1917

25 000 hungerdemonstrerar
på Stortorget i Malmö.
Bild: Malmö Museer
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EN VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SOM BÖRJAR FÖR 100 ÅR SEDAN
1916 härjar första världskriget i Europa. Malmö har
fred men drabbas av extrem fattigdom och hög barna
dödlighet. Stadsmissionen bildas och rycker ut med
akut nödhjälp till Malmöborna. Vid det som idag är
Värnhemstorget bjuds hungrande på utomhusguds
tjänster och mat.

Vi arbetar även med långsiktig förändring för att hjälpa
människor. Det innebär att skapa förutsättningar för
egenmakt. Att se sina rättigheter, att uppmuntras till
delaktighet, att finna nytt mod och hopp. En bättre
framtid måste kännas möjlig, innan den kan bli verklig.
Förändringen börjar i hjärtat.

2015 kämpar människor i Skåne fortfarande för sitt
dagliga bröd. Stadsmissionen serverar cirka 75 000
frukostar till hungrande. Krig och katastrofer i om
världen skapar svallvågor in i vår trygga svenska vrå.
Då som nu.

Nu, våren 2016, lägger vi med detta historiska
dokument ännu ett år till handlingarna. Tillsammans
inom Skåne Stadsmission, tillsammans med behöv
ande, tillsammans med våra givare och sponsorer ska
vi nu hjälpa människor i nöd för hundrade året i rad.
Det är som alltid ett svårt uppdrag. Och det är som
alltid det finaste man kan ha. Tack till alla som deltar!

Problemen finns inte bara på nyheterna. De finns inte
bara långt bort. Människor behöver akut hjälp här
hemma i våra kvarter. Stadsmissionen hjälper till med
mat, vila och gemenskap. Vi ger människor kraft och
styrka att hålla fast vid hoppet om en bättre framtid.

Birthe Wallin
direktor Skåne Stadsmission
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Social verksamhet

1953

Barnfamiljer i tältläger.
Bild: Bilder i Syd

UNGA FORUM
Unga Forum vänder sig till Malmös socialt mest utsatta barn och
unga upp till 25 år, och deras familj eller närmaste nätverk.
Konsekvenserna av ett liv i fattigdom märks dagligen bland
Unga Forums deltagare. Akutinsatser med mat och kläder
har ökat, samtidigt som deltagarnas problematik upplevts
mer komplex och tyngre än tidigare.
Målet är att stödja och motivera till förändring genom en
kombination av olika insatser och aktiviteter. Unga Forum
erbjuder bl.a. individuella stödsamtal, juridisk rådgivning,
läxhjälp, olika gemensamma aktiviteter, workshops och
matlagning. Personalen kan också finnas med som stöd
i olika möten och kontakter med myndigheter, sjukvård
och skola.
4

FAKTA 2015
•
•
•
•
•
•
•

Drygt 3 500 besök i den öppna verksamheten
291 stödsamtal
143 ombudsärenden
428 juridiska rådgivningsärenden
212 läxhjälpstillfällen
1 200 serverade middagar
2 000 serverade mellanmål

Social verksamhet

1949

Bakgård på Agnesgatan på Gamla Väster
i Malmö. Bild: Bilder i Syd

TRYGGA BOENDEN
Trygga Boenden erbjuder olika drogfria boendeformer till unga män och kvinnor
18-25 år, samt till vuxna kvinnor. Av olika anledningar kan de inte bo kvar hemma
eller saknar egen bostad, familj, nätverk, är utsatta för hot och våld och/eller
behöver individanpassat stöd. En del föräldrar har även sina barn med sig.
Det finns 27 platser fördelat på tre kollektivboenden och
enrumslägenheter. Trygga Boenden erbjuder stödresurser
utifrån individuella behov t.ex. stödsamtal, regelbundna
gemensamma aktiviteter och läxhjälp, för att på sikt hitta
en mer varaktig boendelösning.
Förutsättning för boendet är enskilt bistånd och placering
sker via Socialtjänsten.

FAKTA 2015
•
•
•

27 platser
37 personer som bott på Trygga Boenden
88 % beläggning
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CAFÉ DAVID
GÅVOFINANSIERAD

Skåne Stadsmissions Café David är den enda organisationen i
Malmö med öppen verksamhet dagtid för personer i hemlöshet
med missbruksproblematik. Antalet deltagare på Café David har
legat konstant på samma höga nivå som 2014, med en viss ökning
av antalet deltagande kvinnor.
Café David är ett aktivt café som, förutom att tillgodose basbehoven,
erbjuder samtalsstöd, olika aktiviteter och en skapande verksamhet.
Detta resulterade förra året i många fina konstverk och en auktion i
maj som finansierade en kortare resa till Bornholm för deltagarna i
konstprojektet. Det konstnärliga skapandet är mycket betydelsefullt
för många deltagare och en viktig del i arbetet med målgruppen.
Café David i Kristianstad har samma verksamhet, metod och syfte
som i Malmö men i mindre omfattning. Under året har antalet
deltagare ökat, speciellt bland de yngre. Café Davids arbete i
kommunen har med tiden blivit alltmer förankrat hos allmänhet
och näringsliv. Goda relationer, som är viktiga för deltagarnas
livssituation, finns med t.ex. socialtjänst och sjukvård.

FAKTA 2015
MALMÖ
•
•
•

28 812 serverade kostnadsfria frukostar
26 776 subventionerade luncher
ca 55 000 besök totalt

KRISTIANSTAD
•
•

6 000 serverade kostnadsfria frukostar
6 000 besök totalt

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
– VIKTIG FINANSIÄR
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av PostkodLotteriets förmånstagare, där
vinsten från lottförsäljningen delas ut till 55 ideella organisationer. Under 2015
bidrog dessa medel till Café David i Malmö och Kristianstad samt till Unga Forum
i Malmö. Dessutom beviljades Unga Forum sju mkr för perioden 2014-2016 från
specialsatsningen Mångfald och tolerans.
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Social verksamhet

1962

Hemlös vid nuvarande Carolikvarteren
i Malmö. Bild: Bilder i Syd

NATTJOUREN
DRIVS PÅ UPPDRAG AV KOMMUNERNA
Nattjouren är ett akutboende för människor som lever ett ambulerande liv utan
en fast punkt att bo på. Härbärget är öppet året runt och erbjuder sängplats,
dusch, rena kläder och varm mat. Målet är att skapa en lugn och trygg miljö,
som ger möjlighet till samtal som motiverar till att komma vidare i livet till en
mer stabil tillvaro, boende eller behandling.

FAKTA 2015
MALMÖ
•
•
•
•

25 sängplatser på vintern och 20 under övriga året
7 429 övernattningar
301 avvisningar på grund av fullbeläggning
20,35 snittbeläggning

KRISTIANSTAD
•
•
•
•

12 sängplatser
3 215 övernattningar
58 avvisningar på grund av fullbeläggning
8,81 snittbeläggning
7

1945

Koncentrationslägerfångar kommer till
Malmö hamn. Bild: Bilder i Syd

STADSMISSIONSHÄLSAN
DRIVS PÅ UPPDRAG AV REGION SK ÅNE
På Stadsmissionshälsan arbetar läkare, sjuksköterskor
och tandläkare. De fyra hälsomottagningarna riktar sig till
människor som lever i utsatthet och har svårt att annars
tillgodogöra sig den vård de har rätt till. Personalen inom
Stadsmissionshälsan arbetar i nära samverkan med övriga
verksamheter inom organisationen samt med den offentli
ga sektorn. Verksamheten finansieras inom ramen för IOP
(Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap) i
samverkan med Region Skåne.
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Under 2015 utökades Stadsmissionshälsan med en fjärde
hälsomottagning som ligger i samma lokaler som Crossroads
i Malmö.

FAKTA 2015
•
•

3293 vårdtillfällen
301 vårdtillfällen hos Tandhälsan

1971

Arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien funderar
på att åka hem på grund av trångboddhet och
höga priser. Bild: Bilder i Syd

CROSSROADS
GÅVOFINANSIERAD

2015 öppnade Crossroads som vänder sig till fattiga EU-medborgare.
Förutom att tillgodose basbehov, i form av mat och hygien, erbjuds
juridisk rådgivning, samhällsinformation och hjälp i kontakten med
svenska myndigheter. Stadsmissionshälsan ger nödvändig vård och
stöd i kontakten med ordinarie sjukvård.

FAKTA 2015
•

27 407 deltagare, varav ca 35% var kvinnor

Personalen talar bl.a. rumänska, romska, serbokratiska och engelska
för att bättre kunna möta målgruppens behov.
9

Social verksamhet

1983

200 kommer till soppkökspremiären hos
stadsmissionen i Malmö. Bild: Bilder i Syd

ARBETE OCH
SYSSELSÄTTNING
SOCIALA FÖRETAG
Skåne Stadsmission driver flera sociala företag i Malmö. Ett socialt före
tag är ett företag där människans och samhällets välmående står i fokus
och där vinsten återinvesteras för att skapa ett hållbart samhälle för alla.
I Skåne Stadsmissions sju sociala företag erbjuds män och kvinnor som
står långt ifrån eller utanför reguljär arbetsmarknad, arbetsträning, praktik
och sysselsättning. Verksamheterna som drivs som sociala företag är
Stadsmissionens Secondhand, Gåvoinlämning och lager, Handtaget,
REMAKE, Bageriet, Restaurangen och Fastighetsavdelningen.
10

FAKTA 2015
•
•
•

7 sociala företag
101 deltagare i arbetsträning mm
10 praktikanter

GÅVOINLÄMNING
OCH LAGER
Skåne Stadsmission har fortsatt att utveckla arbetet
med att samla in materiella gåvor, bl.a. genom förbättrad
logistik, ökad bemanning och generösare öppettider.
Gåvoinlämningen har också varit mer aktiv och synlig
externt, bl.a. på Mobilia i Malmö i samband med Win-Winkampanjen i september, som genomfördes tillsammans
med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

HANDTAGET
Handtaget hämtar bl.a. möbler hos dem som vill skänka.
Mot en avgift fraktas saker som inte kan användas i de
sociala verksamheterna, eller kan säljas i Stadsmissionens
Secondhand, till återvinning. Handtaget kan även anlitas
för att tömma hela hem och dödsbon.

BAGERIET
Bageriet bakar oblat med enbart ekologiska och glutenfria
ingredienser. Bageriet tillverkar också ströbröd, Ekoströ.
Förutom till olika församlingar i Sverige säljs produkterna
till bl.a. Belgien, Cypern och USA. 2015 var ett bra år med
ökad försäljning och nya kunder.

FASTIGHETS
AVDELNINGEN

REMAKE
REMAKE är Stadsmissionens eget klimatsmarta varu
märke. Produkterna skapas från återvunnet material av
Stadsmissionens medarbetare, tillsammans med personer
i arbetsträning och praktik. Råmaterialet är alltid sådant
som skänkts via gåvoinlämningen.

STADSMISSIONENS
SECONDHAND
Allt överskott från våra tre secondhandbutiker i Malmö går
direkt tillbaka till vår sociala verksamhet för människor i
utsatthet. De har alla olika inriktningar och utbud.
I den nyaste butiken på Stora Kvarngatan 51 säljs möbler,
glas, porslin, tavlor, böcker, leksaker och klimatsmarta
produkter från REMAKE. Här kan du också ta en fika eller
lunch på vårt kafé. På Östra Förstadsgatan 25 säljs kläder
för familjen, porslinsprylar, lampor, textil, böcker, LP-skivor
och även lite möbler. På Claesgatan 8 fokuserar vi på
barnfamiljen med en stor barnavdelning för leksaker, spel
och barnkläder. Här finns även böcker, porslin, textil och el.
”Det känns bra att gå till jobbet och veta att jag gör skillnad,
samtidigt som jag får vara kreativ och göra det jag brinner
för. Under 2015 öppnades vår tredje butik med kafé, vi hade
lyckade kampanjer och roliga samarbeten. 2016 bjuder på
nya spännande utmaningar med positiva överraskningar
för befintliga och nya kunder” säger Li Odén, enhetschef
Stadsmissionens Secondhand.

I fastighetsavdelningens uppdrag ingår trädgårdsskötsel,
fastighetsskötsel samt transport och logistik internt och
externt. Arbetsuppgifternas karaktär gör att verksamhets
området lämpar sig väl för praktik och arbetsträning.

RESTAURANG
Stadsmissionens restaurang har haft ett intensivt år med
stor volymökning i bl.a. antalet frukostar som serverats
i Malmö och även genom en ökad efterfrågan på ca
tering. Som catering erbjuds bl.a. dagens lunch, lyxiga
menyer, praktiska tallrikar och festliga smörgåstårtor.
Stadsmissionens catering, med dess duktiga och erfarna
kockar, deltog för första gången på Matnatten i Malmö i
slutet av oktober.
11

INSAMLING
Avdelningen arbetar med penninginsamling från privat
personer, företag, föreningar, församlingar, stiftelser och
fonder. Avdelningen arbetar också med kommunikation i
olika kanaler, volontärer och studiebesök.
Den privata insamlingen har fått större fokus under året
genom ökade resurser, vilket resulterat i fler nya givare
och förbättrat insamlingsresultat. Målet är att öka den
stabila och återkommande givargruppen och bredda den
geografiskt till andra delar av Skåne. En ökad närvaro på
Facebook är en viktig del av både insamlingsarbetet och
den strategiska kommunikationen.
Grunden till en ny företagsstrategi togs fram för att börja
verkställas under 2016. Generellt handlar strategin om att
befästa befintliga samarbeten och att skapa struktur och
12

förenkla för nya företag att engagera sig i organisationens
arbete.
En ny hemsida skapades av Quentin Studios, bl.a. med
förbättrade möjligheter att skänka gåvor via nätet och följa
det sociala arbetet via blogginlägg.
Apelöga Fotobyrå tog samtliga bilder som nu används bl.a.
på hemsida och i informationsmaterial.
Fler ansökningar till stiftelser och fonder beviljades under
2015. En uppgång skedde av föreningsgåvor, där Soul
Salvation Night-konserten utgjorde en viktig gåva, på ca
80 000 kr. Som ett resultat av ett mer målmedvetet arbete
ökade antalet studiebesökstillfällen, främst med försam
lingar i Lunds Stift, under året.

2015

200 bor i EU-migranternas kåkstad på
Sorgenfri i Malmö. Bild: Malmö Museer
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Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2015
FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE
Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades år 1992.
Föreningen Skåne Stadsmissions vänner bildades år 1916.

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 2015
• Café David och Nattjour i Malmö och Kristianstad
• Stadsmissionshälsan; fyra mottagningar med två i
Malmö, en i Helsingborg och en i Kristianstad
• Tandhälsan i Malmö
• Trygga Boende i Malmö
• Tre Secondhandbutiker i Malmö
• Sju sociala företag i Malmö; Remake, Handtaget,
Bageriet, Inlämning och sortering av skänkt gods
• Fastighetsavdelningen, Restaurang, Stadsmissionens
Secondhand
• Unga Forum i Malmö
• Crossroads i Malmö
• Logi och stödboende i Lund
Styrelsearbete 2015
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 eko
nomisk redovisning, den kvalitetskod som FRII utarbetat
samt Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisatio
ner som innehar sk 90-konto.
Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska
Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.
Väsentliga händelser under året
Fokus för år 2015 har i stor utsträckning varit att förbättra
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balansräkningen. Arbetet har varit konstruktivt och lett till
en klar förbättring.
Skåne Stadsmission startade Crossroads i december
2014. Crossroads är en öppen verksamhet för utsatta EUmedborgare. Crossroads finns sedan tidigare i Stockholm,
Göteborg, Linköping och Uppsala. I november öppnade
Skåne Stadsmission sin tredje secondhandbutik i Malmö.
I december genomfördes en slutkonferens för projektet
”Social mobilisering” på Malmö högskola i samarbete med
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets
utgång.
Framtida utveckling
År 2015 kan sammanfattas med att genom strategiska
förändringar och kontinuerlig uppföljning har försäljningen
utvecklats, ingångna avtal förbättrats, insamlingen ökat
och detta sammantaget har genererat till ökade inkomster.
I planeringen för framtiden kommer det strategiska arbetet
vara i fokus för att säkerställa verksamhetens fortsatta
ändamål och utveckling.
Årets ekonomi
De totala intäkterna har ökat till 62,7mkr (53,5 mkr).
Ökningen beror på ökade bidrag och försäljning.
Personalkostnader 41,5 mkr (39,3) ökade dels till följd av
nyanställningar för de nya verksamheterna och dels
avtalsenliga löneökningar för befintlig personal.
Övriga externa kostnader uppgick totalt till 11,8 mkr
10,8 mkr).
Rörelseresultat före avskrivningar är 6,9 mkr (1,6 mkr).
Årets resultat är 6,2 mkr (1,0 mkr).

Årsredovisning

Investeringar/Avskrivningar
Årets investeringar uppgår sammantaget till 334 tkr
(1295 tkr).
Placeringar och lån
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 60,2
mkr (50,5 mkr).
Penninginsamling
Insamling - från allmänheten uppgick till 3905 tkr (2687 tkr)
varav testamenterade gåvor utgjorde 1238 tkr (407 tkr).
Försäljning
Försäljning - Totalt 5302 tkr (4397 tkr).
Avtal med myndigheter
Intäkter från avtal med Malmö stad, Lund och Kristianstad
kommun samt Region Skåne utgjorde 35477 tkr
(29278 tkr).
Fler antal platser i boendet för unga medförde ökade
intäkter.

Under året har flera företag valt att stödja verksamheten
med ”naturagåvor”, exempelvis; livsmedel, hyror, m.m.
Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattats till
sammanlagt 1590 tkr (1713 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 ända
mål enligt stadgarna. Häri inräknas även kostnader för att
fullgöra åtaganden enligt avtal.
Råvaror vilket avser inköp av livsmedel uppgick till 2474
tkr (1798 tkr).
Övriga externa kostnader i verksamheten uppgick till
11759 tkr (10825 tkr).
Personalkostnaderna uppgick till 41,5 mkr (39,3 mkr).
Utöver ökningen för de nya verksamheterna ökade semes
terlöneskulden, utbildningskostnader och pensionskostna
der. Ökningen inkluderar även avtalsenliga lönejusteringar
2015.
Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentlig
gjord 2015 uppgick ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter”
2014 till 83 % (90 %).

Bidrag från stiftelser, fonder och övriga organisationer
Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkomman
de, eller tillfälligt under 2015 lämnat gåvor till verksamheten.
Bidragen uppgick till 14507 tkr (13445 tkr).
En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organi
sationer som stödjer verksamheten återfinns i bilaga.
Bidrag från företag
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 1045
tkr (710 tkr).
Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till
särskilda verksamheter och/eller aktiviteter.
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GENOMFÖRD VERKSAMHET
Café David i Malmö
Café David riktar sig till människor som lever i olika utsatta
livssituationer. Café David erbjuder hjälp till att tillgodose
de basala behoven samt ger stöd till varaktig förändring
och en aktiv vardag.
Café David tillhandahåller bl.a. kostnadsfri frukost.
Under år 2015 fortsatte antalet deltagare att öka, dock inte
i samma omfattning som under 2014 då deltagarantalet
fördubblades. Genom att Skåne Stadsmission öppnade
upp Crossroads fick Café David åter möjlighet att fokusera
på caféets inriktning av en ”aktiv vardag”. Det serverades
28 812 (jämfört med 30 839 år 2014) frukostar och 26 776
(26 410) subventionerade luncher. Sammantaget hade
verksamheten besök av ca 150 unika individer per dag
under år 2015.
Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.0015.30. Särskilda öppettider gäller vid temadagar och
helgdagar. Ca 1 000 personer har fått nya klädbyten under
år 2015.
Café David i Kristianstad
Café David har firat sitt ettårsjubileum. Under december
månad år 2014 öppnade Café David i Kristianstad verk
samhet i ändamålsenliga lokaler i Hembygdsgården,
Kristianstad.
Café David riktar sig till människor som lever i olika
utsatta livssituationer. Precis som Café David i Malmö er
bjuder verksamheten i Kristianstad hjälp till att tillgodose
de basala behoven samt ge stöd till varaktig förändring
och en ”aktiv vardag”. Under år 2015 serverades 6 000
frukostar och även antalet deltagare under året uppgick till
6 000 (4 632). Verksamheten har öppet måndag till fredag
kl 8.00-15.00. Särskilda öppettider gäller vid temadagar
och helgdagar.
Nattjouren i Malmö
Nattjouren i Malmö har öppet mellan kl 19.00–10.00
alla nätter under året. Nattjouren är ett akutboende för
människor som lever ett ambulerande liv där hemlöshet
ofta är förekommande. Nattjouren erbjuder sängplats och
tillgodoser de förekommande basala behoven hos de
övernattande.
Nattjouren har 25 sovplatser på vintern och 20 sovplatser
under övriga året.
År 2015 gjordes 7 429 (6 7433) övernattningar av 672
unika individer. Snittbeläggning per natt var 20,35 (18,47).
Antal avvisningar på grund av fullbeläggning var 301 (262)
under året.
Nattjouren är en av Malmö stads upphandlad verksamhet.
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Nattjouren i Kristianstad
Nattjouren i Kristianstad har öppet mellan kl 20.30–07.00
alla nätter under året. Nattjouren är ett akutboende för
människor som lever ett ambulerande liv där hemlöshet
ofta är förekommande. Nattjouren erbjuder sängplats
och tillgodoser de förekommande basala behoven hos
de övernattande. Nattjouren i Kristianstad har 12 platser.
År 2015 gjordes 3 215 (2 669) övernattningar på Nattjouren.
Snittbeläggning per natt var 8,8 (7,3). Antal avvisningar av
olika anledningar var 58 (25) under året.
Nattjouren i Kristianstad finansieras till största del av
socialtjänsten i Kristianstad.
Crossroads
Skåne Stadsmission har under året drivit verksamheten
Crossroads för utsatta EU- medborgare i Malmö. Crossroads
har öppet alla dagar under året. Verksamheten drivs även,
sedan tidigare, i fyra andra städer i Sverige av andra
Stadsmissioner. Crossroads tillgodoser att basbehoven för
deltagarna. Under eftermiddagstid erbjuds även samhälls
information, svenskundervisning, hjälp med CV-skrivning,
att söka jobb och juridisk rådgivning. Stadsmissionshälsan
har en öppen mottagning på Crossroads.
I slutet av året stängde Malmö stad de tillfälliga boende
platser som växt upp på några olika platser i Malmö.
Detta har inte påverkat antalet deltagare under år 2015
nämnvärt. Antal besök under året var 27 407. Av dessa
var 35% kvinnor.
Trygga Boende
Verksamheten vänder sig till unga män och kvinnor i be
hov av stöd i boendet då det föreligger risk för hemlöshet.
Trygga Boende består av totalt 27 (24) platser fördelat på
gruppboende, enkelrum med tillgång till vardagsrum och
kök och enrumslägenheter. Trygga Boende erbjuder tillgång
till stödresurser utifrån individuella behov såsom stödsamtal,
sjukvård, individuella och allmänna regelbundna aktiviteter.
Verksamheten utökades under år 2015 med 2 lägenheter.
Trygga Boende hade under år 2015 efter utökning av kon
trakt 88% (80%) beläggning per natt. Snittbeläggning på
tiden man bor på Trygga Boende är 121 dygn. Förutsättning
för boendet är enskilt bistånd.
Stadsmissionshälsan/Tandhälsan i Malmö,
Kristianstad och Helsingborg
Skåne Stadsmission driver Stadsmissionshälsan i Malmö,
Kristianstad och Helsingborg.
Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tand
vård för människor som lever i utsatta livssituationer och
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har svårt att tillgodogöra sig den sjuk- och tandvård de
har rätt till. Under år 2015 öppnades ännu en mottagning.
Denna nya mottagning finns på Crossroads.
Stadsmissionshälsan drivs inom ramen för ”IOP”
(Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap)
i samverkan med Region Skåne.
Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt
3 293 vårdtillfällen.Tandhälsan hade under året 301
vårdtillfällen.
Logiboende i Lund
Boendet har totalt 21 sängplatser. Frukost och kvällsmat
ingår. Det finns tillgång till dusch och rena kläder.
Under året har många olika aktiviteter erbjudits, vilket
uppskattats mycket av de boende.
Under år 2015 har sammanlagt 2 758 (2 904) övernatt
ningar gjorts av 111 unika individer.
Skåne Stadsmission valde att avsäga sig möjligheten att
fortsätta driva verksamheten under år 2016. Bakomliggande
förklaring är att samsjukligheten bland de som anvisats till bo
endet ökade och därmed ökade kostnader för att utföra upp
draget. Lunds kommun gick därför ut med en ny upphandling,
där avtalet anpassats till de förändringar som uppdraget
kräver. Skåne Stadsmission svarade med ett anbud, men
förlorade tyvärr uppdraget. Boendet kräver enskilt bistånd.
Unga Forum
Unga Forum i Malmö är Stadsmissionens öppna ungdom
sverksamhet och riktar sig till socialt utsatta unga människor
upp till 25 år samt deras familjer. Verksamheten är öppen
måndag till fredag.
Unga Forum erbjuder stödsamtal, ombudsverksamhet
och juridisk hjälp. I den öppna delen av verksamheten er
bjuds deltagarna hjälp med kläder, mat och andra aktiviteter.
Målet är att öka egenmakten och delaktigheten genom stöd
och motivera till ett förändringsarbete genom bland annat
stödsamtal och regelbundna aktiviteter.
Antal besök 2015 var drygt 3 500 (4 000) i den öppna
verksamheten. Under året har Unga Forum dessutom ge
nomfört 291 (346) stödsamtal, 143 (150) ombudsärenden,
428 (131) juridiska rådgivningstillfällen och serverat 2 000
mellanmål och 1 200 middagar.
Stadsmissions Secondhand
Under år 2015 fortsatte diskussionen nationellt huruvi
da moms ska införas på idéburna organisationers
second handbutiker, som drivs som förening. Då Skåne
Stadsmission endast driver verksamhet i en stiftelse som
juridisk person påverkas inte Skåne Stadsmission då moms
redan betalas.

Skåne Stadsmission öppnade under november månad
sin tredje butik i Malmö. Butikerna har under året ökat
i försäljning och öppethållanden. Butikerna har olika inrikt
ning och utbud.
Sociala Företag
I Skåne Stadsmissions sju sociala företag ingår ”Bageriet”,
”Remake”, ”Inlämning och sortering” av skänkt gods samt
”Handtaget”, Restaurangen, Fastighetsavdelningen och
Stadsmissionens Secondhand. De sociala företagens syfte
är att skapa meningsfulla arbetstillfällen till människor som
befinner sig långt från arbetsmarknaden i syfte att rusta
deltagarna till steget närmare ett arbete.
Under år 2015 har 111 (57) deltagare arbetstränat,
praktiserat, haft sysselsättning eller sommarjobbat i något
av de ovan nämnda företagen.
Insamling, kommunikation
År 2015 har insamlingsavdelningen framgångsrikt arbetat
med fokus på privat givande och skapandet av en spon
sorstruktur för företag. Insamlingsavdelningen har under
året till största del bemannats av 2,75 anställda. Under
året har en ny hemsida producerats med möjlighet till bl.a.
digital insamling.
Ansökningar till stiftelser och fonder har intensifierats
under året med positivt resultat. Insamlingsavdelningen
ansvarar även för testamenten, studiebesök och övrig
kommunikation med externa aktörer genom bl.a. sociala
medier och övriga mediakanaler.
Volontärer
Under 2015 deltog i genomsnitt 62 (60)-tal volontärer
i verksamheten. Dessa utgör med sitt engagemang, kun
skap och en värdefull insatts. Åtta infoträffar har genomförts
i syfte att få nya volontärer. Cirka 20 deltagare per tillfälle.
Skåne Stadsmission hade sammanlagt 3 648 volontär
timmar under år 2015
Administration
Kansliet består av resurser för ledning, ekonomi-, IT samt
administration. Kansliet har ansvar för hela verksamhetens
gemensamma åtaganden, myndighets- och branschkon
takter, intern kontroll och kvalitets- och policyfrågor. Mycket
arbete har under året lagts ner på att digitalisera löne- och
fakturahantering. Avdelningen kunde därmed reduceras
med en heltidstjänst.
Enligt ”Svensk Insamlingskontroll” officiella statistik
offentliggjord år 2015 uppgick Insamling och administrativa
kostnader i förhållande till totala intäkter 2014 till 15 % (16 %).
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Flerårsjämförelse (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

2015

2014

2013

2012

2011

62 667

53 470

46 359

42 123

33 262

6 208

977

-2 444

1 317

-2 082

23 386

21 298

17 461

16 245

15 741

78

72

66

55

42

Beslut om disposition av vinst
Disposition
Från föregående år balanserat resultat

18

91 348

Årets vinst

6 207 833

Medel till förfogande

6 299 181

Styrelsen belsutar att balansera i ny räkning

6 299 181
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RESULTATRÄKNING
Stiftelsens intäkter

Not

2015

2014

Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter

1

60 236 334

50 516 955

1

2 430 522

2 952 833

62 666 856

53 469 788

Summa Intäkter
Stiftelsens Kostnader
Direkta Kostnader

-2 474 298

-1 797 732

Övriga Externa kostnader

2

-11 758 995

-10 824 924

Personalkostnader

3

-41 519 462

-39 289 490

-622 590

-538 277

-56 375 345

-52 450 423

6 291 511

1 019 365

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande poster

4
5 716

93 074

Övriga räntekostnader och liknande poster

-89 394

-135 119

Summa resultat från finansiella investeringar

-83 678

-42 045

Resultat efter finansiella poster

6 207 833

977 320

Årets resultat

6 207 833

977 320
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

3 559 077

3 304 601

Ombyggnader

6

3 278 525

3 575 900

Inventarier

7

1 034 273

1 109 953

7 871 875

7 990 454

2 844 483

2 502 000

6 860

10 738

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 705 133

1 841 500

Summar kortfristiga fordringar

4 556 476

4 354 238

1 273 603

28 190

9 880 291

8 925 276

Summa omsättningstillgångar

15 710 370

13 307 704

Summa tillgångar

23 582 245

21 298 158

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

8

Kundfordringar
Övriga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Eget kapital och skulder

Not

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital

10
2 000 000

2 000 000

91 348

-1 056 383

Årets resultat

6 207 833

977 320

Summa eget kapital

8 299 181

1 920 937

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Grundkapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Skulder
Långfristiga skulder
Lån

11

Summa Långfritiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 489 811

1 511 437

Övriga skulder

12

1 030 672

832 790

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

10 062 581

14 332 994

Summa kortfristiga skulder

12 583 064

16 677 221

Summa eget kapital och skulder

23 582 245

21 298 158

Ställda säkerheter

14

2 700 000

2 700 000

Ansvarsförbindelser

15

Inga

Inga
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REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas årsre
dovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare til�
lämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR
2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrif
terna i K3s kapitel 35. Stiftelsen definieras som ett mindre
företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte
räkna om jämförelsetalen för 2014 enligt K3s principer.
Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med
de uppgifter som presenterades i föregående år årsredo
visning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för
de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns
därmed brister i jämförbarheten mellan åren. Effekterna
av övergången visas i not 10 Förändringar av eget kapital.
Värdering av värdepapper
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaff
ningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt
lägsta värdets princip. Långfristiga värdepappersinnehav
värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell
nedskrivning.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang
eras 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,

Not 1 Verksamhetsintäkter

2015

2014

655 754

675 899

Stiftskollekter

80 945

73 046

Syföreningar

175 114

213 717

Privatpersoner

1 752 450

1 287 195

Testamenten

1 238 223

406 902

Minnesgåvor

2 900

30 565

3 905 386

2 687 324

Summa insamling
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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.

Verksamhetsintäkter forts.

2015

2014

3 115 106

3 250 754

Försäljning

Penninginsamling
Kollekter

till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark
har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Försäljning Butik och Café
Catering

308 755

217 963

Övrig försäljning

1 878 056

927 845

Summa försäljning

5 301 917

4 396 562

5 028 996

3 970 000

Avtalsintäkter myndigheter
Region

Årsredovisning

Verksamhetsintäkter forts.

Arbetsförmedlingen
Kommuner
Bidrag från kommuner
Summa

2015

2014

1 992 565

1 787 700

24 686 097

21 853 731

3 769 675

1 666 734

35 477 333

29 278 165

Stiftelser

4 487 256

3 853 881

Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner

4 711 259

4 477 398

Svenska Kyrkan

5 100 000

5 000 000

208 319

114 071

14 506 834

13 445 350

Summa

Summa verksamhetsintäkter

1 044 864

709 554

60 236 334

50 516 955

Vinst avyttring inventarier
Övriga ersättningar
Summa övriga intäkter
Totala intäkter
Not 2 Arvoden och kostnads
ersättningar till revisorer
Revisionsuppdrag PWC

8 484 528

Summa

11 152 152

10 503 133

Summa Personalkostnader

40 445 350

38 192 509

Not 4 Resultat från finansiella
investeringar

2015

2014

Ränteintäkter

5 689

90 207

27

1 267

0

1 600

Räntekostnader

-89 394

-135 119

Summa finansnetto

-83 678

-42 045

2015 12 31

2014 12 31

3 809 180

3 809 180

Vinst vid avyttring värdepapper

177 600

10 749

0

0

2 430 522

2 952 833

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 809 180

3 809 180

62 666 856

53 469 788

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-504 579

-381 724

2015

2014

Effekt byte av redovisningsprincip,
komponentavskrivning

303 676

0

Årets avskrivningar

-49 200

-122 855

-250 103

-504 579

Utgående restvärde enligt plan

3 559 077

3 304 601

Taxeringsvärde för fastigheter

2 007 000

2 007 000

2015 12 31

2014 12 31

8 694 916

7 757 044

47 836

937 872

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 742 752

8 694 916

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-5 119 016

-5 119 016

-133 266

0

130 008

128 258

2015

2014

Kvinnor

58

52

Män

20

20

Totalt för stiftelsen

78

72

Löner och ersättningar
0

0

28 475 538

26 895 772

Direktor

817 660

793 604

Summa

29 293 198

27 689 376

Lön och ersättning anställda

9 090 842

5 000

0

Styrelse

241 467

0

0

Not 3 Medelantalet anställda
omräknat till heltid

1 777 138

251 719

Direktor

2 937 084

128 258

Summa

1 809 591

Pensionskostnader för anställda

2 252 922

130 008

Övriga uppdrag PWC

0

Pensionskostnader för styrelse

Not 5 Byggnader och mark

Övriga intäkter
Bidrag personal

0

Sociala kostnader

Utdelning värdepapper

Bidrag från företag
Företag

2014

Totala sociala avgifter

Bidrag organisationer

Övriga organisationer

2015

Medelantalet anställda omräknat till
heltid forts.

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets förändringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Not 6 Ombyggnad
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Effekt byte av redovisningsprincip,
komponentavskrivning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-211 945

0

-5 464 227

-5 119 016

3 278 525

3 575 900
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Not 7 Inventarier, verktyg och
installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Årets försäljning
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planmässigt restvärde
Not 8 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Osäkra fordringar
Övriga fordringar

2015 12 31

2014 12 31

4 839 886

4 588 676

285 764

357 210

0

-106 000

5 125 650

4 839 886

-3 729 933

-3 420 511

0

106 000

-361 444

-415 422

-4 091 377

-3 729 933

1 034 273

1 109 953

2015 12 31

2014 12 31

2 844 483

2 502 000

0

0

Not 11 Långfristiga skulder

2015 12 31

2014 12 31

Lån Swedbank

0

2 700 000

Lån SE Banken

2 700 000

0

Summa

2 700 000

2 700 000

2014 12 31

2014 12 31

Personalens källskatt

641 544

527 900

Moms

206 279

163 416

Övrigt

182 849

141 474

1 030 672

832 790

2014 12 31

2014 12 31

464 095

301 754

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

Not 12 Övriga skulder

Summa
Not 13 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

6 860

10 738

Förutbetalda lokalhyror

918 770

790 007

Upplupna löner

Periodiserade gåvor

188 518

305 217

Upplupna semesterlöner

1 576 742

1 555 184

597 845

746 276

Upplupna sociala avgifter

787 651

653 668

Summa kortfristiga fordringar

4 556 476

4 354 238

Upplupna sociala avgifter löneskuld/
semesterlöneskuld

641 231

583 450

Not 9 Kortfristiga placeringar

2015 12 31

2014 12 31

Löneskatt pensionskostnader

953 788

867 285

Periodiserade gåvor

4 593 147

9 306 938

Övriga interimsskulder

1 042 409

1 062 687

3 518

2 028

10 062 581

14 332 994

2015

2014

Swedbank Fastighetsinteckningar

0

2 700 000

SE Banken Fastighetsinteckningar

2 700 000

0

Inga

Inga

Övriga interimsfordringar

Aktier och andelar anskaffningsvärde

155 100

0

0

0

Fonder anskaffningsvärde

1 118 503

28 190

Summa anskaffningsvärde

1 273 603

28 190

158 152

0

Värdepapper

Övriga upplupna kostnader/
förutbetalda intäkter
Summa
Not 14 Ställda säkerheter

Aktier marknadsvärde
Värdepapper marknadsvärde

1 005

1 015

Fonder marknadsvärde

1 160 131

65 497

Summa marknadsvärde

1 319 288

66 512

Not 10 Förändringar av
eget kapital
Belopp vid årets ingång

Grund
kapital
2 000 000

Effekt på grund av byte av
redovisningsprincip
- komponentavskrivning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

24

2 000 000

Fritt eget
kapital

Summa

-79 063

1 920 937

170 411

170 411

6 207 833

6 207 833

6 299 181

8 299 181

Not 15 Ansvarsförbindelser
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GÅVOR OCH BIDRAG
UNDER 2015
Föreningar

•

Folke Ljungdals stiftelse

Företag

•

Mars

•

Caritasbröderna

•

Jerringfonden

•

24Seven

•

Menigo

•

De gamles vänner

•

Johanniterorden

•

Alfdex

•

Mercedes Benz Finans Sverige

•

Druidlogen Ad Astra

•

Justa Gardi Stiftelse

•

Apelöga

•

MKB

•

Frimurareföreningen EOS

•

Kronprinsessan Margaretas

•

Baker Tilly Malmö Lund

•

Merck Sharp & Dohme

•

HSB ekonomisk förening

minnesfond

•

Bel Nordic

•

NBS
Nolato

•
•

Turning Torso

•

Kungliga Patriotiska sällskapet

•

Body Shop Nova Lund

•

Inner Wheel Malmö Limhamn

•

Kungliga Sällskapet Pro Patria

•

Bolist

•

Nordic Drugs

Slotsstaden

•

Kyrkliga ungdomsföreningen

•

Bravissimo

•

NSP Holding

Kamraternas stiftelse

•

Bredband 2 AB

•

Nyföretagarcentrum Öresund
One Motion
Otto Magnussons

Johanniterhjälpen Syd

•

Lions Club Ellenbogen

•

Lars Hiertas minnesfond

•

Bredgatan Arkitekter

•

•

Lions Club Malmö

•

Lekande Barnens Fond

•

Burecabageriet

•

•

Lions Club Oxie

•

Magn Bergvalls stiftelse

•

C4 Teknik

•

Lions Club Reng

•

Prins Gustaf Adolfs och

•

Carnegie

•

Pastafabriken
Poolarna Clean

Prinsessan Sibyllas minnesfond

byggnadsfirma

•

Lions Club Skurup

•

Caroli bageri

•

•

Lions Club Tollarp

•

Skebostiftelsen

•

Chefs Coulinar

•

Procter&Gamble

•

Odd Fellow Loge 109,

•

Sodalitium Majus Lundense

•

CoachWalk

•

Pågens

Kristianstad

•

Sparbanken Färs och Frosta

•

Dahlqvists fastighetsförv

•

Quentin Studios

•

Odd Fellow Loge 123, Malmö

•

Sparbanken Skåne

•

Danone

•

RP Frukt

•

Postkodlotteriet genom

•

Sparbanken Öresund

•

Elite Hotel Mö

•

Rydbergs sallader

Riksföreningen Sveriges

•

Stiftelsen Eric och Anna-Stina

•

Ellestad

•

Rynkeby

Wingårdhs fond

•

EPCON

•

SBAB

Erik Olsson

•

SEB Malmö

Fastighetsförmedling

•

SHB Malmö Fridhem

Stadsmissioner
•

Stiftelsen Oscar och Maria

•

Rotary Kristianstad

•

Rotary Limhamn

•

•

Rotary Malmö Triangeln

•

Ulf Lundahls minnesfond

•

Falkenklev

•

Skanska

•

Rotary Malmöhus

•

Åhlénstiftelsen

•

FEW

•

Skånska Vilt
Slagtkastellet

Ekmans Donationsfond

•

Foyen Advokatbyrå

•

Välfärdsinrättningar

Trossamfund

•

Fraktpartner AB

•

Snälltåget

•

Soul Salvation

•

Lunds stift

•

Gastronomileverantören

•

SODEXO

•

St Johanneslogen St

•

Svenska kyrkan i Helsingborg

•

Heimstaden

•

SPA

•

Staffan Danielssons

•

•

Skånska Provinsiallogens

Christopher

•

Svenska kyrkan i Malmö

•

Helsingborgshem

Zonta Club 3 Malmö

•

Många församlingar i Lunds stift

•

Hoist Group

och övriga trossamfund

•

ICA Maxi Emporia

•

Standby Workteam

•

ICA Maxi Kristianstad

•

Sularpsfarmen
Svensk cater

Stiftelser
•
•

Amisticiastiftelsen
Bankdirektör Johan TH

Myndigheter

•

ICA Nära, Amiralsgatan i Malmö

•

•

Sociala Resursförvaltningen,

•

IPG AB

•

Svensk civilekonomi

Malmö stad

•

Knowit Malmö

•

Syd Ark Konstruera

Arbete och

•

Konditori Katarina

•

SWECO Management Region

Välfärdsförvaltningen,

•

Lifra

Kristianstad kommun

•

Linas Matkasse

•

Taste Events

Länsstyrelsen i Skåne

•

Lindahls

•

Telisol

Lundachark

•

TePe
Trädgårdh Advokatbyrå

Perssons Stiftelse
•

Byggmästare Olle Engkvists

•

stiftelse
•

Carl Jönssons understöds
stiftelse II

Fastighetsförvaltning

•

Syd

•

Crafoordska stiftelsen

•

•

Direktör Albert Påhlssons

•

Lutherkort Advokatbyrå

•

stiftelse

•

Malmö Kommuns Parkerings AB

•

Wihlborgs

•

Einar Hansens Allhemsstiftelse

•

Malmö Opera

•

Åhléns

•

Ernst Kruses donationsfond

•

Malmö Stadsteater

•

Ängavallen

•

Ester Ohlssons stiftelse

•

Magasinet Skåne

•

Östarps gästgiveri

•

Mannov
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SKÅNE STADSMISSIONS
STYRELSEMEDLEMMAR
Carina Brorman, styrelseordförande
Carina valdes till stiftelsens ordförande 2016. Hon arbetar
som PR- och kommunikationsrådgivare och har ett förflutet
som kommunikationsdirektör på SAAB AB, E.ON och som
enhetschef på SVT Syd.

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 Alterbeck, vice ordförande
Eva har arbetat sedan 70-talet inom socialtjänstsektorn på
olika nivåer. Hon har bl a arbetat som kommundelschef i
Lund och som stadsdelschef i Kirseberg och Rosengård
i Malmö, med ansvar för vård och omsorg, skola, social
tjänst, fritid och bibliotek.

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.

Ingela Arheden
Ingela är anställd i Lunds kommun sedan 1981. För närva
rande arbetar hon som enhetschef på utbildningsförvalt
ningen. Hon är dessutom ledamot i Lunds stiftsstyrelse och
var ledamot i kyrkomötet mellan 2010–2013.

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.

Claes Block
Claes har arbetat som ombudsman i Svenska Lantarbetarförbundet och i Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Han är ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö och ordförande
i Kyrkorådet i Malmö.

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.

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.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Skåne Stadsmission, org.nr 846004-8716

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Skåne Stadsmission för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis
ning 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
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 årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. 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 till
räckliga 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 2015.

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 förvalt
ningen 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 hand
lat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Malmö den 31 maj 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
Auktoriserad revisor

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.
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