 158

17 158

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

6 750

6 750

Utgående anskaffningsvärden

6 750

6 750

Utgående bokfört värde

6 750

6 750

Utgående bokfört värde

Ersta diakoni AB, org.nr. 556542-3752,, säte Stockholm
Röstandel

100 %

Kapitalandel

100 %

Antal andelar

200 000 st

Eget kapital

3 324 Tkr (17 158 Tkr)

Resultat

166 Tkr (1 022 Tkr)

NOT 19 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB,
org.nr. 556688-5280, säte Stockholm
Röstandel

40 %

Kapitalandel

40 %

Antal andelar

15 000 st

Eget kapital

35 719 Tkr (31 257 Tkr)

Resultat

9 462 Tkr (2 908 Tkr)
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NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019-12-31
Upplupna vårdintäkter

2018-12-31

547

735

10 876

6 827

Förutbetalda lokalhyror

9 232

8 899

Ej rekvirerade investeringsbidrag

5 810

6 964

560

521

Upplupna omsorgsintäkter

Förutbetald försäkringspremie
Upplupen kvalitet och miljöintäkt
Förutbetalda licensavgifter
Förutbetald kreditavgift
Upplupen intäkt fastighetsförsäljning

0

376

2 355

3 088

198

198

203 920

Förutbetald finansieringskostnad

1 360

1 814

Förutbetalda investeringar utrustning

5 156

0

Övriga poster

5 382

5 808

245 397

35 230

2019-12-31

2018-12-31

21

21

NOT 21 LIKVIDA MEDEL

Kassamedel
Banktillgodohavanden

190 498

330 325

190 519

330 346

2019-12-31

2018-12-31

-1 533

-2 248

477

1 228

14 726

-550

671

944

Beviljad checkräkningskredit finns på 100 000 Tkr.

NOT 22 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Årets förändring för utnyttjande respektive erhållna
ändamålsbestämda medel inom:
Sjukvårdens verksamheter
Sociala verksamheter
Forskning
Hjälpfonden
Diakonkåren
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-105

-20

14 236

-646

NOT 23 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET
2019-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst

345 461

Årets vinst

57 187
402 649

Disponeras så att i ny räkning överföres

402 649
402 649

NOT 24 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
2019-12-31

2018-12-31

16 321

10 378

Avsättning för uppskjuten skatt

6 662

5 485

Avsättning för hyresåtaganden

18 000

0

40 982

15 863

2019-12-31

2018-12-31

402 044

402 044

402 044

402 044

Avsättning för pensioner KPA

NOT 25 LÅNGFRISTIG SKULD TILL KREDITINSTITUT

Skulder som förfaller till betalning inom 1-5 år
efter balansdagen

Ersta diakoni tillämpar säkringsredovisning med avseende på säkring av ränterisk. Ränteswappar ingås som
säkrar risken för förändringar i framtida räntebetalningar på lån med rörlig ränta. Nominellt belopp på lånen
uppgår till totalt 402 044 Tkr. I samtliga ränteswappar erhåller Ersta diakoni rörlig ränta Stibor 3m och
betalar fast ränta. Per balansdagen finns följande derivatinstrument:
Säkringsinstrument

Nominellt
belopp (tkr)

Startdag

Slutdag

Referensränta

Bokfört värde

Verkligt värde

Ränteswapp

202 044

2018-01-16

2020-05-31

STIBOR 3M

0

2 373

Ränteswapp

400 000

2020-06-01

2025-06-01

STIBOR 3M

0

-14 039

Beviljad kredit är 1 553 000 Tkr. I låneavtalet finns finansiella krav på räntetäckningsgrad, marknadsvärde
på fastigheter i förhållande till lån samt på projektkostnader i förhållande till lån.
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NOT 26 SKATTESKULDER

Inkomstskatt/Inbetald F-skatt
Årets skatt
Upplupen löne-, avkastnings- och fastighetsskatt

2019-12-31

2018-12-31

-12 834

-12 834

1 347

1 165

14 400

12 248

2 913

579

2019-12-31

2018-12-31

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Förutbetalda forskningsbidrag

2 159

2 158

Förutbetalda övriga bidrag

8 820

15 703

Upplupna löner, semester, komp- och övertidsskulder

49 680

44 042

Upplupna sociala avgifter

24 786

23 923

Upplupna räntekostnader

1 529

1 684

Övriga poster

9 106

29 827

96 080

117 337

2019-12-31

2018-12-31

1 353 000

1 353 000

1 353 000

1 353 000

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER

För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
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Stockholm 9/3 2020

Lena Adelsohn Liljeroth
Kenneth Bengtsson 		
Ordförande			

Lisbeth Gustafsson		

Jan-Håkan Hansson

Ulla Litzén			

Magnus Nilsson

Filippa Nyberg			

Lotta Persson

Anders Röstin			

Elin Santell

Vår revisionsberättelse har lämnats Stockholm 23/3 2020
Ernst & Young AB

Mikael Sjölander				Christer Engelhardt
Auktoriserad revisor			
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ersta Diakonisällskap, org.nr 802000–6717

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Ersta Diakonisällskap för år 2019. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 24–48 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen
består av hållbarhetsredovisning (men innefattar
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och direktorns ansvar
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och direktorn ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och direktorn för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och direktorn avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
De auktoriserade revisorernas ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•

•

•

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsen och direktorns uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och direktorn använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser så-
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dana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
•

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen och direktorn om
bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsen och direktorns förvaltning av Ersta Diakonisällskap för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar
styrelsen ledamöter och direktorns ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi
som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 23/3 2020
Ernst & Young AB

Mikael Sjölander
Autoriserad revisor		

Christer Engelhardt
Förtroendevald revisor

Styrelsens och direktorns ansvar
Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller direktorn i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade
revisorernas professionella bedömning och övriga
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i
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Styrelse och ledning
STYRELSE 2019
Kenneth Bengtsson, Ordförande.
Direktör, född 1961.
Invald i styrelsen år: 2013.
Andra uppdrag: Ordförande i Clas Ohlson AB,
Mio Möbler AB, Systembolaget, World Childhood
Foundation, Lyko AB, Envirotainer AB och Diaverum
AB. Ledamot i Herenco AB och Synsam AB

Anders Röstin
Partner och ordförande Six Year Plan AB, född 1967
Invald i styrelsen år: 2018
Andra uppdrag: nej
Elin Santell
Diakon, stiftelsehandläggare och föreläsare, född 1981.
Invald i styrelsen år: 2013.
Andra uppdrag: nej

Lena Adelsohn Liljeroth
Fd. kultur- och idrottsminister, född 1955.
Invald i styrelsen år: 2015.
Andra uppdrag: Ledamot Postkodstiftelsen, Strömma
Turism & Sjöfart, Insynsrådet för Svenska Institutet
samt Emerichfonden

LEDANDE BEFATTNINGAR 2019-12

Lisbeth Gustafsson
Socionom, född 1947.
Invald i styrelsen år: 2010.
Andra uppdrag: Lekmannarevisorssuppleant i Alecta AB

Ann-Sofi Wetterstrand
Socialchef

Jan-Håkan Hansson
Docent, född 1948.
Invald i styrelsen år: 2014.
Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Linköpings
Universitet
Ulla Litzén
Civilekonom och MBA, född 1956.
Invald i styrelsen år: 2013.
Andra uppdrag: Ledamot i Husqvarna AB, Epiroc AB,
NCC AB, Ratos AB samt Electrolux AB
Magnus Nilsson
Civilekonom, född 1955
Invald i styrelsen år: 2019
Andra uppdrag: Ordförande i IZettle AB, CM Nilsson
Holding AB och till CM Holding AB associerade bolag.
Filippa Nyberg
Chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset.
Medicinsk rådgivare LÖF (landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag), född 1958.
Invald i styrelsen år: 2016.
Andra uppdrag: Ordförande i Uppsala Monitoring
Centre samt SIDI (stiftelsen för Drug Informatics)
Lotta Persson
Socionom, född 1949.
Invald i styrelsen år: 2009.
Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Socialpolitisk
Förening
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Stefan Nilsson
Direktor

Jan-Åke Zetterström
Sjukhuschef
Jemima Bentham
Chef Ersta kyrka
Mats Hagner
IT-chef
Alicja Korszunowa
Tf kvalitets- och hållbarhetschef
Helena Ruhmén
Kommunikations- och marknadschef
Pernilla Sturve
HR-chef
Lisa Tamleth
Inköpschef
Peter Westhammar
Tf fastighetschef
Christian Ödman
Ekonomichef
Vakant fr o m 2019-12-01
Insamlingschef

l

Organisation
ÅRSMÖTE

VALBEREDNING

STYRELSE

DIREKTOR
STÖDFUNKTIONER
• Ekonomi

ERSTA SKÖNDAL BRÄCKE
HÖGSKOLA AB
(40%)

• HR/Lön
• Kommunikation och Marknad
• IT
• Inköp
• Insamling

PROJEKT ERSTA NYA
SJUKHUS

• Kvalitet

Ersta sjukhus

Ersta socialt arbete

Ersta kyrka

Ersta fastigheter

• Kirurgi och anestesi

• Äldreboende och
dagverksamhet

• Oblatbageri

• Hotell & konferens

• Museum

• Förvaltning

• Medicin
• Hospice
• Röntgen
• Aktiv fysioterapi

• Individ- och
familjeomsorg
• Hemtjänst

• Restaurang &
festvåning

• LSS

• Forskning
• Vårdcentral
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Du kan också hjälpa till.
När du ger en gåva till Ersta diakoni bidrar du till att fler människor får möjlighet att bearbeta
trauman, läka i en trygg miljö och att de får den vård, omtanke och professionella bemötande
de har rätt till.
Gåvomedel är viktiga tillskott för att Ersta diakoni ska kunna bedriva den högkvalitativa vård och
omsorg som organisationen står för, och de är helt avgörande för våra verksamheter som täcker
ett behov där samhällets resurser inte räcker till.

Enkla sätt att ge:
Bli månadsgivare och stöd hela Ersta diakonis verksamhet. Dina pengar kommer att användas
där de bäst behövs.
SWISHA valfritt belopp till 900 05 48.
SMS:a ”ERSTA” TILL 72980 så skänker du 100 kronor.
Ge bort din aktieutdelning, testamentera eller uppmärksamma någon med en minnesgåva
eller högtidsgåva.
Eller kontakta oss för att diskutera hur du kan bidra på bästa sätt. Telefon 08-714 60 94,
e-post donation@erstadiakoni.se
Insamlingsverksamheten har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Ersta diakoni
Box 4619, 116 91 Stockholm
Telefon 08-714 61 00
www.erstadiakoni.se
PG 90 00 54-8 • BG 900-0548

