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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 
startar Svenska kyrkans familjerådgivning i ett sam-
arbete med först Härnösands Domkyrkoförsamling 

Forts. sid 23
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Ordförande och direktorn

2017 var ett viktigt år för Vårsta och kan nästan sägas vara det år då det vände på riktigt. Det handlar om 
att bli betrodd med resurser för att utveckla det som Vårstas medarbetare sett som nödvändigt utifrån 
människors behov. Vårsta bedriver, som alltid en behovsstyrd verksamhet.

Vårsta fick medel under sommaren 2017 från Regeringen att utveckla en traumaklinik för nyanlända med 
PTSD. Detta beslut och möjlighet har föregåtts av drygt 4 års intensivt förarbete med behovs- 
inventering, skapa nätverk med olika parter och forma resursbank av nya medarbetare. Nu är det arbete 
i hamn.

Under hösten 2017 fick Vårsta besked om beviljat anslag från Boverket att stärka en hälsoinriktad 
utemiljö i anslutning till våra boenden för äldre. Vårsta har genom sina båda hyreshus nästan 70 äldre 
hyresgäster som vi försöker skapa en så meningsfull och bra miljö för som möjligt. Detta utan att ta ut 
orimligt höga hyror. I detta arbete är också en attraktiv utemiljö viktigt. Den kan Vårsta bygga nu.

Alldeles i slutet av året 2017 fick också Grön helhet ett positivt besked om ett 3-årigt projektanslag från 
ESF. Detta innebär att personalen inom Grön helhet kan spetsa sina redskap ytterligare att verka  
meningsfullt för och med människor som är arbetslösa, nyanlända med svårigheter att etableras, unga 
som inte kommit in på arbetsmarknaden och sjukskrivna. För att samhället ska fungera måste alla få 
plats och ges möjligheter att utvecklas, för alla människor besitter kraft och resurser. Så tänker vi på 
Vårsta.

Under 2017 landade till slut ett arbete som Vårsta också engagerat sig intensivt med under många år 
och det är Länsöverenskommelsen. Denna undertecknades under året och innebär att Region Väster-
norrland äntligen markerar att man räknar med det idéburna som en möjlig och kompetent resurs inom 
välfärden.

Vi tror alltså att Vårsta även fortsättningsvis kan möta de behov vi ser i vårt omgivande samhälle och är 
en idéburen aktör att räkna med.

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

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

Kriscentrumverksamheten på Vårsta har under 
året varit mycket fokuserat på att bygga upp 
Resurscentrum för traumastöd och traumakliniken.

Samtidigt har vår verksamhet på nationell i kyrko-
kansliet fortsatt, under förändrade organisatoriska 
former, men med samma inriktning och mål. En 
fråga som växt de senare åren är frågan om  
säkerhet och hot, där en förändrad verklighet, 
både i verkliga världen och den internetbaserade, 
har gjort att vi börjat arbeta allt mer med att  
hantera och förebygga problematiken i det.  
Digitalisering av de krishanterande verktygen och 
en specifik intranätportal för de frågorna är två av 
de andra mer omfattande arbetsområdena.

På Kriscentrum 
Utbildningar i NET Narrative Exposure Therapy. 
Det behandlarnätverk Vårsta skapat, ca 17 perso-
ner, har vid två tillfällen genomfört utbildningar i 
metoden i Konstanz, södraTyskland.

Certifiering sker under 2018.
I arbetet med Resurscentrum har vi deltagit i 
nationella och internationella nätverksträffar. 
Nationell med Röda Korsets traumacenter, inter-
nationellt med Nordiska Traumadagarna i 
Göteborg samt Vivo internationell i Amsterdam, 
den organisation som internationellt arbetar med 
NET.

Kriscentrum har 
ett uppdrag att 
hjälpa Skara stift 
under 3 år att 
utveckla modeller 
och organisation 
i stiftets arbete 
med krisbered-
skap.                                                                                           

Varnhems kyrka Skara

Vårsta blir den första kliniken i Sverige med 
metoden som bas. NET är rekommenderad av 
Socialstyrelsen som metod i arbetet med trau-
matiserade flyktingar                                                                                          

Göteborg

Amsterdam

Vi har ett samarbete sedan 10 år med Svenska 
Soldathemsförbundet. Våra utbildningar i Kris-
hantering och psykosocialt stöd och vår egen 
utbildning i kris CCAM fortsätter som tidigare.

Konstanz
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Hälsning från Familjerådgivningen

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

Organisation
Svenska kyrkans familjerådgivning bedrivs från och 
med 1 juli 2017 i samarbete med Vårsta Diakoni (Vår-
sta) och kontrakt/pastorat/församlingar i Härnösand, 
Kramfors, Sollefteå/Boteå, Örnsköldsvik och Östersund 
och frikyrkorna i Örnsköldsvik samt Sollefteå kommun. 
(Innan dess var även församlingarna i Sundsvalls kon-
trakt med.)

Verksamheten finansieras genom Svenska kyrkans för-
samlingar som betalar en krona per kyrkotillhörig och 
genom det bidrag församlingarna söker från Härnö-
sands stift. Samt genom avtal med Sollefteå kommun 
och med bidrag från frikyrkorna i Örnsköldsvik med 
omnejd.

Vårsta diakoni har varit huvudman för verksamheten 
och arbetsgivare för Per-Ingvar Hamrin, Maria Berg-
gren, Peter Lundin, Eva Medin, Birgitta Landström 
samt Ann-Christin Eklund. Vid årsskiftet avslutade 
Gulli Larsson sin tjänst, Peter Lundin gick i pension 
men trappade ned med tjänst på timmar under våren, 
Ann-Christin Eklund jobbade till sista juni.

Nytt för året är att vi lyckats knyta till oss en handleda-
re i EFT (Emotionell fokuserad terapi) för par, en av de 
ytterst få i Sverige. Bra eftersom några av oss har fått 
grundutbildning och att vi vet att detta kommer att 
utveckla vår kompetens långsiktigt till gagn för dem vi 
möter i verksamheten.

Personalsituation vid 5 mottagningar 
som blev 4

Per-Ingvar Hamrin. PIH
80%. Per-Ingvar är pastor, auktoriserad 
familjerådgivare och har grundläggande 
psykoterapeututbildning och grundutbil-
dad i EFT. Per-Ingvar arbetade 1 dag/vecka i 
Sollefteå och övrig tid i Härnösand.

Maria Berggren. MB
50% från 1 sept 60%. Maria är socionom och 
har grundläggande psykoterapiutbildning 
och arbetar vid mottagningen i Örnskölds-
vik.

Eva Medin. EM
90% från 1 sept 100%. Eva är socionom och 
leg. psykoterapeut och grundutbildad i EFT. 
Eva jobbar vid mottagningen i Sollefteå.

Birgitta Landström, BL
50% från 1 sept 60%. Birgitta är socionom 
och leg. psykoterapeut. Birgitta arbetar vid 
mottagningen i Östersund.

Ann-Christin Eklund, ACEL
70% våren 2017. Ann-Christin är socionom 
och har lång erfarenhet av arbete med 
par. Slutade 30 juni pga att mottagningen i 
Sundsvall upphörde 1 juli.

Här är de som jobbar från 1 juli 2017 fr v Per-Ingvar Hamrin, Birgitta Landström, Eva Medin och Maria Berggren
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KONTAKTPERSON: Ingela Eriksson, verksamhetsansvarig, 070-265 08 46

blir den schemalagda och så viktiga språk- 
träningen ett forum för att på ett lekfullt sätt trä-
na svenska med allt vad det innebär. Vi väver, syr, 
knypplar, stickar, tillverkar prylar av trådslöjd och 
jobbar med olika material som trä, ull, papper och 
tyg.  Allt som vi gör är genomtänkt och planerat 
för att vara en del i varje deltagares personliga 
mål. I alla aktiviteter strävar vi efter att synliggöra 
styrkor, resurser och intressen och därmed bidra 
till att varje deltagare rustas för att kunna ta ett 
steg vidare ...

Vi startade året med en flytt från Norrgården till 
det s k skolhuset. Det var mycket att bära och 
packa, men vi var många som hjälptes åt så snart 
var vi i ordning i våra nya lokaler.

Under härliga sommardagar åker vi minibussen ut 
till odlingen i Gådeå. Vi vattnar och rensar ogräs, 
planterar och gödslar, det krävs en hel del arbe-
te för att få våra plantor att växa. Under hösten 
skördar vi rejält med bär och grönsaker. Vi testar 
att tillverka olika produkter i vårt mathantverk 
och våra deltagare får vara provsmakare till 
produkterna vi gör.

Projektet Växtkraft påbörjar sitt tredje år i 
juli, planen är att påbörja och slutföra om-
byggnaden av den gamla tvättstugan till  
beredningskök. Vi har bjudit in mathant- 
verkare som har föreläst och visat oss och 
våra deltagare hur man gör nektar, bärrussin, 
marmelad, tappar sav ur björkar m.m.

Övriga verksamheter inom Grön helhet pågår 
ständigt med personal och deltagare sida vid 
sida. Eftersom vi alla inte pratar samma språk 

Hälsning från Grön helhet
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2017 var ett spännande år då vi flyttade vår konferens-
verksamhet från skolhuset till vackra Diakonisshuset. 
Bönsalen används som konferenslokal där upp till 40 
gäster, sittande vid bord, får plats och 90 gäster vid 
biosittning. Lokalen har med små medel utvecklats 
rent tekniskt med möjlighet att emotse konferens-
gästens behov på teknik som fast datakanon i tak, 
duk, whiteboardtavla. Ljud och hörslinga fanns sedan 
tidigare. 

Flytten innebar färre lokaler att erbjuda våra kunder 
men istället en fantastisk miljö som våra konferensdel-
tagare gärna påpekar och beundrar. Konferensen blir 
något extra och miljön är positiv för mötet, den infor-
mation som ges för dagen och dess syfte. Jag vill säga 
att vår konferensverksamhet har utvecklats på ett 
överraskande positivt sätt i och med våra nya lokaler. 

Sörgården har en jämnare beläggning som täcker hela 
året, jämfört med tidigare år. Gäster kommer gärna 
tillbaka. I och med att Norrgården började förbere-
das för REFTS (Resurscentrum för traumastöd), togs 
möbler och kuriosa tillvara för att ställas i Sörgården. 
Rummen har 
därmed fått ett 
gediget intryck, 
vart och ett med 
sin egen prägel. 

Sedan november 
kan gästerna 
boka direkt via 
vår nya hemsida. 
Detta brukades 
direkt och är därmed en indikation att vi har intresse-
rade besökare på hemsidan. För övrigt kommer bok-
ningar via direktkontakt och genom hotell bokning, 

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. Därtill 
använder vi våra egna kanaler, FB och hemsidan samt 
direktutskick via mail. 

Bland våra återkommande kunder kan vi nämna Här-
nösands Stift, Härnösands kommun, Kriminalvården, 
Landstinget och Länsstyrelsen. Lokala företag som 
HEMAB och Edmo Lift, bör nämnas. Härtill tillkommer 
kurser i krishantering, familje- och traumastöd, där 
Vårsta själv står för utbildningen. 

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 tillgången till en paus i 
trädgården under sommarhal-
våret, mycket uppskattat och 
nämns ofta i utvärderingar, 
liksom den goda maten samt 
gott bemötande av personal. 
Alla viktiga parametrar. 

Sedan sommaren 2013 samarbetar vi med en entre-
prenör, Sambiblioteket café och restaurang KB, som 
driver Vårsta restaurang. Vårsta köper därmed det 
vi behöver för våra konfe-
renser samt frukost till våra 
logigäster. Vårsta är nöjd 
med denna överenskommel-
se och samarbete. Dagligen 
återkommande beröm för 
den mat och fika som serve-
ras. Gästerna är allt igenom 
mycket nöjda med restau-
rangens förtäring. Många 
kallar det för toppklass. 

Det gläder mig och är en vik-
tig del i konferensdagen.

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

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

KONTAKTPERSON: Anette Ramström, värdinna trygghetsboende, 072-080 24 40

Inom Kristoffergården och Fristad finns det totalt 53 hushåll 
med äldre och under året har gemenskap utvecklats ytterligare 
mellan husen. 

Husråden på båda boenden fungerar väl och många frågor av 
praktisk karaktär lyfts upp likaväl som viktiga frågor omkring 
gemenskap och aktiviteter. Det gemensamma husrådet funge-
rar också allt bättre och man ser till helheten för alla hyresgäs-
ter inom Vårstas område. 

Vi har en ny person på tjänsten som värdinna och från novem-
ber 2017 omfattar tjänsten 75%.

Fristad invigdes den 15 januari 2016 och har sedan dess varit 
fullbokat. Även beläggningen inom Kristoffergården har i stort 
sett också varit fullbokat under hela året. 

Hyresgästerna har många aktiviteter gemensamt och det är 
bland annat kaffestunder, qigong, sittgympa, balansövningar 
och några olika föreläsningar riktat till äldre. Vid särskilda hög-
tider har det arrangerats gemensamma måltider t ex vid påsk 
och nyår. Under 2017 har de även börjat spela inomhusboule.

Vi samarbetar med Domkyrkoförsamlingen och detta gäller 
helgmålsböner, meditationer för hyresgäster och Vårsta slöjd. 
Samvaron vid helgmålsbönerna och fikastunden i samband 
med denna är en viktig mötesplats för många av våra hyres- 
gäster. 

Under 2017 
ansökte 
Vårsta 
om att få 
bidrag till 
att utveck-
la utmiljön 
för de äldre 
med fokus 
på häl-
soinriktad 
utemiljö. Vi 
be- 
viljades ett 
50% stöd 

och kunde därmed starta ett 3 miljoner projekt. Hela utemil-
jön ska stå färdig 1 augusti 2018.
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äldre hyresgäster, hotellgäs-
ter, 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 rehabilite-
ringsarbete 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.

Trädgårdar, parker och gröna 
ytor avger livskraft och åter-
hämtning. 

Varje år speglar Vårsta trädgård 
livets rytm med sina späda väx-
ter på våren som bryter igenom 
snön, den kraftfulla blomningen 
och alla bedövande dofter till 
höstens förberedelse för vilolä-
ge 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 

Hälsning från Vårsta trädgård
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Ewa Karlström Karlsson
Diakon

Nordmaling
Ledamot sedan 2017

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

Kajsa Elfström
Diakon
Alnön

Ledamot sedan 2016
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Årsredovisning
Styrelsen för Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Härnösand, avger härmed årsredovisning för år 2017.

Förvaltningsberättelse för 2017 
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 möjlig-
het att läka och växa som människa”.

Ledning och organisation
Styrelsen har två års mandat enligt stadgarna och 
har under 2017 bestått av följande personer: Lars 
Parkman, ordförande, Nils Nordung, vice ordföran-
de, Ann-Christine Myrgren, Gustav Malmqvist, Jakob 
Machuca, Britt Carlsson och Kajsa Elfström  t o m 17/3 
och Ewa Klarström Karlsson fr o m 12/6 (utsedda av 
Vårsta Diakonkår) till ordinarie ledamöter. Styrelsen 
har utsett Lars Parkman och Nils Nordung till AU. 
Mandatperioden är 1 januari 2016 – 30 april 2018. 
Styrelsen har under 2017 haft 5 sammanträden och AU 
har haft 8 sammanträden. 

Vårsta Diakonigård fullgör sitt uppdrag genom verk-
samheter som omformulerades under 2017: Vårsta 
boenden, Vårsta kris – och resurscentrum, Familje-
rådgivningsmottagningar, Vårsta rehabilitering och 
arbetsplaceringar – Grön helhet. Till varje verksam-
hetsområde finns sedan 2016 en verksamhetsansvarig 
som tillsammans med direktor bildar verksamheter-
nas ledningsgrupp.

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 Kri-
stoffergården 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 2017 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 2016 och har sedan dess 
varit fullbokat. Det finns en värdinna anställd på 50% 
och från november 2017 omfattar tjänsten 75%. Det 
finns ett husråd på Fristad bestående av 3 hyresgäster 
tillsammans med värdinnan. Precis som på Kristoffer-
gården avhandlas praktiska saker inom husrådet lika-
väl som trivseln/gemenskapen och aktiviteter. Hyres-
gästerna på Fristad har många aktiviteter gemensamt 
och det är bland annat kaffestunder varannan dag, 
qigong, sittgympa, balansövningar och några olika 
föreläsningar riktat till äldre. Vid särskilda högtider har 
det arrangerats gemensamma måltider t ex vid påsk 
och nyår. 

Inom Kristoffergården och Fristad finns det 53 hus-
håll med äldre och under året har det utvecklats en 
gemenskap också mellan husen. 

Konferens och boende 
Under 2017 bytte konferensverksamheten lokaler och 
flyttades från det s k konferenshuset till att helt äga 
rum i det s k Diakonisshuset. Likaså flyttades recep-
tionen från konferenshuset till att, återigen, finnas i 
Diakonisshuset. Denna förändring krävde stora arbets-
insatser för personalen att iordningsställa Diakoniss-
huset att också passa för en mer utvecklad konferens-
verksamhet än tidigare. 

Vårstas konferensverksamhet har också utvecklats 
under året men resultatmässigt har verksamheten 
ett något sämre resultat än året innan. Jämfört med 
ifjol har vi ett tapp på 33% vad gäller antalet konferen-
ser. Detta beror till stor del på att vi har färre men en 
större lokal nu, jämfört med förgående år. Vi kan dock 
fortfarande erbjuda, utöver en större konferenslokal, 
4 mindre grupprum.
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Utvecklingen för konferensverksamheten är att vi i vår 
gedigna och lugna miljö, nu omvandlat Diakonisshuset 
med möjlighet att ta emot gäster vad gäller teknik och 
grupprum. 

Sörgården B&B har också minskat något mot förgå-
ende år. Flera parametrar spelar in likaväl vid nedgång 
som uppgång. Två av dem är dels att inget sommar-
pris erbjöds gästerna i år, vilket gjordes året innan. 
Sedan har vädret en inverkan på antalet turister och 
därmed boende på B&B. En kall sommar med brist på 
sol och vackra dagar, kan vara en bidragande orsak. 

Jämfört med året innan har antalet gäster minskat 
med ca 30%. Ser man till intäkterna för 2017 års logi, 
är tappet betydligt mindre, då ingen prissänkning 
gjordes. 

Bland de gäster vi ser återkommande är Region Väs-
ternorrland, Härnösands kommun, HSB, Härnösands 
Stift. Nya gäster får frågan var de hittat oss. Svaret är 
då via nätet och vår hemsida. 

Fr o m slutet av året och via vår nya hemsida, kan 
gästen direkt göra en intresseanmälan för både konfe-
rens och boende. Denna kanal har använts av flertalet 
gäster. En indikation på att vår hemsida besöks och 
skapar intresse att boka. 

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

Vårsta Kris – och resurscentrum
Två personer är anställda på Kriscentrum. Utöver 
dessa finns ett nätverk av konsulter nära knutet till 
Kriscentrum. Under 2017 anställdes ytterligare två 
personer till det som nu heter Resurscentrum för 
traumastöd.
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. En av de två 
tjänsterna på Kriscentrum är placerad i verksamheten 
i krissamordningen.

Under 2017 har Kriscentrum utgjort en resurs på 10% 
för Skara stift. Arbete innebär utvecklingsarbete och 
stöd för stiftets krisberedskap och stöd till församling-
ars och verksamheters krisplanering.
Under hösten 2017 har Vårsta Kriscentrum startat Re-
surscentrum för Traumastöd. Målgruppen är framför 
allt flyktingar och nyanlända, men omfattar också 
andra traumatiserade grupper.
I detta arbete har vi utbildat en grupp handledare och 
terapeuter i traumametoden NET, Narrative Exposure 
Therapy. Efter två utbildningssessioner under året i 
Konstanz södra Tyskland, har under senhösten har 
certifiering i metoden påbörjats.
Vi har deltagit i traumakonferenser nationellt och in-
ternationellt och ingår i ett nätverk med Röda Korsets 
traumacenter.
Vi har även under hösten 2017 tecknat ett avtal med 
forskningsprojektet MILSA, knutet till Länsstyrelsen i 
Skåne, som kommer att pågå också under 2018.
Under 2017 har utbildningsverksamheten med CCAM 
(Crisis Comprehension Adaptive Model) fortsatt. Vi 
har varit tvungna att begränsa verksamheten något 
på grund av arbetet med Resurscentrum. 
Vi har genomfört utbildningar i krishantering, ledning 
och samtalsstöd stöd för kunder som:
Göteborgs stiftledning och samfällighet, Karlstad och 
Västerås stift.
Samt Posomgrupper, räddningstjänst, Soldathemsför-
bundet, församlingar, företag och organisationer.

Verksamheter i kyrkokansliet:
Säkerhetsfrågorna har mot bakgrund av att behoven 
växer fått ökade resurser och stärkt kompetens i kyr-
kokansliet. Den kansliövergripande säkerhetspolicyn 
har bearbetats av sakkunniga vid bl.a. rättsavdelning-
en, och läggs reviderad fram för beslut ledningsgrup-
pen tidigt 2018. Policyn är en förutsättning för fortsatt 
arbete med riktlinjer och rutiner. 
Säkerhetsfrågorna i kyrkokansliet aktualiserades i 
mars 2017 också av ett längre fel på skalskydd/speed-
gate i entrén till Kyrkans hus. Information publicer-
ades på intranätet med anvisningar och rutiner för 
medarbetare i kyrkokansliet. Ärende ang. behov av 
rutiner, samordning och kommunikation förmedlades 
till utvecklingschef f.v.b. ledningsgrupp.

Näthot/näthat: underlag framtaget i samarbete med 
kommunikationsavdelningens sociala medier-redak-
tion.

Säkerhet för stora arrangemang: riktlinjer och råd 
framtagna för publicering på intranätportal.

Avtalet med SOS Alarm löper med förlängning. 4 
oktober möttes den nya funktionen för säkerhet och 
beredskap och kundansvarig Anna Magnusson vid 
SOS Alarm, Stockholm. Ny teknik och avtalet med 
Svenska kyrkan stod på agendan, och en ny larmorga-
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nisation presenterades. Larmorganisationen beskrivs 
mer i detalj nedan.

Larmkort med reviderad svensk text trycktes i decem-
ber 2017. Under året har rutinen för larmkort till nyan-
ställda med information om kansliets krisberedskap 
förbättrats, i gott samarbete med personalavdelning-
en. Larmkort delas också ut vid kansliupptakterna och 
av receptionen i Kyrkans hus.

Samordning av kansliets krisberedskap vid semestrar 
och större helger sker löpande, liksom kontinuerlig 
uppdatering av krisplan, larm- och kontaktlistor. Som 
rutin introduceras alla nya avdelningschefer i kansliets 
beredskapsrutiner vid personlig genomgång, och ges 
åtkomst till samverkansrum för digitalt stöd.

Övningar, med krisledningsgruppen samt med anställ-
da inom Svenska kyrkan i utlandet. Även genomfört 
introduktionsutbildning till personal inom Svenska 
kyrkan i utlandet.

Internationella avdelningen, Genomfört säkerhetsdag 
för chefer, skärpta larmrutiner för Mellanöstern tea-
met, förbättrade rutiner för incidentrapport, samråd 
kring komplexa arrangemang.

Handboken, är reviderad, webb-portal publicerad på 
intranätet och ett e-learningprogram etablerat.

Stiften, handläggarträffar och övningar/fortbildningar 
genomförda i 7 stift av 13.

Externa dialoger, genomförda med MSB och UD – KC 
(konsulära avdelningen). 

Larm – och jourverksamhet, genomfört som tidigare.

Svenska Kyrkans familjerådgivning
Svenska kyrkans familjerådgivningsarbete bedrivs 
på 28 orter runt om i Sverige.  I Sverige arbetar ca 60 
familjerådgivare inom Svenska kyrkans familjerådgiv-
ning som har sin nationella samordningsfunktion på 
Kyrkokansliet i Uppsala.
Svenska kyrkans familjerådgivning utgör en del av det 
som benämns församlingens grundläggande uppgift. 

Vårstas arbete med att driva 5 familjerådgivningsmot-
tagningar har förändrats under 2017. Fram till somma-
ren 2017 var det ett samarbete med Härnösands stift 
och församlingarna i Sollefteå, Härnösand – Kramfors, 
Örnsköldsvik, Medelpads kontrakt, Ljunga kontrakt 
samt fem kontrakt i Jämtland, samt med stöd av fri-
kyrkorna i Örnsköldsvik. Från sommaren (1/7) föränd-
rades stödet från stiftet till att vara upp till församling-
arna att söka bidrag för ”diakonalt utvecklingsarbete/
familjerådgivning”. 

Pastorat/kontrakt som sökte bidrag var Härnösand, 
Sollefteå, Ådalsbyggden, Örnsköldsvik och Östersund. 
Vi utökade tjänsterna i Örnsköldsvik och Östersund 
med 10% vardera till 60%. Inom Ö-viks kontrakt finns 
även Frikyrkorna (inkl Frälsningsarmén) delaktiga. 

Inga församlingar inom Medelpads kontrakt sökte 
bidrag vilket fick till följd att en väl renommerad mot-
tagning i Sundsvall fick läggas ned 1 juli efter 27 år! Det 
har fått direkt återverkan på den totala statistiken för 
2017.
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 har fortsatt sedan dess 
genom regelbunden upphandling. 
Totalt har det under första halvåret varit 3,5 tjänster 
fördelat på 6 personer för att sedan minska andra 
halvåret till 2,8 tjänster på 4 personer. 
Nya referensgrupper har bildats och finns i anslutning 
till mottagningarna. Referensgruppens uppgift är att 
fortlöpande följa arbetet, bidra med synpunkter och 
idéer på verksamheten samt vara en kontakt tillbaka 
till församlingen. 

Mottagningarna har under 2017 tillsammans haft 1892 
bokade besök (jmfr 2229 st 2016) med 513 personer 
(jmf 644 st 2016) och vi beräknar att 510 barn har varit 
indirekt berörda av verksamheten. De flesta som kom-
mer är i åldern 30-50 år och är barnfamiljer. Genomför-
da rådgivande samtal via telefon beräknas till ca 150 
stycken. Varje mottagning avgiftsbefriar regelbundet 
(helt eller delvis) samtal då man inom familjerådgiv-
ningen och i 2017 gällde det  35 ärenden .
Vi märker att det är fortfarande en hel del anställda 
inom församlingar, stift samt förtroendevalda som 
nyttjar förmånen att kostnadsfritt få ta del av mottag-
ningsverksamheten.

Vårsta rehabilitering och arbetsplaceringar - 
Grön Helhet
Verksamheten Grön helhet genomförde ännu en flytt, 
denna gång från Norrgården till det s k konferenshu-
set. Under januari månad ställde vi i ordning våra nya 
lokaler och tog emot personer i arbetsträning, rehab-
grupper och gruppen växtkraft. Totalt under året har 
vi haft ca 85 personer placerade.
Vi anställde en ny person som handledare i hantverk, 
snickeri, vilket innebar att vi kunde utöka verksam-
heten. Detta innebar att snickeriet har ställts iordning 
för att mer passa verksamheten.
Under våren och sommaren hade vi sju personer 
anställda samt två personer anställda i kommunen pla-
cerade hos oss. För en av dessa personer tog vi över 
anställningen i början av hösten.
Vi hade fortsatt sjukskrivning på två av våra ordinarie 
personal där vi fick ersätta med två vikarier på viss tid.
Café och butik Syster Ester har använts flitigt som en 
bra arbetsträningsplats och utvecklade sina områden 
med lokalvård och möjlighet till beställning av bak-
verk.
Under hösten sökte vi nya medel från Socialstyrelsen 
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för att fortsätta med verksamheten Växtkraft.  Besked 
får vi i januari 2018.
Vi påbörjade under december 2017 en stor ombygg-
nation av Vårstas tvättstuga till istället kunna fungera 
som ett beredningskök. Detta beräknas vara klart 
under våren 2018.
Vi anordnade en trevlig julmarknad i växthuset, Vårsta 
trädgård, där vi bjöd in andra hantverkare att visa och 
sälja sina produkter.
I september skickade vi in en ansökan till ESF om ett 
treårigt projekt, med målsättning att förbättra möjlig-
heten för personer att gå vidare till utbildning, praktik 
eller anställning.
Vi fick i december besked om att vi tilldelats medel för 
detta projekt.
Det innebär att vi under våren kommer att starta upp 
en analysfas för vårt projekt ”Vårsta Entré” som kom-
mer att arbeta med följande delmål.

1. Synliggöra och stegvis utveckla kompetens och 
färdigheter hos målgrupperna, med ledning av 
individuella handlingsplaner och tillämpning av 
Vårsta Entrés utvecklingstrappa.

2. Vidga deltagarnas perspektiv vad gäller manligt 
och kvinnligt inför framtida val av utbildning och 
yrke

3. Förbättra samverkan mellan olika aktörer, för 
att underlätta det fortsatta arbetet för minskad 
arbetslöshet bland utsatta grupper.

Vårsta trädgård
Vårsta trädgård hade öppet som vanligt under hela 
sommar/höstsäsongen för allmänheten. 
Även under 2017 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 som vanligt ett antal guidade visningar för 
organisationer, 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. 

Projekt
Vårsta har som vanligt projekt igång under året. Inom 

verksamheten Grön helhet löper projektet Växtkraft 
på fram till sommaren 2018. Samt att Grön helhet och 
”Vårsta entré” är beviljades medel från ESF under tre 
år. Beslutet kom i december 2017 och analysfasen för 
projektet startar i februari 2018.

Inom verksamheten Kriscentrum löper projektet med 
extra resurser från kyrkokansliet på fram till och med 
2018. Projektet har inneburit ett närmare samarbete 
med Soldathemsförbundet och ett namnbyte till Re-
surscentrum för traumastöd. Vårsta har också utfor-
mat en ny hemsida som under 2018 också ska relatera 
till samarbetet med Soldathemsförbundet.

I oktober 2017 beviljade Boverket ett projekt med fo-
kus på att stärka en hälsoinriktad utemiljön för Vårstas 
äldre hyresgäster. Detta projekt bedrivs mellan perio-
den oktober 2017 – första augusti 2018 och ska resul-
tera i förstärkt utemiljö för Vårstas äldre hyresgäster 
som även inkluderar ett s k utegym för äldre.

Kapitalförvaltning 
Stiftelsens kapital var under 2017 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 
samhälle och/eller i Svenska kyrkan. Vi behöver därför 
olika samarbetspartners i och med att vi inte själva har 
något investeringskapital. Vi söker därför alltid också 
långsiktiga projekt som kan resultera i ett framtida 
utvecklingsarbete.

Viktiga händelser under 2017
Det finns två viktiga och stora händelser under 2017 
som är värda att lyftas särskilt. Det ena är det nyss 
nämnda projektet med utemiljön. Dessa särskilda 
projektmedel har inneburit att vi kan satsa ytterligare 
på att stärka Vårstas boende miljö för äldre med fokus 
på äldres hälsa. Vi ramar därmed också in området på 
Vårsta och gör en avgränsning mot E4.
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FLERÅRSÖVERSIKT 2017 2016 2015 2014  
Summa intäkter, tkr 18 584 16 631 14 033 16 008 
Resultat efter finansella poster, tkr 65 243 -1 135  -783
Soliditet 4,7 % 4,7 % 3,9 % 23,1%

RESULTATRÄKNING
  2017 01 01- 2016 01 01-
 Not    2017-12-31 2016 12 31
Stiftelsens intäkter
Gåvor  263 201 254 505   
Bidrag  3 663 821 3 320 272 
Nettoomsättning  8 290 768 8 630 933
Övriga rörelseintäkter   6 405 262 4 425 031 
Summa stiftelsens intäkter  18 623 052 16 630 741

Stiftelsens kostnader  
Råvaror och förnödigheter   -361 836 -302 551
Övriga externa kostnader   -6 407 680 -5 795 557
Personalkostnader  1 -10 309 187 -8 884 858
Avskrivningar   -905 035 -905 035   
Summa stiftelsens kostnader  -17 983 738 -15 888 001

Rörelseresultat   739 314 742 741 

Den andra stora händelsen är särskilda medel från 
Regeringen via Socialdepartementet riktat till att 
bygga upp en traumaklinik för asyl – och nyanlända 
med PTSD. Projektet är beviljat mellan 2017 – 2020, 
men de ekonomiska resurserna måste antas varje år 
av Riksdagen. Dessa extra medel har gjort det möjligt 
för Vårsta diakonigård att anställa personer för detta 
specifika arbete samt iordningsställa Norrgården just 
för detta ändamål.

Förväntningar inför den framtida utvecklingen
När vi lägger 2017 till handlingarna så är det mycket 
som har fallit på plats och bidrar till en bra start för 
2018. 

Kriscentrum på Vårsta firade sitt 20 - års jubileum 
i november 2017 och de senaste åren har arbetet 
utvecklats stort. Under 2017 har Resurscentrum för 
traumastöd utvecklats i samarbete med Soldathems-
förbundet. B la har en ny hemsida för Vårsta som 
helhet formats. 

En traumaklinik invigdes i januari 2018 och vi arbetar 
nu på att under våren 2018 teckna avtal med olika par-
ter (Landsting, kommuner och andra organisationer). 
Behandlingsarbetet kommer dock att starta under 
våren 2018 med de ekonomiska medel som är besluta-
de via Socialdepartementet. 

Grön helhet har flyttat in i det s k konferenshuset 
och har fått beviljat medel för tre år via ESF. Därmed 
kan Grön helhet med verksamheten ”Vårsta entré” 
utvecklas ytterligare under de närmaste åren. Under 
2017 påbörjades arbetet med att ställa om en lokal 
(fd tvättstuga) till ett tillredningskök för utveckling 
av verksamheten inom projektet ”Växtkraft”. Senare 
delen av 2017 beviljades medel från Socialstyrelsen för 
att under 2018 ytterligare utveckla arbetet med perso-
ner inom socialpsykiatrin. 

Vårstas samarbete beträffande familjerådgivnings-
mottagningar med de fyra församlingarna där mottag-
ningarna är placerade har fungerat väl under hösten 
2017. För 2018 är resurser också klara och vi hoppas på 
ett stärkt samarbete runt dessa fyra mottagningar.

Att Vårsta med medel från Boverket (50% av investe-
ringen) till sist kan rama in hela Vårsta område med 
dels bullervall mot E4 och dels nya planteringar är 
ett lyft för hela området. Marken framför Vårsta mot 
E4:an har alltid varit ett outnyttjat område, svårt att 
göra trivsamt och inbjudande. Med dessa nya möjlig-
heter blir detta också en bra förlängning av det som 
Vårsta trädgård har fått betyda genom åren.

Till slut så förväntar vi oss att Vårsta också fortsätt-
ningsvis kan möta de behov vi ser i det omgivande sam-
hället och alltmer utveckla ett idéburet företagande.
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Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar   - 33 353
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  1 738 -1  
Räntekostnader   -576 166 -533 228 
Summa finansiella poster   -574 428 -499 876

Resultat efter finansiella poster  64 886 242 864

Resultat före skatter  64 886 242 864  

Årets resultat  64 886 242 864
     

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  Not 2017 12 31 2016 12 31
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  2 24 979 243 25 866 235
Inventarier 3 68 654 86 697
Summa materiella anläggningstillgångar  25 047 897 25 952 932

Summa anläggningstillgångar  25 047 897 25 952 932

Omsättningstillgångar
Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter  940 1300

Summa varulager  940 1300 

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar   573 444 933 363   
Övriga fordringar   156 791 48 680 
Förutbet kostnader och upplupna intäkter  441 140 492 854’

Summa korfristiga fordringar  1 171 375 1 474 897

Kortfristiga placeringar  
Övriga kortfristiga placeringar  610 000 -

Summa kortfristiga placeringar  610 000 - 

Kassa och bank  5 078 756 3 000 181

Summa kassa och bank  5 078 756 3 000 181

Summa omsättningstillgångar  6 861 071 4 476 378

SUMMA TILLGÅNGAR  31 908 968 30 429 310
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  

Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 443 761 1 200 897 
Årets resultat  64 885 242 864

Summa eget kapital   1 508 647 1 443 761

Långfristiga skulder  4   
Övriga skulder till kreditinstitut 5, 6 23 631 320 24 255 000  

Summa långfristiga skulder  23 631 320 24 255 000

Kortfristiga skulder  
Övriga skulder till kreditinstitut  6 748 440 930 000  
Leverantörsskulder   2 085 447 860 100 
Skatteskulder  52 990 26 760 
Övriga skulder   164 012 195 325 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 618 112 2 18 365

Summa kortfristiga skulder  6 769 001 2 718 365

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   31 908 968 30 429 310

NOTER 

REDOVISNING- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) 
om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det 
närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. 

Avskrivningar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Maskiner 5 år 
Installtion 10 år 
Byggnader och mark 20-50 år

Vid faställandet av det avskrvningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
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UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 1     MEDELTALET ANSTÄLLDA
  2017-01-01 2016-01-01 
  2017-12-31 2016-12-31

Medeltalet anställda uppgår till  14 12

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 2     BYGGNADER OCH MARK
  2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden  44 295 351 44 295 351 
Avgår ackumulerade erhållna bidrag  -5 905 411 -5 905 411

  38 389 940 38 389 940

Ingående avskrivningar  -12 523 705 -11 636 713 
- Årets avskrivningar  -886 992 -886 992 
Utgående avskrivningar  -13 410 697 -12 523 705 
Redovisat värde  24 979 243 25 866 235

Not 3     MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
  2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde  321 403 321 403 
Utgående anskaffningsvärde  321 403 321 403

Ingående avskrivningar  -234 706 -216 663 
- Årets avskrivningar  -18 043 -18 043 
Utgående avskrivningar  -252 749 -234 706 
Redovisat värde  68 654 86 697

Not 4     LÅNGFRISTIGA SKULDER
  2017-12-31 2016-12-31 
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare 
än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut  19 889 120 19 805 000 
Summa  19 889 120 19 805 000

Not 5     STÄLLDA SÄKERHETER
  2017-12-31 2016-12-31 

Fastighetsinteckningar  26 000 000 26 000 000

Not 6     TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER
Stiftelsens banklån om 24 379 760 kr redovisas under följande poster i 
balansräkningen för 2017:

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut  23 631 320 24 255 00

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder  748 440 930 000
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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 granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalande.

 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsent-
lig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till

•  betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentli-
ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
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telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild..

Vi måste informera styrelsen om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunk-
ten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfatt-
ningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Vårsta Diakonigård för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen. 

Grund.för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet 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 vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

•  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, 2018-06-(3(  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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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.

2017 Medel beviljas från Boverket för att bidra till att 
bygga en hälsoinriktad utemiljö för äldre. 
Beviljade medel även till Grön helhet från ESF för att 
utveckla arbetet ”Vårsta entré.
En traumaklinik tar form på Norrgården på Vårsta och 
tillsammans med en grupp behandlare utformas nya 
metoder riktat till traumatiserade nyanlända i första 
hand. Detta blir möjligt genom ekonomiska resurser 
från Regeringens särskilda satsningar. 

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 2017 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 och samarbete med retreater

• De 47 pastorat/församlingar, särskilt tack till Härnösands, Örnsköldsviks, Sollefteås och Östersunds          
pastorat i samarbetet omkring familjerådgivningens mottagningsverksamheter

• 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

• Nätverket med alla traumakliniker, b la Röda korset

• Alla övriga idéburna organisationer och brukarorganisationer 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

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


