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När man är van vid att arbeta med lite resurser som
ska räcka till många lär man sig från grunden hur
viktigt det är med social och ekonomisk hållbarhet.
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Har man inte ätit på länge är det svårt att fokusera på annat än mat. Det är meningslöst att försöka samtala
om långsiktigt förändringsarbete med en hungrig människa. Skåne Stadsmission arbetar lokalt sedan 1916
med akut nöd och långsiktigt förändringsarbete. Under år 2013 bjöd Skåne Stadsmission över 25 000
människor på en både god och riklig frukost. Vi vet att en frukost kan vara starten på ett nytt liv.
Den direkta och akuta nöden i Sverige handlar om väldigt basala saker som mat för dagen, tillräckligt med
varma kläder, tak över huvudet och möjlighet att sköta sin personliga hygien. Men det handlar också om
tillhörighet, sammanhang och egenmakt. Skåne Stadsmission har lång och omfattande erfarenhet av att
arbeta med människor som i olika grader lever utanför samhället och som står utanför arbetsmarknaden.
Under 2013 har Skåne Stadsmission påbörjat ett genomgripande utvecklingsarbete vad gäller ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete för individ
och miljö genom arbetsintegrerande sociala företag. Det är ett långsiktigt
arbete som kommer att prägla Stadsmissionen under många år framöver.
Att ha ett arbete att gå till och få vara del i en arbetsgemenskap är
en mänsklig rättighet och en framgångsfaktor för individ, grupp och
samhälle. Målgruppen för deltagarna i de sociala företagen är
människor som befinner sig långt från den öppna arbetsmarknaden
och har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med
det sociala företagandet är helt enkelt att bereda människor arbete
och därmed ökad livskvalitet och egenmakt. Det har mynnat ut i ett
flertal olika arbeten med differentierad svårighetsgrad och utmaning
att lära nytt.
Ett exempel är återbruk av material, sortering och tillverkning av
nya produkter. På så sätt får material, som tillsynes är förbrukat,
nytt liv och kan användas igen, fast i annat syfte och till sann glädje
för andra. Återbruk av gammalt är arbetskrävande, i betydelse att
det skapar meningsfull sysselsättning för många deltagare. Det
handlar med andra ord om hållbarhet. För både människa, samhälle
och miljö.
Vi är oerhört glada för allt intresse som visats Skåne Stadsmission
under året och för alla som tagit del av vårt arbete. Vi hälsar såväl
nya som gamla kontakter välkomna. Nu är år 2013 ett minne och
jag vill tacka alla samverkans- och samarbetspartners, gåvogivarare,
privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder med fler för
ett fantastiskt gott samarbete under år 2013. Tillsammans medverkar
vi till ett medmänskligare Skåne.

Stiftelsen 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.
Text: Lennart Orvarsson. Formgivning: Ranelid reklambyrå AB. Bild: Lennart Orvarsson, Pernilla Sjöström,
Mats Persson. Illlustration sid 6: Kim W. Andersson. Mats Persson Tryck: Exaktaprinting.
Papper: MultiOffset obestruket högvitt.

Birthe Wallin, direktor
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Enter Mötesplats
Enter mötesplats i Malmö är Skåne Stadsmissions verksamhet för flickor mellan
13–20 år. Enter erbjuder inte bara gemenskap i en lugn och hemtrevlig miljö utan
också individanpassade stödsamtal, ombudsverksamhet och aktiviteter – allt för att
ge flickorna en möjlighet att hitta sin egen styrka för utveckling och ett bra liv.

Det självstärkande och avslappnade
umgänget med andra tjejer och med 		
de vuxna i verksamheten är en av 			
de största vinsterna.
Johanna Saunders, barn- och ungdomschef på Skåne Stadsmission

En stor del av Enters verksamhet består också av olika
aktiviteter, temaveckor, föreläsningar och studiebesök som
ger tjejerna möjlighet att möta nya situationer och stärka
sin självkänsla. Vid sidan av det vanliga umgänget, läxhjälpen, matlagningen, stödsamtalen och alla kreativa stunder
i Enters lokaler gjorde man utflykter, deltog i filmdagar
och andra kulturevenemang, tränade på gym, var på föreläsningar och utbildningar. Man hade också ett samarbete
med ett ekologiskt lantbruk i Genarp där flickorna sedan
i våras har varit med om att ta hand om djuren, odlat
egna grönsaker och fått se var maten på bordet egentligen kommer ifrån. Dessutom åkte man på utflykt med
övernattning.
Alla aktiviteter är kostnadsfria för tjejerna och de deltar
bara i sådant de själva vill delta i. Kombinationen mellan

Verksamheten på Enter är till för tjejer i åldrarna 13–20 år.
Personalen består enbart av kvinnor och målsättningen är
att erbjuda en lugn och avspänd miljö med stor vuxentäthet. Enter mötesplats drivs av utbildade socionomer med
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Enter hade under året 1 749 besök och de besökande tjejerna
tillbringade totalt 5 743 timmar på Enter. 326 enskilda stödsamtal genomfördes 2013, jämfört med 2012 då det var 150
stödsamtal. 62 nya tjejer deltog på olika sätt i Enters verksamhet. Vanligen har man 10–15 regelbundna besökare och
ca 20–25 som kommer mer sporadiskt. Enter mötesplats har
öppet alla vardagar, måndag och fredag från kl 12–16 och
tisdag till torsdag då man håller öppet till kl 19.30.

95%

Väggtavla skapad av tejerna på Enter i Malmö

Skåne Stadsmission ser ett samhälle där allt fler yngre
människor lever i utsatthet – inte minst flickor. Enter
mötesplats är en trygg plats utanför hemmet för tjejer som
som av olika anledningar behöver ett stöd i tillvaron och
saknar just tryggheten i sin vanliga hemmiljö. Många av
tjejerna som söker sig till Enter befinner sig i mycket tuffa
livssituationer med pressade förhållanden, trasiga relationer, mobbning, ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa.
Orsakerna är lika många som komplexa. Målet på Enter
är att stödja flickorna till ökad självkänsla och motivera till
ett förändringsarbete i varje enskilt fall.

direkt stöd i enskilda fall och en större gemenskap i den
öppna verksamheten har visat sig vara en framgångsrik
metod.
– Det självstärkande och avslappnade umgänget med andra
tjejer och med de vuxna i verksamheten är en av de största
vinsterna, säger Johanna Saunders, barn- och ungdomschef
på Skåne Stadsmission.

lång erfarenhet av arbete med tjejer och utsatta grupper.
Till sin hjälp har de ett antal kvinnliga volontärer som
ger av sin tid och unika kompetens.
På Enter kan man umgås med andra tjejer, äta kvällsmat,
få kläder och skor samt bara vara. Enter erbjuder också
individanpassade stödsamtal och praktisk hjälp i kontakt
med myndigheter, vägledning och rådgivning med fokus
bl a på utbildning, försörjning, sysselsättning, hälsa och
delaktighet i samhället. På Enter finns också medföljandeverksamhet och ombudsverksamhet vilket innebär att
personal har möjlighet att följa långa och svåra processer
tillsammans med flickorna samt aktivt finnas på plats i
samtal och möte med myndigheter, ungdomsmottagning,
skola etc. Personalen förmår därmed att stödja ungdomarna i ett helhetsperspektiv och kan följa dem hela vägen i
svåra processer.

av alla tjejer upplever
att deras självförtroende
stärkts under tiden på
Enter Mötesplats

Källa: Intern utvärdering Enter Mötesplats 2013

Enter Mötesplats är en gåvofinansierad verksamhet. Bland bidragsgivarna finns
World Childhood Foundation, Länsstyrelsen i Skåne, Kronprinsessan Margaretas
Minnesfond, Sodalitium Maius Lundense, Svenska PostkodLotteriet via Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner samt enskilda bidrag från föreningar, företag och privatpersoner.
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Till stöd för barn och unga samt deras närmaste nätverk

Unga Forum

Skåne Stadsmission fick under 2013 beviljat en ansökan om start av ny ungdomsverksamhet. Den
nya verksamheten heter Unga Forum och öppnar under 2014 i närheten av Möllevångstorget i Malmö.
Målgruppen är barn och unga samt deras familjer och närmaste nätverk.

Skåne Stadsmission fick under 2013 beviljat en ansökan
om start av ny ungdomsverksamhet. Den nya mötesplatsen heter Unga Forum och öppnar i närheten av Möllevångstorget i Malmö under våren 2014. Målgruppen är
barn och unga samt deras familjer och närmaste nätverk.
Under hösten 2013 ansökte Skåne Stadsmission genom
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner medel till ett
specialprojekt inom ramen för Svenska PostkodLotteriets
satsning på Mångfald och tolerans. Skåne Stadsmission har
under lång tid bevittnat ett Malmö där allt fler barn och
unga tvingas leva i mycket utsatta livssituationer. Svenska
PostkodLotteriet beviljade medel till Unga Forum med sju
miljoner kronor fördelat på tre år 2014–2016.

Svenska PostkodLotteriet är ett lotteri där vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet
via 49 förmånstagare. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av dem och medlen används
till Stadsmissionernas sociala arbete.

Även ungdomarnas närmaste nätverk och/eller familj är
välkomna till Unga Forum för att skapa en helhetsbild och
individuellt anpassat stöd. Liksom i Skåne Stadsmissions
övriga verksamheter genomsyras arbetet av ett rättighetsperspektiv, medmänsklighet och respekt för den enskilda
individen oavsett bakgrund.

Skåne Stadsmission använde under 2013 medel från PostkodLotteriet
till verksamheterna Enter Mötesplats för flickor mellan 13–20 samt
Café David, Skåne Stadsmissions mötesplats för människor i hemlöshet
och utsatthet. Stödet från PostkodLotteriet utgjorde totalt 2 025 000
kr varav 810 000 kr användes i Enters verksamhet och 1 215 000 kr
användes i Café Davids.

– Vi ser ett stort behov av denna verksamhet. Vi är mycket
glada över bidraget från Svenska Postkodlotteriet och ytterligare stöd från andra organisationer, säger Johanna Saunders,
barn- och ungdomschef på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission blev under året, via Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner, också beviljade stöd från PostkodLotteriets specialprojekt för mångfald och tolerans under 2014-2016. Sju miljoner
fördelas till projektet över de tre år som PostkodLotteriet ger sitt stöd.

Unga Forum ska arbeta för integration, inkludering och
delaktighet i samhället, mänskliga rättigheter, mångfald
och tolerans. På Unga Forum erbjuds ungdomarna stöd
utifrån individuella behov. Det kan handla om social och
juridisk rådgivning, kläder, mat, gemenskap och stöd i
tuffa livssituationer såsom psykiskt och fysiskt våld och
mobbing, hjälp i kontakt med skola och myndigheter,
stödsamtal samt coachingverksamhet. Unga Forums ombuds- och medföljandeverksamhet innebär att utbildad personal följer med och följer upp samtal och besök hos bl.a.
myndigheter, arbetsförmedling, ungdomsmottagning etc.

Stadsmissionens boende för unga
Skåne Stadsmissions boende för unga riktar sig till unga vuxna mellan 18–25 år som av
olika anledningar inte kan bo kvar hemma eller saknar egen bostad, familj, nätverk och/
eller är i behov av någon form av individanpassat stöd. Boendet består av enrumslägenheter där unga vuxna erbjuds en självständig boendeform kombinerat med stöd, vägledning och eget ansvar. Boendet drivs utifrån en helhetssyn med fokus på psykisk och
fysisk hälsa samt meningsfull sysselsättning och fritid.
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Svenska PostkodLotteriet
stödjer Sveriges Stadsmissioner

Stina Götbrink är välgörenhetschef på Svenska PostkodLotteriet och
tror att många lottköpare känner sig stolta över att kunna bidra till
Skåne Stadsmissions arbete.

Stina Götbrink, välgörenhetschef
Svenska PostkodLotteret

– Att vara tonåring är inte alltid lätt – speciellt inte om dessa barn
befinner sig i socialt utsatta livssituationer. Inom ramen för PostkodLotteriets satsning på mångfald och tolerans får Skåne Stadsmissions
ungdomsverksamhet ett välbehövligt tillskott i sitt arbete med att stötta
barn och unga. Stödet till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners går
i linje med lotteriets vision om att bidra till en bättre värld. Vad kan väl
vara bättre än att hjälpa utsatta människor oavsett ålder, kön och nationalitet? Stadsmissionen har en mycket professionell organisation som
dessutom bärs upp av många frivilliga krafter, och jag tror att många
lottköpare känner stolthet över att vara med och bidra, fortsätter hon.

Skåne Stadsmission erbjuder också ett kollektivboende för
tjejer där de boende får hjälp med att sköta sina vardagliga
sysslor och sin ekonomi. De boende erbjuds stöd för att få
stärkt självkänsla och motiveras utifrån att de får kunskap
och information om sina rättigheter och olika viktiga samhällsfunktioner.
– Målsättningen med våra boenden är att kunna erbjuda en
långsiktig lösning för unga vuxna som saknar bostad och
behöver stöd för att kunna etablera sig i ett eget vuxenliv
med arbete eller studier, berättar Anna-Frida Eriksson,
enhetschef på Skåne Stadsmissions ungdomsboende. Alla

får ett skräddarsytt stöd och vägledning med fokus på en
aktiv framtid, långsiktigt boende, utbildning och arbete.
Det finns också möjlighet att delta i gemensamma
aktiviteter, träning, måltider, utflykter och studiebesök,
fortsätter hon.
Skåne Stadsmissions boende för unga erbjöd under 2013
fyra platser, samt från och med november nio platser. I det
kollektiva boendet finns plats för fem tjejer i en stor åttarumslägenhet. Samtliga placeringar sker via Socialtjänsten.
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Företagssamarbete i fokus: Danone
Det är måndag morgon på Café David i Malmö. På Skåne Stadsmission i Malmö dukar personalen fram frukost till ett hundratal gäster. Smör, bröd och pålägg, kaffe, juice, yoghurt och fil.
Kostnadsfritt för alla som är i behov av en bra start på dagen och till reducerad kostnad för
Skåne Stadsmission tack vare ett samarbete med Danone.

År 1972 höll Franck Riboud, dåvarande VD för Danone
ett tal där han menade att ett företag för större framgång
bör bidra till bättre förhållanden både för de anställda och
för lokalsamhället de verkar i. Danone påbörjade därefter
först ett internt arbete med att förbättra villkoren för sina
anställda och genomförde sedan ett antal projekt i framför allt tredje världen i syfte att bekämpa fattigdom och
undernäring.
På en julfest 40 år senare utlyste Danone i Sverige en
utmaning bland sina anställda. De uppmuntrades att
komma med inspirerande projektidéer som i samma anda
skulle bidra till det svenska samhället och stämma överens
med företagets värderingar att ge ”Hälsa genom mat till
så många som möjligt”. Den som hade det bästa förslaget skulle få åka till Bangladesh, träffa nobelpristagaren
Muhammad Yunus och lära sig mer om Danones globala
arbete med Corporate Social Responsibility (CSR).
Erik Wallin som är Key Account Manager på Danone
skapade ett av de mest inspirerande projekten. Hans
intresse för att hjälpa människor i hemlöshet och utsatthet
väcktes redan under gymnasieåren och nu tog han fram
ett förslag där Danone skulle skänka yoghurt och juice till
Skåne Stadsmission att servera till organisationens deltagare. Inför tävlingen gjorde Erik en noggrann förstudie.
Han tänkte. Räknade. Pratade med ansvariga på Skåne
Stadsmission, hörde sig för om vad de brukar servera i sina
verksamheter och skapade ett vinnande koncept för alla
parter; ”vi har produkter vi kan avvara, som ni kan servera.
Ni kan då använda era resurser till annan verksamhet”.
– När våra produkter är nyproducerade har de högst
värde genom att jag säljer dem till våra ordinarie kunder
inom dagligvaruhandeln, förklarar Erik. När produkterna
har 20–22 dagar säljbara dagar kvar anser handeln att de
är gamla och vill ha kraftiga rabatter. Här kände jag att
produkterna har ett högre värde för oss än vad handeln vill
betala, så jag letade efter alternativa möjligheter. Danone
kan faktiskt spara pengar på att ge bort produkter istället för att kassera dem. Varför då inte skapa samarbeten
med dem som ser ett högt värde i produkter som i vilket
kylskåp som helst håller i 2–3 veckor? På så sätt skapar
produkterna maximalt värde genom hela sin livslängd. Jag
hoppades att Skåne Stadsmission skulle anse detta när jag
tog en första kontakt med dem vintern 2013. Vilket de
gjorde.
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John Kje llbom, UP

Erik Wallin, Key Account Manager Danone

Projektet blev verklighet. Samarbetet mellan Skåne
Stadsmission och Danone bygger numera på att företaget
förpliktar sig att skicka en pall yoghurt och ProViva varje
vecka till Skåne Stadsmission.
Varför blev det då Skåne Stadsmission som fick ta del
av Danones samhällsengagemang?

– Företaget är starkt i Skåne, säger Erik. Vår produkt
Proviva är framtagen i samarbete med Lunds Tekniska
Högskola. Vi har fabrik i Tomelilla, lager i Malmö. Det
är vår hemmamarknad.
Erik vann priset med sin idé. I november 2013 åkte han
tillsammans med en annan pristagare till Bangladesh.
– Jag är jättestolt, säger Erik Wallin som har släppt projektet till andra kollegor som säkrar varuförsörjningen. Utdelningen av yoghurt, fil och ProViva till Skåne Stadsmission
är nu en stående process i vår distribution, tillsammans
med frakter till handlarna. Enda skillnaden är att det står
0 kr på fakturan till Skåne Stadsmission. Danone slipper
kassera fullgoda produkter, Skåne Stadsmission serverar
yoghurt, fil och juice i sina verksamheter.

S kontor på Sturu

p

Företagssamarbete
i fokus: UPS
Genom framförallt volontärinsatser vill UPS Sweden AB stärka Stadsmissionen samtidigt
som engagemanget ger positiva effekter inom den egna organisationen. På UPS menar
man att Corporate Social Responsibility (CSR) är en hållbar investering som ger vinst både
för samhället och för dem själva.
UPS är ett hundraårigt amerikanskt företag som arbetar
med frakt och logistik över hela världen. Företagets grundare Jim Casey ansåg tidigt att samhällsansvar och volontärarbete var en av hörnpelarna i en framgångsrik verksamhet.
I Skåne har UPS Sweden valt att bland annat stödja verksamheten i Skåne Stadsmission, främst genom volontärarbete.
– Vi fick ett tips från en chaufför som levererade paket i det
område där Stadsmissionen har sin verksamhet, säger John
Kjellbom på UPS kontor på Sturup. Vi tog kontakt med
Skåne Stadsmission och har samarbetat sedan 2012.
Sedan den första kontakten har personalen på UPS varit
med om rusta upp Stadsmissonens boende för kvinnor,
ordnat loppis utanför Stadsmissionens Secondhand samt
målat och tapetserat både på Nattjouren och på Ungdomsboendet. De samlar också in kläder, leksaker och annat
till Skåne Stadsmission genom projektet UPS Christmas
Truck.

– Vi uppmuntrar vår personal att ställa upp ett par lördagar om året, säger John. Det är absolut inget tvång och
de som väljer att vara med uppskattar att få hjälpa till.
Samtidigt är det bra för sammanhållningen i personalen.
De känner stolthet över att arbeta för UPS och stärker
samtidigt sin egen kompetens.
De anställda utför volontärarbetet på sin fritid. Samtidigt
ger UPS genom sin stiftelse UPS Foundation ekonomiskt
stöd till organisationer de väljer att samarbeta med. Efter
50 timmars volontärarbete för en ideell organisation kan
organisationen söka bidrag ur UPS Foundation.
Företaget UPS genomsyras av en tro på att volontärarbetet
inte bara hjälper dem de väljer att samarbeta med, det
stärker också det egna företaget. På så sätt anser de att
Corporate Social Responsibility (CSR) är en hållbar investering som ger vinst både för samhället och för dem själva.
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Café David

Under 2013 ökade antalet 		
frukostgäster från 19 300 till 		
23 597 bara i Malmö. En ökning
med nästan 10 000 från 2012
då siffran var 34 953.

i Malmö och Kristianstad
Café David är Skåne Stadsmissions öppna verksamhet för kvinnor och män som lever i utsatta
livssituationer. Café David erbjuder såväl lindring av den mest akuta nöden som ett långsiktigt
förändringsarbete med den enskilda individens behov i fokus. I början av året tog Skåne
Stadsmission över dagverksamheten för människor i hemlöshet i Kristianstad efter en förfrågan
från Svenska kyrkan. Skåne Stadsmission driver sedan februari 2013 Café David i såväl Malmö
som Kristianstad.
Café David bygger på värdeorden kontinuitet och uthållighet. Verksamheten erbjuder människor i utsatta
livssituationer kostnadsfri frukost, lunch till reducerade
priser, möjlighet att sköta sin personliga hygien, kläder
och skor samt värme och gemenskap med kända ansikten
i trygga miljöer. Man har också möjlighet att träffa läkare
och tandläkare genom Stadsmissionshälsan.
Aktiv vardag

Förutom basbehov erbjuder Café David ett långsiktigt
stöd och skräddarsytt förändringsarbete. Med hjälp av
volontärer erbjuds också aktiviteter och utflykter för att
bidra i processen att bryta negativa mönster. Under året
har Café David i Malmö bl.a. givit deltagare en möjlighet
att uttrycka sig konstnärligt under ledning av konstutbildad personal. Ett sjuttiotal konstverk skapade av ca
30 deltagare visades i caféet för att sedan saluföras under
en välbesökt vernissage. Inkomsterna gick oavkortat till
gemensamma aktiviteter för deltagarna, bland annat en tur
på Göta kanal och ett besök på akvarieanläggningen Den
Blå Planet i Kastrup.

Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet

Stort tryck

Kvinnor i hemlöshet drabbas ofta av ett dubbelt utanförskap då de tvingas bli beroende av män för sin överlevnad.
Aktiviteten Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet på Café
David startade 2011. En gång i veckan får utsatta kvinnor
en fristad här, utan män omkring sig. De kan äta lunch
tillsammans, koppla av, sköta om sig själva, få nya kläder
och skor samt stöd och information för att kunna förändra
sin livssituation. Volontärer bidrar med aktiviteter, samtal
och gemenskap.

Fler och fler människor söker sig varje år till Café David
för akut och långsiktigt stöd. Över 73 000 besök sker årligen och varje morgon äter ett hundratal gäster kostnadsfri
frukost. Under 2013 ökade antalet frukostgäster från
19 300 till 23 597 bara i Malmö. I Kristianstad var antalet
frukostar 3 621. 44 638 måltider serverades totalt under
2013 på Café David i Malmö. 2012 var siffran 34 953
måltider. Under 2013 noterades en ökning bland flera
målgrupper samtidigt som medelåldern sjönk bland
deltagarna. Antalet EU-migranter som söker sig till
Café David har ökat. Många av deltagarna lever i utanförskap, arbetslöshet, hemlöshet, missbruk eller psykisk
ohälsa. Men även människor som av andra anledningar
söker stöd, värme och gemenskap kommer till Café David.

Café David nu även i Kristianstad

I februari 2013 tog Skåne Stadsmission över dagverksamheten för människor i hemlöshet i Kristianstad efter en
förfrågan från Svenska kyrkan. Verksamheten bedrivs på
samma sätt som i Malmö. Café David får möjlighet att verka fullt ut under 2014 i nya lokaler i centrala Kristianstad.

2013 ökade antalet
frukostgäster med cirka
22 % bara i Malmö.
Under året serverades
totalt 44 638 måltider
på Café David i Malmö.
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Café David är en gåvofinansierad verksamhet. Bland bidragsgivarna finns
Albert Pålsson Stiftelse, Johanniterorden, Sociala resursförvaltningen, Svenska
PostkodLotteriet via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner samt enskilda bidrag
från föreningar, företag och privatpersoner.
11

Nattjouren
i Malmö och Kristianstad
Nattjouren är ett härbärge för personer som lever i akut
hemlöshet i Malmö och Kristianstad. Verksamheten drivs
av Skåne Stadsmission på uppdrag av Malmö stad respektive Kristianstads kommun och ger de övernattande
sovplats, dusch, rena kläder och varm mat. Nattjouren i
Malmö har 20 platser under sommarhalvåret och 25 under
vinterhalvåret för män samt ett rum avsatt för par där båda
är akut hemlösa. I Kristianstad har nattjouren 12 platser,
varav tre för kvinnor och nio för män. I Malmö har 6 422
i Malmö gjorts och 3 102 i Kristianstad. På nattjourer-

Nattjouren Malmö Malmgatan 14, 211 32 Malmö.
Öppettider: alla nätter året runt kl 19–10 följande morgon.
Nattjouren i Kristianstad Elmetorpsvägen 11,
291 39 Kristianstad. Öppettider: alla nätter året runt
kl 20.30–7 följande morgon. Insläpp fram till kl 23.

na krävs inget bistånd från Socialtjänsten för att kunna
övernatta. Arbetet med att skapa en lugn och trygg miljö
är av essentiell vikt och möjliggör en plattform för samtal
i det ständigt pågående motivationsarbetet. Målet är att,
utöver en säng för natten, motivera deltagarna att kontakta
socialtjänsten för att komma vidare till mer stabilt boende
eller behandling. På nattjouren möts besökare, personal
och volontärer, alltid med deltagarens behov och situation
i fokus.

Antal övernattningar
under 2013:

6422 i Malmö
3102 i Kristianstad

Stadsmissionens boende för kvinnor
Skåne Stadsmissions boende för kvinnor vänder sig till
kvinnor som behöver en hemtrevlig och trygg plats att
bo på. Boendet erbjuder kollektivt boende samt enrumslägenheter där även kvinnor med små barn kan bo. Här
får kvinnorna självständigt sköta sin vardag med matlagning, inköp och tvätt men har samtidigt tillgång till
sjuksköterska, läkare, tandläkare och kurator. Kvinnorna
kan också få hjälp med praktiska saker som att skriva CV,
söka arbete eller få sällskap till fritidsaktiviteter.
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Målsättningen och planen för varje vistelse på boendet
anpassas i samverkan mellan den sökande kvinnan,
socialsekreterare och Stadsmissionens boendesamordnare. En plats på boendet kräver beviljat bistånd från
socialtjänsten. Verksamheten har under året haft 34 olika
kvinnor samt fem barn på 10 sängplatser. Beläggningen
var 93,5 procent.
För en plats på Stadsmissionens boende för kvinnor krävs
beviljat bistånd från socialtjänsten.

Stadsmissionshälsan i Malmö,
Kristianstad och Helsingborg
Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad och Helsingborg erbjuder personer som lever i hemlöshet och annan
social utsatthet eller missbruksproblematik tillgång till läkare, sjuksköterska, tandläkare, psykiater och barnmorska.
Stadsmissionshälsans sjuksköterskemottagning har drop-in
utan tidsbokning för att kunna möta personer när de har
behov, och kraft att söka vård. Att fånga upp patienterna
i ett tidigt skede är viktigt för att förhindra allvarligare
sjukdomstillstånd.
Hälso-och sjukvårdspersonalen inom Stadsmissionshälsan arbetar i nära samverkan med socionomer och
andra nödvändiga yrkesgrupper inom den egna verksamheten och från den offentliga sektorn. Stadsmissionen har

dessutom tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildade volontärer. Stadsmissionshälsans tre mottagningar har sammanlagt under 2013 haft 304 läkarbesök och 2 799 besök hos
sjuksköterska. Malmömottagningen hade 1 449 besök,
mottagningen i Kristianstad hade 862 och Helsingborg
792 st. Tandhälsan har under året haft 216 vårdtillfällen
fördelat på 99 patienter. En ökning från föregående år då
177 vårdtillfällen fördelat på 59 patienter var aktuellt.
Stadsmissionshälsan finansieras av Region Skåne genom
IOP, överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Besöksadresser Malmö Korsgatan 14, Kristianstad Elmetorpsvägen 11, Helsingborg Gasverksgatan 26

Stadsmissionens

Logi och stödboende i Lund
För män i hemlöshet och missbruk i Lund finns Logi
och stödboende, uppdelat i tre olika delar – akutboende, stödboende och 55+. Akutboendet har plats för 13
män med tillgång till dusch och möjlighet att tvätta sina
kläder. Deltagarna erbjuds kostnadsfritt både frukost och
kvällsmat. Lunch kan köpas till låg kostnad. Under året
har verksamheten haft 3 854 övernattningar av 86 olika
personer. Stödboendet är till för män med motivation att
försöka förändra sitt liv. En plats på stödboendet är lite
lugnare och innebär eget rum.

Samtidigt krävs beslut om bistånd till boende som fattas
av enhetschefen för boendeenheten i samråd med Socialtjänstens bostadsgrupp. Stödboendet har under 2013 haft
14 olika personer på 11 platser. Gruppboendet 55+ är till
för män med socialt funktionshinder och alkoholproblem.
Boendet har 5 platser och är av långsiktig karaktär. Samtliga platser har varit belagda under året.
Samtliga tre boenden erbjuder stöd och hjälp av professionell personal och drivs på uppdrag av Lunds Kommun.
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Sociala företag

Oblat från Skåne Stadsmission har spridit sig ända till

Skåne Stadsmission har under lång tid och i flera verksamheter tagit emot människor i behov
av rehabilitering. Under 2013 togs ytterligare ett steg genom att definiera delar av verksamheten
som sociala företag.
I Skåne Stadsmissions arbetsintegrerande sociala företag är
människans välmående viktigare än ekonomisk vinst och
företagen ska erbjuda en arbetsplats som är anpassad efter
människors olika förmågor och förutsättningar. Utvecklingen har skett i samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen
i Malmö. Dessutom har Skåne Stadsmission intensifierat
närvaron i nätverk och sammanhang relevanta för området genom att träffa andra sociala företag, Stadsmissioner
och andra samhällsaktörer som vi kan lära av och utbyta
erfarenheter med.
I verksamheten Sociala Företag har Skåne Stadsmission
under året tagit emot ett 40-tal personer för arbetsträning
och praktik. Skåne Stadsmission erbjuder arbetsträning
och sysselsättning i verksamheterna Second hand,
Gåvoinlämning, REMAKE, Handtaget och Oblatbageriet.
I stadsmissionens verksamheter har det dessutom funnits
behov av att nyanställa under året och då har möjligheten
att anställa ett flertal personer som kommer från en lång
tid av arbetslöshet funnits.
I Gamla Staden bakom Caroli City i Malmö ligger
Gåvoinlämning, Handtaget och REMAKE. Skåne Stadsmissions insamlingscentral för materiella gåvor flyttade hit
i oktober 2012. Under 2013 har stadsmissionen fortsatt
att utveckla och anpassa till nya förutsättningar, samt
ut-ökat verksamheten ytterligare. Den nya lokalytan som
tagits i anspråk rymmer REMAKE-avdelning, ett nytt
lunchrum samt en lagerdel. Skåne Stadsmissions Secondhand finns vid Möllevångstorget och Värnhemstorget i
Malmö. Oblatbageriet huserar i lokaler på Korsgatan i
Malmö.
REMAKE

Under hösten startade Skåne Stadsmission upp en
REMAKE-avdelning. REMAKE är Stadsmissionens eget
varumärke. Genom att återanvända, laga eller göra om
redan använda produkter och material finns möjlighet att
producera helt nya varor. Utgångsläget är alltid sådant som
skänkts via gåvoinlämningen, . För att det ska finnas bra
arbetsuppgifter till människor med olika förutsättningar
och kunskap finns olika svårighetsgrad i tillverkningsprocessen. Under vår/sommar 2014 kommer man att kunna
köpa REMAKE produkter, bl.a. i Stadsmissionens Secondhand.

logistik kring hanteringen och effektivisering av flödet av
varor till och från butikerna, ökad bemanning och generösare öppettider. Inlämningen har också varit mer aktiv
externt genom att vara synliga på bl.a. malmöfestivalen
tillsammans med andra organisationer under namnet Reagera, kommunikationskampanjer och marknadsaktiviteter.
Handtaget

Inom handtaget erbjuder Skåne Stadsmission kunder en
möjlighet att skänka gåvor även om de inte kan komma
och lämna dem själva. Kunden erbjuds också att mot en
kostnad få saker bortfraktade till återvinning om de inte
kan användas i stadsmissionens sociala verksamheter eller
eller säljas i Secondhanden. Erbjudandet omfattar även att
tömma hela hem och dödsbon.
Secondhand

Under året har Skåne Stadsmission drivit två permanenta
butiker i Malmö, en på Möllan och en på Värnhem. Dessutom öppnades Skåne Stadsmissions första POP-UP butik
på Augustenborg i Malmö. Värnhemsbutiken har fått en
uppfräschning av butiksmiljön och Möllanbutiken har
arbetat med att etablera sig och göra sig kända i området.
Flera evenemang har hållits i butikerna såsom föredrag,
pysselkvällar, dans etc. Secondhanden har deltagit i marknadsevents, bl.a. en vårmarknad på Möllan. Butiken blev
också inbjuden att möblera ett stort vardagsrum på
Triangeln, med prylar och möbler till salu. Samarbetet
med Triangeln ledde till öppnandet av ytterligare en
pop-up butik i köpcentret under november och december.
Bageriet

Skåne Stadsmission bakar oblat som är gjorda med enbart
ekologiska och glutenfria ingredienser. Även förpackningarna är producerade i miljövänligt och återvunnet
material. Skåne Stadsmission tillverkar också ströbröd,
Ekoströ, av restprodukten från oblattillverkningen. På så
vis tas allt material till vara. Totalt har 1 377 små och stora
rör sålts vilket innebär att cirka 130 000 oblater bakats på
Skåne Stadsmission under 2013.

New York
Under 2013 har flera trossamfund och församlingar valt att köpa Skåne
Stadsmissions oblater. Totalt har 1 377 små och stora rör sålts vilket
innebär att över 130 000 oblater bakats på Skåne Stadsmission under
2013. Marknaden omfattar Sverige men har under året även sträckt sig
betydligt längre utanför landets gränser bl.a. till Belgien, Cypern och USA.
Vid oblattillverkningen stansas oblat ut med en viss teknik.
Receptet, det är hemligt!
Skåne Stadsmissions oblatbageri är en del av Stadsmissionens arbetsintegrerande
sociala företag och i produktionen involveras människor som befinner sig långt från
arbetsmarknaden. Mona Svensson är kyrkoherde på Svenska kyrkan i New York och
är en av de kunder som beställer Skåne Stadsmissions oblater.
– Vi använder oblater från Skånes Stadsmission för att de är ekologiska och glutenfria,
men också för att indirekt stödja de arbete som Skånes Stadsmission bedriver, berättar
Mona. Det är bra att det finns flera leverantörer att välja mellan och Skåne Stadsmission levererar dessutom snabbt och enkelt så vi fortsätter att beställa. Så ofta jag har
tillfälle gör jag reklam för Skåne Stadsmissions oblattillverkning bland mina kollegor
världen över, fortsätter Mona.

Försäljning Under 2013 såldes 124 000 små ekologiska oblat och 6 850 stora oblat.

Under 2013
såldes
130 850
oblat

Gåvoinlämning (lager och sortering)

Skåne Stadsmission har fortsatt att utveckla arbetet med
att samla in materiella gåvor, bl.a. genom förbättrad
14
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Skåne Stadsmission i korthet

66

Nattjouren
erbjuder 32-37
sängplatser
varje natt
i Malmö och
Kristianstad

66 anställda som bemöter
flera hundra människor varje dag

326

Café David hade under
året ca 73 000 besök

Omsättning under 2013 var 46 359 000 kr

Ett 60-tal aktiva
volontäre bidrar med tid
och engagemang varje dag

Enter Mötesplats
genomförde 326
enskilda stödsamtal
under året
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Insamling
Under 2013 har Skåne Stadsmission arbetat med sin synlighet i Skåne för att skapa
engagemang och stöd, något som gett resultat i insamlingen. Genom enhetlig och
tydlig extern kommunikation samt genom en långsam breddning och förflyttning av
varumärke och budskap har Skåne Stadsmission tagit större plats i sammanhang där
frågor som är förknippade med verksamheten varit aktuella. Resultatet är att intäkterna
av insamlade medel ökat på alla punkter under året jämfört med föregående år med
undantag för testamenten som har minskat.

Insamlade gåvor från privatpersoner är ett brett arbetsområde och kräver, förutom långsiktighet, god återkoppling
och hög transparens. Under 2013 har Skåne Stadsmission
fokuserat på att nå fler och nya månadsgivargrupper för
att omfatta en bredare och stabilare insamlingsbas. Även
återkoppling och vård av befintliga givargrupper har varit
viktigt för att visa på hur stödet från givarna ger verklig
och långsiktig skillnad. Ett flertal kampanjer har genomförts med syfte att öka kännedomen om Skåne Stadsmission samt påverka insamlingen positivt. Resultatet av
insamlingsarbetet kring privata gåvor har under 2013 ökat
från 803 617 kr till 1 206 035 kr.
Samarbetet med församlingar är en viktig del av insamlingsarbetet. Under året har t.ex. Vellinge/Månstorp och
Husie församlingar genomfört konserter och evenemang
till Skåne Stadsmissions förmån. Intäkter från kollekter
har under 2013 ökat från 525 000 2012 till 794 000
2013.
Arbetet med att öka intäkter från testamenten är ett
mycket långsiktigt arbete. Normalt är testamenten
skrivna till förmån för hela Skåne Stadsmission, men
även specifika verksamhetsområden kan vara inskrivna
som givarens sista vilja. Under 2013 har 1 055 000 kr
inkommit från testamenten. En minskning från 2012
då intäkten var 3 862 000 kr.
Samarbeten med företag som ställer sig bakom Skåne
Stadsmissions värdegrund är värdefulla och kan se olika
ut beroende på verksamhetens behov och företagets förutsättningar. Under 2013 ökade antalet större företagssamarbeten från omkring 50 stycken till omkring 70 stycken.
Penninggåvor från företag utgjorde 959 000 kr. En ökning
från 2012 då intäkten var 589 000 kr. Även mängden

Ge din gåva via
våra 90-konton:
Gåvobankgiro
900-3252
Gåvoplusgiro
90 03 25-2

naturagåvor (livsmedel, produkter, tjänster, annonser etc)
har ökat. Värdet av naturagåvorna beräknas till 1 540 000 kr.
Ett stort antal stiftelser och organisationer har tillfälligt
eller återkommande bidragit med gåvor till verksamheten.
Gåvorna uppgick under 2013 till 11 453 000 kr, en
ökning från 2012 då de uppgick till 9 900 000 kr.
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Handla
med hjärtat
I Stadsmissionens secondhand hittar du det mesta inom vintage och secondhand.
Kläder till hela familjen, fina glas och udda saker, böcker, konst och kuriosa. Det
är också hit du ska komma om du letar unikt vintage, mattor, väskor och textilier.
Ansvarsfull hantering av våra inkommande gåvor och framställda produkter, omtanke
om våra medmänniskor, klimatsmarta lösningar och en professionell försäljning gör
att våra varor passar utmärkt att ge bort till sig själv eller någon man tycker om.

Stadsmissionens Secondhand har två butiker i hjärtat av Malmö, en vid Värnhem och en vid Möllan.
Öppettider måndagar – fredagar kl 10–18. Lördagar kl 11–15. Butiken på Värnhem Östra Förstadsgatan 25, Malmö.
Telefon 040-12 08 40. Butiken på Möllan Claesgatan 8, Malmö. Telefon 040-685 03 00.
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Årsredovisning 2013
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades 1992.
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.
Verksamheten omfattade 2013, Dagverksamhet, Nattjour,
Kvinnoboende, Tandläkarmottagning, Secondhandbutik,
Enter Mötesplats och Café/Catering i Malmö. Logi
och stödboende i Lund. Nattjour i Kristianstad samt
Stadsmissionshälsan i Kristianstad, Helsingborg och Malmö.
Styrelsearbete 2013

Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts.
För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra ersättningar.
Arbetet i styrelsen bedrivs i allt väsentligt enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) kvalitetskod.
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.
Väsentliga händelser under året

Skåne Stadsmission sökte, via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, pengar ur PostkodLotteriets specialprojektsatsning
mångfald och fick 7 miljoner kronor. Projektet kommer att
startas 2014. Fokusområde är integration, inkludering och
delaktighet i samhället för utsatta barn och unga samt deras
närmsta nätverk.
2013 startade Skåne Stadsmission upp ett flertal nya verksamheter. Den största bidragande orsaken till 2013 års
underskott beror på att inkomsterna från dessa nystartade
satsningar inte följde planerad utveckling. Uppstartskostnaderna initialt blev högre än planerat. Problem med bygglov
och överklaganden fördröjde igångsättning. En konsekvens av
detta blev en försening av uppstarten och därmed utvecklades
inte inkomstsidan som planerat utifrån budget.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets
utgång.
Framtida utveckling

Under innevarande år 2014 kan vi konstatera att vi, genom
strategiska förändringar och kontinuerlig uppföljning utvecklat försäljningen och därmed kommer inkomsten att öka.
Antalet boendeplatser för kvinnor och ungdomar ökas under
2014. Verksamheterna som startats upp under 2013 kommer
att generera ökade inkomster under 2014.
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Årets ekonomi

De totala intäkterna har ökat till 46,4 mkr (42,2 mkr). Ökningen
beror på ökade bidrag och försäljning. Personalkostnader 35,3
mkr (28,0 mkr) ökade dels till följd av nyanställningar
för de nya verksamheterna och dels avtalsenliga löneökningar
för befintlig personal. Övriga externa kostnader uppgick totalt
till 10,7 mkr (10,1) mkr. Rörelseresultat före avskrivningar är
-1,6 mkr (2,4 mkr). Årets resultat är -2,4 mkr (1,3 mkr).
Investeringar/Avskrivningar

Årets investeringar uppgår sammantaget till 443 tkr (1 415 tkr).
Placeringar och lån

Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.
Under året har värdepapper avyttrats med en vinst på 405 tkr.
Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 43,6 mkr
(41,4 mkr).

Volontärer

Under 2013 deltog i genomsnitt ett 60-tal volontärer i verksamheten. Dessa utgör med sina kunskaper och sin insats ett
värdefullt komplement till de anställda. Volontärerna finns
främst på Logi och stödboendet i Lund samt i Stadsmissionens butiker, Enter Mötesplats och dagverksamhet i Malmö.
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.
Råvaror vilket avser inköp av livsmedel uppgick till 2 018 tkr
(1 552 tkr).
Övriga externa kostnader i verksamheten uppgick till 10 719
tkr (10 081 tkr).
Personalkostnaderna uppgick till 35,3 mkr (28,1 mkr).
Utöver ökningen för de nya verksamheterna ökade semesterlöneskulden, utbildningskostnader och pensionskostnader.
Ökningen inkluderar även avtalsenliga lönejusteringar 2013.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord 2013 uppgick ”Ändamålskostnaderna/Totala intäkter”
2012 till 83 % (93 %).

Penninginsamling

Insamling från allmänheten minskade och uppgick till 3 515 tkr
(5 614 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde 1 056 tkr
(3 862 tkr).
Försäljning

Totalt 3 715 tkr (2 043 tkr). Butiksförsäljning och Café visade
en ökning. Catering var i nivå med 2012.
Bidrag från myndigheter

Intäkter från avtal med Malmö Stad, Lund och Kristianstad
kommun samt Region Skåne utgjorde 23 978 tkr (22 651 tkr).
Fler antal platser i boendet för unga medförde ökade intäkter.
Bidrag från organisationer

Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande,
eller tillfälligt under 2013, lämnat gåvor till verksamheten.
Gåvorna uppgick till 11 453 tkr (9 900 tkr). En förteckning
över organisationer som stödjer verksamheten återfinns i bilaga.
Bidrag från företag

Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 959 tkr
(589 tkr). Ett stort antal företag har under året lämnat gåvor.
En stor del av gåvorna är ett led i längre samarbete och har
riktat sig till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter.
Under året har flera företag valt att stödja verksamheten med
”naturagåvor”, exempelvis; livsmedel, hyror, annonser mm.
Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattats till sammantaget 1 540 tkr. En förteckning över företag som stödjer
verksamheten återfinns i bilaga.

Nattjouren har 25 sovplatser på vintern och 20 sovplatser
under övriga året. Under året har 6 422 (6 614) övernattningar gjorts på Nattjouren. Snittbeläggningen per natt har
varit 18 (18) personer. Vid 187 (201) tillfällen har personer
avvisats plats på grund av fullbeläggning.
Boende för kvinnor

Verksamheten vänder sig till kvinnor i hemlöshet och som
är utsatta för våld i nära relationer. Boendet har 10 enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök. På boendet finns
tillgång till stödresurser utifrån individuella behov såsom
kurator, sjuksköterska och läkare. Individuella och allmänna
regelbundna aktiviteter erbjuds de boende. Tiden för boendet
är varierande men kortare än 1år. 2013 har 93,5 % (77 %) av
platserna varit belagda.
Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad
och Helsingborg

Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg och är bemannade med läkare och sjuksköterska.
Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tandvård för
människor som lever i en utsatt situation och som har svårt
att tillgodogöra sig den sjuk- och tandvård de har rätt till.
Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt 3 116
(3 035) vårdtillfällen.
Tandhälsan har under året haft 216 (177) vårdtillfällen
fördelat på 99 (59) patienter.
Logi och stödboende i Lund

Genomförd verksamhet
Dagverksamhet/Café David

Dagverksamheten ger möjlighet att träffa kurator, sjuksköterska samt volontärer för stödsamtal och umgänge. Caféet
tillhandahåller kostnadsfri frukost och subventionerad lunch.
Härutöver tillhandahålls hygienutrymmen för dusch samt
möjlighet att få kläder och skor. Sammantaget har verksamheten ca 73 000 besök årligen.
Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00–15.30
Särskilda öppettider gäller vid temadagar och speciella helger.
Under 2013 serverades 44 638 st ( 34 953 st) måltider.
Nattjour – Kristianstad

Nattjouren i Kristianstad är ett akutboende med vårdpersonal, öppet 20.30–07.00, som erbjuder sängplats, kvällsmat
och frukost samt tillgång till dusch och rena kläder.
Nattjouren har 12 sovplatser. Under året har 3 102 (2 891)
övernattningar gjorts på Nattjouren. Snittbeläggningen per
natt har varit 8 (8) personer.
Vid 72 (34) tillfällen har personer avvisats plats på grund av
fullbeläggning.
Nattjour – Malmö

Nattjouren i Malmö är ett akutboende med vårdpersonal,
öppet 19.00–10.00, som erbjuder sängplats, kvällsmat och
frukost samt tillgång till dusch och rena kläder.

Verksamheten omfattar dels akutboende och dels stödboende.
Logi/akutboende erbjuder sängplats, kvällsmat och frukost,
samt tillgång till hygienutrymme och rena kläder.
De som har inkomst betalar 60 kr per dygn.
Under året har login haft sammanlagt 3 854 (4 778)
övernattningar. Vid 13 (10) tillfällen har personer avvisats
på grund av fullbeläggning.
Stödboendets målgrupp är personer som är tillräckligt
motiverade för en mer omfattande planering. Stödboendets
11 platser har 73,5 % beläggning under året fördelat på 14
(16) olika män.
Inom stödboendet finns 55+ boende, som är ett gruppboende
med långsiktig karaktär som har fem platser för män. Under
året har 5 (6) olika män bott där. Till gruppboendet som är
avsett för personer med socialt funktionshinder och alkoholmissbruk bistår Stadsmissionen med tillsyn och socialt stöd.
Enter Mötesplats

Enter Mötesplats är en öppen dagverksamhet som riktar sig
till flickor mellan 13 och 20 år som av olika skäl befinner sig
i svåra livssituationer. Målet är stödja flickorna till ökad självkänsla och motivera till ett förändringsarbete genom bland
annat stödsamtal och regelbundna aktiviteter. Under året har
Enter Mötesplats erbjudit bl. a. läxhjälp och kvällsmat regelbundet varje vecka, och aktiviteter. En målinriktad uppsökande verksamhet för att rekrytera nya, svåråtkomliga flickor till verksamheten gjordes under hösten.
Enter Mötesplats är öppen måndag till fredag året om.
2013 sökte sig 62 (94) nya flickor till verksamheten.
Antal besök 2013 var totalt 1 749 (2 158). Under året har
326 (150) enskilda samtal genomförts.
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Butiker

I Stadsmissionens butiker, som är öppna måndagar till
lördagar, säljs kläder, möbler, husgeråd, porslin mm som
skänkts av allmänheten och som inte kan användas direkt
i våra sociala verksamheter. Butikerna stödjer även Skåne
Stadsmissions övergripande arbete med varumärket. Det
innebär bl.a. en kontinuerlig utveckling av affärens sortiment
och butiksmiljö, utforskande av nya försäljnings- och marknadsföringsarenor, främjande av befintliga och nya kund- och
företagskontakter samt utbildning av personal och volontärer.
Försäljningen 2013 har ökat jämfört med tidigare år.

Administration/ insamling

Kansliet består av resurser för ledning, ekonomi- och personaladministration samt resurser för insamling och utveckling.
Kansliet har ansvar för hela verksamhetens gemensamma åtaganden, myndighets- och branschkontakter, intern kontroll och
kvalitets- och policyfrågor. Insamlingsverksamheten ansvarar
för ansökningar och kommunikation med gåvogivare.
Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentliggjord 2013 uppgick Insamling och administrativa kostnader i
förhållande till totala intäkter 2012 till 14 % (14 %).

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter

Not

2013

2012

Verksamhetsintäkter

1

43 621 455

41 386 751

Övriga intäkter

1

2 737 954

735 285

46 359 409

42 122 036

- 2018 429

-1 552 488

Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader

2

-10 719 475

-10 080 808

Personalkostnader

3

-35 280 778

-28 064 843

- 1 084 442

-992 359

-49 103 124

-40 690 498

-2 743 715

1 431 538

472 348

76 011

Övriga räntekostnader och liknande poster

-172 741

-190 636

Summa resultat från finansiella investeringar

299 607

-114 625

Resultat efter finansiella poster

-2 444 108

1 316 913

Årets resultat

-2 444 108

1 316 913

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa kostnader

Flerårsjämförelse
Flerårsjämförelse (tkr)

Rörelseresultat

2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning

46 359

42 123

33 262

35 839

Resultat efter finansiella poster

-2 444

1 317

-2 082

237

Balansomslutning

17 461

16 245

15 741

15 616

66

55

42

44

Antal anställda

Resultat från finansiella placeringar
Övriga ränteintäkter och liknande poster

4

Beslut om disposition av vinst/förlust
Disposition
Från föregående år balanserat resultat

1 387 725 kr

Årets vinst/förlust

-2 444 108 kr

Medel till förfogande

-1 056 383 kr

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

-1 056 383 kr
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2013 12 31

2012 12 31

Materiella anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital

11

Byggnader och mark

5

3 427 456

3 550 311

Ombyggnader

6

2 638 028

3 176 923

Inventarier

7

1 168 165

1 147 400

Fritt eget kapital

Pågående nyanläggningar

8

300 000

0

Balanserat resultat

7 533 649

7 874 634

Summa anläggningskostnader

Grundkapital

Årets resultat
Summa eget kapital

2013 12 31

2012 12 31

2 000 000

2 000 000

1 387 725

70 812

-2 444 108

1 316 913

943 617

3 387 725

3 700 000

3 720 440

3 700 000

3 720 440

20 440

20 472

1 491 015

1 275 947

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

9

Varulager

Skulder
0

132 115

1 370 522

1 542 227

45 012

182 133

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 420 107

589 379

Summa kortfristiga fordringar

2 835 641

2 445 855

Kundfordringar
Övriga fordringar

Långfristiga skulder
Lån
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Lån kortfristig del

13

Leverantörsskulder

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

12

126 590

1 036 473

Övriga skulder

14

591 384

589 966

Kassa och bank

6 964 723

4 887 592

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

10 714 147

7 250 004

Summa omsättningstillgångar

9 926 954

8 369 920

Summa kortfristiga skulder

12 816 986

9 136 389

17 460 603

16 244 554
Summa eget kapital och skulder

17 460 603

16 244 554

Summa tillgångar
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10

Ställda säkerheter

16

2 700 000

2 700 000

Ansvarsförbindelser

17

Inga

Inga
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Redovisningsprinciper och noter
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Fastigheter byggnad 20 år, Skattemässig avskrivning 50 år
Fastighet mark 0 år
Ombyggnader i annans fastighet 5–15 år
Inventarier 5 år
Datorer/It system 3–5 år

Värdering av värdepapper

Fordringar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt lägsta
värdets princip. Långfristiga värdepappersinnehav värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
den förväntade nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:

Not 4 Resultat från
finansiella investeringar

2013

2012

793 746

524 955

Stiftskollekter

140 404

133 486

Syföreningar

255 919

264 617

Privatpersoner

1 206 035

803 617

Testamente

1 055 635

3 862 264

Insamlingar

0

0

63 365

24 814

3 515 104

5 613 753

Minnesgåvor
Summa insamling
Försäljning
Försäljning Butik och Café

2 619 500

1 844 380

Catering

133 008

132 694

Övrig försäljning

962 874

657 095

3 715 382

2 634 169

Summa försäljning
Avtalsintäkter myndigheter
Region
Kommuner
Bidrag från kommuner
Summa

3 866 000

3 799 996

19 123 769

18 317 766

988 466

533 000

23 978 235

22 650 762

Bidrag organisationer

Summa övriga intäkter
Totala intäkter
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46 359 409

42 122 035

234 875

246 588

Summa

Not 3 Medelantalet
anställda omräknat
till heltid

2013

2012

2012

Kvinnor

45

38

Män

21

17

Totalt för stiftelsen

66

55

Löner och ersättningar
Styrelse

0

0

24 068 262

19 706 788

Direktor

780 220

803 043

Summa

24 848 482

20 509 831

Lön och ersättning anställda

Pensionskostnader för anställda
Direktor
Totala sociala avgifter

41 386 750

735 285

128 588

119 506

43 621 455

2 737 954

79 875

Övriga uppdrag PWC

134 123

Summa verksamhetsintäkter

0

118 000

Pensionskostnader för styrelse

588 726

735 285

44 451

155 000

4 165 862

959 409

2 693 503

Revisionsuppdrag PWC

4 297 000

Företag

19 646

Inköp

410 102

0

-167 145

-186 152

-5 596

-4 485

299 607

-114 625

Summa
Summa Personalkostnader

0

0

1 452 279

1 340 337

239 259

233 499

7 546 116

5 981 136

9 237 654

7 554 972

34 086 136

28 064 803

2013 12 31 2012 12 31

3 809 180

3 809 180

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 809 180

3 809 180

Ingående ackumulerade
avskrivningar

- 258 869

-136 014

Årets avskrivningar*

-122 855

-122 855

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-381 724

-258 869

Årets förändringar

2013

Svenska Kyrkan Malmö

Bidrag från företag

16 082

Not 5 Byggnader och mark

Not 2 Arvoden och
kostnadsersättningar
till revisorer

Sociala kostnader

9 899 340

Utdelning värdepapper

Summa finansnetto

Övriga intäkter

5 613 972

11 453 325

Ingående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

7 022 202

Summa

56 366

Förlust vid avyttring värdepapper

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.

Stiftelser
Övriga organisationer

46 164

Eget kapital

Bidrag personal

Kollekter

Ränteintäkter
Vinst vid avyttring värdepapper

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

Övriga ersättningar

Penninginsamling

2012

Räntekostnader

Resultaträkning
Not 1 Verksamhetsintäkter

2013

Utgående restvärde enligt plan

3 427 456

3 550 311

Taxeringsvärde för fastigheter

2 007 000

1 103 000

2013 12 31 2012 12 31

2013 12 31 2012 12 31

4 145 218

3 595 813

443 458

549 405

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4 588 676

4 145 218

Ingående avskrivningar

-2 997 819

-2 634 759

-422 692

-363 060

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-3 420 511

-2 997 819

Utgående planmässigt restvärde

1 168 165

1 147 399

2013 12 31

2012 12 31

0

0

Inköp

300 000

0

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

300 000

0

2013 12 31

2012 12 31

0

132 115

1 370 522

1 625 557

Årets avskrivningar

Not 8 Pågående
nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Not 9 Kortfristiga
fordringar
Varulager
Kundfordringar

* Skattemässiga avskrivningar 2% 49 200, överavskrivningar
enligt plan 73 655.

Not 6 Ombyggnad

Not 7 Inventarier, verktyg
och installationer

Osäkra fordringar

0

-83 330

Övriga fordringar

45 012

182 133

Förutbetalda lokalhyror

736 126

448 166

Periodiserade gåvor

311 953

0

Övriga interimsfordringar

372 028

141 213

2 835 641

2 445 854

2013 12 31

2012 12 31

0

328 580

7 757 044

6 891 148

0

865 896

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

7 757 044

7 757 044

Ingående ackumulerande
avskrivningar

-4 580 121

-4 073 677

-538 895

-506 444

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5 119 016

-4 580 121

Aktier och andelar
anskaffningsvärde

Utgående planenligt restvärde

2 638 028

3 176 923

Värdepapper

98 400

98 400

Fonder anskaffningsvärde

28 190

609 493

126 590

1 036 473

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Årets avskrivningar

Summa kortfristiga fordringar

Not 10 Kortfristiga
placeringar

Summa anskaffningsvärde
Aktier marknadsvärde
Värdepapper marknadsvärde
Fonder marknadsvärde
Summa marknadsvärde

0

353 817

101 025

101 289

61 496

829 620

162 521

1 284 726
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Not 11 Förändringar
av eget kapital
Belopp vid årets ingång

Grundkapital

Fritt eget kapital

Summa

2 000 000

1 387 725

3 387 725

-

-2 444 108

-2 444 108

2 000 000

-1 056 383

943 617

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 12 Långfristiga
skulder

2013 12 31 2012 12 31

Långfristiga skulder som förfaller
till betalning mellan 1 och 5 år
efter balansdagen
Lån i Handelsbanken
Lån Malmö Kyrkliga
Samfällighet

Not 15 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

2013 12 31

2012 12 31

286 681

232 427

1 463 253

1 308 818

Upplupna sociala avgifter

660 290

646 968

Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld

549 829

421 629

Löneskatt pensionskostnader

755 520

691 907

6 003 938

828 175

991 436

3 117 141

3 200

2 938

10 714 147

7 250 003

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
0
1 000 000

20 440
1 000 000

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

Periodiserade gåvor
Övriga interimsskulder

Lån Swedbank

2 700 000

2 700 000

Övriga upplupna kostnader/
förutbetalda intäkter

Summa

3 700 000

3 720 440

Summa

Not 13 Kortfristiga skulder

2013 12 31 2012 12 31

Del av långfristiga lån som
förfaller till betalning året efter
balansdagen
Lån Handelsbanken

20 440

40 472

Summa

20 440

40 472

2013 12 31

2012 12 31

Not 14 Övriga skulder

Personalens källskatt
Övrigt
Summa

28

538 680

448 535

52 704

141 431

591 384

589 966

Not 16 Ställda säkerheter

2013

2012

Swedbank Fastighetsinteckningar

2 700 000

2 700 000

Not 17 Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Bidrag från organisationer och företag
Följande stiftelser, organisationer och företag har återkommande
eller tillfälligt under 2013 bidragit med stöd till verksamheten.

Organisationer

Företag

Amicitiastiftelsen
Caritasbröderna
Craafordska stiftelsen
De Gamles Vänner
Direktör Albert Påhlssons Stiftelse
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Ernst Kruses Donationsfond
Folke Ljungdahls stiftelse
Frimurarföreningen EOS
Inner Wheel
Johanniterorden
Kristianstad kommun, Arbete
och Välfärdsförvaltningen
Kronprinsessan Margaretas
Minnesfond
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Lars Hiertas minnesfond
Lunds stift
Länsstyrelsen Skåne Län
Malmö Stad, Sociala Resursförvaltningen
Odd Fellow Damernas Malmö
Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner
Rotary Heleneholm, Malmö
Rotary Kristianstad
Rotary Slottsstaden, Malmö
Skandia – Idéer för livet
Skebostiftelsen
Skånska Provinsiallogens Välfärdsinrättningar
Sodalitium Majus Lundense
Sparbanksstiftelsen Öresund
Svenska kyrkan Helsingborg
Svenska kyrkan Malmö
Trossamfundet Pingst
Ulf Lundahls minne
World Childhood Foundation
Zonta klubb III, Malmö
Åhlénstiftelsen

Akzo Nobel Decorative Coatings
Alfdex AB
Bodyshop Nova, Lund
Bredgatan Arkitekter AB
Bryggan
Byggvesta AB
Coromatic AB
Danone AB
DUX
Epcon KPA Konsult
Erik Olsson Fastighetsförmedling
Färs & Frosta
Fitness24Seven
Fridhem Asset Management AB
Grundfos AB
Gustibus AB
Helsingborgshem
Konditori Katarina
Lifra L&B i Malmö AB
Lite Attention AB
Lunds Yogaskola
Mäklarsamfundets Skånekrets
Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB
McNeil AB
Merck, Sharp & Dome Sweden AB
MKB
Parkering Malmö
Nordic Drugs AB
Nyqvist & Morän Arkitekter AB
Ottoboni
Pågen AB
Parkering Malmö
Paxxo AB
PwC
Ramböll Sverige AB
Ranelid reklambyrå AB
Regiondjursjukhuset i Malmö
Relier Syd AB
Rörläggaren

SCT Transport
SEB 5501/Malmö
SHB Malmö Fosie
SJR in Scandinavia AB
Skånska Dagbladet
SKT AB
Slottsstadens Familjerätt
Sodexo AB
Sparbanken 1826
Sparbanken Öresund
Standby Workteam AB
Stena Fastigheter
Stretch Öresund AB
Svensk Civilekonomi AB
Svenska PostkodLotteriet genom
Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner
Swedbank Öresund
Sydsvenska Dagbladet
Sysav
Tele2 Sverige AB
TePe
Tillväxtkonsult i Sverige AB
Trelleborgs Allehanda
UPS
Variant Fastighets AB
Via Medici
Wise Group AB
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Skåne Stadsmission, org.nr 846004-8716
Eva Alterbeck

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Ann-Marie Frej

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Björn Bergman

Lars Birve

Henrik Hammar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Skåne Stadsmission för år 2013.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl
för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Malmö 2014
Anna Blom
Auktoriserad revisor

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Inger Nilsson

Claes Block
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