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Igår

Marie Cederschiöld
Den 20 november 2015 var det 200 år
sedan Marie Cederschiöld, Ersta diakonis
första föreståndarinna, föddes.
Våren 1851 blev den då 35-åriga Marie
Cederschiöld den första föreståndarinnan för
den Svenska diakonissanstalten (som senare
blev Ersta diakonisällskap). Hon öppnade
ett sjukhus på Kungsholmen, som blev föregångaren till dagens Ersta sjukhus. Marie
Cederschiöld var också med och byggde upp
både sjuksköterskeutbildningen och diakonutbildningen i Sverige.

4

Ersta diakoni – Årsredovisning 2015

Ersta diakoni – Årsredovisning 2015

5

Ersta nya sjukhus.
Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice.

Ersta Hannahemmet.

Ältadalen, Nacka.

Idag
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Ersta diakoni växer! Under året har vi startat flera nya verksamheter. Ersta Hannahemmet är ett nytt finsk-svenskt äldreboende i Råcksta. Vi har också tagit över en
verksamhet för personer med demenssjukdom i Skarpnäck och öppnat vårt första boende
för ensamkommande barn på flykt, Ersta Lukasgården. I oktober kunde vårt barn- och
ungdomshospice, Lilla Erstagården, flytta in i helt nya och specialanpassade lokaler.
Här har vi möjlighet att ta emot fler barn och deras familjer.

Imorgon

Planeringen för ett nytt Ersta sjukhus går framåt. Under året har flera
viktiga pusselbitar fallit på plats och vi räknar med att kunna ta emot
våra första patienter i det nya sjukhuset under 2020. Det planeras också
för fler nybyggen, i Nacka ska 54 nya lägenheter anpassade för äldre
med vårdbehov byggas. Ledorden för nybygget är trygghet, trivsel och
hemkänsla och boendet ska stå klart för inflyttning under 2018.
Ersta diakoni – Årsredovisning 2015
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Ersta sjukhus
Ersta sjukhus är Sveriges största icke vinstsyftande sjukhus
för planerad vård. Vi vill hjälpa fler och arbetar ständigt med
att erbjuda bästa möjliga specialistvård för våra patienter.

Forskning och utveckling
Ersta sjukhus har verkat sedan 1851, men även
om vi har en lång historia fokuserar vi alltid på
framtiden och anammar framtidens tekniker.
Genom att delta i forskning och utbildning tar
vi ansvar för att sjukvården ska fortsätta ut
vecklas och kunna hjälpa fler. Under året har
workshops hållits på Ersta kirurgklinik där
obesitask iruger från hela världen samlats för att
lära sig mer om hur kirurgerna på Ersta sjukhus
arbetar. En operation från Ersta sjukhus live
sändes också på European Society for Diseases
of the Esophagus (ESDE) i november.
Medicinkliniken har länge bedrivit f orskning
inom IBD (inflammatoriska tarmsjukdomar)
och har under året ytterligare utökat sin
forskningsverksamhet. Även på Ersta sjukhus
psykiatriska klinik, som har ett särskilt uppdrag
att vårda sjukvårdspersonal, bedriver vi
forskning. Forskningen fokuserar på stress och
stressrelaterad ohälsa och under året har k liniken

arbetat med skräddarsydda behandlings
modeller där olika typer av terapi kombineras
efter patientens behov.
Tack vare insamlade medel har Ersta sjukhus
under året kunnat satsa lite extra på verksam
heten för personer som lever i hemlöshet. Det
har vi gjort 
genom att 
utöka vår tand
läkar
mottagning på Pelarbacken, Ersta sjukhus
mottagning för hemlösa personer. Vi har också
haft m
 öjlighet att hjälpa på andra sätt, behovet
av hjälp till människor på flykt har varit stort
och Ersta sjukhus har, tillsammans med Röda
korset, bland annat skänkt utrustning till

transitboenden.
Under året har vi kommit närmare ett nytt
Ersta sjukhus. I november 2015 antog Stockholms stad den nya detaljplanen för Ersta
diakoni. Som planen ser ut nu kommer E
 rsta
nya sjukhus att ta emot sin första patient i de
nya lokalerna i slutet av 2020.

2020
Hög kvalitet
Att Ersta sjukhus uppskattas av våra patienter
syns i de kvalitetsundersökningar och patientnöjdhetsmätningar vi deltar i. Mätningar görs
kontinuerligt och Ersta sjukhus får återkommande
höga betyg. Den viktigaste delen i att kunna ge
våra patienter bästa möjliga vård är förstås våra
medarbetare. Vi är därför extra nöjda över att
våra medarbetarundersökningar visar bra resultat
och att så många av våra medarbetare är stolta
över att a rbeta på Ersta sjukhus.
Vi utveckar våra kliniker
Vi arbetar ständigt med att utveckla Ersta
sjukhus och en av satsningarna under året är ny
utrustning till flera av våra kliniker. Magnet
kameran på röntgenkliniken har uppdaterats
vilket stärker Ersta sjukhus som en aktör med en
av Stockholms modernaste röntgenkliniker med
ett brett s pektrum av undersökningar.
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Intensivvård
På vår intensivvårdsavdelning har vi under 2015
tagit emot fler patienter från andra sjukhus än
någonsin tidigare. Andra sjukhus i Stockholmsområdet drar ned på antalet platser under
sommaren, det gör inte vi. Ersta sjukhus erbjuder
intensivvård även under sommarmånaderna och
kan på så sätt hjälpa många patienter som annars
hade behövt vänta på operation.
Lilla Erstagården
På Lilla Erstagården, vårt barn- och ungdomshospice, får svårt sjuka barn och deras familjer
möjlighet att leva så vanligt som möjligt och
samtidigt ha tillgång till kvalificerad vård dygnet
runt. I slutet av året flyttade Lilla Erstagården in
i nya, specialanpassade lokaler. De nya lokalerna
gör att vi, förutom att erbjuda våra patienter
mer, också kan utöka verksamheten och ta emot
fler barn.

2020 beräknas Ersta nya sjukhus
kunna ta emot den första patienten.

94,7%
I senaste patientundersökningen
på Pelarbacken, Ersta diakonis
öppenvårdsmottagning för
hemlösa personer, svarar 94,7%
att de skulle rekommendera
mottagningen till någon annan.
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Ersta socialt arbete
Ersta socialt arbete har under året arbetat intensivt
med att uppfylla Ersta diakonis vision om att hjälpa
människor i utsatta livssituationer.

Vi har öppnat fler verksamheter inom både
ä ldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Tack vare våra nya verksamheter har vi under
2015 ökat vår omsättning med 32 miljoner
kronor och vår personalstyrka har ökat med 28
månadsanställda.
Äldreomsorg
Under året har Ersta diakoni vunnit flera
upphandlingar. I november tog vi över driften
av en dagverksamhet för personer med demens
sjukdom. Verksamheten har 30 platser och ligger
vackert beläget i Skarpnäck utanför Stockholm.
Ersta diakoni vann dessutom en upphandling i
Nacka kommun. Här kommer vi, tillsammans
med ett fastighetsbolag, att bygga ett helt nytt
äldreboende.
Hemkänsla, trygghet och trivsel är ledorden
för det nya boendet som beräknas vara klart för
inflyttning under 2018.
”Akademiskt äldreboende”
Ersta diakoni har över 140 års erfarenhet av
äldreomsorg och vi vill ständigt utveckla och
förbättra oss. Under året har vi påbörjat ett
samarbete omkring vad vi kallar ”akademiskt
äldreboende” tillsammans med Ersta Sköndal
högskolas institutioner för socialvetenskap och
vårdvetenskap. Syftet är att ta tillvara den
a kademiska kunskap som finns inom högskolan
och omsätta den praktiskt i Ersta diakonis äldreboenden.
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Ersta Hannahemmet
I oktober slog vi upp portarna till Ersta Hannahemmet, ett modernt äldreboende med finsksvensk inriktning. Boendet välkomnar alla
nationaliteter men har finskspråkig personal och
inspiration till inredning, aktiviteter, mat och
traditioner har hämtats från Finland. Hannahemmet har 54 platser.
Demensverksamhet
Under året har efterfrågan på platser för
demenssjuka i Stockholmsområdet varit stor.
Vårt äldreboende i Enskededalen, Ersta
Mariahemmet, har under året mött det ökade
behovet genom att omfördela sina platser. En
avdelning med somatisk vård, som efterfrågan
är mindre på, gjordes om till en avdelning för
demenssjuka och på så vis har Mariahemmet
kunnat ta emot fler personer med demens
sjukdom. Totalt har Mariahemmet 83 platser.
Individ- och familjeomsorg
Ersta Vändpunkten arbetar med anhöriga som
lever i eller har vuxit upp i familjer med
missbruk. Under 2015 har en helt ny grupp
verksamhet för barn i åldrarna 4-6 år och deras
föräldrar startats. Trots att det är viktigt att barn
som växer upp i familjer med missbruk får hjälp
så tidigt som möjligt så finns det väldigt få
verksamheter i Sverige som vänder sig till barn i
förskoleåldern och deras familjer. Här såg Ersta
Vändpunkten ett behov och en lucka att fylla.

Ersta Flickhem
På Ersta Flickhem har Linköpings universitet,
med professor Carl-Göran Svedin och doktor
Linda Jonsson i spetsen, startat ett tvåårigt

forskningsprojekt med syftet att utvärdera, ut
veckla och förbättra verksamheten.
Ersta Lukasgården
I augusti öppnade Ersta diakoni sitt första
H VB-hem för ensamkommande barn på flykt.

Boendet är planerat att ha 30 platser och de första
10 ungdomarna flyttade in i augusti. Y
 tterligare 10
ungdomar flyttade in i september och de resterande
10 platserna är planerade att beläggas i februari
2016. Boendet är i första hand ett boende för asylsökande ungdomar men de ungdomar som får
perma

nent uppehålls
tillstånd har möjlighet att
bo kvar. Ungdomarna kommer främst ifrån
A fghanistan, Eritrea och Syrien. I nriktningen på
Erstas boenden för ensam
kommande barn är
”aktivt medborgarskap” som innebär att ung

domarna får stöttning i att i så stor utsträckning
som m
 öjligt ta k ommandot över sina egna liv. De
får till exempel extra pedagoger till hjälp i
skolarbetet och att när det är dags att komma ut
på praktikplats har vi upparbetat samarbete med
flera olika arbetsgivare.
Skyddat boende
Under 2015 har vårt nya skyddade boende för
kvinnor och barn färdigställts. Verksamheten
kommer inte bara få nya lokaler utan också u
 tökas
från 5 till 8 platser för kvinnor och från 10 till 16
platser för barn. Inflyttning är planerad till början
av 2016.

455
16
140

455 barn, unga och vuxna
har fått hjälp hos Ersta
Vändpunkten.

16 barn får plats på vårt
nya skyddade boende.

I över 140 år har
Ersta diakoni bedrivit
äldreomsorg.
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Ersta fastigheter
Ersta fastigheter har som mål att ha nöjda hyresgäster,
välskötta fastigheter och medarbetare som trivs och utvecklas.
Vårt fastighetsbestånd består av byggnader från flera sekel
som ska vara funktionella in i framtiden.
Ersta fastigheter äger och förvaltar cirka 75 000
m2 inklusive 300 bostäder. Vi hyr ut bostäder
till personal och studenter och lämnar även
lägenheter till bostadsförmedlingens kö. Större
delen av våra lokaler används för egen verksamhet.
Under 2015 har Ersta fastigheter utvecklat
organisationen för att vi än mer professionellt
och kostnadseffektivt ska bedriva fastighets
förvaltning, drift och service i våra lokaler och
bostäder. Vi driver projekt för underhåll, tilloch nybyggnad i egen regi och under året har
flera av våra verksamheter flyttat in i nya lokaler.
Ersta nya sjukhus
Ersta diakoni har under de senaste åren projekterat för ett nytt sjukhus på Erstaklippan på
Södermalm i Stockholm. Under 2015 har ett
flertal viktiga pusselbitar fallit på plats. Stockholms stad har utan reservationer antagit detaljplanen, en ny projektchef har anställts och mark
har förvärvats från staden.
Nu finns förutsättningar för att Stockholm
snart ska ha ett innerstadsjukhus där Ersta
diakoni kan fortsätta att driva högspecialiserad
vård. Arbete pågår nu med att utveckla och
planera för det nya sjukhuset i nära samarbete
med sjukhusets verksamheter. Ersta nya sjukhus
kommer att kunna ta emot sin första patient i de
nya lokalerna i december 2020.
Lilla Erstagården – nybyggda lokaler för
barnhospicevård
Under 2015 har vi färdigställt nya lokaler för
Nordens första barnhospice, Lilla Erstagården.
Flytten är klar och H.M. Drottning Silvia
inviger lokalerna i februari 2016. Lilla Ersta
gården l igger i vackra Hästhagen i Nacka. Byggnadens arkitektur speglar verksamheten och ger
möjlighet till avskildhet för respektive familj,
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men hålls samtidigt samman av ett gemensamt
hjärta. I huset finns ett upplevelserum, ett kapell
och ett spa med utsikt över Järla sjö. Stockholms
läns landsting har tecknat ett 10-årigt hyresavtal
för husets 1 800 kvadratmeter.
Lukasgården – hem för ensamkommande
barn och ungdomar på flykt
Med kort varsel fick Ersta diakoni frågan från
Nacka kommun om vi var villiga att vara med
och ta ansvar för de ensamkommande barn och
ungdomar som Nacka lovat att ta emot. I och
med att Ersta hade möjlighet att i vakanta
lokaler iordningställa boende – tackade vi ja.
Nu bor ett 20-tal barn och ungdomar hos oss.
Under första kvartalet 2016 tar vi emot ytter
ligare 10 ungdomar. Totalt kommer cirka 2 000
m2 att disponeras för verksamheten.
Fler lokaler i egna fastigheter
Tidigare bostäder blir del av Ersta Fristads nya
utökade verksamhet. I samband med ett stambyte och större renovering har vi skräddarsytt
ett boende för utsatta kvinnor. Åtta egna lägenheter med tillgång till gemensamhetslokaler står
klara och det finns möjlighet att utöka med fler
lägenheter så att verksamheten kan växa.
Fastighetsutveckling
Ersta fastigheter stöttar våra kärnverksamheters
expansionsmål. I februari skickade Ersta fastigheter in en ansökan om planbesked för en av
våra fastigheter i Nacka. Under hösten fick vi ett
beviljat planbesked. I planansökan finns det
med att bygga ett nytt äldreboende om 81
platser, en förskola med 6 avdelningar samt en
möjlighet till ytterligare byggrätter.

Fastighetsunderhåll
Ett viktigt mål är att behålla och öka ägda fastigheters
värde. Fastighetsunderhåll är en viktig del i förvaltningen. Under 2015 har vi bland mycket annat jobbat
med stambyten, takåtgärder, renovering av balkonger
och putsat fasader.
Energi och miljö
Ersta diakonis hållbarhetsarbete syftar till effektiv
energianvändning, hållbara materialval och effektiv
avfallshantering.
Hotell och konferens
Vår hotell- och konferensanläggning har som t idigare
år haft en stor efterfrågan och är en populär innerstads
aktör med hög service och mycket hjärta. Hotell- och
konferensverksamheten bidrar till Ersta diakoni både
ekonomiskt och som en sammanhållande kraft i
organisationen.
Verksamheten drivs i lokaler från sent 1800-tal
och under 2015 har vi haft cirka 3 5 000 konferens
gäster. Vår hotellverksamhet har ökat sin beläggning
med 14 procent vilket innebär att 5 421 personer övernattat hos oss.

35 000
besökande konferensgäster under året.

300

bostäder förvaltas av
Ersta fastigheter.

1700
De äldsta byggnaderna
i vårt fastighetsbestånd
är från 1700-talet.
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Ersta kyrka
I utsatta situationer väcks ofta existentiella frågor och andliga
funderingar. Vikten av att möta dessa behov har funnits med
som en röd tråd inom Ersta diakoni ända sedan grundandet.
Idag är det en självklar del av vår värdegrund, att vi ska se och
möta människor där de befinner sig. Vi ser människan som en
helhet av kropp, själ och ande med olika fysiska, psykiska, sociala
och existentiella behov där alla delar är beroende av varandra.

Samtal med patienter och boende
Vi har under året metodiskt arbetat med ökad
tillgänglighet för att fånga upp och möta behov
av själavård och stödsamtal på sjukhuset och i
våra sociala verksamheter. Det har lett till att vi
mer än fördubblat antalet samtal med patienter
och boende från drygt 500 till 1 370.
Samtalsgrupper kring existentiella frågor
För att ytterligare möta patienternas behov av
att samtala om existentiella frågor, har vi i
samarbete med psykiatriska kliniken, startat en
samtalsgrupp för patienter på den psykiatriska
öppenvårdsavdelningen.
Reflektionsgrupper
Existentiella frågor väcks inte sällan även hos
sjukvårdspersonal i mötet med patienter. Under
året har vi startat vad vi kallar reflektionsgrupper
som är ett komplement och tidvis alternativ till
handledning. Dessa reflektionsgrupper tar sin
utgångspunkt i de frågeställningar som väcks i
mötet med patienter. Sådana grupper finns idag
på hospice och kommer att starta på ASIH
(avancerad sjukvård i hemmet) under 2016.
Musik
Under 2015 har vi arrangerat 15 konserter med
drygt 2 000 besökare i Ersta kyrka. Bland de
gästande musikerna fanns bland andra pianisten
Lars Roos. Vi har ett nytt samarbete med The
Nordic Baroque Band som består av unga
musiker från Danmark och Sverige och som nu
har Ersta kyrka som sin fasta punkt i Sverige. En
nyhet under julen var det program med lyrik
och musik som lockade en stor lyssnarskara och
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fyllde stora salongen på vår Systervåning till
sista plats. Under 2016 kommer vi att föra ut
musiken än mer i våra verksamheter.
Volontärer
Vår ambition har varit att skapa större spridning i
åldrar bland våra volontärer. Genom en extra
satsning har vi nu en grupp med 20 nya
ungdomsvolontärer. En grupp som vi tror

kommer att växa i antal. Ungdomsvolontärerna
har under sommaren och hösten haft en koppling
till Lukasgården, Ersta diakonis boende för
ensamkommande barn på flykt. Vi vill på detta
sätt bidra till integration och skapa kontakt med
svenska ungdomar tidigt efter att man fått sitt
första boende hos oss.
Värdegrund
Ersta kyrka har uppdraget att inspirera till
kunskap om vår värdegrund i Ersta diakonis alla
verksamheter. Under 2015 har vi mött cirka 400
medarbetare, arbetslag och ledningsgrupper. Vi
har talat och lett samtal om hur våra värdeord;
professionalism, tillit och hopp ska vara
vägledande på alla nivåer i vår organisation och
framför allt i det dagliga mötet med alla som
kommer i kontakt med oss.
Inför 2016
Under kommande år kommer vi att jobba med
beredskap för att möta patienter med annan
religiös och kulturell bakgrund. Detta kommer
vi att göra bland annat genom att bjuda in och
föra dialog med företrädare för de vanligast
förekommande religionerna bland våra p
 atienter.
Syftet är att få ett inifrånperspektiv på vad som
är viktigt för vårdpersonal att tänka på.

9400
1 370
1872

Kyrkan har besökts av 9 400 personer i olika typer
av gudstjänster, konserter och övriga arrangemang.

1 370 samtal med patienter och boende.

1872 invigdes Ersta kyrka.
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Ersta insamling
Insamlade medel är ett viktigt tillskott för att Ersta diakoni ska
kunna bedriva den högkvalitativa vård och omsorg som vi vill
kunna erbjuda. Gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag
gör det möjligt att alltid kunna ge lite mer till dem som kommer
till oss och innebär att människor i utsatta livssituationer får
möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den
vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Under 2015 har Ersta sjukhus kunnat investera i
medicinteknisk utrustning tack vare donationer
från bland andra Ruth och Richard Julins
Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse,
vilket har gjort det möjligt att bibehålla en hög
kvalitet i vården. Gåvor från allmänheten har
också till exempel betytt att barn och vuxna
som vårdas på hospice fått en värdig sista tid i
livet med familjen i sin närhet, att flickor som
utsatts för övergrepp och grova brott fått
möjlighet att bygga upp sina liv igen, att barn
och ungdomar till missbrukande föräldrar fått
kunskap och stöd att klara vardagen och att
kvinnor och deras barn som utsatts för våld och
hot fått skydd.
Insamlingsåret 2015
Insamlingsåret 2015 har varit framgångsrikt
med 61 miljoner kronor i insamlade medel.
Under året har 43 större gåvor inkommit, 2 043
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privatpersoner har beslutat sig för att stödja E
 rsta
diakoni på olika sätt/i olika sammanhang och
83 stiftelser har bidragit till verksamheten.
Som exempel på större bidrag kan nämnas
H.M. Drottning Silvias Stiftelse, Care About
The Children, som under året bidragit med 1,5
miljoner kronor till barn- och ungdomshospice
Lilla Erstagården. Det totala bidraget uppgår
till 3 miljoner kronor, fördelat på två år.
Bidraget har gett oss möjlighet att inreda

upplevelserummet, målarverkstaden, köket och
lekrummet i verksamhetens nya lokaler på ett
sätt som bidrar till harmoni och ökad livs
kvalitet för patienterna och deras anhöriga i en
svår situation.
Ett annat exempel är Stiftelsen Anders
Bergendorffs fond för stiftelsen Rödakors

hemmet som bidragit med 1,2 miljoner kronor
till Erstabacken, en slutenvårdsavdelning för
svårt sjuka hemlösa.

När Ersta diakoni under hösten beslutade att
öppna boende för ensamkommande barn på flykt
inkom en privat donation om 1 miljon k ronor till
Ersta Lukasgården. En gåva som bland annat
kommer att ge verksamheten förutsättningar till
ett aktivt integrationsarbete.
De senaste åren har vi sett en positiv utveckling av våra insamlingskampanjer med ökat a ntal
givare och höjd genomsnittsgåva. Under 2015
genomfördes två insamlingskampanjer. Sommarkampanjen samlade in över 110 000 kronor till
Sinnenas hospice, vård för barn och unga i livets
slutskede. Julkampanjen gav 470 000 kronor till
Ersta Pelarbackens speciella tandklinik för hem
lösa personer. Kampanjen togs emot väl av nya
givare, fick god spridning på facebook och Pelarbackens verksamhet uppmärksammades i media.
Till jul
kampanjen 2015 introducerades också
möjligheten att ge en gåva via swish, en kanal som
genast visade sig vara framgångsrik.
Förändringar och förbättringsarbete
Insamlingsavdelningen genomgick stora organisa
toriska förändringar under 2015. En ny insamlingschef anställdes med uppdrag att skapa fler
kontaktytor och tätare relationer med existerande
givare för att utöka Ersta diakonis givarbas. Pia
Watkinson har en lång och gedigen erfarenhet
och har tidigare bland annat byggt upp SOS
Barnbyars insamling från företag, filantroper och
stiftelser. Som ett led i att utveckla och förnya
insamlingsarbetet har 

avdelningen också förstärkts med två nyinrättade tjänster – en för att
utveckla arbetet med stiftelser och en med fokus
på insamlings- och marknadskommunikation.
Därutöver finns sedan tidigare en tjänst för givarservice.
Under hösten har stort fokus legat på att se
över kommunikation, kanaler och gåvoprocesser
för att effektivisera arbetet och för att förbättra
och förenkla för givare.
Inför 2016
Vi ser fram emot ett 2016 då vi i tät dialog med
Ersta diakonis verksamheter och utifrån deras behov säkerställer intäktsbehov. Vi kommer att ha
fortsatt fokus på att förstärka relationerna med
existerande givare både genom personliga möten
och förbättrade rutiner kring gåvoprocessen. Vi
fortsätter också arbetet med att hitta nya vägar för
att nå nya givare och att u
 tveckla våra kampanjer.

Fördelning av
inkomna gåvor
Insamlingsresultatet nedan mäter alla mottagna
gåvor och bidrag som har registrerats från januaridecember 2015 i vår givardatabas.

Inkomna gåvor 2015

		

Belopp i tusen SEK

Stiftelser & organisationer........55 281 092
90,6%
Person........................................ 3 085 086
5,1%
Övrigt...........................................2 641 573
4,3%
–––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––
Totalt	
61 007 781
100%

Ändamål 2015

		

Belopp i tusen SEK

Ersta socialt arbete....................16 588 964 27,2%
Ersta sjukhus..............................33 996 561 55,7%
Forskning.....................................7 578 720 12,4%
Ersta diakoni
(hjälpfonden, kyrka, kåren) .........2 843 536
4,7%
–––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––
TOTALT
61 007 781
100%
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Medarbetare
Ersta diakoni har cirka 900 medarbetare för
delade på verksamhetsområdena sjukhus, socialt
arbete, fastighet, kyrka samt stödfunktioner.
Verksamhetens chefer har det övergripande
ansvaret för att verksamhetens mål uppnås.
Ersta diakoni ska vara en arbetsgivare som
attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.
Vi strävar efter att våra anställda ska fungera
som ambassadörer och sprida bilden av Ersta
diakoni som en attraktiv arbetsgivare. Våra
medarbetare ska följa vår v ärdegrund och vara
motiverade att uppnå organisationens mål. För
att mäta och förbättra detta genomförs årligen

en medarbetarundersökning, där svarsfrekvensen 2015 landade på 80 procent.
Under året har vissa omstruktureringar av
Befintliga verksamheter ägt rum. Glädjande nog
har organisationen berikats med hela tre nya
verksamheter:
- Lukasgården; ett hem för
ensamkommande barn på flykt.
- Hannahemmet/Hannakoti; ett finsk-svenskt
äldreboende beläget i Råcksta.
- En dagverksamhet för personer med
demenssjukdom i Skarpnäck/Enskededalen.

Kvalitetsarbete
Våra kunder, patienter och brukare förväntar sig det
bästa oavsett om det gäller insats, bemötande eller
delaktighet. Våra kontinuerliga mätningar avseende
kund- och patientnöjdhet visar en tydlig positiv trend.
En viktig del av systematiskt förbättringsarbete
är att följa upp, utvärdera och mäta våra insatser.
2015 års arbete har handlat mycket om detta, att
påvisa förbättringstrender och visa insatsers
överensstämmelse med mål.
Till förbättringar hör också rapportering och
hantering av avvikelser. Här gör vi en utvär
dering för att se om fel som rapporteras är
slumpmässiga och kan åtgärdas direkt eller b eror
på systemfel som måste åtgärdas genom
förändringar i processer eller rutiner. Granskningen visar att vi har en fortsatt bra nivå vad
gäller r egistrering av avvikelser och att hantering
av dessa blivit allt bättre.
Resultat från interna revisioner pekar på att
antalet avvikelser ligger på en rimlig nivå och
tämligen konstant under de sista åren. Det är
värt att notera att avvikelser uppkomna och
åtgärdade vid interna revisioner inte återkommer
vid externa revisioner.
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Ett väl fungerande ledningssystem har ett
gemensamt språk och gemensamma mätmetoder
vilket är en förutsättning för ett strukturerat
förbättringsarbete. Det ska även finnas former
för spridning av förbättringsarbeten till berörda
verksamheter och sätt att sprida e rfarenheterna
så att de kan utnyttjas i hela organisationen.
Under året har ett verktyg för förbättringar
introducerats som är transparent och gör det
möjligt att på ett enkelt sätt dokumentera arbetet
genom strukturerade steg.
Ytterligare exempel på förbättringsarbete är
sortering av matavfall som vi ser som en stor
miljövinst. Sorteringen pågår sedan hösten

2015. Vi har även från och med 2015 en gemensam rutin för våra 25 miljöombud. I rutinen
ingår möten med syftet att informera om nyheter
i miljölednings
systemet, ta upp/diskutera på
gående miljöarbete samt sprida goda exempel
som kan inspirera i det fortsatta miljöarbetet.
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Ledning 2015

Catrin Viksten
Chef för Ersta fastigheter
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Paul Westerlund
Chef för Ersta kyrka

Jan-Åke Zetterström
Chef för Ersta sjukhus

Stefan Nilsson
Direktor

Christian Ödman
Ekonomichef

Ann-Sofie Wetterstrand
Chef för Ersta socialt arbete
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Styrelse 2015

Ej med på bild:
Ulf Zetterman
Personalrepresentant.
Konsulent Ersta Vändpunkten, född 1973
Invald i styrelsen år:
2015

Ordförande
Kenneth Bengtsson
Direktör, född 1961
Invald i styrelsen år:
2013
Andra uppdrag:
Ordförande i Ahlsell,
Clas Ohlson,
Systembolaget,
Eurocommerce,
World Childhood
Foundation,
Ung Företagsamhet och
Mekonomen.
Styrelseledamot i
Herenco och Synsam.

Jan-Håkan Hansson
Docent, född 1948
Invald i styrelsen år:
2014
Andra uppdrag:
tidigare rektor Ersta
Sköndal högskola.

Lisbeth Gustafsson
Socionom, född 1947
Invald i styrelsen år:
2010
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Elin Santell
Diakon, född 1981
Invald i styrelsen år:
2013
Andra uppdrag:
Ledamot i Ersta
Diakonråd.

Anders Milton
Läkare, född 1947
Invald i styrelsen år: 2007
Andra uppdrag:
Ordförande i Vironova AB,
Tikomed AB, Uppsala
Monitoring Centre.
Styrelseledamot i WeMind,
Stiftelsen Gundua,
Stiftelsen Star for Life,
Charity Rating Sverige
ideell förening.

Lotta Persson
Socionom, född 1949
Invald i styrelsen år:
2009
Andra uppdrag:
Ledamot i ersättningsnämnden och i
skyddsvärnets styrelse,
vice ordförande i
Centralföreningen
för socialt arbete.

Vice ordförande
Anette Sand
VD i AB Familjebostäder,
född 1957
Invald i styrelsen år:
2008
Andra uppdrag:
Ordförande i Sundbybergs
stadsnät AB, ordförande i
Sundbybergs Bredband
AB, styrelseledamot i
Haninge Bostäder AB.

Ulla Litzén
Civilekonom och MBA,
född 1956
Invald i styrelsen år:
2013
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Alfa Laval AB,
Atlas Copco AB, Boliden AB,
Husqvarna Group, NCC AB och
AB SKF.

Lena Adelsohn
Liljeroth
Fd. kultur- och
idrottsminister, född
1955
Invald i styrelsen år:
2015
Andra uppdrag:
Ordförande i
PostkodLotteriets
Idrottsstiftelse.
Ersta diakoni – Årsredovisning 2015 25

Så här styrs den ideella
föreningen Ersta diakoni
Styrning och kontroll utgår från gällande svensk
lagstiftning samt regler och rekommendationer
som ges ut av relevanta organisationer.

ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer,
arvodering med mera.

Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund som beskriver de viktigaste hörnstenarna
i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni.
Värdegrunden gäller för samtliga företrädare
och anställda i arbetet inom och för Ersta
diakoni. Detsamma gäller beträffande den av
styrelsen fastlagda uppförandekoden. Uppförande
koden gäller även för samtliga samarbetspartners
och leverantörer.

Valberedning
Föreslår styrelsesammansättning samt arvode
för styrelsen och revisorerna.

Årsmöte
Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta
beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har
varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer
samt väljer styrelse och revisorer. Styrelsen väljer
ordförande inom sig. Årsmötet fastställer årligen

Styrelsen
Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en
mandatperiod om fyra år enligt ett roterande
system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga
restriktioner angående styrelseledamöternas
valbarhet, dock lämnade årsmötet 2012 en

rekommendation som innebär att en styrelse

Vid årsmötet 2015 valdes en valberedning
bestående av Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande, Hans Dalborg och
Maud Lundin Olsson samt Kenneth Bengtsson
och Ulla Litzén.

ledamot som huvudregel är valbar i högst tio år.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta
och högst tolv ledamöter.
Vid årsmötet 2015-05-18 nyvaldes Lena
Adelsohn Liljeroth varefter styrelsen består av
ovannämnd ledamot samt de tidigare valda
ledamöterna Kenneth Bengtsson, Ulla Litzén,
Elin Santell, Anette Sand, Lisbeth Gustafsson,
Anders Milton, Jan-Håkan Hansson samt Lotta
Persson.
Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen
Kenneth Bengtsson till ordförande samt Anette
Sand till vice ordförande. Under 2015 har
styrelsen således haft nio ledamöter samt en

representant för de anställda, Ulf Zetterman.
Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens
ledamöter med 150 000 kronor till ordföranden,
50 000 kronor till respektive vice ordförande
samt 30 000 kronor vardera till samtliga övriga
ledamöter. Dessutom avsattes en särskild pott
om 80 000 kr för utskottsarbete. Dessa pengar
fördelas av styrelsen.
Styrelsens arbete
Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation
och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta
diakonis direktor och kontrollerar att direktorn
uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen
av sällskapets angelägenheter.
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Styrelsen bedömer Ersta diakonis ekonomiska
situation. Styrelsen ska se till att Ersta diakonis
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och Ersta diakonis ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
En gång per år antar styrelsen riktlinjer för
styrelsens arbete och fördelningen av arbets

uppgifter mellan styrelsen och Ersta diakonis
direktor, en ”Arbetsordning”, samt Uppdrags
beskrivning för Ersta diakonis direktor. Ord
föranden ansvarar för att styrelsens arbete
årligen utvärderas och att valberedningen delges
resultatet av utvärderingen. Ersta diakonis
styrelse hade under 2015 fem protokollförda

styrelsemöten.
Viktiga frågor som behandlats under året
omfattar bland annat:
• budget och verksamhetsplan för 2016
• fastställande av verksamhetspolicyer
• utvärdering av ledningens arbete
• strategiska fastighetsfrågor inklusive
försäljningar och förvärv
• investeringsplaner och större investeringsbeslut för såväl sjukhuset som sociala
verksamheterna
• övergripande strategidiskussioner för
sällskapets inriktning
• regelbundna genomgångar av periodbokslut
samt ekonomisk och finansiell planering
• finansieringsfrågor
• inriktningsbeslut avseende byggnation av
nytt sjukhus.
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Utskottsorganisation
Ersättningsutskottet
Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Ersta diakonis ledning där beslut
ska fattas av styrelsen.
Utskottets ledamöter är: Kenneth Bengtsson,
ordförande, Lisbeth Gustafsson och Elin Santell

samt Stefan Nilsson, adjungerad.
Revisionsutskottet
Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra
Ersta diakonis finansiella rapportering, träffar
fortlöpande sällskapets revisor för att informera
sig om revisionens inriktning och omfattning.
Utskottet samordnar den externa och interna
revisionen, synen på sällskapets risker, fastställer
riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som
Ersta diakoni får upphandla av Ersta diakonis
revisor, utvärderar revisionsinsatsen samt biträder
valberedningen vid framtagandet av förslag till
revisor och arvodering av revisionsinsatsen.
Utskottets ledamöter är: Ulla Litzén, ordförande,
Lisbeth Gustafsson och Lotta Persson.
Placerings- och fastighetsutskottet
Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och
andra placeringstillgångar i enlighet med
Särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen.
Bereder större fastighetsinvesteringar respektive
avyttringar.
Utskottets ledamöter är: Kenneth Bengtsson,
ordförande, Ulla Litzén, Anette Sand och Per

Ljungberg, adjungerad extern ledamot.
Revisorer och intern kontroll
Vid årsmötet 2015-05-18 omvaldes Ernst &
Young AB som revisor, med Magnus Fagerstedt,
auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor
och Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som
ersättare, för perioden fram till årsmötet 2016.
Årsmötet beslutade även att välja, för perioden
fram till årsmötet 2016, Christer Engelhardt som
förtroenderevisor.
Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro
av direktorn eller annan person från Ersta dia
konis ledning, träffa Ersta diakonis revisor för att
gå igenom revisorernas rapporter.
Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i Ersta diakonis
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system för intern kontroll och riskhantering
avseende den finansiella rapporteringen.

Tillsammans är detta grunden till en korrekt och
enhetlig finansiell rapportering.

Styrelsens rapport om intern kontroll
Detta avsnitt har upprättats i enlighet med
Svensk kod för bolagsstyrning, samt FAR/SRS
vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning.
Rapporteringen är avgränsad till att behandla
intern kontroll avseende finansiell rapportering.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen i
form av månadsbokslut och årsredovisning. Den
interna kontrollen syftar även till att säkerställa
att den externa finansiella rapporteringen är
upprättad i överensstämmelse med lag och

tillämpliga redovisningsstandarder.

Riskbedömning
Ersta diakonis riskbedömning avseende den
finansiella rapporteringen syftar till att identi
fiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som
påverkar den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den
interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den

finansiella rapporteringen bygger på en tydlig
fördelning av roller och ansvar i organisationen,
fastställda och kommunicerade beslutsvägar,
instruktioner beträffande befogenheter och

ansvar samt redovisnings- och rapporterings

instruktioner.
Styrelsen har fastställt arbetsordning som k largör
styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och
dess utskotts inbördes arbetsfördelning. S tyrelsen
har vidare utsett ett revisionsutskott som ska
företräda styrelsen med att övervaka föreningens
finansiella rapportering och därmed övervaka
effektiviteten i föreningens interna kontroll och
riskhantering.

Riskbedömningen resulterar i en överblick över
de risker som kan påverka föreningens möjlighet
att uppfylla de grundläggande kraven på den
externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen behandlas i revisionsutskottet.
Vidare behandlas risker i särskilda forum. R
 isker
inom värdepappersportföljen samt större 
ny-,
till- och ombyggnationer och avyttringar av

fastigheter behandlas i placerings- och fastighets
utskottet. Risker vid upphandlingar inom
sjukvård och socialt arbete behandlas i ledningsgrupp eller styrelse.
Kontrollaktivitet
I föreningen finns en beslutsordning och en
attestinstruktion som reglerar vilka befogenheter
som finns på varje nivå i organisationen.
I föreningens affärsprocesser ingår kontroller
avseende godkännande och redovisning av

a ffärstransaktioner. I boksluts- och rappor

teringsprocessen finns kontroller, bland annat
vad gäller redovisning, värdering och upp

lysningskrav samt beträffande tillämpningen av
väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar.
Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka,
förebygga och rätta till felaktigheter och av
vikelser i rapporteringen.
Områdeschef och verksamhetsansvariga p
 lanerar,
utvärderar och analyserar respektive verksamhet.
Controllers är delaktiga vid utvärdering och
analyser av verksamheternas utfall.
Information och kommunikation
Information om interna styrdokument för 
den
finansiella rapporteringen finns tillgänglig i led
ningssystemet och på intranätet. Revisorerna har
kontinuerliga möten med revisionsutskottet vad
gäller resultatet av genomförda revisioner. Revisionsutskottets arbete rapporteras till styrelsen.
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den
interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen sker av styrelsen, revisions

utskottet, direktor och ledningsgruppen.
Uppföljning inbegriper bland annat genomgång
av föreningens månadsbokslut mot budget och
mål. Uppföljning och återkoppling kring even
tuella avvikelser som uppkommer i de interna
kontrollerna är ett effektivt sätt att säkerställa att
fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

Kenneth Bengtsson, Ordförande

Styrelsen har upprättat en uppdragsbeskrivning
för direktor. Ansvaret för att upprätthålla en effek
tiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den
interna kontrollen är delegerat till direktor.
I ledningssystemet, som upprättats i enlighet
med ISO 9001:2008, återfinns interna styr
dokument för den finansiella rapporteringen.
Därutöver har rapporteringsmallar tagits fram.
Samtliga styrdokument revideras löpande.
Vidare finns en controllerverksamhet som

månatligen analyserar verksamheternas utfall.
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Ekonomisk redovisning
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ersta diakonisällskap (”Ersta
diakoni”) får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2015. 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. Ersta diakoni bedriver utifrån enkristen grundsyn hälso- och sjukvård, socialt arbete,
fastighetsförvaltning, kyrklig verksamhet och
forskning.
Sällskapets ändamål är:
att bedriva diakoni genom hälso- och sjukvård, 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 d
 iakonis bärande idé är ”Se människan”
och g enomsyrar allt arbete. Arbetet styrs utifrån
värdeorden professionalism, tillit och hopp.

Varje människas integritet och välbefinnande
står i centrum. Verksamheten finansieras
huvudsakligen genom avtal med landsting,

kommuner och försäkringsbolag. Gåvor och
bidrag erhålls från privatpersoner, stiftelser,

företag och f örsamlingar inom svenska kyrkan.
Ändamålsuppfyllelse
Ersta diakoni har under 2015 bedrivit bl. a.
följande verksamheter: hälso- och sjukvård vid
Ersta sjukhus; äldreomsorg; dagverksamhet;
familjerådgivning; stödverksamhet för anhöriga
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till missbrukare som vänder sig till både barn
och vuxna; arbete med barns rättigheter och
praktisk hjälp, stöd och rådgivning till enskilda
barn och unga; miljöterapi för flickor mellan 13
och 19 år som utsatts för eller misstänks ha varit
utsatta för sexuella övergrepp; skyddat boende
för kvinnor och barn; traumabearbetande
gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor; hvbhem för ensamkommande flyktingbarn.
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 äger 40 procent av
aktierna i Ersta Sköndal Högskola som under
2015 bl.a. har bedrivit 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 patientnära
medicinsk forskning. Enheten är affilierad till
Karolinska institutet via Institutionen för
K liniska Vetenskaper vid Danderyds sjukhus.
På sjukhusets forskningsavdelning bedrivs
forskning med gastrokirurgisk och intern

medicinsk inriktning.
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 har sedan ett antal år undersökt de
ekonomiska och tekniska förutsättningarna för
nybyggnation av nytt sjukhus samt studentoch/eller hotellbyggnad på Erstaklippan på
Södermalm i Stockholm. Ny detaljplan antogs i
Stadsbyggnadsnämnden 26 november 2015. 	
Ersta Lukasgården öppnades i augusti, ett
hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn

med 20 platser.
I augusti avyttrades fastigheterna Styrsjöbo
5:5 och 6:33, då fastigheterna inte är nödvändiga
för verksamhetens utövande.
	
I mitten av oktober 2015 öppnade Ersta
Hannahemmet, ett nytt äldreboende i Bromma.

Äldreboendet har 54 platser för personer som
behöver omvårdnad på grund av somatiska besvär eller demens.
I slutet av oktober flyttade barnhospice in i
helt nybyggda lokaler, Nya Lilla Erstagården i
Nacka. Till en början erbjuds vårdplatser för
fem barn och ungdomar. Med tiden ska
verksamheten utökas till åtta vårdplatser. Total
investering är 72,5 Mkr.
Ersta diakoni övertog den 1 november
driften av Dagverksamhet i Enskededalen med
35 platser.
Andelar i Ersta Sköndal Högskola AB
Ersta diakoni äger 40% (40%) av andelarna i
Ersta Sköndal högskola AB. Övriga delägare är
stiftelsen Stora Sköndal 40% (40%) och
stiftelsen Bräcke diakoni 20% (20%). Hög

skolan bedriver grund- och vidareutbildningar
samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete,
det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik.
Förvaltade stiftelser
Ersta diakoni förvaltar 9 (10) självständiga
stiftelser där den totala förmögenheten uppgår
till 83 576 Tkr (88 376 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 samt drift av nytt äldreboende.
Insatser kommer också göras för att expandera
verksamheten genom att delta i upphandlingar
inom båda kärnområdena.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Det finns inga väsentliga händelser efter balansdagen.
Riskhantering
Finansiella risker som Ersta diakoni är expone
rade mot inkluderar kreditrisker, likviditetsrisker
och marknadsrisker. Kreditrisken defi
nieras
som exponeringen mot förluster om motparten
inte kan möta sina åtaganden. Likviditetsrisken

avser risken att ha svårigheter att möta sina
åtaganden. Utöver befintlig lånefinansiering per
balansdagen som huvudsakligen är långfristig
med förfall under år 2018 finns även en checkräkningskredit. Marknadsrisker som påverkar
Ersta diakoni är dels ränterisken genom expo
nering mot förändringar i ränta vilket påverkar
avkastningen från placeringar i räntebärande
papper och dels risken genom exponering mot
aktieprisförändringar till följd av innehav i
a ktier och andelar samt viss exponering för

förändringar i valutakurser genom innehav i

globala aktier. Ersta diakoni har en av styrelsen
fastställd placeringspolicy för att ange inriktning
och ramar för kapitalförvaltningen. Därutöver
finns ett fastighets- och placeringsutskott för att
förvalta Ersta diakonis värdepappersportfölj.
Utskottet bereder även beslut om större ny-, tilloch ombyggnationer samt avyttring av fastigheter.
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.
För projektet Ersta nya sjukhus har en
riskanalys genomförts och åtgärdsplan upp

rättats för att hantera och minimera riskerna
inom följande områden: organisation och
bemanning; upphandling och kontrakt; om

fattning och utformning; kostnadskontroll;
tidplan; verksamhet; projektstyrning, kommunikation och rapportering. Risker vid upphandlingar inom hälso- och sjukvård samt socialt
arbete bereds i ledningsgruppen och dialog med
hela eller delar av styrelsen.
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.
Finansiella instrument
Kapitalförvaltningen följer placeringspolicyns
framtagna etiska riktlinjer och restriktioner.
Etiska restriktioner grundas på Global Ethical
Standard (GES) som utgår från internationella
normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö,
mutor, korruption och vapen. Vidare ska investeringar undvikas i företag vars huvudsakliga
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verksamhetsområde är vapen, alkohol, tobak,
spel och pornografi. Enligt fastställt placeringsreglemente ska totalportföljen förvaltas med
nedanstående strategiska normalallokering som
riktmärke men där de angivna limiterna är absoluta, dvs. får inte överträdas.
Min

Normal

0%

40 %

60 %

Räntebärande papper

10 %

45 %

100 %

Alternativa placeringar

0%

15 %

30 %

Likvida medel

0%

0%

15 %

Aktier

Max

Den övergripande målsättningen med för
valt
ningen är att tillgångarna ska generera en lång
varig real avkastning om 4% per år. Den erhållna
reala avkastningen är i snitt 5,6% per år de senaste
fem åren.

Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 24 580 Tkr (81736 Tkr).
Verksamhetens resultat, dvs. resultatet efter avskrivningar, uppgår till 31 920 Tkr (7 739 Tkr).
Kassalikviditeten är 96% (289%) och soliditeten
är 54% (51%). Personalkostnader i förhållande
till verksamhetens totala kostnader utgör 68%
(67%). Medlemsantalet har minskat de senaste
åren. Ett antal åtgärder har vidtagits för att bryta
trenden, bland annat införande av familje

medlemskap och en kampanj riktad till alla
anställda, men medlemsantalet fortsätter att

minska.

Resultaträkning
Not

2015

2014

2, 3

800 768

760 551

208

446

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Kollekter, testamentsmedel och gåvor

4

9 406

8 817

Erhållna bidrag

5

26 241

28 584

Övriga rörelseintäkter

6

1 911

2 754

838 534

801 152

3, 7

-215 773

-236 553

8

-551 770

-528 614

9, 10, 11

-38 938

-28 245

-133

-1

-806 614

-793 413

31 920

7 739

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa verksamhetens kostnader

Flerårsöversikt

Uppgifterna i flerårsöversikten för 2012 och tidigare har inte räknats om med avseende på K3 övergången
2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetsresultat

Antal medlemmar

669

695

701

712

734

Resultat från finansiella investeringar

varav diakoner

387

411

385

393

402

Resultat från värdepapper och fordringar

13

6 197

93 427

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

118

92

Räntekostnader och liknande resultatposter

-11 413

-15 105

Summa resultat från finansiella investeringar

-5 098

78 414

Resultat efter finansiella poster

26 822

86 153

Skatt

-2 242

-4 417

24 580

81 736

Årets resultat enligt resultaträkningen

24 580

81 736

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

10 455

11 548

Ändamålsbestämning av medel

-9 668

-6 101

Kvarstående belopp för året/förändring i balanserat kapital

25 367

87 183

Allmänna förutsättningar

Intäkts och kostnadsanalys (tkr)
Verksamhetens intäkter

838 534

801 152

738 140

690 806

674 808

35 647

37 401

32 766

46 135

32 595

Verksamhetens kostnader

806 614

793 413

683 925

695 206

685 478

varav personalkostnader

551 770

528 614

454 533

446 000

432 811

Resultat före finansiella poster

31 920

7 739

54 215

-4 400

-10 670

Årets resultat

24 580

81 736

35 238

28 449

1 484

varav gåvor och bidrag

Årets resultat

15

Förändringar ändamålsbestämda medel

18

Ekonomisk ställning
Eget kapital, (tkr)

558 247

533 667

451 985

417 268

400 481

Soliditet, %

54

51

47

44

44

Kassalikviditet, %

96

289

83

95

125

0,87

0,97

1,15

1,25

1,29

Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader, %

68

67

66

64

63

Avskrivningar i förhållande till verksamhetens totala kostnader, %

4,8

3,6

4,0

6,0

6,1

421 932

135 999

468 530

467 597

452 184

5 732

11 715

63 886

6 456

-

Skuldsättningsgrad

Värdepappersportföljen
Bokfört värde
Övervärde
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Balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

Not

2015-12-31

2014-12-31

200 000

200 000

23 698

24 485

309 969

227 446

24 580

81 736

558 247

533 667

8 592

25 446

4 597

3 199

13 189

28 645

319 044

329 444

0

800

319 044

330 244

10 400

10 400

Leverantörsskulder

34 561

47 541

Övriga kortfristiga skulder

14 445

13 686

92 372

87 324

151 778

158 951

1 042 258

1 051 507

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Kapitalbehållning

Immateriella anläggningstillgångar

9

9 877

9 343

Ändamålsbestämda medel och egna fonder

9 877

9 343

Balanserat resultat

18

Årets resultat

Materiella anläggningstillgångar

Summa eget kapital

Byggnader och mark

10

347 103

274 140

Maskiner och inventarier

11

33 347

34 182

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

83 237

136 192

Avsättningar

463 687

444 514

Avsättning för pensioner

19

Avsättning för latent skatteskuld
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

16

500

1 300

Långfristiga värdepappersinnehav

17

421 932

135 999

Långfristiga skulder

422 432

137 299

Skuld till kreditinstitut

895 996

591 156

Övriga långfristiga skulder

Summa anläggningstillgångar

22

Summa långfristiga skulder
omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

Varulager
Handelsvaror

307

288

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar

20

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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21

Skuld till kreditinstitut

81 453

101 953

3 351

1 452

16 715

6 350

14 709

41 038

116 228

150 793

Summa eget kapital och skulder

29 727

309 270

Ställda säkerheter

25

273 208

273 208

146 262

460 351
Ansvarsförbindelser

26

Inga

425

1 042 258

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

24

Summa kortfristiga skulder

1 051 507
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Kassaflödesanalys

Noter
2015

2014

31 920

7 739

38 938

28 245

2 084

-2 753

-16 854

9 216

-900

-54

55 188

42 393

118

92

Erlagd ränta

-11 533

-15 152

Betald skatt

-2 742

-928

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

41 031

26 405

-19

-167

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar

36 464

-31 437

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder

-9 578

-870

Kassaflöde från den löpande verksamheten

67 898

-6 069

-2 926

-7 825

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-56 388

-105 052

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-370 977

-231 197

3 357

13 713

89 893

648 542

-337 041

318 181

Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder

-10 400

-10 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 400

-10 400

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Av- och nedskrivningar
Reaförlust (+) reavinst (-) på anläggningstillgångar
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga avsättningar
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde före räntor och inkomstskatter m.m.

Erhållen ränta och utdelningar

Ökning (-) minskning (+) av lager

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Erhållna räntor och utdelningar på finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
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-279 543

301 712

309 270

7 558

29 727

309 270

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3). Tidigare tillämpades
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas.
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 åter
betal
ningsskyldighet 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 anskaffnings-

värde. 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.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där föreningen är lease
tagare 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.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Avskrivning görs linjärt över den
bedömda nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara

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 anläggnings
tillgång 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
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komponenter, läggs till anskaffningsvärdet om
de beräknas ge företaget 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.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust
vid avyttring av en anläggningstillgång redo
visas som övrig rörelseintäkt respektive övrig
rörelsekostnad. 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)
40 år
Inre ytskick (golv, väggar, innertak) 30 år
Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 30 år
Vitvaror
10 år
Hyresgästanpassningar
Avskrivning
		
kontraktstid
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. Räntebärande
finansiella tillgångar värderas till upplupet

anskaffningsvärde, innebärande att mellan

skillnaden mellan anskaffningsvärdet och
inlösenvärdet för obligationer, periodiseras över
löptiden. Ersta diakoni tillämpar en kollektiv
värdering enligt portföljmetoden för de
finansiella anläggningstillgångarna som handlas
på en aktiv marknad och som innehas för
riskspridning.
Finansiella anläggningstillgångar utgörs av
aktier och andelar samt obligationer. Dessa
värderas vid första redovisningstillfället till

anskaffningsvärdet. Eventuella transaktions

utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet
beaktas i det initiala anskaffningsvärdet.

40 Ersta diakoni – Årsredovisning 2015

Vid e fterföljande redovisningstillfällen redovisas
de finansiella anläggningstillgångarna till
anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella
ned
skrivningar och tillägg för eventuella
uppskrivningar. En nedskrivning beaktas om

värdet har minskat och denna värdenedgång
kan antas vara varaktig.
Finansiella omsättningstillgångar värderas
vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella transaktionsutgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet av
tillgången. Efter första redovisningstillfället

värderas de till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av f örst-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 indivi

duellt till det belopp som beräknas inflyta.
Skattefordringar
Nettot mellan inbetald F-skatt och årets
inkomstskatt, årets upplupna fastighetsskatt,

löneskatt samt avkastningsskatt, redovisas under
skattefordran.
Säkring av ränterisk
Ersta diakoni tillämpar säkringsredovisning
med avseende på säkring av ränterisk. Ränte
swappar ingås som säkrar risken för föränd
ringar 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 ränte
swapparna jämfört med lånen. Säkringsrela
tionen 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

e rhållna 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 avtals
mässiga 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.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balans
om
slutningen. Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och på
gående 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.
Av- och nedskrivningar i förhållande
till verksamhetens kostnader
Anger hur stor del av de totala kostnaderna som
är av- och nedskrivningar.

Not 2
Nettoomsättning
2015

2014

Sjukvårdsintäkter

589 128

584 717

Intäkter från sociala verksamheter

151 515

120 994

Fastighets- och konferensintäkter

49 359

46 293

Intäkter från övriga verksamheter

10 766

8 547

800 768

760 551

2015

2014

15 822

10 104

Summa nettoomsättning

Not 3
Operationella leasingavtal
Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

Framtida minimileasekostnader, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

21 453

20 172

Förfaller till betalning senare än
ett men inom 5 år

78 870

79 996

Förfaller till betalning senare än
fem år

169 119

187 351

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

Operationella leasingintäkter
2015

2014

Framtida minimileaseintäkter, som ska erhållas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

27 460

33 581

Förfaller till betalning senare än
ett men inom 5 år

29 483

17 907

Förfaller till betalning senare än
fem år

19 934

0

De operationella leasingintäkterna utgörs av uthyrning av
bostäder och lokaler.

Not 4
Erhållna gåvor
2015

2014

239

254

Övriga gåvogivare

9 167

8 563

Summa erhållna gåvor

9 406

8 817

2015

2014

4 414

3 690

Bidrag från stiftelser och övriga

21 827

24 894

Summa erhållna bidrag

26 241

28 584

Kollekter

Not 5
Erhållna bidrag
Bidrag från stat och kommun
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Not 6
Övriga rörelseintäkter

Not 10
Byggnader och mark

fortsättning not 8
Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

I övriga rörelseintäkter ingår nedanstående poster av
engångskaraktär

2015

Försäljning av fastighet

2015

2014

1 860

2 744

51

10

1 911

2 754

Försäljning av inventarier
Summa

Sociala kostnader
Sociala kostnader

2015

2014

Verksamhetskostnader

76 479

75 283

Fastighetskostnader

44 382

41 621

Hyra anläggningstillgångar

1 819

2 360

Förbrukningsinventarier och
material

3 027

4 690

Reparation och underhåll

11 013

12 862

4 529

4 317

913

1 466

Övriga försäljningskostnader

1 209

1 180

Kontorsmaterial, telefon, post

12 068

14 557

1 046

1 491

Förvaltningskostnader

474

1 612

Övriga externa tjänster

51 064

69 888

7 750

5 226

215 773

236 553

Rese- och transportkostnader
Reklam och PR

Försäkringar och övriga
riskkostnader

Övriga externa kostnader
Summa

Not 8
Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

Kvinnor

714

706

Män

165

160

Totalt

879

866

-1 522

-1 335

Övriga anställda

-377 779

-362 515

Totala löner och ersättningar

-379 301

-363 850
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809 982

-121 458

-Inköp

27 393

14 859

-Försäljningar och utrangeringar

-2 031

0

-Omklassificeringar från
pågående nyanläggning till
byggnader och mark

70 198

422

Övriga anställda

-33 421

-32 918

-Korrigering anskaffningsvärde

Totala pensionskostnader

-33 700

-33 156

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

För år 2014 och tidigare har timlöner och andra rörliga
ersättningar bokats upp i utbetalningsmånaden, dvs timlöner
som avser december har bokats i januari. Från 2015 bokas
timlöner och andra rörliga ersättningar i den månad som de
avser, dvs timlöner som avser december månad 2015 har
bokats år 2015. I 2015 års siffror ingår upplupna löner inkl
sociala kostnader med 4 925 tkr.

Ingående avskrivningar

0

9 573

930 396

834 836

-370 783

-354 749

-24 626

-16 049

2 029

0

0

15

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-393 380

-370 783

-189 913

-180 325

0

-9 588

-189 913

-189 913

-Avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar

Antal styrelseledamöter

9

10

Kvinnor

6

5

Män

3

5

Antal personer i ledningsgruppen

6

6

Kvinnor

2

2

Ingående ned- och
direktavskrivningar

Män

4

4

Årets förändringar

-Korrigering avskrivning

-Korrigering direktavskrivning
Vid uppsägning har sällskapets direktor ett avgångsvederlag
motsvarande 12 månadslöner. Frågor om ersättning och
andra anställningsvillkor för sällskapets ledning bereds av
ersättningsutskottet och beslut fattas av styrelsen.

Utgående ackumulerade nedoch direktavskrivningar

2014-12-31

192 468

192 817

-Inköp

39 167

30 470

-Försäljningar och utrangeringar

-6 252

-24 519

334

-6 300

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

225 717

192 468

Ingående bidrag

-62 284

-11 445

-28 220

-20 647

866

93

34

-30 285

Utgående ackumulerade bidrag

-89 604

-62 284

Ingående avskrivningar

-96 002

-104 060

-11 919

-11 140

5 155

24 256

0

-5 058

-102 766

-96 002

Ingående direktavskrivningar

0

-41 808

-Omklassificeringar

0

41 808

Utgående ackumulerade
direktavskrivningar

0

0

33 347

34 182

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

Årets förändringar
-Erhållna bidrag
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Årets förändringar
-Avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Not 9
Immateriella anläggningstillgångar

Utgående bokfört värde

2015-12-31

2014-12-31

12 525

4 700

2 926

7 825

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

15 451

12 525

Ingående avskrivningar

-3 181

-1 954

-2 393

-1 056

0

-172

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5 574

-3 182

Utgående bokfört värde

9 877

9 343

Årets förändringar
-Avskrivningar

2015-12-31

-Omklassificeringar

Årets förändringar

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

-Omklassificeringar

Löner och andra ersättningar

834 836

Ingående anskaffningsvärden

-238

-Inköp

Medelantal anställda

Styrelse och direktor

-125 879

Årets förändringar

2014

2014-12-31

-279

Ingående anskaffningsvärden

2015

2015-12-31

Årets förändringar

Pensionskostnader
Styrelse och direktor

Not 7
Övriga externa kostnader

2014

Not 11
Maskiner och inventarier

347 103

274 140

I samband med att ny detaljplan antogs av Stockholm stad
för Ersta Nya Sjukhus i november 2015 har förändring av
nyttjandeperioden gjorts för de byggnader som påverkas av
projektet vilket innebär en ökad avskrivning med 6 638 Tkr
för år 2015.
Några av föreningens byggnader är bostadshus som
innehas för långsiktig uthyrning till privatpersoner.
Fastigheten klassificeras därför som förvaltningsfastighet.

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående bokfört värde

Marknadsvärdet för fastigheten bedöms vid värdetidpunkten,
2015-12-31, uppgå till 1 275 500 Tkr. En marknadsvärdering
utfördes av ett externt företag 2014-12-31 och baserades
på en kombination av två metoder; ortsprismetoden och
avkastningsmetoden. Utifrån resultaten av dessa metoder
gjordes en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet.
Ersta diakoni bedömer att marknadsvärderingen 201412-31 fortfarande är giltig med tillägg på 42 Mkr avseende
färdigställandet av byggnationer på Erstavik 10:11.
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Not 12
Pågående nyanläggningar
Ingående balans

Not 15
Skatt på årets resultat
2015-12-31

2014-12-31

136 192

56 329

Årets förändringar
18 220

83 531

-Utrangeringar

-2 995

-21

-173

-3 224

2 524

0

-Omklassificering från
pågående nyanläggningar till
byggnader och mark

-70 198

-423

-Omklassificering från
pågående nyanläggningar till
maskiner och inventarier

-333

0

83 237

136 192

-Korrigering bidrag

Utgående balans

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-Under året nedlagda kostnader

-Erhållna bidrag

Not 17
Långfristiga värdepappersinnehav

Justering avseende tidigare år
Skatt på årets resultat

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid
försäljningar
Värdeförändring aktier/andelar
Summa

3 358

6 483

0

5 145

4 105

81 799

-1 266

0

6 197

93 427

Ingående anskaffningsvärde

-1 398

-2 677

Årets förändringar

0

63

-2 242

-4 417

Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22%)

-5 901

-18 954

Skatteeffekt av:
Ej skattepliktig verksamhet

5 108

17 220

-4

0

-1 404

-268

-41

0

Korrigering K3

0

-2 478

Justering avseende tidigare år

0

63

-2 242

-4 417

Redovisad skattekostnad

Not 16
Andelar i intresseföretag
2015-12-31

2014-12-31

7 550

7 550

-800

0

6 750

7 550

Återlämnat villkorat
aktieägartillskott
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
2015

2014

Räntor

118

92

Ingående nedskrivningar

-6 250

-6 250

Summa

118

92

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-6 250

-6 250

500

1 300

Röstandel

Kapitalandel

Antal
andelar

40%

40%

15 000 st

Utgående bokfört värde

Ersta Sköndal Högskola AB,
org.nr. 556688-5280
Säte Stockholm

2015-12-31

2014-12-31

135 999

468 530

-Anskaffning

370 977

231 197

-Försäljningar

-83 778

-563 728

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

423 198

135 999

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

0

0

-Nedskrivning

-1 266

0

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-1 266

0

Utgående bokfört värde

421 932

135 999

Marknadsvärde

427 665

147 714

Not 18
Eget kapital
Kapital
behållning

Ändamålsbestämda medel
och fonder

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt kapital

200 000

24 485

227 446

81 736

533 667

Omföring f.g. års resultat

-

-

81 736

-81 736

-

Ändamålsbestämning av medel

-

9 668

-9 668

-

-

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-

-10 455

10 455

-

-

Årets resultat

-

-

-

24 580

24 580

200 000

23 698

309 969

24 580

558 247

Ingående balans 2015-01-01

Ingående anskaffningsvärde

Not 14
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

-1 803

86 153

Skattemässiga avskrivningar på
byggnader

2014

-844

26 822

Bokföringsmässiga avskrivningar
på byggnader

2015

2014

Redovisat resultat före skatt

Ej avdragsgilla kostnader

Not 13
Resultat från värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

2015

Utgående balans

Eget kapital 21 073 Tkr (17 796 Tkr)
Resultat 5 278 Tkr (9 412 Tkr)

44 Ersta diakoni – Årsredovisning 2015

Ersta diakoni – Årsredovisning 2015 45

Not 19
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning till pensioner KPA

2015-12-31

2014-12-31

8 592

25 446

Not 23
Kortfristig skuld till kreditinstitut
Skulder som förfaller till betalning
<1 år från balansdag
Beviljat belopp på
checkräkningskrediter

Not 20
Skattefordringar
2015-12-31

2014-12-31

Inkomstskatt/Inbetald F-skatt

11 990

11 031

Upplupen löne-, avkastnings- och
fastighetsskatt

-8 639

-9 579

3 351

1 452

Upplupna vårdintäkter

2 907

4 846

Förutbetalda lokalhyror

4 634

2 558

Ej rekvirerade investeringsbidrag

2 535

0

Förutbetald försäkringspremie

296

616

Upplupen kvalitet och miljöintäkt

376

370

Förutbetalda licensavgifter

515

1 212

Förutbetald kreditavgift

495

495

0

27 055

2 951

3 886

14 709

41 038

Ej likvidavräknade
värdepapperstransaktioner
Övriga poster
Summa

2014-12-31

Skulder som förfaller till betalning
1-3 år efter balansdag

31 200

31 200

Skulder som förfaller till betalning
> 3år efter balansdag

287 844

298 244

Summa

319 044

329 444

10 400

10 400

200 000

200 000

2015-12-31

2014-12-31

Fastighetsinteckningar

273 208

273 208

Summa

273 208

273 208

2015-12-31

2014-12-31

2014-12-31

4 155

16 144

Pensionsgaranti PRI

0

425

Förutbetalda övriga bidrag

16 506

15 044

Summa

0

425

Upplupna löner, semester, kompoch övertidsskulder

33 264

24 994

Upplupna sociala avgifter

17 264

16 686

Upplupna räntekostnader

1 585

1 705

Övriga poster

19 598

12 752

Summa

92 372

87 325

Stockholm 16/3 2016
Kenneth Bengtsson
Ordförande

Anette Sand
Vice ordförande

Ulla Litzén Lisbeth Gustafsson Anders Milton Lotta Persson
Jan-Håkan Hansson Elin Santell Lena Adelsohn Liljeroth

Not 22
Långfristig skuld till kreditinstitut
2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31
Förutbetalda forskningsbidrag

Not 21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31

2015-12-31

Not 26
Not 24
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ansvarsförbindelser

Nettot mellan inbetald F-skatt och årets inkomstskatt,
årets upplupna fastighetsskatt, löneskatt samt
avkastningsskatt, redovisas under skattefordran.

2015-12-31

Not 25
Ställda säkerheter

Vår revisionsberättelse har avgivits 21/3 2016
Ernst & Young AB
		
Magnus Fagerstedt
Christer Engelhardt
Auktoriserad revisor
Förtroendevald revisor

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. Nominellt belopp på lånen uppgår till 202 044 tkr respektive
127 400 tkr. I samtliga ränteswappar erhåller Ersta diakoni rörlig ränta Stibor 3m och betalar fast ränta. Per balansdagen finns
följande derivatinstrument:
Säkringsinstrument

Nominellt belopp (tkr)	Förfall	Referensränta

Bokfört värde

Verkligt värde

Ränteswapp

202 044

2020-05-31

STIBOR 3M

0

-14 411

Ränteswapp

127 400

2018-01-16

STIBOR 3M

0

-5 498
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Ersta Diakonisällskap, org.nr 802000-6717
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ersta Diakonisällskap för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Ersta Diakonisällskap för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 21 mars 2016
Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Christer Engelhardt
Förtroendevald revisor

Uttalanden
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
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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Organisationsschema
Årsmöte

Valberedning

Styrelse

Direktor

Stödfunktioner

• Ekonomi
• HR
Ersta Sköndal
högskola AB (40%)

• Kommunikation
• IT
• Inköp
• Insamling
• Kvalitetssamordning

Ersta sjukhus

Ersta socialt arbete

Ersta kyrka

Ersta fastigheter

• Kirurgi

• Äldreomsorg

• Oblatbageri

• Hotell & konferens

• Medicin

• Individ- och

• Museum

• Förvaltning

• Hospice

familjeomsorg

• Anestesi
• Röntgen
• Psykiatri
• Verksamhet för
hemlösa
• Aktiv fysioterapi

Årsredovisningen produktion
Grafisk form: MMX Reklambyrå. Foto: Alison De Mars. Foto styrelse- och ledningsbild: Hans Berggren.
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Du kan hjälpa till
– och vi behöver dig
När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att
fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet
att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få
den vård, omtanke och professionella bemötande
de har rätt till.
Vi är Sveriges största icke-vinstsyftande aktör inom
ideellt bedriven vård och socialt arbete. Allt överskott går tillbaka in i verksamheten och vi skiljer oss
på så sätt från många andra vårdgivande företag.
Men för att kunna ge den bästa omsorgen och den
bästa vården behöver vi också hjälp från andra.
Vi behöver dig. Gåvor från privatpersoner, stiftelser
och företag gör det möjligt att alltid kunna ge lite
mer till dem som kommer till oss.

Enkla sätt att ge:
Bli månadsgivare och stöd hela Ersta diakonis verksamhet.
Dina pengar kommer att användas där de bäst behövs.
SMS:a ”ERSTA” till 72980 så skänker du 100 kronor.
Swisha valfritt belopp till 900 0548.
Eller kontakta Pia Watkinson för att diskutera hur du kan bidra på bästa sätt.
Telefon 0734-030430 eller pia.watkinson@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
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