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Vårsta Diakoni

Några historiska glimtar
19 september 1912 Invigningen av Vårsta Diakoni-
gård ägde rum och den grundades av biskop Ernst 
Lönegren. En fastighet vid Södra Sundet köptes, 
renoverades och tillbyggdes. Den primära uppgiften 
handlade alltsedan starten om att utbilda diakonissor 
(från 1978 även män). På initiativ av biskop Lönegren 
tillkom samtidigt Västernorrlands läns sjukhem, som 
inrymdes i Vårstas mellanvåning. Det namnändrades 
1937 till Sjukhemmet Fristad.  Verksamheten lades ner 
1987 och övergick till landstingets regi.

1919 invigs Älandshemmet, i Säbro församling till 
församlingsvårdslokal. Denna verksamhet avslutades 
1938 sedan patienterna överflyttats till Sjukhemmet 
Fristad i Härnösand (tidigare benämnt Västernorrlands 
läns sjukhem). 

1919 inköptes en jordbruksfastighet i Torps församling, 
Medelpad, Gälegården där ett skyddshem för flickor 
inrättades. Där drevs också under åren ett skolhem, 
en skyddshemsverksamhet, ett behandlingshem för 
missbrukare och ett gästhem. Gälegården såldes 
2004.

1930 blir Vårsta diakonissanstalt, som grundades som 
filial till Ersta diakonissanstalt i Stockholm, självständig 
institution. Namnet ändrades 1984 till Vårsta Diakoni-
gård.

1938 byggdes Sjögården som en bostad åt förestånd-
aren och fungerade som tjänstebostad till direktorn 
fram till 2009.

1939 renoverades och ombyggdes Älandshemmet 
till Vårsta barnhem, som tog emot friska barn under 
2 år från tuberkulossmittade hem. Vårsta drev verk-
samheten åren 1939-1947. Barnhemmet uthyrdes till 
Västernorrlands läns landsting 1948-1956.

1941 köpte Vårsta fastigheten Granudden vid Södra 
Sundet i Härnösand. Huvudbyggnaden renoverades 

och inreddes till ett sjuk – och arbetshem för kvinnliga 
epileptiker. Verksamheten pågick 1942-1965.

1942 började Vårsta hemsysterskola som utbildade 
hemsystrar/hemvårdarinnor och övrig personal inom 
den sociala hemhjälpsverksamheten samt hade fort-
bildningskurser för ålderdomshemsföreståndarinnor 
och anpassningskurser för synskadade och flerhandi-
kappade. Sedan statsbidrag till skolan indragits, lades 
verksamheten ned 1982.

1953 invigs Sörgården som ett nytt elevhem med plats 
för 32 elever.

1967 invigdes skolhuset med stora rymliga ändamål-
senliga lokaler för både teoretisk och praktisk under-
visning (bland annat för hemsysterskolan och senare 
även aktivitetsgården) samt en stor matsal. Samma år 
invigs ytterligare ett elevhem, Norrgården. 

1967-68 byggnaden Kristoffergården uppfördes och 
består av 33 lägenheter. Ändamålet med denna bygg-
nad var att ge äldre människor ett bekvämt boende 
med möjlighet till viss service från sjukhemmet Fri-
stad. Vid årsskiftet 1984-85 förvärvade Vårsta fastighe-
ten från sjukhemmet Fristad. 

1982 startade Vårsta Dagcenter och drivs i samarbete 
med Härnösands Domkyrkoförsamling. Verksamheten 
vänder sig till pensionärer och daglediga i alla åldrar. 
Namnändring till Vårsta Slöjd skedde 1995.

1986 startade Vårsta aktivitetsgård och har delat hu-
vudmannaskap mellan Västernorrlands läns landsting, 
Härnösands kommun och Vårsta. Dagverksamhet er-
bjuder gemenskap och meningsfulla uppgifter till 1990 

Forts. sid 23
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Ordförande och direktorn

”Till konungen” - så börjar ett brev från 1935 eller 1936 som vi hittade i Vårstas arkiv, ett utkast där 
Vårsta skriver brev till konungen och vädjar om ett anslag till det vårdhem som man vill bygga - som för 
övrigt sedan ska finansieras med insamlade medel och lån. Vårdhemmet är det första och enda i Väs-
ternorrland och det fanns kraftfullt behov av detta. Fristad invigdes 1937 och resten är som man brukar 
säga historia. 

Vårsta diakonigård har genom historien nästan alltid behövt samla in ekonomiska resurser, vädja och 
låna - aldrig för egen vinning - snarare med ett fokus på det behov som en enskild person eller grupp 
har. 

Vårsta diakonigård formades 1912 för att göra samhällsnytta i sin tid, med den tidens utmaningar och 
förutsättningar. Idag är detta fortfarande en sanning; Vårsta är en fri stiftelse med små ekonomiska 
resurser, stora professionella resurser och stort fokus på att göra samhällsnytta. Genom Vårstas olika 
verksamheter försöker vi vara med och bidra till ett gott samhälle, men även ett så bra liv som möjligt 
för varje enskild person. Vi tror helt enkelt på varje människas inneboende goda krafter.

2016 har varit ett spännande år för Vårsta då vi lagt grunden till utveckling av våra verksamheter. Att 
förbereda, reflektera och planera har sin tid och att genomföra har sin tid. Vi ser nu fram emot att kunna 
genomföra …

En del av Vårstas mer anonyma arbete har varit att under några år kämpa för det idéburnas roll i sam-
hället; ett idéburet företagande - som inte är vinstutdelande - är en möjlighet och brukarorganisationers 
engagemang kan ibland försätta berg! Det har varit ovant för människor inom myndigheter och organi-
sationer att tänka så, men sakta men säkert öppnas det nya möjligheter även inom denna region. 

Vårsta har även 2016 skrivit till Konungen med en vädjan om bidrag och fått gehör! Ett anslag har kom-
mit från Hovet riktat till vårt arbete med traumastöd. Vårsta är tacksam för varje gåva och för varje stöd 
till vår verksamhet.

När du nu läser Vårstas årsredovisning så är vår förhoppning att det känns och märks att vi tror att varje 
människa kan bidra i sitt eget sammanhang likaväl som i det stora.

Lars Parkman, Ordförande                                               
Ninni Smedberg, Direktor
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Hälsning från Vårsta kriscentrum

Kriscentrumverksam-
heten på Vårsta har un-
der året i mycket bestått 
av:

Ett samverkansprojekt 
på nationell nivå med 
Röda Korset och Rädda 
Barnen med utbildningar 
riktade till personal och 
frivilliga i de tre organi-
sationerna i arbetet med 
flyktingar och nyanlända. 
Informationsmaterial har 
tagits fram och utbild-
ningar genomfördes i Umeå, Stockholm och 
Göteborg.

Samtalsstöd till veteraner, remitterade både från 
Svenska Soldathemsförbundet och från Landstinget 
Västernorrland.

Utbildningar i CCAM modellen, Crisis Comprehension 
Adaptive Model, fortsätter. Under 2016 genomfördes 
utbildningar i Härnösand, Stockholm och Göteborg.
Sammanlagt har idag ett -80 tal personer genomfört 
alla tre modulerna och ett par hundra är i utbildnings-
processen.

Kontaktperson: Per Mossegård, verksamhetsansvarig, 070-334 44 51

Krissamordningen i kyrkokansliet/Vårsta kriscentrum

Vid det gemensamma högtidlighållandet av minnet av 
reformationen, i närvaro av påve Franciskus, i Lund och 
Malmö den 31 oktober 2016 var Vårsta kriscentrum – ge-
nom medarbetare i krissamordningen vid kyrkokansliet i 
Uppsala – delaktigt i beredskapen. 

I kyrkokansliet byggdes en bakre stab upp för samver-
kan, kontakter, intern säkerhet och krisberedskap. Den 
var aktiv 28/10 till 1/11 2016. Därefter  har krissamordning-
en under våren 2017 arbetat med dokumentation och 
lärande av erfarenheter från detta komplexa arrange-
mang. Det kanske inte dröjer 500 år till nästa gång!
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Hälsning från Familjerådgivningen

Vår ambition är att vara goda marknadsförare 
för Svenska kyrkan och att om möjligt förebyg-
ga ohälsa genom vår kunskap om relationer och 
samliv. Vi menar att det diakonala uppdraget att 
tjäna sin nästa, väl ryms i vårt dagliga arbete. Att 
tjäna genom familjerådgivning är också ett sätt 
att tjäna barnen som många gånger blir de verk-
ligt svaga och utsatta i vuxnas samlevnadssvårig-
heter. 

Birgitta Landström, Maria Berggren, Eva Medin, 
Ann-Christine Eklund, Per-Ingvar Hamrin.

Under 2016 har en ny medarbetare rekryterats, 
Birgitta Landström i Östersund, som efterträdde 
Marie Björs, som flyttat till en annan del av Sveri-
ge. Ann-Christin Eklund anställdes att efterträda 
Peter Lundin i Sundsvall från årsskiftet, samt Gulli 
Larsson i Härnösand. Per-Ingvar Hamrin tog under 
december över föreståndartjänsten efter Gulli 
som slutade vid årsskiftet. I Sollefteå bestämdes 
att Eva Medin, som har jobbat hos oss på timmar, 
kommer att efterträda Gulli under 2017.

Samtalsmiljö mottagningen Sollefteå

Kontaktperson: Per-Ingvar Hamrin, föreståndare, 070-333 62 98

2015 var 
ett år med 
mycket 
osäkerhet 
precis som 
åren före 
det och 
2016 blev 
dessvärre 
inte an-
norlunda. I 
november 
2016 togs 
beslutet av 
stiftsfull-
mäktige 
att Vårsta 
Diakoni-
gård inte längre skulle få medel att fortsätta driva 
familjerådgivningarna i stiftet. Stiftsfullmäktige 
tydliggjorde i sitt beslut att de ansåg att famil-
jerådgivningen var en del av församlingarnas 
grundläggande uppgift och att stiftet kunde 
stötta församlingarna ekonomiskt att själva driva 
sådan verksamhet genom strukturbidrag. Enligt 
beslutet skulle familjerådgivningen drivas fram 
till sommaren 2017 i nuvarande form under en 
omställningstid. Hela denna process har präg-
lats av stor osäkerhet i personalgruppen kring 
vår framtid samt med mycket rykten kring att 
vi redan lagts ned på vissa orter. Trots det har 
familjerådgivningen likaväl under 2016, som under 
andra år, mött stort stöd hos samarbetspartners, 
konfidenter och andra aktörer som berörs av vår 
verksamhet. Vi upplever stort förtroende för vårt 
arbete och ser att efterfrågan på våra tjänster är 
fortsatt stort. 

Under året har vi deltagit i både fortbildningar, 
kurser och utåtriktat arbete men i mindre om-
fattning än andra år, då trycket på samtalsstöd 
vid mottagningarna har varit stort och vi tvingats 
prioritera arbetet. Vi blir ibland tillfrågade om 
att delta i olika offentliga sammanhang, vilket vi 
gärna gör om det inte inkräktar alltför mycket på 
annat arbete.
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Hälsning från Grön helhet

Vi har nu två handledare som arbetar 
på syster Ester, de är anställda av 
Härnösands kommun men placera-
de hos oss och tanken är att vi så 
småningom skall ta över anställning-
arna. Cafeet  och butiken har öppet 
torsdagar mellan 11 och 15. 

Det går numer bra att beställa 
matbröd eller fikabröd av Anna som 
sköter all bakning. Vi kan se att be-
sökarantalet ökar och även antalet 
personer som handlar fikabröd och 
tar med sig hem.

Carina ansvarar för butiken och 
tillverkning av återbruk som säljs i 
hyllorna i butiken där allt överskott går till inköp av va-
ror till butiken. De samarbetar med vår arbetstränings-
plats i snickeriet  där vi har tillverkning av hantverk 
som också fyller hyllorna på  syster Ester.

På syster Ester har vi 4-5 platser för personer i behov 
av förstärkt arbetsträning. Anna och Carina är handle-
dare för dem.

Många nya ideer föds och Syster Ester är under stän-
dig utveckling.  En nyhet är att personal och deltagare 
placerade på syster Ester sköter en del av lokalvården 
för vår verksamhet. Detta ser vi som en möjlighet 
till en bra arbetsträningsplats som i förlängningen 
kan leda till att en person får en bra referens för att 
kunna söka ett arbete som lokalvårdare på den öppna 
arbetsmarknaden. 

Målet är att kunna ha öppet fler dagar i veckan och 

arbeta med marknadsföring så att fler personer hittar 
till Syster Ester. 

Växtkraft: 
Arvsfondens projekt Växtkraft är inne på andra året 
av tre. Vi arrenderar odlingsmark i Gådeå och har 
planterat buskar i långa rader (aronia, bärhäggmispel, 
nypon, svarta vinbär) även en del grönsaker och mas-
sor av rabarber, det är en del att underhålla så arbets-
uppgifter saknas inte. Vi gör även studiebesök för att 
se hur andra gör det vi vill utveckla. Tanken är att vi 
under år tre skall utöka produktionen av förädlade bär 
och grönsaker.

Vi har några deltagare som varit med från början 
och det fylls på med nya deltagare allt eftersom. Det 
märks att vi varit i gång ett tag nu då vi ser att förfråg-
ningarna om platser ökar.

Vi har påbörjat utbildning i livsmed-
elshygien och utgår från deltagarnas 
egna önskemål och handlingsplaner 
när vi planerar vår verksamhet. Vi 
har även haft en del föreläsningar 
om kost och friskvård. Vi har till-
verkat en hel del under året men vi 
har inte sålt några produkter då det 
saknas en del förutsättningar för att 
producera för försäljning.

Så därför är vårt nästa mål att få 
iordningsställa ett fungerande 
tillagningskök där vi kan jobba hela 
vintern med att förädla våra egna 
bär och grönsaker. 

KONTAKTPERSON: Ingela Eriksson, verksamhetsansvarig, 070-265 08 46
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”Detta blir ett vinnande 
koncept”, det var en 
av våra återkommande 
kunders omedelbara 
reaktion när vi berättade 
att vi efter årsskiftet ska 
byta lokaler för konfe-
rensverksamheten. Från 
det s k konferenshuset 
till det gamla Diakoniss-
huset och Norrgården. 
Gästen tänkte då på den 
unika miljö som Vårsta 
kan tillhandahålla också 
när det gäller något så 
vardagligt som konfe-
renser. 

Under 2016 ökade antalet konferenser och övernattningar nå-
got och de utvärderingar vi får är positiva. Gäster pekar på den 
fina och varma servicen de möts av här på Vårsta. Gäster på vårt 
hotellboende Sörgården tycker att det ligger bra till, är lugnt 
och har vackra omgivningar med framförallt Vårsta trädgård och 
havsutsikten. 

Som vanligt var 
Vårsta delaktiga 
på företagsmäs-
san och det är 
alltid mycket folk 
som är intresse-
rade av Vårstas 
utbud. 

KONFERENS OCH BOKNINGSANSVARIG: Lillemor Edvinsson, 0611-12711/070-516 60 51

  Hälsning från Vårsta konferens och boende
Konferens och 
hotellboende
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Bra boende för äldre, Kristoffergården och Fristad

KONTAKTPERSON: Karin Ruby, värdinna trygghetsboende, 072-080 24 40

nomfört en enkät efter det första året. Några exempel 
från denna; Nöjdheten över det nya boendet i relation 
till där man kom ifrån är hög. På frågan om socialt 
umgänge svarar en stor majoritet att man har mer 
socialt umgänge nu än tidigare. Att man tränar ba-
lans och koordination är också en stor majoritet som 
svarar mer nu än tidigare.  Likaså en hög andel känner 
sig tryggare nu än i sitt tidigare boende. För Vårsta är 
det viktigt att vi är med och bidrar till en god hälsa för 
kommunens äldre. Alla vinner på om man åldras på ett 
så friskt sätt som möjligt och då har social samvaro, 
utevistelse och aktiviteter en central funktion. 

invigningen 1937invigningen 2016

När vi nu invigt Fri-
stad som Vårstas 
trygghetsboende 
har vi totalt 53 
lägenheter för 
äldre. Många som 
bor hos oss är 
ensamstående så 
det man b la söker 
är gemenskap. 
Detta försöker vi 
på olika sätt möta 
och uppmuntra. 
Båda boenden 
har var sitt husråd 
men också ett gemensamt. På Vårsta arbetar vi allt 
mer med fokus på hälsa och därför handlar många 
av de aktiviteter som vi är med och uppmuntrar om 
hur jag som äldre bibehåller så god hälsa som möjligt. 
Aktiviteter pågår i båda huset, ex sittgympa, balans-
övningar, sångstund (där också andningen är en viktig 
del). Det gemenskapsfrämjande inslagen handlar om 
fika, påskgemenskap, vinprovning, grillkvällar och 
bouletävlingar. 

Trygghetsboendet Fristad är ju också ett samarbete 
med Härnösands kommun och därför har vi också ge-
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Trädgårdar, parker och gröna 
ytor avger livskraft och återhämt-
ning. 

Varje år speglar Vårsta trädgård 
livets rytm med sina späda växter 
på våren som bryter igenom 
snön, den kraftfulla blomningen 
och alla bedövande dofter till 
höstens förberedelse för viloläge 
med skörden och alla fröställ-
ningar.

Vårsta är en viktig del inom 
området på Vårsta diakonigård. 
Den är ett ställe dit man kan gå 
för att hämta kraft, få lugn och ro 
och sitta stilla en stund och bara 
titta. Samtidigt som den inbjuder 
att göra en insats med rensning, 
vattning, klippa, sätta nytt, ta 
bort, plocka in. 

Vi märker att fler och fler upp-
täcker denna oas. Det är våra 
äldre hyresgäster, hotellgäster, 
lunchgäster, tillfälliga besökare, 
långvariga gäster, personal osv.

Under sommarsäsongen så är 
det öppet för allmänheten och 
man kan köpa kaffekorg eller ha 
med en egen. Under nästan hela 
året är den en plats där Vårstas 
rehabiliteringsarbete bedrivs 
under ledningen av Grön helhet. 
Vi har sett många underverk 
under åren med människor som 
varit ”åsidotagna” ett tag, från 
arbetet och det s k vanliga livet.  
Människor som tillsammans i 
trädgården, inom Grön helhet, 
återigen har hittat balansen i 
livet.

Vårsta trädgård är en viktig del 
av Vårsta diakonigård.

Hälsning från Vårsta trädgård
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Kajsa Elfström
Diakon
Alnön

Ledamot sedan 2016

Styrelse och ledning

Lars Parkman 
Präst Nordingrå  

Ordförande sedan 2016

Gustav Malmqvist  
Egenföretagare  

Härnösand  
Ledamot sedan 2011

Ann-Christine Myrgren
Ordförande skolnämnden 

Härnösand kommun
Härnösand

Ledamot sedan 2015

Jakob Machuca
Advokat

Sundsvall
Ledamot sedan 2015

Nils Nordung
Organisationskonsult

Härnösand
Vice ordförande sedan 2014

Britt Carlsson  
Förtroendevald  

Rödön 
Ledamot sedan 2016
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Årsredovisning
Styrelsen för Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Härnösand, avger härmed årsredovisning för år 2016.

Förvaltningsberättelse för 2016 
Verksamheten 
Stiftelsen Vårsta Diakonigård, organisationsnummer 
888000 – 0958, är en ideell stiftelse som verkar ideo-
logiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det 
som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså 
inte vinst för utdelning utan för utveckling av verk-
samheter. 

Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då 
Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren. 
Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen männis-
kovård” och detta sker ”genom att meddela diakoni-
utbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svens-
ka kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande 
uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt 
främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, 
gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”.

Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé 
som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötes-
plats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och 
förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet 
att läka och växa som människa och kristen”.

Ledning och organisation
Styrelsen har två års mandat enligt stadgarna och 
har under 2016 bestått av följande personer: Lars 
Parkman, ordförande, Nils Nordung, vice ordföran-
de, Ann-Christine Myrgren, Gustav Malmqvist, Jakob 
Machuca, Britt Carlsson och Kajsa Elfström (utsedd av 
Vårsta Diakonkår) till ordinarie ledamöter. Styrelsen 
har utsett Lars Parkman och Nils Nordung till AU. Man-
datperioden är 1 januari 2016 – 30 april 2018. Styrelsen 
har under 2016 haft 4 sammanträden och AU har haft 
4 sammanträden. 

Vårsta Diakonigård fullgör sitt uppdrag genom verk-
samheter som omformulerades under 2016: Vårsta 
boenden, Vårsta kris – och resurscentrum, Familjeråd-
givningsmottagningar, Vårsta rehabilitering och ar-
betsplaceringar – Grön helhet. Till varje verksamhets-
område utsågs under 2016 en verksamhetsansvarig. 

Vårsta boenden
Bra boende för äldre/Kristoffergården
Vi har under några år satsat på att lansera Kristoffer-
gården som ett tryggt och trivsamt boende för äldre. 
Detta har gett ett bra resultat både beträffande antal 

hyresgäster och den gemenskap som utvecklats bland 
hyresgästerna. Det finns ett aktivt husråd på Kristof- 
fergården som regelbundet träffar ledningen på 
Vårsta för att diskutera gemenskapen, praktiska saker 
och önskvärda aktiviteter. Detta har betytt mycket för 
sammanhållningen i hyreshuset. Vi arbetar kontinuer-
ligt med underhåll och på olika sätt förbättringar av 
hyreshuset. 

Vi samarbetar med Domkyrkoförsamlingen och detta 
gäller samtal, helgmålsböner och Vårsta slöjd.

Under 2016 har vi sett en fortsatt hög efterfrågan på 
lägenheter i Kristoffergården och under året har det 
varit i stort sett fullbelagt. 

Trygghetsboende/Fristad
Fristad invigdes den 15 januari och de första hyresgäs-
terna flyttade in den 16 januari. Fristad var inför invig-
ningen helt fullbokat och i samband med färdigstäl-
landet anställdes en värdinna på 50%. Det bildades ett 
husråd på Fristad bestående av 3 hyresgäster tillsam-
mans med värdinnan. Precis som på Kristoffergården 
avhandlas praktiska saker inom husrådet likaväl som 
trivseln/gemenskapen och aktiviteter. Hyresgästerna 
på Fristad har många aktiviteter gemensamt och det 
är bland annat kaffestunder varannan dag, qigong, 
sittgympa, balansövningar och några olika föreläs-
ningar riktat till äldre. Vid särskilda högtider har det 
arrangerats gemensamma måltider t ex vid påsk och 
nyår. 

Inom Kristoffergården och Fristad bor det nu 53 
hushåll med äldre och vi har ambitionen att det ska 
utvecklas en gemenskap också mellan husen. Under 
sommaren 2016 byggdes en boulebana till glädje för 
alla hyresgästerna, vi har två uteplatser och gemen-
samma helgmålsböner med fikastund i Diakoniss- 
huset.

Konferens och boende 
Vår konferensverksamhet och boende fortsätter att 
utvecklas på Vårsta Diakonigård. Bokningarna kom-
mer via direkta samtal och genom booking.com. Det 
sistnämnda är en bra väg genom att booking.com 
garanterar första plats vid sökning på Google, vilket 
ger en optimal sökning. Ett fortsatt arbete med att 
vara delaktiga vid lokala event för företagare och 
allmänhet samt regional annonsering, är en del av vår 
marknadsföring. 
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Under 2016 har vi haft 4734 st. konferensdeltagare. 
Jämfört med 2015 års deltagarantal, har vi ökat antal 
gäster med dryga 6%. I antalet ingår, förutom konfe-
renser, även minnesstunder, bokade trädgårds- 
visningar och event. 

Våra största kunder är Härnösands Stift, Härnösands 
kommun och Landstinget, i nämnd ordning. Därefter 
tillkommer HEMAB, Länsstyrelsen, HSB. Det gläder 
oss att vi under året sett en stor privat aktör, Edmo 
Lift välja att lägga sina utbildningar här på Vårsta. 
Härtill tillkommer ett flertal egna arrangerade kurser i 
krishantering, familje- och traumastöd. 

Vi gör regelbundna verbala utvärderingar och ber 
gästerna om feedback för en positiv utveckling, dessa 
visar att kursdeltagare och ansvariga för konferenser 
är nöjda med det Vårsta erbjuder vad gäller lokaler, 
restaurang och boende. Likaså är lugnet och tillgång-
en till en paus i trädgården under sommarhalvåret, 
mycket uppskattat och nämns ofta i utvärderingar, 
liksom den goda maten samt gott bemötande av per-
sonal. Sistnämnda är glädande att gästerna nämner 
med tanke på Vårstas värdegrund. 

Antalet gäster på Sörgården fortsätter öka. Under 
2016 var antalet gästnätter 4698, vilket är en ökning 
med hela 22%  jämfört med 2015 då antalet var 3580 st. 
Beläggningsgraden har ökat från 43% till 53%.  Siffrorna 
är baserade på de måntaliga rapporter till SCB. 

Viktigt att ta med i beräkningen är att vi under 2016, 
tom augusti månad, hyrde ut en våning till Härnö-
sands kommun, fört mottagande av ensamkommande 
ungdomar.  

Sedan sommaren 2013 samarbetar vi med en entrepre-
nör, Sambiblioteket café och restaurang KB, som dri-
ver Vårsta restaurang som hyr Vårstas kök och matsal.

Vårsta Kris – och resurscentrum
Två personer är anställda på Kriscentrum. Utöver 
dessa finns ett nätverk av konsulter nära knutet till 
Kriscentrum. 

Vårsta kriscentrum arbetar med krismottagning, 
utbildning och övning, utveckling, råd och rekommen-
dationer samt utför tjänster och projekt inom krishan-
tering, bemötande, stöd och bemästring och riktar 
sig till organisationer, företag och enskilda personer. 
Kriscentrum har ett brett kursutbud och erbjuder 
skräddarsydda utbildningar för exempelvis kommu-
nernas krisgrupper, POSOM.

Sedan 2009 bidrar Vårsta Diakonigård med kompetens 
till krissamordningen vid Svenska kyrkan på nationell 
nivå och vid kyrkokansliet i Uppsala. Uppdraget inne-

fattar ansvar för utbildning och övning, krisplanering, 
insatser, samverkan och erfarenhetsåterföring. En 
viktig del av arbetet sker genom det nya intranätet 
för Svenska kyrkan. Krissamordningen har nära och 
regelbunden samverkan med Myndigheten för Sam-
hällsskydd och beredskap, bland annat genom tros-
samfundens samrådsgrupp och stödstyrkan. 

Arbetet med flyktingsituationen har präglat en stor 
del arbete under 2016. Framför allt i samverkanspro-
jektet med Röda Korset och Rädda Barnen. Detta ar-
bete resulterade under 2016 i ett gemensamt informa-
tionsmaterial, samt gemensamma utbildningar riktade 
till volontärer och personal i de tre organisationerna. 

 Kriscentrum ökade sin bemanning i Kyrkokansliet till 
1,5 tjänst under denna period. 

Arbete med digitalisering av underlag för bered-
skapsplanering är ett annat av de stora uppdragen i 
kansliet. Ett långvarigt arbete har genomförts med 
policydokument gällande säkerhet i kyrkokansliet har 
slutförts.

Under 2016 har Vårsta Kriscentrum gått in ett närmare 
samarbete med Svenska Soldathemsförbundet, utö-
ver den sedvanliga stödverksamheten till veteraner 
och anhöriga.

Samarbetet omfattar en gemensam webblansering 
och ett arbete inriktat på att samla kunskaper om äm-
nesområdet moraliska skador samt utveckla modeller 
för traumastöd till människor på flykt. Inom detta 
projekt tar vi hem ett internationellt traumaverktyg 
till Sverige. Syftet är att sedan kunna presentera detta 
för stiften samt att utveckla och etablera ett Resur-
scenter för traumastöd på Vårsta. Detta arbete kom-
mer att fortgå under hela 2017 och bygger på medel 
från Regeringen som förmedlats via Svenska kyrkan.

Vi tar redan under 2016, i en begränsad omfattning, 
emot klienter på kriscentrum för stöd och support. 
Bland annat par genom Soldathemsförbundet, men 
även enskilda. Vi arbetar då utifrån CCAM-modellen 
som beskrivs nedan.

Under 2016 har utbildningsverksamheten med CCAM 
(Crisis Comprehension Adaptive Model) fortsatt, nu i 
något mer etablerad och känd form. 

Tre modul 1, två modul  2 samt en modul 3 på avance-
rad nivå, genomförts under 2016.

Responsen från deltagare har varit mycket positiv och 
vi kan märka ett ökat intresse för utbildningen.
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Modellen har presenterats i många sammanhang, vid 
seminarier och föreläsningar och den har genomgå-
ende tagits väl emot och uppskattats för sin enkelhet 
och förståbarhet.

Utbildningen har, utöver i Härnösand och på Vårsta, 
genomförts i Göteborg, samt i Stockholm. 

Vi har genomfört utbildningar i krishantering, ledning 
och samtalsstöd stöd för kunder som:

Göteborgs stiftledning och samfällighet
Posomgrupper (kommunala krisgrupper)
Räddningstjänst
Soldathemsförbundet
Församlingar
Företag

Medarbetarhandledning
Vi har sedan 2016 ett nytt ramavtal med Kriminalvår-
den Norra regionen. Vi har ett team av handledare 
bestående av enbart externa handledare och terapeu-
ter. Vi erbjuder även chefshandledning samt utbild-
ningsdagar för team. Sedan 2014 har vi även uppdrag 
att handleda en grupp inom polisen som arbetar med 
brott mot barn och detta har fortsatt under 2015 och 
2016.

Under hösten 2015 upphandlades nya handlednings-
uppdrag såsom Sundsvalls kommun och alla kommu-
ner inom Jämtlands län. Vi blev godkända för samtliga 
upphandlade enheter och det är positivt inför arbetet 
som startade januari 2016. 

Under 2016 har vi också handlett alla asylsköterskor 
på uppdrag av Landstinget Västernorrland.

Svenska Kyrkans familjerådgivning
Arbetet med att driva 5 familjerådgivningsmottag-
ningar är genomförbart genom samarbete med Här-
nösands stift och församlingarna i Sollefteå, Härnö-
sand – Kramfors, Örnsköldsvik, Medelpads kontrakt, 
Ljunga kontrakt samt fem kontrakt i Jämtland, samt 
med stöd av frikyrkorna i Örnsköldsvik. Totalt har Vår-
sta överenskommelse med 47 pastorat i detta arbete. 
I Sollefteå driver Vårsta Diakonigård även den kom-
munala familjerådgivningen på uppdrag av Sollefteå 
kommun efter att vi under 2010 återigen vann upp-
handlingen och uppdraget varade till och med 2015. Vi 
vann sedan återigen upphandlingen i december 2015 
för nytt 2 års avtal (med möjlighet till 1+1 års förläng-
ning). Sedan 2014 har tjänstgöringsgraden succesivt 
ökat inom uppdrag åt Sollefteå kommun genom att vi 
förmedlade ett kraftfullt ökat behov av familjerådgiv-
ning. Från 2016 är tjänstgöringsgraden 70% inom det 
kommunala uppdraget men totalt 100% inklusive den 
kyrkliga delen.

Totalt har det under året varit 3.5 tjänster fördelat på 
6 personer. 

Referensgrupp finns i anslutning till mottagningarna.  
Referensgruppens uppgift är att fortlöpande följa 
arbetet, bidra med synpunkter och idéer på verksam-
heten samt vara en kontakt tillbaka till församlingen. 

Mottagningarna har under 2016 tillsammans haft 2 229 
bokade besök och genomfört 1 811 besök (jmf 2 078 
genomförda samtal 2015) med 644 personer (jmf  
637 st 2015) och vi beräknar att 670 barn har varit 
indirekt berörda av verksamheten. Det är fortfarande 
en ökning av barnfamiljer. Genomförda rådgivande 
samtal via telefon beräknas till ca 200 stycken. Många 
använder också sms, för att förmedla hur det går 
mellan de bokade samtalen. Varje mottagning avgifts-
befriar regelbundet (helt eller delvis) samtal då man 
inom familjerådgivningen märker att människor fått 
det svårare ekonomiskt och i år var det drygt 40 ären-
den som avgiftsbefriades.

Vi märker att det är allt fler anställda inom församling-
ar, stift samt förtroendevalda som nyttjar förmånen 
att kostnadsfritt få ta del av mottagningsverksam-
heten.

Vårsta rehabilitering och arbetsplaceringar - 
Grön Helhet
Det har överlag varit ett bra och positivt år 2016.

Vi har haft 7 personer anställda under året och Här-
nösands kommun bidrar med en personal på 50% till 
projektet växtkraft (Allmänna arvsfonden). Dessutom 
har vi 2 personer som är anställda av Arbetslivsförvalt-
ningen, Härnösands kommun, vilket innebär att de 
har sin placering hos oss och en av dessa personer får 
delar av sin lön från Arvsfonden.

Tyvärr har vi haft två långa sjukskrivningar och vi har 
efter behov ersatt ordinarie personal med bra vikarier.

Arbetsförmedlingen skriver på 3 avtal för året 2016:
Klargöra etablering fr.om 1/3
Klargöra fr.om1/1
Arbetsträning fr.om 1/1

Vi får fortsättningsmedel beviljade från Allmänna 
arvsfonden och år 2 och 3 är alltså beviljat.  Projektet 
växtkraft kommer att pågå fram till 30/6-2018.

Vi har haft några externa uppdrag som upphandlats 
av: Sundsvalls kommun, en förskola i Härnösand, och 
trädgårdsodlarföreningen.

Vi har samverkat under året med Studieförbundet 
vuxenskolan.
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Två personer har varit på en Green Care konferens i 
Skara

En person har gått en vidareutbildning i Qigong.

Vi har under året haft närmare 90 personer som varit 
deltagare i våra olika verksamhetsgrupper och ar-
betsträning.

I början av hösten sökte vi pengar från Socialstyrelsen 
för att kunna utveckla och utöka verksamheter för 
personer med psykisk ohälsa, tyvärr fick vi avslag på 
vår ansökan men vi avser att skicka in ytterligare en 
ansökan.

Syster Ester
Vi har inför 2017 utsett två ansvariga personer till 
Syster Ester.

Dessa två personer kommer att pröva att på olika sätt 
tillföra intäkter till Syster Ester , vilket på sikt kan ge 
oss en möjlighet att starta ett socialt företag.

Vi tänker oss att detta inkluderar försäljning från café, 
försäljning av återbruk o hantverk, försäljning av ar-
betsträningsplatser och div. tjänster.

En stor arbetsinsats som präglade slutet av år 2016 var 
den stora flytten från Norrgården till det s k konfe-
renshuset. Vi har lagt ner oändligt många timmar på 
att flytta hela verksamheten  samt att göra föränd-
ringar i det s k konferenshuset så att lokalerna blir 
ändamålsenliga.

Inför 2017 har vi också beslutat att anställa en handle-
dare (fro.m 1/1 ) som kommer att komplettera vårt ut-
bud av arbetsträningsplatser till att innefatta snickeri 
och hantverk.

Vårsta trädgård
Vårsta trädgård hade öppet från 27 juni – 29 septem-
ber för allmänheten. 

Även under 2016 var det fri entré varför det är svårt 
att säga något om exakt antal besökare. Känslan är 
dock att det varit ungefär som tidigare och ett fortsatt 
ökat antal barnfamiljer. Vi har haft en låda där frivilliga 
gåvor kan läggas. 

Vi hade ett stort antal guidade visningar för organisa-
tioner, företag och större grupper precis som tidigare 
år. Besökare till trädgården har kunnat köpa fikakorg 
i Vårsta restaurang för att ta med sig ut i trädgården. 
Lunchgäster uppmanas också att ta sitt kaffe på 
maten ute i trädgården vilket många gör även innan 
trädgården formellt öppnas. 

I anslutning till trädgårdssäsongen har vi som vanligt 
haft sommarhotell där våra hotellgäster får tillgång till 
trädgården, vilket uppskattas av många.

Vårsta trädgård fungerar också som miljö för vårt 
rehabiliteringsarbete i grön miljö och det innebär att 
deltagare är i trädgården tills snön kommer och däref-
ter i växthuset tills snön försvinner. 

Vårsta trädgård används i många olika sammanhang, 
fester, dop och bröllop har arrangerats under året. 
Även Kvinnor i Svenska kyrkan har som tradition ett 
återkommande helgseminarium i Vårsta trädgård där 
b la artisten Marie Bergman medverkat.

Säsongen i Vårsta trädgård avslutades med en ljuskväll 
i trädgården som var mycket uppskattad.

Projekt
Hösten 2015 fick vi förtroendet att vara ansvariga för 
ett projekt som Landstinget Västernorrland, Regional 
utveckling, avsatte medel för. Projektet heter Vårsta 
företagskuvös för sociala företag och ska ta fram ett 
förslag på modell hur Vårsta kan stödja andra sociala 
företag i sin utveckling. Det är ett kort projekt, enbart 
6 månader och ska vara klart till sommaren 2016. Det-
ta projekt avslutades under 2016 och kunde presen-
tera en ny modell för arbetet med de personer som 
står längst bort från arbetsmarknaden. Detta underlag 
kommer att påverka hur arbetet inom Vårsta rehabili-
teringsverksamhet – Grön helhet arbetar.

Kapitalförvaltning 
Stiftelsens kapital var under 2016 i huvudsak placerade 
i reala tillgångar som fastigheter, mark, fonder och 
bankkonton. Det investerade kapitalet ska förvaltas i 
enlighet med Svenska kyrkans värderingar och finans-
policy. Vid placeringar ska hänsyn tas till såväl finan-
siella som sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Riskbedömning 
Stiftelsens verksamhet bedrivs idag inom olika om-
råden. Uppdrag för Svenska kyrkan på nationell nivå, 
stift, pastorat, församlingar och med kommuner 
och andra organisationer regleras genom avtal el-
ler ekonomiska överenskommelser. Vissa av dessa 
överenskommelser har korta löptider medan ramavtal 
som löper på längre tider regleras utifrån jämförelse 
av förändringar i indextal. Vårsta Diakonigård deltar 
numera regelbundet vid konkurrensutsatta upphand-
lingar som ofta innehåller korta avtal och löptider. Det 
är en risk för Vårsta att ha alltför smalt verksamhets-
område där vi är beroende av enbart anslag. Vi försö-
ker succesivt bredda verksamheten och aktivt söka 
andra verksamheter som både stämmer överens med 
ändamålsparagrafen och med dagens behov i vårt 
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samhälle och/eller i Svenska kyrkan. Vi behöver därför 
olika samarbetspartners i och med att vi inte själva 
har något investeringskapital. Vi söker därför också 
långsiktiga projekt som kan resultera i ett framtida 
utvecklingsarbete.

En viktig satsning för bredden och en kontinuerlig 
intäkt är att Vårsta har expanderat från 33 lägenheter 
för äldre till 53 stycken. 

Viktiga händelser under 2016
En av de stora händelser under 2016 är naturligtvis att 
vi färdigställer Fristad, inviger detta trygghetsboende 
och inflyttande av hyresgäster som startar redan i 
januari. Det innebär att boende för äldre och trygg-
hetsboenden blir en stabil bas på Vårsta också ekono-
miskt.

I samband med renoveringen av Fristad så byter 
Vårsta också bank. Vi hittade ingen framkomlig väg 
i förhandlingarna med Nordea som Vårsta har haft 
som bank i säkert nästan 100 år. Tack vare ett byte till 
Swedbank så lyckades vi genomföra hela renoverings-
projektet enligt beräknad tidsplan. 

Både under hösten 2015 och sedan hela 2016 fick 
Vårsta kriscentrum allt mer att göra i relation till 
flyktingsituationen. Vårsta samarbete också med 
Soldathemsförbundet fördjupades under året och 
tillsammans ansökte vi om medel från Svenska kyrkan 
nationellt att bygga upp ett Kunskaps - och resurscen-
trum för traumastöd och behandling. Vårsta knyter 
också under hösten 2016 kontakt med ett universitet 
i Tyskland, Konstanz, för att få utbildning och ett uni-
versitetssjukhus i Norge, Trondheim, som samverkar 
med specialistutbildade psykologer/terapeuter inriktat 
på trauma. 

Under hösten 2016 står det också klart att Grön helhet 
har växt ur sina lokaler i Norrgården och för att kunna 
utveckla verksamheten mer behöver man byta lokaler. 
Vi fattar då beslutet att låta Grön helhet ta över det 
s k konferenshuset och låta konferensverksamheten 
flytta över till Diakonisshuset och Norrgården. Detta 
innebar omfattande arbete i slutet av december och 
ambitionen är att allt kan starta som vanligt efter 
årsskiftet.

En viktig händelse under 2016 är också att Vårsta 
diakonigård får Härnösands kommuns pris som årets 
banbrytare. Det är ett erkännande av Vårsta som är en 
udda fågel i företagsvärlden att ändå betraktas som 
en viktig del av samhällsbilden. 

Förväntningar inför den framtida  
utvecklingen
När vi lägger 2016 till handlingarna så är det flera 
utvecklingsvägar som enbart har påbörjats. Detta 
kommer att utvecklas under 2017 och bidra till att 
ytterligare stärka Vårstas bredd på verksamheten. 

Det första handlar om arbetet med att utveckla Vårsta 
kriscentrum att också inrymma ett Kunskaps - och re-
surscentrum för traumastöd och behandling. Kriscen-
trum på Vårsta har 20 - års jubileum 2017 och de 
senaste åren har arbetet utvecklats stort. Under 2017 
kommer Kunskaps - och resurscentrum för traumas-
töd och behandling i samarbete med Soldathemsför-
bundet utvecklas. Under 2017 kommer vi att ansöka 
om utvecklingspengar, utbilda terapeuter och andra 
motsvarande yrkeskategorier i ny behandlingsmetod 
och skapa möjligheter för Vårsta att under de kom-
mande åren också utbilda ytterligare behandlare.

Inom detta utvecklingsarbete finns också arbetet 
med att ställa om Sörgården till behandlingshus och 
stödboende. 

Nu när Grön helhet har flyttat in i det s k konferenshu-
set och fått större utrymmen så kommer 2017 innebä-
ra att vi också kan ta emot fler människor i våra grup-
per men även att vi kan erbjuda ytterligare inriktning 
på arbete riktat till arbetslösa som står långt bort från 
arbetsmarknaden. Ett sådant är Slöjdverksamhet där 
vi rustar lokaler och har anställt en person med denna 
inriktning. Syster Ester kommer att alltmer utvecklas 
till ett socialt företag under 2017 och allt mer klara sin 
ekonomi utifrån uppdrag man får. Inom hela arbetet 
på Grön helhet kommer man att implementera en ny 
metod som vi tog fram inom ett projekt under 2016. 
Detta försöktsarbete kommer också kunna ligga till 
grund för ansökningar om samarbetsprojekt med 
Arbetsförmedlingen.

Vi hoppas också under 2017 att kunna få ekonomiska 
resurser att ställa om en lokal till ett tillredningskök. 

Beträffande Vårstas arbete med kyrkans familjeråd-
givningar inom Härnösands stift så förväntar vi oss 
att det nya system för hur det ska finansieras genom 
att församlingar ansöker om medel ska landa och att 
Vårsta får fortsatt förtroende att utveckla en professi-
onell mottagningsverksamhet. 

Till slut så förväntar vi oss att Vårsta också fortsätt-
ningsvis kan möta de behov vi ser i det omgivande 
samhället och alltmer utveckla ett idéburet företagan-
de.
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FONDER 
Vårsta förvaltade fonder, Sjukhemmet Fristads fond och Fristads förvaltade fonder redovisas var för sig och ingår 
inte i Stiftelsen Vårsta Diakonigårds räkenskaper. Fristads förvaltade fonder avslutades 2015-05-13. 

PROJEKT 
Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd ur Allmänna arvsfonden för projektet Vårsta Växtkraft. Projektet har en 
löptid på tre år med startdatum 2015-07-01.

FLERÅRSÖVERSIKT 2016 2015 2014 2013 2012
Summa intäkter 16 630 742 14 032 992  14 017 008  16 007 89 18 072 141
Resultat efter finansnetto 242 864 -1 135 142  -783 250 566 746 -1 420 871
Totala tillgångar 30 429 310 30 925 906 10 097 870 10 794 224 12 249 988
Eget kapital 1 443 760 1 200 896 2 336 739 3 119 989 2 553 243

BESLUT OM RESULTATDISPOSITION 
Styrelsen beslutar att vinstmedlen:   balanserad vinst 790 897
   årets resultat 242 864
    1 033 761

disponeras så att i ny räkning överföres    1 033 761

Siftelsens resultat och ställning i övrigt  
framgår av efterföljande resultat- och  
balansräkning med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING
  2016 01 01- 2015 01 01-
 Not    2016-12-31 2015 12 31
Intäkter
Kollekter   247 221 271 737 
Anslag   3 320 272 2 940 216 
Gåvor  8 985 34 340   
Försäljning och hyresintäkter   8 985 6 367 632
Övriga intäkter  1 4 425 031 4 419 067 
Summa intäkter  4 425 031 14 032 992

Kostnader  
Varor och förnödigheter   -302 551 -145 214
Övriga externa kostnader   -5 795 557 -5 390 277
Personalkostnader  2 -8 884 858 -8 785 159
Avskrivningar  3 -905 035 -506 334   
Summa kostnader  -15 888 001 -14 826 984

Verksamhetsresultat   742 741 -793 992 

Resultat från finansiella poster 
Finansiella intäkter  4 33 351 825
Räntekostnader   -533 228 -341 975 
Summa finansiella poster   -499 877 -341 150

Resultat efter finansiella poster   242 864 -1 135 142

Skatter  
Övriga skatter 

Årets resultat  242 864 -1 135 142
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  Not 2016 12 31 2015 12 31
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  5 25 866 235 28 677 037
Inventarier, data/IT  6 13 700 0
Installationer  6 72 997 87 601
Summa anläggningstillgångar  25 952 932 28 764 638

Omsättningstillgångar
Varulager  1300 1 940 
  1300 1 940 

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar   933 363 749 420   
Skattefordringar   48 680 14 649 
Förutbet kostnader och upplupna intäkter 7 492 854 124 597 
  1 474 897 888 666

Kassa och bank  3 000 181 1 270 663

Summa omsättningstillgångar  4 476 378 2 161 269

SUMMA TILLGÅNGAR  30 429 310 30 925 907

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  Not 2016 12 31 2015 12 31

Bundet eget kapital  
Reservfond   410 000 410 000 
  410 000 410 000

Fritt eget kapital  
Balanserat resultat   790 896 1 926 039 
Årets resultat   242 864 -1 135 142 
  1 033 760 790 897

Summa eget kapital  8 1 443 760 1 200 897

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 9 24 255 000 4 465 900   
  24 255 000 4 465 900

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut   930 000 211 800  
Leverantörsskulder   860 100 22 870 502 
Övriga skulder   244 544 286 840 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 2 695 906 1 889 968 
  4 730 550 25 259 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   30 429 310 30 925 907
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Ställda säkerheter  11 26 000 000 9 477 700

Ansvarsförbindelser  0 0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och 
uttalanden från Bokföringsnämnden.  
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.  
Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkom-
ster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

NOTER

1. ÖVRIGA INTÄKTER  2016 2015

Tjänster   604 982 1 505 074 
Projektbidrag Grön Helhet, Arbetsförmedlingen   2 437 931 1 530 059 
Övriga bidrag/intäkter   1 382 118 1 383 934 

  4 425 031 4 419 067

2. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER  2016 2015
Medelantalet årsarbetskrafter  
Kvinnor   7 7 
Män  5 5 
  12 12

Löner, ersättningar och sociala kostnader   2016 2015 
Lön och andra ersättningar till direktor   473 588 593 104 
Löner och andra ersättningar till övriga anställda   5 575 407 5 405 649 
Pensionskostnader till direktor   193 212 235 828 
Pensionskostnader till övriga anställda   416 831 419 975 
Övriga sociala kostnader   1 890 527 1 827 216

  8 549 565 8 481 772

3. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden.  
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader   2,5 - 3,0%  
Trädgård   5,0% 
IT-utrustning   20,0% 
Anläggningar/installationer   10,0%

Avskrivningar byggnader och mark   886 992  
Avskrivningar inventarier, data/IT   18 043  
Summa avskrivningar   905 035 
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4. FINANSIELLA INTÄKTER  2016 2015

Räntor   33 353 825 
  33 353 825

5. BYGGNADER OCH MARK  2016 12 31 2016 12 31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärde   40 620 722 17 701 344 
Pågående arbeten   0 22 577 188 
Mark, trädgård   3 674 629 3 674 629 
Avgår ackumulerade erhållna bidrag  -5 905 411 -3 639 411 
  38 389 940 40 313 750

Ackumulerande avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar enligt plan   -11 636 713 -10 716 530 
Årets avskrivningar   -886 992 -460 091 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -12 523 705 -11 176 621

Utgående restvärde enligt plan   25 866 235 6 559 941

6. MASKINER OCH INVENTARIER  2016 12 31 2015 12 31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärde  321 403 304 264 
  321 403 304 264

Ackumulerande avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar enligt plan   -216 663 -170 421 
Årets avskrivningar   -18 043 -46 242 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -234 706 -216 663

Utgående restvärde enligt plan  86 697 87 601

7. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  2016 12 31 2015 12 31 
Förutbetald kostnad, försäkring  3 512 3 587 
Upplupna ränteintäkter  0 0  
Upplupna samtalsintäkter  0 0 
Upplupen ersättning, Arbetsförmedlingen  26 684 6 912 
Upplupen ersättning Nya Grön Helhet  373 828 50 378 
Upplupna kollekter  0 0 
övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  88 830 63 720 
  492 854 124 597

8. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
  Reservfond  Balanserat Årets resultat 
   resultat 
Belopp vid årets ingång  410 000 1 926 039 790 897  
Disposition av föregående års resultat    -1 135 142  
Årets resultat     242 864 
Belopp vid årets utgång  410 000 790 897 1 033 761 

 
9. LÅNGFRISTIGA SKULDER  2016 12 31 2015 12 31 
Del av långfristiga skulder till kreditinstitut avseende  
fastighetslån som ska betalas efter fem år.  19 805 000  3 618 700 
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10. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  2016 12 31 2015 12 31 
Upplupen semesterlöneskuld  569 420 516 715 
Upplupna sociala avgifter  333 961 325 255 
Upplupna räntekostnader  200 000 220 675 
Förutbetald intäkt  1 251 822 366 755 
Förutbetalda hyresintäkter  255 975 130 300 
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter  84 728 330 268 
  2 695 906 1 889 968

11. STÄLLDA SÄKERHETER  2016 12 31 2015 12 31

För skulder i kreditinstitut  
Fastighetsinteckningar  26 000 000 26 000 000 

11. UNDERSKRIFTER

HÄRNÖSAND 2017-03-22
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Vårsta Diakonigård, org.nr 
888000-0958

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftel-
sen Vårsta Diakonigård för år 2016. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens fi-
nansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisning-
en upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen 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 oegent-
ligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsät-
ta verksamheten. Den 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. 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 felak-

tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granslmingsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden.

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med stiftelsela-
gen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningsla-
gen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtag-
na åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande. 

Härnösand den 26 april 2017
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startar Svenska kyrkans familjerådgivning i ett sam-
arbete med först Härnösands Domkyrkoförsamling 
och sedan Härnösand stift. Den vänder sig till par och 
familjer, som drabbats av svårigheter i sina relationer. 
Detta arbete har sedan under åren expanderade. 2001 
utformades ett nytt samarbete mellan varje enskilt 
kontrakt dvs Sundsvall, Kramfors samt Sollefteå där 
verksamheten bedrivs på uppdrag av Sollefteå kom-
mun. 2006 öppnade en mottagning i Ö-vik där sam-
arbetet också är ekumeniskt och 2009 öppnades en 
mottagning i Östersund.

1997 startar ”Trädgårn” som är ett arbete som initie-
rades av Vårsta Diakonigård och Härnösands Domkyr-
koförsamling.  I ett samarbete med Härnösand kom-
mun vill man ge möjlighet till en öppen verksamhet, 
café, med möjlighet till viss sysselsättning för perso-
ner som har svårigheter att komma ut på arbetsmark-
naden. Vårsta Diakonigård lämnade detta samarbete 
år 2000. Det drivs fortfarande som ett samarbete mel-
lan Domkyrkoförsamlingen och Härnösand kommun.

1997 startar Svenska kyrkans kris och katastrofcen-
trum är ett nationellt uppdrag.  I uppdraget ingår 
utbildning, att följa utveckling och aktuell forskning, 
metodutveckling samt att utveckla kontakter i sam-
arbete med myndigheter och organisationer inom 
området. Inom detta arbete har också ett samarbete 
med SOS Alarm utvecklats och från och med 2005 är 
Vårsta Diakonigård SOS partners. 

2005 ett målarbete och strategiarbete genomförs och 
resulterar i verksamhetsidé, handlingsplaner och tre 
tydliga verksamhetsområden.

2006 handikappanpassas och renoveras hela konfe-
rensanläggningen och det innebär att antalet gäster 
till både konferensen och matsalen (där dagens lunch 
serveras) ökar stadigt. 

2008 blir Vårsta konferens, kök och matsal Svanen-
märkta. Restaurangen blir den första norr om Stock-
holm.

2008 startar vi att bygga en trädgård med klostertema 
på Vårsta diakonigård. Detta för att dels kunna erbju-
da människor en oas mitt i vardagsbruset och dels att 
utveckla ett rehabiliterande arbete i grön miljö. 

2009 Vårsta trädgård med klostertema invigs och vi in-
leder ett tre-årigt rehabiliteringsprojektet Grön helhet, 
med målgruppen långstidssjukskrivna och långtidsar-
betslösa. Det är ett samarbete mellan Vårsta, Arbets-
förmedlingen, Härnösands kommun och landstinget 
Västernorrland.

2010 Behandlingshemmet Måviken rehabilitering AB 
tas över och drivs i samarbete med EFS fastighetsbo-
lag.

2011 Förbereder grön rehabilitering som fast verksam-
het på Vårsta. Behandlingshemmet Måviken AB går i 
konkurs.

2012 Vårsta diakonigård fyller 100 år och det uppmärk-
sammas med två seminariedagar (april och septem-
ber). 100-års jubileet finns dokumenterat i skriften ”En 
historia om att levandegöra diakoni” Vårsta 100 år.

2013 Diakonutbildningen avslutas och centraliseras till 
Uppsala där ett nytt kyrkans utbildningsinstitut bildas. 
Vårsta tar initiativ till ett projekt för att starta ett trau-
mastödsarbete för Västernorrland i samarbete med 
Länsstyrelsen, AF (regionalt), FK (nationellt), länets 
sju kommuner och Landstinget Västernorrland.

2014 Beslutet fattas i Vårsta styrelse att bygga om 
Fristad till ett Trygghetsboende i egen regi.

2015 Byggandet av Fristad som ett Trygghetsboende 
med 20 nyrenoverade lägenheter inledes.

2016 I januari invigs Fristad som Härnösand kommuns 
första trygghetsboende.  

Korta historiska glimtar, sammanställd av Ester Nils-
son (t o m 1994) med tillägg av Ninni Smedberg

Några historiska glimtar

forts. från sida 2
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Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse 
som inte har någon enskild ägare. Vi är idéburna, näringsidkande och icke vinstutdelande. Vi lever på de intäkter 
vi får genom uppdrag och avtal. Men vi utför så mycket mer utanför alla avtal och upphandlingar när det gäller 
att låta människor få en möjlighet till sammanhang och upprättelse. För att kunna göra det är vi också beroen-
de av gåvor av olika slag. För att kunna fortsätta bygga upp vår miljö där människor kan hitta sin väg i livet igen 
behöver vi dig, som enskild eller företagare, som är beredd att stödja vårt arbete med en gåva, en sponsring. För 
att samhället idag ska fungera så behövs också miljöer som idéburna organisationer kan bidra med, som Vårsta 
Diakonigård.

Under 2016 har vi samverkat med många olika parter och vi vill passa på att tacka för ett gott samarbete.

TACK!
• Enskilda församlingar i Härnösands stift, frivilliggrupper, syföreningar och diakonigrupper för gåvor och 

kollekter

• De 47 pastorat/församlingar och Härnösands stift i samarbetet omkring familjerådgivningens mottagnings-
verksamheter

• Jasab för samarbetet med färdigställandet av Trygghetsboende på Fristad

• Härnösands kommun för samverkan med placeringar och uppdrag

• Arbetsförmedlingens lokalkontor i Härnösand för gott samarbete inom Grön helhet

• Soldathemsförbundets samarbete med Vårsta kriscentrum

• Kyrkokansliets samverkan med Vårsta kriscentrum

• Hans Majestät Konungen för gåva till traumaarbete och stödboende

• Advokatfirma Jakob Machuca för gåva till traumabehandlingsarbetet

• Alla övriga idéburna organisationer och brukarorgani-
sationer för samarbetet beträffande vår gemensamma 
plattform och nätverk inom länet

TACK för att du vill vara med och stödja  
Vårsta Diakonigårds arbete
Stiftelsen Vårsta Diakonigård    bg  185 – 1377
Vårsta Diakonkår                          pg  71 43 16 - 7

 Lönegrensgatan, Härnösand, tel 0611-127 11, info@varsta.se, www.varsta.se 

2016 blev Vårsta diakoni Årets 
Banbrytare, en ny kategori  
på Härnösands kommuns  
företagsgala.


