
PÅ MÄNNISKANS 
UPPDRAG

ÅRSREDOVISNING 2016



ÅRET I KORTHET

•   Gåvor från företag uppgick i 
direkta penninggåvor till 900.000 kr.

•   Insamling från allmänheten uppgick 
till 4,1 miljoner kr.

•   Bidragen från stiftelser, fonder och 
övriga organisationer uppgick till 
20,1 miljoner kr.
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Årets resultat

I september öppnades den fjärde 
secondhandbutiken i Malmö på Mobilia

4,1

20,1

0,9

Vårt dagliga arbete spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för 
individen. Arbetet, som utförs av utbildad och erfaren personal, utgår från ett helhets perspektiv. 
Stadsmissionen har alltid den enskilda människans behov i fokus. Stadsmissionen möter 
de allra mest utsatta i samhället. En del har ett helt liv av svårigheter med sig i bagaget 
medan andra, av olika anledningar, har hamnat i en livssituation som känns för svår att 
reda ut ensam.

Varje dag, året om, söker sig fler än femhundra män och kvinnor till Skåne Stadsmission. 
Behoven är många och komplexa.
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TRYGGA BOENDE

UNGA FORUM

SKÅNE STADSMISSION CAFÉ DAVID

VÅR VISION: 
PÅ MÄNNISKANS 
UPPDRAG, FÖR ETT
MEDMÄNSKLIGT SKÅNE

100+60

En av nio medlemmar 
i Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner

Café David är en öppen mötesplats för människor som lever i utsatta livs-
situationer. Verksamheten erbjuder deltagare ett helhetsperspektiv vilket är 
ett viktigt stöd på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose 
basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena kläder erbjuder Café 
David samtalsstöd, aktiviteter och utflykter. 

Trygga Boende är en trygg boendeform med fokus på individen och individens 
egenmakt, psykiska och fysiska välmående och en mer långsiktig boende-
lösning. Trygga Boende vänder sig till unga vuxna 18–25 år och kvinnor över 
18 år, ibland med barn, som lever under varierande psykosocial problematik.

Unga Forum är Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet. Verksam-
heten vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år och till familjer med barn 
under 18 år som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. Unga Forum 
arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där deltagarnas basbehov med kläder, 
mat och andra aktiviteter tillgodoses i den öppna delen av verksamheten. 
Parallellt erbjuds deltagarna stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp. 

CROSS ROAD

STADSMISSIONHÄLSAN

SOCIALA FÖRETAG

I Skåne Stadsmissions Sociala företag står människan och miljön i fokus. Vi 
investerar i våra deltagare och verksamheter för att skapa ett hållbart samhälle. 
I Sociala företag erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 
arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning. Sociala företag består 
av Stadsmissionens Secondhand, Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE, 
Bageri och Restaurang.

Cross Road är ett råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-med-
borgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten 
tillgodoser deltagarnas basbehov av frukost, dusch och tvättmöjligheter 
samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter. 

Stadmissionshälsans fyra hälsomottagningar erbjuder i samverkan med 
Region Skåne hälso-, sjuk- och tandvård till människor som lever i utsatta 
livssituationer där vården anpassas efter individens förutsättningar och 
behov. Stadsmissionshälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande 
utifrån ett socialmedicinskt perspektiv. 

NATTJOUREN

Nattjouren är ett akutboende i Malmö och Kristianstad för människor som lever 
i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är, förutom att erbjuda 
sängplats och basbehov som mat, dusch och skor, skapa goda relationer byggt 
på respekt, trygghet och empati för att motivera deltagarna till förändring.

VERKSAMHETSIDÉ:
Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, 
akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få 
enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring.

Organisationen arbetar utifrån långsiktiga strategiska målsättningar och gör årligen 
verksamhetsplanering i samtliga verksamheter. Löpande utvärdering sker internt och 
uppföljning av både kvalitativa och kvantitativa mål sker regelbundet.

Drygt 100 medarbetare och cirka 60 
volontärer i Stadsmissionens verksam-
heter i Skåne.

SKÅNE STADSMISSION, som är en idéburen organisation, 
driver verksamhet på ett antal orter i Skåne. Social verk-
samhet bedrivs parallellt med näringsdrivande försäljning, 
t e x secondhandaffärer och catering. Skåne Stadsmission 
är en icke-vinstdrivande stiftelse. Verksamheten finansieras 
genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.

STYRELSELEDAMÖTER CARINA BRORMAN (ordf), BJÖRN BERGMAN (v.ordf.), INGELA ARHEDEN, 
CLAES BLOCK, KERSTIN ENGLE, ANN-MARIE FREIJ, EVA-LOTTA GRANTÉN, HENRIK HAMMAR, INGER NILSSON

LEDNINGSGRUPP BIRTHE WALLIN (Direktor), JAN CARLSSON, ANNIKA SVENSSON DALGREN, ANN NORÉN, 
MARIE HENDRA

STIFTELSEN Skåne Stadsmission 
bildades år 1992.

FÖRENINGEN Skåne Stadsmissions 
vänner bildades år 1916.

INNEHAVARE 
AV 90-KONTO
FÖLJER FRII 
KVALITETSKOD
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SKÅNE STADSMISSION – 100 ÅR
Skåne Stadsmissionen firade hundraårsjubileum under hela året genom 
att förbättra förutsättningarna för människor, som på olika vis lever i 
utsatta livssituationer. 

Genom denna verksamhetsberättelse får ni läsare, inblick i Skåne 
Stadsmissions arbete och under vilka omständigheter många människor 
lever idag.   

Skåne Stadsmission svarar upp för de behov människor har och 
erbjuder hjälp och stöd.

I en värld i ständig förändring, förändras även behovsbilden och 
därmed Stadsmissionens arbetsmetoder. 

Människor är utlämnade till ett, i många fall svårbegripligt system. 
Stadsmissionens arbete består, inte så sällan av att förklara för människor 
om deras rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

För även om det inte alltid finns möjlighet att göra något konkret, 
leder kunskap om hur samhället och hjälpsystemet fungerar ofta till 
ökad känsla av begriplighet och sammanhang. Det är livsviktigt att få 

DIREKTOR BIRTHE WALLIN HAR ORDET

kunskap om hur man planerar sitt liv och sin egen framtid.
Vi, som arbetar på Stadsmissionen är övertygade om att människor 

är bra på att ta hand om sig själv. Människor vet oftast vad som behövs 
i livet av arbete, boende och andra förnödenheter. Människor ska alltid 
vara delaktiga i de beslut som påverkar den egna framtiden. För med 
rätt förutsättningar kan man få makt över sitt eget liv. 

Jag riktar ett stort varmt tack till alla er som bidraget till Skåne 
Stadsmissions arbete under år 2016. 

Tack även för all praktisk hjälp och tack för allt visat intresse och 
gott samarbete.

Utan er hade det inte gått vägen!  
Med dessa ord lägger vi 2016 till handlingarna och fokuserar på 

framtiden.  

Birthe Wallin
Direktor, Skåne Stadsmission

PÅ MÄNNISKANS 
UPPDRAG FÖR ETT 
MEDMÄNSKLIGT 
SKÅNE
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”I vårt arbete står alltid deltagarna i fokus.”



”Det finns ingen plats jag trivs så bra på 
som här. Här finns kärlek. Här finns alltid 

någon man kan snacka med.”

CAFÉ DAVID, MALMÖ
Café David är en mötesplats för människor som lever i social utsatthet. 
Café David är den enda verksamheten för personer som lever i hemlöshet, 
med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, som är öppen 365 dagar 
om året. Med fokus på den enskilde deltagarens intresse och utifrån 
befintliga resurser erbjuder Café David meningsfulla aktiviteter. En av 
de mer uppmärksammade aktiviteterna är den årliga vernissagen, som 
allmänheten bjuds in till på Café David. Konsten är till salu och behåll-
ningen av försäljningen finansierar en av deltagarna planerad resa. Att 
få vara välkommen och ingå i ett socialt sammanhang är viktigt för alla 
människor och ökar det psykiska välbefinnandet. Utgångspunkten är 
att ge ett värdigt bemötande, skapa relationer, stärka det som är fun-
gerande och möjligt att bygga en förändring på. Genom Café David 
breddar deltagarna sina nätverk både när det gäller vänner men även 
myndighetskontakter. Detta bidrar till att individens livskvalité klart 
förbättras. På Café David serveras kostnadsfri frukost, subventionerade 
luncher och fika. Man kan även sköta sin personliga hygien där. Personalen 
finns tillgänglig för samtal och stöd. Dessutom erbjuder Café David 
regelbundna stödsamtal, närhet till Stadsmissionshälsan och Nattjouren.

CAFÉ DAVID, KRISTIANSTAD
Café David är ett aktivt kafé för människor som lever i utsatta livssitua-
tioner. Verksamheten, precis som i Malmö, är den enda mötesplatsen i 
Kristianstad som är öppen för deltagare som har en beroendeproblematik 
oftast kombinerad med en psykisk ohälsa. Flertalet lever i hemlöshet. 
Varje deltagare har sina unika möjligheter till förändring.  Café David får 
god effekt genom den metod som man arbetar utifrån. Hjälpen och 
stödet anpassas till den enskildes förmåga utifrån en relationsskapande 
metod. Då skapas grunden till en positiv tro på den egna förmågan. 
Några deltagare kommer för att tillgodose sina basbehov och andra av 
den enkla anledningen att på Café David får man vara som man är. Det 
viktigaste, som Café David erbjuder är hjälp och stöd i den långsiktiga 
processen som visar på möjligheter till ett liv till ett bättre mående. På 
Café David serveras frukost, lunch, fika. Där finns goda möjligheter att 
sköta sin personliga hygien. Dessutom erbjuder verksamheten olika 
meningsfulla aktiviteter, närhet till Nattjouren och Stadsmissionshälsan. 
Café David samarbetar med socialtjänsten på uppdrag av den enskilde 
deltagaren.

CAFÉ DAVID 37 069
serverade frukostar totalt
Malmö: 31 304, Kristianstad: 5 765

175
unika deltagare dagligen
Malmö: 150, Kristianstad: 25

25 406
serverade luncher totalt
Malmö: 25 254, Kristianstad: 152

7 183
serverade fikor totalt
Malmö: 7 183, Kristianstad: 1 059

1064
deltog vid julfirande och andra storhelger
Malmö: 879, Kristianstad: 185

1 613
duschar och klädbyten, Malmö

796
klädbyten, Malmö

5 475
planerade stödsamtal, Malmö

Café David, Malmö är en gåvofinansierad verksamhet.

Café David, Kristianstad finansieras till största del av 
Kristianstad kommun och även gåvor. 
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”För er är jag en människa, 
inte bara ett namn och nummer.”

NATTJOUREN, MALMÖ
Nattjouren är ett akuthärbärge, upphandlad av Malmö stad, som erbjuder 
sängplats för de som lever i akut hemlöshet. Det krävs inget enskilt bistånd 
av socialtjänsten för en övernattning. Utan den som är mest behövande 
prioriteras av Stadsmissionens personal. Nattjouren har öppet alla nätter 
om året och erbjuder varm mat på kvällen, sängplats, dusch och rena kläder, 
frukost på morgonen samt stöd i samtal och uppföljning med kurator. 
Verksamheten drivs i anknytning till Café David och Stadsmissionshälsan. 
Syftet är att erbjuda de personer som befinner sig i akut hemlöshet en 
sovplats för natten och nästföljande dag motivera den övernattande till 
kontakt med socialtjänsten. Målet med Nattjouren är att vara ett första 
steg vidare till ett mer långsiktigt boende. Nattjourens uppdrag är att hjälpa 
de som befinner sig i akut hemlöshet. Under de senaste åren har hemlös-
heten förändrats i Malmö. Vi ser numera en tydlig trend att hemlöshets-
frågan och bostadsbristen alltmer hänger ihop. 

NATTJOUREN, KRISTIANSTAD
Även Nattjouren i Kristianstad drivs i anknytning till Café David och 
Stadsmissionshälsan. Några skillnader mellan de båda Nattjourerna är 
att i Kristianstad är medelåldern något högre bland de boende högre 
än i Malmö. Konsekvensen av den högre åldern är att den fysiska hälsan 
är sämre bland de övernattande. Ett liv med beroendeproblematik och 
ett ambulerande liv har slitit hårt på kroppen. Det är en svår situation 
för den enskilde att sjuk och trött sakna en fast punkt i livet. Därför är 
Nattjouren viktig. Nattjouren stöttar deltagarna genom att ingjuta hopp, 
individanpassa omsorgen och erbjuda en trygg sängplats för natten.

NATTJOUREN

20,1
snittbeläggningar per natt, 

Malmö.

7 340
övernattande, Malmö.

2 801
övernattande, 
Kristianstad.

7,8
snittbeläggningar per natt, 

Kristianstad.

20–25
antal platser, Malmö.

12
antal platser, 
Kristianstad.

antal nekade pgr.av 
fullbeläggningar, Malmö.

232

7
antal nekade pgr.av 

fullbeläggningar, Kristianstad.

Öppettider alla nätter under året:
Malmö kl 19.00 – 10.00

Kristianstad kl 20.30 – 07.00
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”När vi kommer hem från utflykten berättar 
jag alltid för min mamma vad vi gjort. Hon vill höra allt! 

Hon känner ingen i Sverige och tycker det är så 
spännande att höra vad vi får göra.”

UNGA FORUM

Unga Forum erbjuder stödsamtal, ombuds-
verksamhet, juridisk rådgivning och öppna 
träffar för familjer och ungdomar. Man vänder 
sig till barn, ungdomar upp till 25 år och familjer 
med barn under 18 år. All verksamhet är frivillig 
och kostnadsfri. Unga Forum är en gåvofinan-
sierad verksamhet.

Majoriteten av de familjer, barn och unga 
som söker sig till Unga Forum lever under svåra 
omständigheter. Det handlar om ekonomisk ut-
satthet, familjer som blivit ofrivilligt separerade, 
ensamhet och psykisk ohälsa eller trauma 
från krig och flykt. Unga Forum når dem som 
fallit mellan stolarna i ett hjälpsystem, som 
är svårbegripligt för de som har en försvårande 
livssituation.

Den praktiska hjälpen har som mål att öka 
individens förmåga till självständighet i var-
dagen och varje möte avser att förmedla varje 
individs självklara värde som människa. Även 
då det inte alltid finns möjlighet att påverka 
deltagarnas ärende hos ansvarig myndighet 
leder kunskap om hur gången är och vilken 
process man kan förvänta sig, till en ökad 
känsla av begriplighet och sammanhang. 
Utgångspunkten i arbetet är helhetsperspektivet 
där olika insatser kompletterar varandra.

Unga Forum har under året fått bekräftelse 
på sin unika position i Malmö, med stor till-
gänglighet för deltagarna och en dokumenterad 
professionell ställning, som medför alltfler 
samverkanspartners. Unga Forum har dessutom 
inspirerat andra städer utanför Skåne att starta 
upp ett Unga Forum.

Effekterna av arbetet på Unga Forum är 
tydliga. Vid senaste mätningen upplevde 82% 
av deltagarna att de fått ökade kunskaper om 
viktiga samhälls funktioner. 80% upplevde 
ökad fysisk hälsa genom samarbetet med 
Stadsmissionshälsan. 90 % var motsvarande 
siffra gällande den psykiska hälsan. 82% rappor-
terade bättre studieresultat efter regelbunden 
medverkan i ”läxhjälpen”.

antal besök i Unga Forums 
öppna verksamhet.

2 523
besök på familjeträffar.

960

serverade måltider.

1 273
besök i verksamheter som 
riktar sig till enbart pojkar 

respektive flickor.

1 906
besök vid utdelning av basbehov 
ex mat och andra förnödenheter.

5 946

antal samtal och ombuds- 
verksamhet.

juridiska rådgivningstillfällen.

1 057

634
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”Det känns bra att veta att här bryr man sig om mig. 
Jag känner mig uppskattad och viktig. Värdefull.”

REMAKE erbjuder språkträning och träning i sömnad. Är Stads-
missionens eget klimatsmarta varumärke.

Avdelningen tog stora kliv framåt under år 2016. Flera nya 
produkter utvecklades. En installation producerades och hänger 
numera på Malmö Live. Två workshops i samarbete med VA-syd 
på Lindängen har genomförts. En workshop och installation på 
Stortorget under Malmö-festivalen. Dessutom har flera workshops 
för barn genomförts. Produkterna säljs genom Second Hand-
butikerna och återförsäljare.

SECOND HANDBUTIKER  Under året öppnade Skåne Stads-
mission sin fjärde butik och café i Malmö.

RESTAURANGEN  centralköket planerar, förbereder och lagar 
all mat som serveras i samtliga sociala verksamheter, de tar 
även emot matgåvor och idkar catering.

HANDTAGET  Ett transportföretag, som dels hämtar större 
volymer skänkt gods, levererar varor till Second Handbutikerna 
samt hjälper våra verksamheter då de behöver ett handtag.

BAGERIET  bakar ekologiskt, laktosfritt och glutenfria oblat. Dessa 
har blivit en storsäljare nationellt i Sverige och säljs även utom-
lands. Av spillet görs ströbröd som distribueras via återförsäljare.

GÅVOMOTTAGNINGEN  är avdelningen där allt som skänkts; 
kläder, möbler, elektronik, kuriosa hanteras, värderas och sorteras. 

SOCIALA FÖRETAG

De sociala företagen på Skåne Stadsmission erbjuder människor som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden meningsfull sysselsättning. 
Uppdraget är att stärka och integrera människor, som står långt från 
arbetsmarknaden, i arbetsliv och samhälle. Under år 2015 tog regeringen 
beslutet att avveckla FAS 3 vilket, under 2016, fick dramatisk effekt på 
antalet deltagare i verksamheten. För att vända trenden sökte vi medel 
för att driva ett ESF projekt ”Samverkan mot utanförskap” som beviljades 
vilket innebär att Skåne Stadsmission, mellan år 2017–2019 utvecklar 
metoder som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 
för människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. 
Under året deltog 50 deltagare i de olika sociala företagen.

Sociala Företag samarbetar med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, JobbMalmö & kommuner i Skåne.
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STADSMISSIONSHÄLSAN
TANDHÄLSAN

CROSS ROAD

Stadsmissionshälsan har sedan år 2001 erbjudit hälso-sjuk och tand-
vård för människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas 
efter individens förutsättningar och behov.

Stadsmissionshälsan har fyra hälso – och sjukvårdsmottagningar, 
två mottagningar i Malmö och en mottagning i vardera Helsingborg 
och Kristianstad. Mottagningarna bemannas av en sjuksköterska, som 
ansvarar för den operativa verksamheten från första mötet med 
patienten till ev. behandling, konsultation av läkare och remittering 
till andra vårdinstanser.

En eftermiddag i veckan finns det möjlighet att träffa läkare på mot-
tagningen. Två eftermiddagar i veckan finns tandläkare på plats på 
Tandhälsan i Malmö. Alla besök på mottagningarna sker enligt drop-in- 
metoden och är kostnadsfria för patienten.

Region Skåne är en samarbetspartner och medfinansiär till Stads-
missionshälsan genom en överenskommelse, IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap) sedan år 2013.

Cross Road vänder sig till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare 
under deras vistelse i Malmö. Verksamheten finansieras av Malmö Stad 
och Svenska Kyrkan Det är av stor vikt att det finns öppna mötesplatser 
med ett professionellt förhållningssätt för de mest utsatta. 

Verksamheten erbjuder akut nödhjälp som består av frukost, att få 
möjlighet att sköta sin personliga hygien. Dessutom förmedlar Cross Road 
kontakt med de myndigheter som efterfrågas, ex arbetsförmedling, 
polisen, m.fl. Att ge rådgivning och samhällsinformation är en viktig 
beståndsdel på Cross Road. Flertalet deltagarna har mycket vaga 
kunskaper om sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Stads-
missionshälsan har en mottagning på Cross Road som ger stöd i hälso,-och 
sjukvårdsfrågor samt lotsar vidare till annan sjukvård vid behov.

Genom Cross Roads arbete  har flera barn till deltagare blivit inskrivna 
i skolan och fått information om Skåne Stadsmissions verksamheter 
för barn och unga.

Stadsmissionshälsan arbetar för att en jämlik vård och hälsa ska uppnås 
och öka tillgängligheten för patienterna till andra utförare av hälso- 
och sjukvård. 

Respektfullt bemötande, relationskapande, integritet och patientens 
delaktighet är några viktiga förutsättningar för vårdens och omsorgens 
kvalité. Personalen utför inte endast vård, utan är länken mellan patienten 
och den offentliga vården. 

Stadsmissionshälsan ger patienten möjlighet till rätt vård och be-
handling i rätt tid så att patienten inte blir sjukare på grund av att man 
har nedsatt förmåga/ resurser att söka vård eller inte vet var eller hur 
man söker vård. 

Stadsmissionshälsan är kostnadseffektiv för samhället men leder 
framförallt till onödigt lidande hos den enskilda patienten.

”EU-Migranter som resurs” är har varit ett två-årigt projekt 2014 – 2016, 
finansierat av Postkodlotteriet genom Riksföreningen Sveriges Stads-
missioner. 

Syftet med projektet har varit att visa på möjligheten att arbeta 
med arbetsmarknadsintegration med människor som står allra längst 
från arbetsmarknaden. Genom att ha utvecklat konkreta alternativ till 
tiggeri och visat på positiva förebilder, har tilltro till den egna förmågan 
skapats, både för den enskilde och hos målgruppen.

Skåne Stadsmission skapade en digital presentation av jobbsökande 
EU-medborgare via www.pratajobb.nu för arbetsgivare.

Gemensamma erfarenheter och goda exempel från projektet har 
samlats i en metodbok ”Att vända muggen” (www.jobbistallet.se.) Flera 
deltagare har fått arbete genom projektet. Två har startat företag.

Cross Road har genom ett samarbete med Pingstkyrkans ”Vinternatt” 
erbjudit  akutboende.

26 656
deltagare under året.

26 656
serverade frukostar.

3 704
vårdtillfällen, Stadsmissionshälsan.

320
vårdtillfällen, Tandhälsan.

1 350
rådgivningstillfälle.

824
besök på Stadsmissionshälsan.

58
besök på Tandhälsan 
(uteslutande tandutdragningar).

”Det bästa med att vara volontär är att jag ser att 
det jag gör behövs. Och jag träffar många intressanta 

människor bland besökare och volontärer!”
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TRYGGA BOENDE

I dag vänder sig Trygga boende till Unga vuxna 18–25 år samt kvinnor 
över 18 år och kvinnor med barn som är i behov av boende i kombina-
tion med stöd. 

Boende inom Trygga boende beviljas av socialtjänsten i respektive 
deltagares hemkommun. Majoriteten av de som beviljats boende på 
Trygga boende har levt under svåra omständigheter i ekonomisk 
utsatthet eller med hot och våld i relationer. Även hedersrelaterad 
problematik eller upplevt trauma såsom krig och flykt är vanligt före-
kommande. Inte sällan är den psykiska ohälsa stor. Trygga boende är 

öppet för människor som lever i social utsatthet 365 dagar om året, 
dygnet runt. 

På Trygga boende arbetar en varierad personalgrupp med olika 
bakgrund och hög kompetens. Språkkompetensen är bred. Personalen 
är på plats 08.00-20.00 på vardagar och på helger 10.00-18.00. All övrig 
tid går personal att nå via en akuttelefon. Trygga boende kan visa på 
flera goda resultat där tiden på boendet bidragit till att deltagare 
fortsatt studera, till arbete och ett mer långsiktigt boende.

yngsta boende.

18 år
platser fördelade på lägenheter 

(i vissa kan det bo förälder med barn), rum med 
tillgång till kök, vardagsrum, kollektivboende.

27

äldsta boende.

59 år
snittbeläggning.

87%
barn har bott hos oss.

13

gillar boendemiljön.

dygn är genomsnittet 
per boendetid i kollektiv.

känner att tryggheten i livet 
har ökat efter vistelsen på 

Trygga Boendet.

uppger att boendetiden har 
haft en positiv inverkan.

85%

137 77% 80%

INSAMLING
Insamling är en viktig del av arbetet på Skåne Stadsmission. Det skapar resurser som om-
vandlas till sängplatser, måltider, akut nödhjälp och annat nödvändigt som människor i 
utsatta livssituationer behöver.

Genom vår hemsida har vi under året skapat nya och bättre förutsättningar för att givandet ska 
vara så lätt som möjligt. Hemsidan visar dessutom på vad man kan välja att skänka till. Skåne 
Stadsmission har 90-konto och är medlemmar i FRII (frivilligorganisationernas insamlingsråd) 
och följer därigenom deras regelverk.

VOLONTÄRER GER AV SIN TID
Volontärer finns med som ett viktigt mervärde i det dagliga arbetet i Skåne Stadsmissions 
verksamheter. 

Engagemanget, som volontärer ger, skapar förutsättningar för möten mellan människor 
vars vägar förmodligen aldrig annars hade korsats. 

Att möta människor, som lever eller levt i en annan kontext än din egen, är ett utmärkt 
sätt att lära sig något om att vara människa och samtidigt ge glädje till andra. 

Under år 2016 har Skåne Stadsmission haft cirka 60 aktiva volontärer engagerade i olika 
verksamheter. Flertalet rekryteras genom ”info-träffarna” (se hemsidan), som är öppna för 
alla intresserade av Skåne Stadsmissions arbete.
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STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har 
till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva 
social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid 
verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

VERKSAMHETENS OMFATTNING 2016
•   Café David i Malmö och Kristianstad.
•   Nattjour i Malmö och Kristianstad
•   Cross Road
•   Unga Forum 
•    Stadsmissionshälsan; fyra mottagningar, två Malmö, 

en i Helsingborg och en i Kristianstad.  
Tandhälsan i Malmö 

•   Trygga Boende
•    Sju sociala företag  

Remake 
Handtaget 
Bageriet 
Gåvomottagning 
Fastighetsavdelningen 
Restaurang 
Fyra Secondhandbutiker

•   Insamling
•   Kommunikation

STYRELSENS ARBETE ÅR 2016
För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra ersättningar.

Under året har sju protokollförda styrelsemöten genomförts. 
Ordförande Lars Birve avgick under året och till ny ordförande för 
stiftelsen Skåne Stadsmission valdes Carina Brorman.

Arbetet i styrelsen drivs i allt väsentligt enligt FRII.s kvalitetskod 
(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).

Skåne Stadsmission följer, utöver de legala kraven på ekonomisk 
redovisning, den kvalitetskod som FRII utarbetat samt Svensk 
Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar 
s.k..90-konto.

Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans 
etiska regler för kapitalplaceringar.

PLACERINGAR OCH LÅN
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto. 

VERKSAMHETSINTÄKTER
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 60,2 mkr 
(60,2 mkr).

PENNINGINSAMLING
Insamling - från allmänheten uppgick till 4 168 tkr (3 905 tkr) varav 
testamenterade gåvor utgjorde 946 tkr (1 238 tkr).

FÖRSÄLJNING 
Totalt 6 278 tkr (5 302 tkr). 

AVTAL OCH BIDRAG MYNDIGHETER
Intäkter från avtal med Malmö Stad, Kristianstad kommun samt 
Region Skåne utgjorde 28,7 mkr (35,5 mkr).  

BIDRAG OCH GÅVOR FRÅN STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA 
ORGANISATIONER
Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande, eller 
tillfälligt under 2016 lämnat gåvor till verksamheten. 

Bidrag och gåvor uppgick till 20,1 mkr (14,5 mkr). 
En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organisationer 

som stödjer verksamheten återfinns i bilaga.

GÅVOR FRÅN FÖRETAG
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 901 tkr (1045 tkr)

Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till särskilda 
verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har flera företag valt 
att stödja verksamheten med ”naturagåvor”, exempelvis; Hjälp med 
ombyggnad, livsmedel, hyror, annonser mm. Det ekonomiska värdet 
av dessa kan uppskattats till sammanlagt 807 tkr (1 590 tkr).

En förteckning över företag som stödjer verksamheten återfinns 
i bilaga.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt 
samband med uppfyllande av stiftelsens ändamål enligt stadgarna. 
Häri inräknas även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal.

Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentliggjord 
2016 uppgick  ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” till 77 % (83 %). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Fokus för år 2016 har i stor utsträckning varit att förbättra balans-
räkningen.  Genom att mer resurser tillsattes i slutet av året kunde 
ekonomiavdelningen förbättra och öka ekonomiavdelningens service 
och stöd till organisationens budgetansvariga. 

Regeringens beslut att avveckla FAS 3 slog hårt mot Sociala före-
tagen, som därmed tappade stor del av inkomsten.

ESF-projekt, söktes och beviljades vilket innebär att de sociala 
företagen kan fortsätta att utvecklas. ESF-projektets inriktning är 
för människor, som står långt från arbetsmarknaden. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

FRAMTIDA UTVECKLING
År 2016 sammanfattas med att det påbörjade strategiska föränd-
ringsarbetet har fortsatt även detta år. Styrelsen och ledningsgruppen 
har haft en gemensam heldag där strategiarbetet diskuterades och 
vitaliserades. En följd av detta är att Skåne Stadsmission arbetar uti-
från den treårsplan som fastställdes av styrelsen för det strategiska 
arbetet.  Den sammantagna kompetensen i ledningsgruppen har 
stärkts och därigenom har ledningssystemet och kvalitets arbetet 
klart förbättrats.

Genom kontinuerlig uppföljning har försäljningen utvecklats, in-
gångna avtal förbättrats, insamlingen ökat och detta sammantaget 
har genererat ökade inkomster.

I planeringen för framtiden kommer det strategiska arbetet, tre-
årsplanen vara i fokus för att säkerställa verksamhetens fortsatta 
ändamål och utveckling. 

ÅRETS EKONOMI
•  De totala intäkterna är oförändrade 62,5 mkr (62,7 mkr).
•   Personalkostnader 44,0 mkr (41,5 mkr) ökade till följd av avtals-

enliga löneökningar. 
•  Övriga externa kostnader uppgick totalt till 14,2 mkr (11,8 mkr). 
•  Rörelseresultat före avskrivningar är 2,0 mkr (6,9 mkr).
•  Årets resultat är 1,1 mkr (6,2 mkr).

INVESTERINGAR/AVSKRIVNINGAR
Årets investeringar uppgår sammantaget till 18 tkr (334 tkr).

GENOMFÖRD VERKSAMHET
CAFÉ DAVID I MALMÖ
Skåne Stadsmissions Café David är en öppen mötesplats, som er-
bjuder en aktiv vardag för alla som kommer dit. Café David riktar sig 
till människor som lever i olika utsatta livssituationer, som hemlöshet 
med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. 

Kaféet är öppet 365 dagar om året. Den omfattande tillgänglig-
heten, både vad gäller akut nödhjälp och det professionella och 
medmänskliga stödet är unikt i sitt slag i Malmö. 

Café David tillhandahåller b la kostnadsfri frukost. Under år 2016 
serverades 31 304 (28 812) frukostar och 25 254 (26 776 ) subventio-
nerade luncher. Sammantaget hade verksamheten cirka 150 (150) 
unika individer per dag under år 2016.

Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00-15.30. Särskilda 
öppettider gäller vid temadagar och helgdagar. 

1613 (1000) personer har fått duscha och/eller nya klädbyten under 
år 2016.

100 deltagare per tillfälle i genomsnitt vid storhelger. 
Café David erbjuder dessutom olika aktiviteter på särskilda tider, 

vilka är mycket uppskattade. 

CAFÉ DAVID I KRISTIANSTAD
Se beskrivning ovan Café David i Malmö.

Café David i Kristianstad öppnade år 2014 utifrån samma koncept 
som Café David i Malmö. 

Café David riktar sig till människor som lever i olika utsatta livs-
situationer. Café David i Kristianstad erbjuder hjälp till att tillgodose 
de basala behoven samt ger stöd till varaktig förändring och en ”Aktiv 
vardag”. Under år 2016 serverades 7 420 (6 000) frukostar och antalet 
deltagare under året uppgick knappt cirka 8 000 (6 000).

Verksamheten har öppet måndag till fredag kl 8.00-15.00. Särskilda 
öppettider gäller vid temadagar och storhelger.

NATTJOUREN I MALMÖ
Nattjouren är ett akutboende för människor som lever ett ambu-
lerande liv där hemlöshet ofta är förekommande. Nattjouren er-
bjuder sängplats för de Malmöbor som lever i akut hemlöshet och 
är en, av Malmö Stad, upphandlad verksamhet. 

Den som är mest behövande ska prioriteras att få en sovplats. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades år 1992.
Föreningen Skåne Stadsmissions vänner bildades år 1916

ÅRSREDOVISNING 2016
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Det krävs alltså inget enskilt bistånd från socialtjänsten för att övernatta. 
Nattjouren erbjuder sängplats, dusch, ombyte av kläder, varm mat 

på kvällen och frukost på morgonen, samtalsstöd samt uppföljning 
med kurator på Nattjouren i samråd med socialtjänsten. Boendet 
har öppet alla nätter under året mellan kl. 19.00–10.00. 

Nattjouren har 25 sovplatser på vintern och 20 sovplatser under 
övriga året.

År 2016 övernattade 7340 (7 429). 743 (672) unika individer. Snittbe-
läggning per natt 20,1 (20,35) Antal avvisningar på grund av fullbe-
läggning var 232 (301) under året.

NATTJOUREN I KRISTIANSTAD
Se beskrivning ovan Nattjouren i Malmö.

Nattjouren i Kristianstad har öppet mellan kl. 20.30–07.00 alla 
nätter under året. Nattjouren erbjuder sängplats och tillgodoser de 
förekommande basala behoven hos de övernattande. Nattjouren i 
Kristianstad har 12 platser. 

År 2016 övernattande 2 729 (3 215) på Nattjouren. Snittbeläggning 
per natt 7,5 (8,8). Antal avvisningar av olika anledningar var 7 (58) 
under året. 

Nattjouren i Kristianstad finansieras av socialtjänsten i Kristianstad.

CROSS ROAD
Cross Road vänder sig till socialt och utsatta EU- medborgare under 
deras vistelse i Malmö. Cross Road har öppet alla dagar under året. 
Verksamheten drivs även i fyra andra städer i Sverige av andra 
Stadsmissioner. I Cross Roads verksamhet ingår tre inriktningar:

•    Samhällsinformation, svenskundervisning, hjälp med CV-skrivning, 
söka jobb och juridisk rådgivning. 

•    Stadsmissionshälsan, en öppen mottagning på Cross Road.

•    Tillgodoser basbehoven för deltagarna.

Cross Road drivs med ekonomiskt stöd av Svenska kyrkan och Malmö Stad.

•   26 656 (27 407), antal deltagare och serverade frukostar under 
året av dessa var 35% kvinnor.

•  1350 antal rådgivningstillfälle. 

Dessutom har Cross Road drivit projektet ”EU- migranter som resurs”. Ett 
projekt, finansierat av Postkodlotteriet, vars syfte har varit att under tre 
år, öka fokus på arbetsmarknadsresurser och därmed öka möjligheter 
till arbete. 25 personer har, genom projektet gått vidare till anställning. 
2 personer har startat eget företag.

TRYGGA BOENDE 
Skåne Stadsmissions Trygga Boende är ett tryggt boendeforum 
med fokus på den enskilde individens möjligheter och behov. Trygga 
Boende ger ett stöd i vardagen med fokus på egenmakt, fysiskt och 

SOCIALA FÖRETAG:
Second Hand fyra butiker i Malmö, Remake, Handtaget, Gåvomot-
tagningen, Bageriet, Restaurangen, Fastighetsavdelningen.

Skåne Stadsmissions sociala företag erbjuder män och kvinnor, 
som befinner sig långt från arbetsmarknaden arbetsträning, praktik 
och meningsfull sysselsättning. 

FAS 3 avvecklades av regeringen under år 2015 för att helt upphöra 
i februari 2016. Därmed förändrades de ekonomiska förutsättningarna 
för de sociala företagen, även om behoven fortsättningsvis i sam-
hället är lika stora.

Under våren ansökte Skåne Stadsmission om ett ESF- projekt 
”Samverkan mot utanförskap” för åren 2016-2019. Efter att ansökan 
beviljades under sommaren, startade förberedelserna för genom-
förandefasen av projektet. Genom projektet kunde arbetet med att 
stärka de sociala företagen med kompetens, ledningssystem och 
målstyrning intensifieras för att förbereda projektstarten from år 2017.  
Detta har inneburit att förutsättningarna för de sociala företagen 
avsevärt har förbättrats. 

Dessutom har Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) startat 
en nationell samarbetsgrupp för att bättre möta den växande kon-
kurrensen i branschen i Sverige och för att skapa ett positivt kunskaps-
utbyte mellan medlemmarna i RSS gällande att förbättra framtida 
förutsättningar.   

De sociala företagen har sammanlagt under år 2016 haft 50 (111) 
deltagare.  

INSAMLING
År 2016 har insamlingsavdelningen arbetat med framgång utifrån 
konceptet som tidigare utarbetats. Insamlingsverksamheten är 
koncentrerat till insamling från privatpersoner, testamente, företag, 
hemsidan, ansökningar från stiftelser och fonder.

I januari 2016 var det första gången som Skåne Stadsmission 
genomförde en konverteringsaktivitet för att värva nya autogivare 
av de som skänkt en julgåva.

I slutet av året uppgick antalet; autogivare till 155 (85) autogivare, 
antal månadsgivare SMS 188 (105).

Under året genomfördes 40 ansökningar till stiftelser och fonder 
varav 32 beviljades.

Det nationella insamlingsarbetet (genom RSS) har inneburit att 
insamlingsarbetet på lokal nivå har stärkts främst på företagssidan, 
men även genom kunskapsutbyte, gemensamma inköp, - ökade 
volymer har gett lägre priser. 

I den ökande konkurrensen på marknaden om gåvogivare har 
Skåne Stadsmission fortsatt fokus på privat givande och för att öka 
antal gåvor. 

Skåne Stadsmission bytte bank under året. Detta har b la inneburit 
förenklat hanterandet av inkommande gåvor b la genom automatisk 

psykiskt välmående och en långsiktig boendelösning. Trygga Boende 
vänder sig till unga vuxna 18-25 år samt kvinnor över 18 år och unga 
familjer. De boende har varierande psykosocial problematik och be-
hov av individanpassat stöd i boendet. Syftet med Trygga Boende är 
att erbjuda deltagare, som av olika skäl inte fått fäste på bostads-
marknaden eller klarar av ett boende på egen hand, men som inte 
är i behov har behov av vård (ex HVB-hem). 

Trygga Boende består av totalt 27 platser fördelade på gruppboende, 
enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök samt lägenheter. 
Trygga Boende erbjuder tillgång till stödresurser såsom stödsamtal, 
sjukvård, individuella och allmänna regelbundna aktiviteter. Majori-
teten av de boende har levt under svåra omständigheter, som eko-
nomisk utsatthet, hot om våld i relationer och/eller beroendepro-
blematik. Trygga Boende har öppet alla dagar/nätter om året. Även 
under alla nätter finns möjlighet att nå personal per akuttelefon. 
Verksamheten utökades under år 2016 med 2 lägenheter. Trygga 
Boende har haft en beläggning på  87% (88%) beläggning per boende. 
Snittid på tiden man bor på Trygga Boende är 137 (121) dygn. Förut-
sättning för boendet är enskilt bistånd.

 
STADSMISSIONSHÄLSAN I MALMÖ, KRISTIANSTAD 
OCH HELSINGBORG, MALMÖ I TANDHÄLSAN 
Stadsmissionshälsan har fyra öppna mottagningar fördelat med två 
i Malmö (+ Tandhälsan), en i vardera Kristianstad och Helsingborg.

Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tandvård till 
människor som lever i utsatta livssituationer och som annars har 
svårt att få tillgång till den sjuk- och tandvård de har rätt till. 

Stadsmissionshälsan drivs inom ramen för ”IOP” (Överenskommelse 
om idéburet offentligt partnerskap). Överenskommelsen är mellan 
Skåne Stadsmission och Region Skåne.

Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt 3704 (3 293) 
vårdtillfällen.

Tandhälsan hade under året drygt 300 (301) vårdtillfälle.

UNGA FORUM
Unga Forum är Skåne Stadsmissions öppna ungdomsverksamhet och 
riktar sig till barn och ungdomar upp till 25 år samt familjer med 
barn under 18 år. Verksamheten är öppen måndag till fredag.

Unga Forum erbjuder stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk 
hjälp. I den öppna delen av verksamheten erbjuds deltagarna hjälp 
med kläder, mat och andra aktiviteter. Målet är att öka egenmakten 
och delaktigheten genom stöd och motivera till ett förändrings-
arbete genom bland annat stödsamtal och regelbundna aktiviteter. 

Antal besök 2016 var drygt 2 523 (3 500) i den öppna verksamheten. 
1057 (434) genomförda stödsamtal och ombudsärenden, 634 (428) 
juridiska rådgivningstillfälle och serverat 3 273 (3 200) måltider. Unga 
Forum har delat ut 5 946 kassar med basbehov (mat/förnödenheter)

registrering av Swishgåvor, tecknande av autogiro genom BankId 
på hemsidan mm. 

KOMMUNIKATION
Under slutet av sommaren anställdes en kommunikatör. Vid 24 
unika tillfällen under hösten har Skåne Stadsmission synliggjorts i 
media. Det innebar att under 16 veckor nämndes Skåne Stadsmission 
en gång per 1,5 vecka. Därtill har fem olika medlemstidningar haft 
artiklar med Skåne Stadsmission som tema.

Genom Facebook har Skåne Stadsmission haft 382 716 följare. 
Instagramkontot aktiverades först under slutet av året och fick snabbt 
111 följare. 

VOLONTÄRER
Under 2016 deltog i genomsnitt ett 60-tal (62) volontärer i de olika 
verksamheterna. Volontärerna ger, med sitt engagemang och 
kunskap en värdefull insatts. Åtta infoträffar för nya volontärer har 
under året genomförts.

Skåne Stadsmission har cirka 60 aktiva volontärer, som under år 
2016 genomfört sammanlagt 3 648 volontärtimmar. 

ADMINISTRATION
Den administrativa avdelningen på Skåne Stadsmission består av 
stödfunktioner för ekonomi, löner IT/telefon samt allmänna admi-
nistrativa arbetsuppgifter. Administrationen svarar för Skåne Stads-
missions gemensamma åtaganden gällande myndighets- och 
branschkontakter och internkontroll. 

I slutet av år 2016 stärktes den ekonomiska avdelningen med en 
heltidstjänst.

Enligt ”Svensk Insamlingskontroll” officiella statistik offentlig-
gjord år 2016 uppgick insamling och administrativa kostnader i 
förhållande till totala intäkter 2015 till 13 % (15%).
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STIFTELSENS INTÄKTER
Not 2016 2015

Verksamhetsintäkter 1 60 206 979 60 236 334

Övriga intäkter 1 2 282 304 2 430 522

SUMMA INTÄKTER 62 489 283 62 666 856

Stiftelsens Kostnader

Direkta Kostnader -2 302 795 -2 474 298

Övriga Externa kostnader 2 -14 216 667 -11 758 995

Personalkostnader 3 -43 986 519 -41 519 462

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -798 748 -622 590

SUMMA KOSTNADER -61 304 729 -56 375 345

RÖRELSERESULTAT 1 184 554 6 291 511

Resultat från finansiella investeringar 4

Övriga ränteintäkter och liknande poster 9 127 5 716

Övriga räntekostnader och liknande poster -46 489 -89 394

Summa resultat från finansiella investeringar -37 362 -83 678

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 147 192 6 207 833

ÅRETS RESULTAT 1 147 192 6 207 833

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 62 489 62 667 53 470 46 359 42 123

Resultat efter finansiella poster 1 147 6 208 977 -2 444 1 317

Balansomslutning 24 275 23 582 21 298 17 461 16 245

Antal anställda 78 78 72 66 55

Grundkapital Fritt Eget kapital Summa

Belopp vid årets ingång 2 000 000 6 299 181 8 299 181

Årets resultat 1 147 192 1 147 192

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 2 000 000 7 446 373 9 446 373

Disposition

Från föregående år balanserat resultat 6 299 181

Årets vinst/förlust 1 147 192

Medel till förfogande 7 446 373

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning 7 446 373

RESULTATRÄKNINGFLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
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BALANSRÄKNING
Not 2016-12-31 2015-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 3 509 877 3 559 077

Ombyggnader 6 2 885 998 3 278 525

Inventarier 7 694 955 1 034 273

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 090 830 7 871 875

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i Bostadsrättsförening 400 000 0

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 400 000 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 490 830 7 871 875

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 8

Kundfordringar 2 727 919 2 844 483

Övriga fordringar 8 314 6 860

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 737 756 1 705 133

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 5 473 989 4 556 476

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 9 1 520 392 1 273 603

Kassa och bank 9 789 684 9 880 291

SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 11 310 076 11 153 894

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 16 784 065 15 710 370

SUMMA TILLGÅNGAR 24 274 895 23 582 245

Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Grundkapital 2 000 000 2 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 6 299 181 91 348

Årets resultat 1 147 192 6 207 833

SUMMA EGET KAPITAL 9 446 373 8 299 181

Skulder

Långfristiga skulder

Lån 10-11 2 700 000 2 700 000

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 700 000 2 700 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 466 775 1 489 811

Övriga skulder 12 917 805 1 030 672

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 9 743 942 10 062 581

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 12 128 522 12 583 064

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 274 895 23 582 245
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NOT 1   VERKSAMHETSINTÄKTER

2016 2015
Penninginsamling
Kollekter 626 644 655 754

Stiftskollekter 130 168 80 945

Syföreningar 145 000 175 114

Privatpersoner 2 320 422 1 752 450

Testamenten 945 783 1 238 223

Minnesgåvor 500 2 900

SUMMA INSAMLING 4 168 517 3 905 386

Försäljning
Försäljning Butik och Café 4 399 930 3 115 106

Catering 409 903 308 755

Övrig försäljning 1 468 401 1 878 056

SUMMA FÖRSÄLJNING 6 278 234 5 301 917

Avtalsintäkter myndigheter
Region 5 122 392 5 028 996

Arbetsförmedlingen 485 225 1 992 565

ESF 532 595 0

Kommuner 17 837 856 24 686 097

Bidrag från kommuner 4 792 167 3 769 675

SUMMA 28 770 235 35 477 333

NOT 2   ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
TILL REVISORER

2016 2015
Revisionsuppdrag PWC 131 250 130 008

Övriga uppdrag PWC 42 625 0

SUMMA 173 875 130 008

NOT 3   MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID

2016 2015
Kvinnor 57 58

Män 21 20

TOTALT FÖR STIFTELSEN 78 78

Löner och ersättningar
Styrelse 0 0

Lön och ersättning anställda 30 015 397 28 475 538

Direktor 858 900 817 660

SUMMA 30 874 297 29 293 198

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse 0 0

Pensionskostnader för anställda 2 121 370 1 809 591

Direktor 287 808 251 719

Totala sociala avgifter 9 614 560 9 090 842

SUMMA 12 023 738 11 152 152
SUMMA PERSONALKOSTNADER 42 898 035 40 445 350

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Års och koncernredovisning (K3) Redo-
visningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

 
VÄRDERING AV VÄRDEPAPPER
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde (marknadsvärde), dvs. enligt lägsta värdets princip. Långfristiga värdepappers-
innehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska 
fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redo-
visas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-
dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obe-
gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 
Stommar  50 år
Elinstallationer  40 år
Tak och fönster  30 år
Inre ytskikt  10 år
Fasader  10 år
Övrigt  10 år
Ombyggnader i annans fastighet  5-12 år
Inventarier  3-5 år

 
FORDRINGAR
Fordringar upptags till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

 
EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget kapital. Bundet eget 
kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donationskapital. Fritt eget kapital 
disponibla medel utgörs av balanserade medel och årets resultat.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

fortsättning verksamhetsintäkter 2016 2015
Bidrag organisationer
Stiftelser 7 916 417 4 487 256

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 5 891 608 4 711 259

Svenska Kyrkan 6 050 000 5 100 000

Övriga organisationer 231 243 208 319

SUMMA 20 089 268 14 506 834

Bidrag från företag
Företag 900 725 1 044 864

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 60 206 979 60 236 334

Övriga intäkter
Bidrag personal 2 260 495 2 252 922

Övriga ersättningar 21 809 177 600

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 2 282 304 2 430 522

TOTALA INTÄKTER 62 489 283 62 666 856

NOT 5   BYGGNADER OCH  MARK

2016 2015
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 809 180 3 809 180

Årets förändringar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 809 180 3 809 180

Ingående ackumulerade avskrivningar -250 103 -504 579

Effekt byte av redovisningsprincip, 
komponentavskrivning 303 676

Årets avskrivningar -49 200 -49 200

Utgående ackumulerade avskrivningar -299 303 -250 103

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 3 509 877 3 559 077
TAXERINGSVÄRDE FÖR FASTIGHETER 0 2 007 000

Fastigheten omklassificerad 2016 till Vårdbyggnad utan taxeringsvärde.

NOT 4   RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

2016 2015
Ränteintäkter 745 5 689

Utdelning värdepapper 7 489 27

Vinst vid avyttring värdepapper 893 0

Räntekostnader -46 489 -89 394

SUMMA FINANSNETTO -37 362 -83 678

NOT 6   OMBYGGNAD

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 8 742 752 8 694 916

Inköp 0 47 836

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 742 752 8 742 752

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 464 227 -5 119 016

Effekt byte av redovisningsprincip, 
komponentavskrivning -133 266

Årets avskrivningar -392 527 -211 945

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 856 754 -5 464 227

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 2 885 998 3 278 525

NOT 7   INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 5 125 650 4 839 886

Inköp 17 702 285 764

Årets försäljning 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 5 143 352 5 125 650

Ingående avskrivningar -4 091 377 -3 729 933

Årets försäljning 0 0

Årets avskrivningar -357 020 -361 444

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 448 397 -4 091 377

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 694 955 1 034 273
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NOT 10   LÅNGFRISTIGA SKULDER

2016 2015
Långfristiga skulder som förfaller 
till betalning senare än fem år efter 
balansdagen

Lån SE Banken 2 700 000 2 700 000

SUMMA 2 700 000 2 700 000

NOT 11   STÄLLDA SÄKERHETER

2016 2015
SE Banken Fastighetsinteckningar 2 700 000 2 700 000

NOT 12   ÖVRIGA SKULDER

2016 2015
Personalens källskatt 718 325 641 544

Moms 189 536 206 279

Övrigt 9 944 182 849

SUMMA 917 805 1 030 672

NOT 13   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

2016 2015
Upplupna löner 375 196 464 095

Upplupna semesterlöner 1 667 047 1 576 742

Upplupna sociala avgifter 856 670 787 651

Upplupna sociala avgifter 
löneskuld/semesterlöneskuld 641 673 641 231

Löneskatt pensionskostnader 1 046 275 953 788

Periodiserade gåvor 4 059 745 4 593 147

Övriga interimsskulder 1 093 818 1 042 409

Övriga upplupna kostnader / 
förutbetalda intäkter 3 518 3 518

SUMMA 9 743 942 10 062 581

NOT 14   BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST

2016 2015
Disposition
Från föregående år balanserat resultat 6 299 181 91 348

Årets vinst/förlust 1 147 192 6 207 833

Medel till förfogande 7 446 373 6 299 181

STYRELSEN BESLUTAR ATT 
BALANSERA I NY RÄKNING 7 446 373 6 299 181

NOT 15   HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

NOT 8   KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2016 2015
Kundfordringar 2 758 069 2 844 483

Osäkra fordringar -30 150 0

Övriga fordringar 8 314 6 860

Förutbetalda lokalhyror 1 148 339 918 770

Periodiserade gåvor 228 331 188 518

Övriga interimsfordringar 1 361 086 597 845

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 5 473 989 4 556 476

NOT 9   KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2016 2015
Aktier och andelar anskaffningsvärde 401 889 155 100

Värdepapper anskaffningsvärde 0 0

Fonder anskaffningsvärde 1 118 503 1 118 503

SUMMA ANSKAFFNINGSVÄRDE 1 520 392 1 273 603

Aktier marknadsvärde 438 714 158 152

Värdepapper marknadsvärde 0 1 005

Fonder marknadsvärde 1 381 598 1 160 131

SUMMA MARKNADSVÄRDE 1 820 312 1 319 288

FÖRENINGAR
Caritasbröderna
De gamles vänner
Druidlogen Ad Astra
Inner Wheel Malmö Limhamn Slotsstaden
Johanniterhjälpen Syd
Lions Club Ellenbogen
Lions Club Malmö
Lions Club Oxie
Lions Club Reng
Lions Club Skurup
Lions Club Tollarp
Odd Fellow Loge 109, Kristianstad
Odd Fellow Loge 123, Malmö
Postkodlotteriet genom Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner
Rotaract Kristianstad
Rotary Hammarshus
Rotary Kristianstad
Rotary Limhamn
Rotary Malmö Triangeln
Rotary Malmöhus
Rotary Möllevången
Skånska Provinsiallogens Välfärdsinrättningar
St Johanneslogen St Christopher
Zonta Club 3 Malmö

STIFTELSER
Amisticiastiftelsen 
Byggmästare Olle Engkvists stiftelse
Carl Jönssons understödsstiftelse II
Childhood Foundation
Crafoordska stiftelsen
Direktör Albert Påhlssons stiftelse
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Ernst Kruses donationsfond
Ester Ohlssons stiftelse
Johanniterorden
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Magn Bergvalls stiftelse
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 
minnesfond
Skandia Idéer för livet
Skebostiftelsen
Sodalitium Majus Lundense
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Öresund
Stiftelsen Eric och Anna-Stina Wingårdhs fond
Wahlbergska stiftelsen
Åhlénstiftelsen

SVENSKA KYRKAN
Lunds Stift
Svenska kyrkan i Helsingborg
Svenska kyrkan i Malmö
Många församlingar i Lunds Stift

MYNDIGHETER
Allmänna Arvsfonden
Arbete och välfärdsförvaltningen, 
Kristianstads kommun 
Europeiska Socialfonden, ESF
Länsstyrelsen i Skåne Län
Sociala Resursförvaltningen, Malmö Stad

FÖRETAG
24 Seven
Apelöga
APTS Förvaltning
Blinkfyrar
Bo Klok Housing
Body Shop Nova Lund
Bolist
Burecabageriet
C4 Energi AB
C4 Teknik
Chefs Culinar
Danone
Din Bil
Ellestad
Erik Olssons Fastighetsförvaltning
Fastighets AB CBN
FEW
Footway
Fraktpartner
Garbergs
Harvey Nash
Helsingborgshem
HSB Turning Torso
ICA MAXI Emporia
ICA Maxi Kristianstad
ICA Nära Amiralsgatan
ICA Supermarket Linero
Innovative search
IPG AB
Knowit Core AB
Knowit Mobile Syd AB
Konditori Katarina
Lifra AB
Linas Matkasse

Magasinet Skåne
Malmö Kommun Parkerings AB
Malmö Opera
Malmö Stadsteater
mat.se
Menigo
Mercedes Benz Finans
Merck, Sharp & Dome
Merresor
MKB
NCC Boende
Nolato
Nordic Drugs 
Nytida Provita 
Poolarna Clean
Procter & Gamble
Pågens
Saint Gobain Echophon 
SCA
Setterwalls Advokatbyrå malmö AB
Skånes Dansteater
SODEXO
Square Moon Industries Ab 
Staffan Danielssons Fastighetsförvaltning 
Standby Workteam AB
Svensk Cater
Svensk Civilekonomi
Syd Ark Konstruera 
Sydsvenska Dagbladet
Taste Event 
The Barber
Wihlborgs Fastigheter 
Vision Center
Volito AB
Åhléns
Ängavallen

GÅVOR OCH BIDRAG UNDER 2016
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CARINA BRORMAN, STYRELSEORDFÖRANDE
Carina valdes till stiftelsens ordförande 2016. Hon arbetar som 
PR- och kommunikationsrådgivare och har ett förflutet som kommuni-
kationsdirektör på SAAB AB, E.ON och som enhetschef på SVT Syd.

BJÖRN BERGMAN, VICE ORDFÖRANDE
Björn är VD för branschorganisationen Svenska Stadskärnor och har 
tidigare varit bl a Näringslivsdirektör i Malmö stad. Är civilekonom 
med marknadsföring som inriktning och verksam i flera lokala 
och regionala styrelser inom näringsliv, event och besöksnäring. 

INGELA ARHEDEN
Ingela är anställd i Lunds kommun sedan 1981. För närvarande arbetar 
hon som enhetschef på utbildningsförvaltningen. Hon är dessutom 
ledamot i Lunds stiftsstyrelse och var ledamot i kyrkomötet mellan 
2010–2013.

CLAES BLOCK
Claes har arbetat som ombudsman i Svenska Lant-arbetarförbundet 
och i Svenska Kommunalarbetarförbundet. Han är ledamot i Kyrko-
fullmäktige i Malmö och ordförande i Kyrkorådet i Malmö.

KERSTIN ENGLE
Kerstin var riksdagsledamot mellan 2002–2014 och arbetade 
dessförinnan under 25 år på Försäkringskassan i Ängelholm. 
Hon är Lunds stiftsstyrelses andra vice ordförande sedan 2013.

ANN-MARIE FREIJ
Ann-Marie arbetar på Lunds stift och har tidigare arbetat bl.a. på 
Bröderna Edstrand AB och G&L Beijer AB. Hon är ledamot i Malmö 
Pastorats fullmäktige och i Fosie församlingsråd.

EVA-LOTTA GRANTÉN
Eva-Lotta är avdelningschef på Lunds Stiftskansli och har tidigare 
arbetat som komminister i Landskrona församling. Hon är docent och 
teologie doktor i etik, med särskild inriktning på kristen människosyn.

HENRIK HAMMAR
Henrik har tidigare arbetat som regionråd i Region Skåne och som 
landstingsråd i Kristianstads läns landsting. Han är ordförande i 
Örkelljungas kommunfullmäktige samt ordförande i Vårdalinstitutet 
vid Lunds och Göteborgs universitet.

INGER NILSSON
Inger har arbetat inom Malmö stad sedan 1970-talet. Fram till 1995 
arbetade hon som finans- och budgetchef. Mellan 1995–2011 var hon 
stadsdirektör i Malmö stad. Inger är ledamot i FC Rosengård.

STYRELSE

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-03
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
Auktoriserad revisor

Björn Bergman
vice ordförande

Ingela Arheden

Claes Block Kerstin Engle Ann-Marie Freij

Eva-Lotta Grantén Henrik Hammar Inger Nilsson

Carina Brorman,
styrelseordförande

Birthe Wallin,
direktor
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2016 blev ännu ett år av förändringar i samhället, där det blir allt tydligare 
att klyftorna ökar och redan utsatta grupper ställs mot varandra. Den 
idéburna sektorn har fått en allt större betydelse när det offentliga 
välfärdssystemet sätts under press. Stadsmissionen är en självständig 
och oberoende aktör och har en viktigt roll i utveckling av demokrati 
och samhälle framåt.

Skåne Stadsmission fyllde 100 år 2016, verksamheten har förändrats 
mycket under åren men grunden är densamma, att möta medmänniskan 
utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för föränd-
ring. Vi både konkurrerar och samverkar med privat såväl som offentlig 
verksamhet med t ex Nattjourer, Trygga boende, Stadsmissionshälsan 
samt egen näringsverksamhet som second hand, café och restaurang. 
Grunden till finansieringen bygger på gåvor och bidrag, men under senare 
år har kontrakt med region och kommun samt intäkter från egen 
försäljning fått en allt större betydelse. 2016 motsvarade dessa intäkter 
56% av omsättningen.

Skåne Stadsmission har vuxit kraftig de senare åren och vår framgång 
bygger på ett uthålligt lokalt engagemang, kännedom om levnadsvillkor 
och samhällsstruktur. Vi strävar efter samverkan och uppmuntrar enga-
gemang och delaktighet från andra.

2016 var också mitt första år som ordförande för Skåne Stadsmission 
och under året har jag haft förmånen att möta medarbetare, chefer och 

STYRELSEORDFÖRANDE CARINA BRORMAN HAR ORDET

SKÅNE STADSMISSION 
ÖKAR KAPACITETEN 
YTTERLIGARE FÖR 
UNGA OCH FAMILJER

deltagare inom alla våra olika verksamhetsområden. Värdegrund och 
det professionella bemötandet är ständigt närvarande men också 
känslan av en organisation i rörelse, där nytänkande och innovativa 
lösningar är centralt. 

Styrelsen har under året inlett ett långsiktigt strategiarbete tillsam-
mans med verkställande ledning. Utmaningen är som alltid att skapa 
en finansiell långsiktighet i de olika verksamheterna. Varje behov som 
uppstår startas oftast som ett projekt över 1-3 år. Samhällets utveckling 
med ökade sociala behov, kräver nya långsiktiga och hållbara finansiella 
lösningar. Cross Road och Unga Forum är två exempel på projekt som 
utvecklats till kärnverksamhet utifrån behov. Under 2016 har också våra 
sju sociala företag ökat sina intäkter och är samtidigt en plattform för 
arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

2017 tar vi nästa steg och kan öka kapaciteten ytterligare inom den 
sociala sidan, vilket möjliggör att fler ska kunna ta del av Skåne Stads-
missions olika verksamheter. 

Tack till alla er som gör vår verksamhet möjlig. Genom ert engage-
mang och ekonomiska bidrag kan vi både uppfylla och utveckla vårt 
uppdrag med att stödja människor i olika utsatta livssituationer.

Carina Brorman
Styrelserdförande Skåne Stadsmission
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”2017 tar vi nästa steg och kan öka kapaciteten 
ytterligare inom den sociala sidan, vilket möjliggör 

att fler ska kunna ta del av Skåne Stadsmissions 
olika verksamheter. ”
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