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VÄLKOMMEN TILL
SKÅNE STADSMISSION
På Skåne Stadsmission möter vi människor som lever i utsatta
livssituationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, hemlöshet och
fattigdom. Vuxna och barn får stöd i vår öppna verksamhet, på våra
boenden, våra hälsomottagningar och vår nattjour.Vi bemöter
alla med respekt och lägger fokus på långsiktiga lösningar.
Vi gör ingen skillnad på människor, till oss är alla välkomna!
Vår verksamhet görs möjlig bland annat med hjälp av
gåvor från privatpersoner och företag. Vi hoppas att du vill
vara med och skapa ett medmänskligare Skåne.

ÅRET I KORTHET
Under ett valår som 2018 kommer många viktiga frågor upp, men alla
röster hörs inte. Det växande utanförskapet är inte bara är materiellt utan
också demokratiskt. Den som inte har ett jobb, ett socialt sammanhang
eller ens en egen adress har svårt att vara delaktig.

Under 2018 tvingades vi tyvärr ta det tråkiga beslutet att stänga vår Natt‐
jour i Malmö. Läs mer om det i texten ”Tillförordnad Direktor Marie Hend‐
ra har ordet”.

ATT SÖKA ASYL ÄR EN RÄTTIGHET

Därför satsade vi 2018 på att öka det politiska engagemanget, och där‐
med motivationen att rösta, hos deltagare i våra verksamheter. Vi anord‐
nade demokratifest, studiecirklar och partiutfrågningar för ungdomar
och familjer från Unga Forum, deltagare i Café David både i Kristianstad
och Malmö, boende inom Trygga Boende och för de som arbetstränar
på vår gåvoinlämning. Projektet, som ﬁnansierades av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), blev både uppskattat och
uppmärksammat.

Papperslösa människor utgjorde även 2018 en stor andel av de vi möter.
Att söka asyl är en mänsklig rättighet och att beﬁnna sig i Sverige utan
tillstånd är inget brott. Eftersom denna grupps mest grundläggande be‐
hov och rättigheter inte tillgodoses lever de i en enorm utsatthet, vilket är
en utmaning för hela samhället. Vi fortsätter att ge akut stöd, samtidigt
som vi belyser problemet för att skapa opinion för långsiktigt hållbara
och medmänskliga lösningar.

UNGA OCH ÄLDRE ÄR SÄRSKILT UTSATTA

FLER HEMLÖSA BARN
Hemlösheten ökar i Skåne. I Kristianstad har vi under året tvingats avvi‐
sa deltagare på grund av fullbeläggning på Nattjouren, vilket resulterade i
att vi under slutet av året utökade antalet platser, i samarbete med Kristi‐
anstads kommun. Även på Café David i Kristianstad upplever vi ett ökat
tryck och under året har vi kunnat utökat verksamheten så att vi nu kan
erbjuda öppen verksamhet till de med störst behov sju dagar i veckan,
året om, precis som på Café David i Malmö.

Under året beviljades vi pengar från regeringen för att fokusera på unga i
hemlöshet. Under fyra månader mötte vi i vårt uppsökande arbete över
280 unga hemlösa i Skåne. För en ung människa medför hemlösheten
en extrem utsatthet. Vi ser att de snabbt mår allt sämre psykiskt och vi
kan inte blunda för att de utgör en tydlig rekryteringsbas för allt från ose‐
riösa arbetsgivare till människohandel, prostitution, kriminalitet och
missbruk.

Antalet hemlösa barn i Malmö fortsatte att öka 2018, en utveckling vi ser
på nära håll och som oroar oss mycket. Malmö har ﬂest hemlösa barn i
riket. När Malmö stads egen hemlöshetsräkning genomfördes i oktober
2018 levde 1 347 barn och 1 959 vuxna i hemlöshet. Bakom siffrorna
döljer sig individuella öden och berättelser.

Som stadsmission ser vi ofta förändringar i samhället tidigt. Förutom en
stor grupp unga i hemlöshet som mår dåligt har vi de senaste åren ock‐
så sett en oroande ökning av äldre människor som lever i såväl hemlös‐
het som fattigdom.

GENERÖSA GIVARE

Gruppen människor som är hemlösa av sociala skäl, så som missbruk
och psykisk ohälsa, ﬁnns kvar med stora behov. Samtidigt blir den struk‐
turella hemlösheten påtaglig där orsaken till hemlösheten går att ﬁnna i
ren fattigdom. Vi möter många för vilka det tycks omöjligt att få ett hy‐
reskontrakt eller råd att köpa en bostad.

Det har varit tydligt under året att allmänhetens förtroende för oss är
högt. Många, såväl privatpersoner som företag, vill vara med och värna
ett medmänskligt Skåne och det är något vi är väldigt tacksamma för!
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Insamling

3%
23%

VI SER DET ANDRA INTE SER
VI GÖR DET ANDRA INTE GÖR

74%

Insamling från allmänheten
Bidrag från stiftelser, fonder och övriga organisationer
Gåvor från företag

Insamling från allmänheten uppgick
till 7,0 miljoner kronor
Bidrag från stiftelser, fonder och övriga
organisationer uppgick till 22,9 miljoner
kronor
Gåvor från företag uppgick
till 1 004 724 kronor
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SKÅNE STADSMISSION
SKÅNE STADSMISSION är en
idéburen organisation som be‐
driver verksamhet i Malmö,
Kristianstad och Helsingborg.
Skåne Stadsmission är en icke
vinstdrivande stiftelse som be‐
driver socialt arbete för männi‐
skor i utsatthet. Verksamheten
ﬁnansieras genom gåvor, bidrag
och avtal samt genom intäkter
från de tre second hand-butiker
som drivs genom Föreningen
Skåne Stadsmission.

STYRELSELEDAMÖTER: CARINA BRORMAN (ORDF), BJÖRN BERG‐
MAN (V.ORDF), CLAES BLOCK, KERSTIN ENGLE, HENRIK HAMMAR,
ELISABETH KULLENBERG, STEFAN SKOOG, MIKAEL YNGHED
LEDNINGSGRUPP 2018: MARIE HENDRA (TF DIREKTOR), OLOF PERS‐
SON (EKONOMICHEF), PERNILLA JONSSON (KOMMUNIKATIONSOCH INSAMLINGSCHEF), MARTINA WICKSTRÖM (CHEF ADMINIST‐
RATION, HR OCH EKONOMI)

VÅR VISION
PÅ MÄNNISKANS UPPDRAG,
FÖR ETT MEDMÄNSKLIGT SKÅNE

Skåne Stadsmission är en av nio stadsmis‐
sioner som utgör Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner. Stadsmissioner ﬁnns även
i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping,
Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

VERKSAMHETSIDÉ
Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer –
akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskil‐
da individer och organisationer att engagera sig för förändring.
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100 + 60
Knappt 100 medarbetare och ett 60-tal vo‐
lontärer arbetar i Stadsmissionens verk‐
samheter i Skåne.

CAFÉ DAVID

UNGA FORUM

Café David är vår öppna mötesplats för
människor som lever i utsatta livssituatio‐
ner i Malmö och Kristianstad. Verksamhe‐
ten utgår från ett helhetsperspektiv, vilket
är en förutsättning på resan mot en varak‐
tig förändring. Förutom att tillgodose bas‐
behov som mat i magen, en varm dusch
och rena kläder erbjuder Café David sam‐
talsstöd och aktiviteter.

Unga Forum vänder sig till barn, unga och
föräldrar som lever i utsatthet och är i be‐
hov av stöd och hjälp. I Unga Forums öpp‐
na verksamhet tillgodoses deltagarnas
grundläggande behov av till exempel mat
och kläder. Här ﬁnns även möjlighet att ta
del av bland annat läxhjälp och familjeträf‐
far. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombuds‐
verksamhet och juridisk rådgivning.

NATTJOUREN

CROSSROADS

SOCIALA FÖRETAG

Nattjouren är vårt boende för människor
som lever i akut hemlöshet. Verksamhe‐
tens främsta uppgift är att erbjuda en
sängplats och tillgodose basbehov som
mat, dusch och skor. Här skapar vi goda
relationer bygger på respekt, trygghet och
empati för att motivera deltagarna till
förändring.

Crossroads är vårt råd- och stödcenter
som vänder sig till utsatta EU-medborgare
som lever i fattigdom och hemlöshet i Mal‐
mö. Verksamheten tillgodoser deltagarnas
basbehov i form av frukost, dusch och
tvättmöjligheter, samt erbjuder rådgivning,
information och stöd vid
myndighetskontakter.

Inom våra sociala företag erbjuds männi‐
skor som står långt ifrån arbetsmarknaden
arbetsträning, praktik och meningsfull sys‐
selsättning. Här står människan och miljön
i fokus. Våra sociala företag består av
Gåvomottagningen, Handtaget, REMAKE
och Oblatbageriet.

STADMISSIONSHÄLSAN

SECOND HAND

Stadmissionshälsan har fyra hälso- och
sjukvårdsmottagningar. Två i Malmö, och
en i vardera Kristianstad och Helsingborg.
Verksamheten erbjuder personer som lever
i hemlöshet, personer med missbrukspro‐
blematik och andra socialt utsatta grupper,
hjälp till den vård de har rätt till. Här er‐
bjuds samtal med sjuksköterska och
läkare.

Genom Föreningen Skåne Stadsmission
driver vi tre second hand-butiker med an‐
ställd personal och volontärer. Butikerna är
en viktig del av Skåne Stadsmission och vi
berättar mer om verksamheten i förening‐
ens separata årsredovisning.
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TRYGGA BOENDE
Trygga Boende är vårt boende för kvinnor,
unga vuxna och kvinnor tillsammans med
sina barn. Verksamheten har fokus på att
stärka individens egenmakt och att ﬁnna
en mer varaktig boendelösning. Majorite‐
ten av de boende har levt under svåra om‐
ständigheter som ekonomisk utsatthet el‐
ler hot och/eller våld.

TILLFÖRORDNAD DIREKTOR MARIE HENDRA HAR ORDET

VI FORTSÄTTER GÖRA SKILLNAD
Som tillförordnad Direktor är det lätt att vara stolt över arbetet vi gör, ett arbete som behövs mer än
någonsin. Vårt helhetsperspektiv på människan, vår bredd och samverkan är vår styrka. Alla verk‐
samheter, uppdrag och professioner är precis lika viktiga.

VÅRT UPPDRAG SOM STADSMISSION ÄR TYDLIGT
Vi ska i förhållande till människan se, lindra, förebygga och förhindra och i relation till samhället ut‐
mana och komplettera. Vi ska visa på brister och försöka påverka beslutsfattare. Detta medför att
vi ibland kritiserar och debatterar med de som vi samtidigt vill samarbeta med – och kanske till
och med är beroende av ekonomiskt. Vi måste våga ifrågasätta ett system som inte kan garantera
de mest basala mänskliga rättigheterna som tak över huvudet, att få äta sig mätt och att känna sig
trygg.

ETT SVÅRT BESLUT
Samtidigt som hemlösheten ökar blev vi tvungna att fatta det beslut som medförde att 2018 blev
det sista året vi drev Nattjouren på Malmgatan i Malmö. Förutsättningarna inför ny upphandling
förändrades på ett sätt som skulle ha tvingat oss att frångå en av våra grundläggande principer –
att välkomna alla. Med de nya förutsättningarna skulle vi inte kunna erbjuda mat, en säng att sova i
och stöd för den som är akut hemlös, oavsett bakgrund och skäl till varför det blivit så.

SAMARBETE FÖR BÄTTRE EFFEKT
2018 blev ett år präglat av samverkan både internt och externt, som en naturlig följd av att allt ﬂer
människor är i behov av olika former av stöd. Vi vet att vi inte kan inte förändra något ensamma
och alla aktörer som vill och kan bidra behövs. Inom den idéburna sektorn har vi fördelar med kor‐
ta beslutsvägar, som gör att vi snabbt kan hjälpa och möta nya behov.
För att möta de akuta behoven under årets kallaste månader öppnade vi tillsammans med Svens‐
ka kyrkan i Malmö, Röda korset, Röda korsets Malmökrets och Kontrapunkt en värmestuga för
vuxna. I samarbete med Malmö stad och Pingstkyrkans församling kunde vi erbjuda nattvila för
EU-medborgare i utsatthet. Tillsammans med Rädda barnen, Röda korset, Svenska kyrkan och
Fryshuset har vi också drivit en separat värmestuga för unga i Malmö. Genom dessa insatser har
många fått möjlighet till ett mål varm mat och/eller vila för natten. Detta är insatser utan långsik‐
tighet, men de har varit helt nödvändiga i det korta perspektivet.
Vi utvecklas i takt med de förändringar vi ser och gör vårt bästa för att både tillgodose akuta behov
och påverka samhället åt rätt håll. Stort tack till alla er som under 2018 på olika sätt valt att stödja
vårt arbete!
Marie Hendra
Tillförordnad Direktor
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”VÅRT HELHETSPERSPEKTIV PÅ
MÄNNISKAN, VÅR BREDD OCH
SAMVERKAN ÄR VÅR STYRKA.”

STYRELSEORDFÖRANDE CARINA BRORMAN HAR ORDET

VI BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN
Samhällsklimatet hårdnar för de individer och familjer som är mest utsatta. 2018 fortsatte vi att se
negativa samhällstrender med fattigdom, psykisk ohälsa och ökande sociala klyftor i Skåne. Med
mer än 100 års erfarenheter av idéburet socialt arbete gör Skåne Stadsmission stor skillnad och
skapar värde för människor i utsatthet. Vi kan göra mycket men inte allt. Men alla behövs i föränd‐
ringen till ett mer medmänskligt samhälle och det ingår också i vårt uppdrag att vi ska samverka
med andra.
Årets alla insatser och positiva effekter av tidigare förändringsarbete gav resultat och vi kunde
stänga 2018 med ett välförtjänt överskott som kommer att gå tillbaka till verksamheterna när be‐
hov uppstår. Våra intäkter i stiftelsen ökade till 74 miljoner kronor och av dessa intäkter kom 52 %
eller 39 miljoner kronor från samarbeten med kommun, region och andra myndigheter. Insamling
från allmänhet och företag uppgick till 8 miljoner kronor och bidrag/gåvor från stiftelser, fonder
och övriga organisationer uppgick till 23 miljoner kronor. Stort tack till alla som under året varit
med och bidragit!

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE
Den 18 maj 2018 togs ett historiskt beslut på årsmötet i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.
Efter tre års intensivt arbete beslutades om gemensamma grundvärderingar, reviderade stadgar
och avtal kring användning av varumärket Stadsmissionen. Arbetet har syftat till att formalisera
riksföreningens arbete för att kunna stärka varumärket, samt driva påverkansarbete och insamling
nationellt. Ett arbete som kommer att bidra till de lokala stadsmissionernas utveckling. Vårt ge‐
mensamma mål är att säkerställa en hållbar ﬁnansiering över tid genom att stärka vår konkurrens‐
kraft och kännedom om det sociala värdeskapande som Stadsmissionens verksamheter bidrar till.
Andelen idéburen välfärd i Sverige, med social omsorg och vård, har länge legat på 3 procent. Trots
politisk välvilja har denna sektor inte haft någon stark tillväxt. Famna, riksorganisationen för social
välfärd, antog vid sitt årsmöte 2018 ett tillväxtmål som innebär att andelen till år 2030 ska ha vuxit
till 10 procent av välfärden. Famna har gjort en undersökning bland ledande kommun- och lands‐
tingspolitiker och det ﬁnns ett starkt stöd för detta tillväxtmål. För att nå målet kommer det att krä‐
vas såväl ett tydligt politiskt ledarskap lokalt, regionalt och nationellt, såväl som ny och modig ut‐
veckling av entreprenörskap inom den idéburna sektorn. Kommuner och landsting behöver i större
utsträckning använda de ökade möjligheter som ﬁnns för att upphandla tjänster från idéburna ak‐
törer. Skåne Stadsmission är medlem i Famna och kommer aktivt vara med och bidra till detta till‐
växtmål med våra verksamheter.

STORT TACK!
Under de senaste två åren har vi genomgått en större förändring och lagt grunden för nästa steg i
vårt uppdrag att arbeta för ett medmänskligt Skåne. Vi värnar vår särart och värdegrund, genom
vilken vi bidrar till mångfalden i rollen som utförare där behoven är som störst. Tack alla medarbe‐
tare och volontärer för ert fantastiska arbete och engagemang under 2018. Det är ni som gör oss
till vad vi är och som vid varje enskilt tillfälle står upp för våra deltagare. Tack till alla givare och
samarbetspartners för förtroendet och för generösa bidrag. Vi kommer att ta med er på tillväxtre‐
san som börjar nu!
Carina Brorman
Ordförande Skåne Stadsmission
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”SKÅNE STADSMISSION GÖR STOR
SKILLNAD OCH SKAPAR VÄRDE FÖR
MÄNNISKOR I UTSATTHET.”

CAFÉ DAVID
”HÄR FINNS KOMPISAR, VÄRME OCH
GEMENSKAP.”

CAFÉ DAVID, MALMÖ
Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i social ut‐
satthet. Vi har öppet 365 dagar om året och riktar oss till människor som
lever i hemlöshet, ofta med ett beroende eller psykisk ohälsa.

Den Kreativa verkstaden är öppen måndag till fredag och där erbjuds
möjlighet till ﬂera olika former av skapande, som att måla, spela musik
och skulptera. Under året har Kreativa verkstaden veckovis arbetat uti‐
från olika teman som minnen, självporträtt och demokrati och fått pröva
på olika tekniker som oljemåleri, akrylmåleri, tröjtryck, akvarell, kalligraﬁ,
tuschmåleri med mera.

Att få vara välkommen och ingå i ett socialt sammanhang är viktigt för
alla människor. Stämningen på Café David präglas av ett värdigt bemö‐
tande där vi skapar relationer och fokuserar på det som fungerar.
Café David erbjuder deltagarna en aktiv vardag, som en möjlighet att bry‐
ta destruktiva mönster vilket gynnar den personliga utvecklingen och
hälsan. Det betyder att personalen på daglig basis arbetar parallellt med
basbehov och långsiktiga, mer komplexa, behov för att stärka såväl del‐
aktighet som egenmakt.

Årets arbete har resulterat i fyra olika utställningar:
”Vårsalong 2018”. En konstutställning med målningar teckningar
och graﬁk från Kreativa verkstaden.
”Höj din röst”. Installationer och målningar på temat demokrati,
visades i samband med en politikerutfrågning.

Personalen ﬁnns tillgänglig för samtal och stöd och arbetar nära övriga
verksamheter, som till exempel Stadsmissionshälsan och Unga Forum.
På Café David får deltagarna möjlighet att ingå i ett socialt samman‐
hang, få vänner, få stödsamtal och vid behov hjälp att skapa myndig‐
hetskontakter. Här serverar vi kostnadsfri frukost, subventionerade lun‐
cher och ﬁka. Det ﬁnns dusch och möjlighet till klädbyten.

”Minnesutställning”. Måleri och graﬁkutställning i samband med
minnesgudstjänsten som hölls i St. Pauli kyrka för de som gått
bort genom missbruk under året.
”En gång till”. Konstutställning och öppet hus på temat
återvinning. Utställningen fokuserade på att tillvarata föremål som
annars ofta städas undan eller slängs. På vernissagen framfördes
också ett antal återvunna covers av musikanter från Kreativa
verkstadens musikverkstad.

Café David samarbetar med bostadsbolaget MKB i syfte att nå boende
som lever i utsatthet och ensamhet. Det är ett förebyggande och uppsö‐
kande arbete i syfte att nå personer som är i behov av stöd för att för‐
hindra att ﬂer människor blir vräkta och hamnar i hemlöshet.

38 559

23 446

10 220

193

Serverade frukostar totalt
Malmö: 31 351, Kristianstad: 7 208

Serverade luncher totalt
Malmö: 21 459, Kristianstad: 1 987

Serverade fikor totalt
Malmö: 7 200, Kristianstad: 3 020

Unika deltagare dagligen
Malmö: 160, Kristianstad: 33
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CAFÉ DAVID, KRISTIANSTAD
Café David är vår mötesplats för människor som lever i social utsatthet.
Det är den enda öppna verksamheten i Kristianstad för människor som
lever i hemlöshet med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Under
2018 ökade hemlösheten i Kristianstad markant och som en följd av det‐
ta beslutade vi, med stöd av Kristianstads kommun, att utöka öppettider‐
na till helger och röda dagar. Från och med den 1 september har Café
David öppet alla dagar i veckan, vilket också gjorde det möjligt för oss att
hålla öppet röda dagar kring jul och nyår.

av den enkla anledningen att här får man vara som man är. Det viktigas‐
te vi kan erbjuda är hjälp och stöd i den långsiktiga processen och visa
på möjlighet till ett liv med ett bättre mående.
En fortsatt stor satsning för år 2018 var Aktiv vardag, vilket innebär ut‐
ﬂykter och aktiviteter. Vi har under året bland annat på nytt besökt Marin‐
museet i Karlskrona på önskemål från deltagarna, ridit islandshästar,
havsﬁskat i Landskrona, bowlat, gått på bio, besökt beachhandbollen i
Åhus, ﬁkat på Axelssons Conditori och gått på teater i Rickarum.

På Café David serveras kostnadsfri frukost samt subventionerad lunch
och ﬁka. Här ﬁnns också möjlighet att sköta sin personliga hygien. Dess‐
utom erbjuder verksamheten olika meningsfulla aktiviteter och närhet till
Nattjouren och Stadsmissionshälsan. Genom att vi skapar relationer
med deltagarna kan hjälp och stöd utformas efter individens förmåga.
Till Café David kommer deltagarna för att tillgodose sina basbehov eller

Under 2018 anordnade vi Wall of Kindness för första gången i Kristian‐
stad, tillsammans med Kristianstad kommun, Handelsstaden Kristian‐
stad och Kristianstad FN-förening. Wall of Kindness handlar om att läm‐
na en jacka man har över, eller hämta en om man behöver. Initiativet ﬁck
ett stort genomslag, med många jackor och stort intresse från media
och medborgare.

1 952

2 826

707

16 425

Deltog vid julfirande och andra
storhelger
Malmö: 1 387, Kristianstad: 565

Duschar och klädbyten, Malmö

Kuratorbesök, Kristianstad

Stödsamtal, Malmö
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UNGA FORUM
”JAG TRODDE LÄXHJÄLP SKULLE VARA SOM ETT LITET RUM MED
NÅGRA LÄRARE I, MEN HÄR ÄR SOM ETT HEM.”

På Unga Forum i Malmö erbjuder vi stödsamtal, ombudsverksamhet, ju‐
ridisk rådgivning och öppna träffar för familjer och ungdomar. Vi vänder
oss till barn, ungdomar upp till 25 år samt familjer med barn. All verk‐
samhet är frivillig och kostnadsfri.

det kan vara skönt att bolla tankar med någon utomstående. Vi arbetar
också med juridisk rådgivning. Våra jurister har gedigen erfarenhet av
migrationsfrågor och vi arbetar mest med migrationsrätt och socialrätt.
I vår öppna verksamhet för tjejer mellan 13 och 20 år, Enter mötesplats,
ﬁnns möjlighet att träffa nya vänner, umgås, prata, ﬁka, få hjälp med läx‐
or eller bara vara. Det ﬁnns alltid vuxna till hands som har tid, som lyss‐
nar och som kan hjälpa till med frågor som känns jobbiga. Det går också
att få praktisk hjälp i kontakt med myndigheter.

Majoriteten av de familjer, barn och unga som söker sig till Unga Forum
lever i svår utsatthet. Det kan röra sig om ekonomiska svårigheter,
mobbning, ensamhet, psykisk ohälsa eller trauman från krig och
ﬂykt. Ofta rör det sig om en kombination av olika försvårande livssitua‐
tioner.

I samarbete med SFI har vi två träffar i månaden för elever mellan 18
och 24 år, då vi äter gemensam lunch följd av samhällsinformation eller
aktivitet.

Vårt mål är att öka individens förmåga till självständighet i vardagen och
varje möte avser att förmedla individens självklara värde som människa.
Även de gånger det kanske inte ﬁnns möjlighet att påverka deltagarnas
ärende hos en ansvarig myndighet, kan vi bidra med kunskap om hur sy‐
stemet fungerar och vilken process man kan förvänta sig. Detta leder till
en ökad känsla av begriplighet och sammanhang. Utgångspunkten är att
våra olika insatser ska komplettera varandra.

Två gånger i månaden har vi öppna träffar för familjer då vi umgås, ﬁkar,
pratar och pysslar med barnen. Om det är ﬁnt väder händer det att vi är
utomhus i någon park eller på en lekplats. Vi kan också hjälpa till med
mat och hygienartiklar om det behövs.

Unga Forum kan ﬁnnas med som stöd i kontakt med myndigheter eller
andra samhällsinstanser. Vid behov kan vi följa med på möten med sko‐
la, sjukvård eller socialtjänst. Vi erbjuder också stödsamtal, där deltaga‐
ren får hjälp att stärka sina resurser för att bättre kunna hantera varda‐
gen. Ibland kan det kännas som man står helt ensam här i världen och

Vårt projekt Ensamma barn på ﬂykt har under 2018 hjälpt över 50 ung‐
domar att ansöka om uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen.
Behoven hos målgruppen är stora, många omfattas inte av lagen och
där har vi kunnat vara behjälpliga med andra stödinsatser. Vi har också
arbetat med att ge de unga människor som kommer till oss, samt vuxna
i deras närhet, bättre kunskap om den nya gymnasielagen.

3 669

1 092

848

647

Serverade måltider

Samtal och ombudsverksamhet

Juridiska rådgivningstillfällen

Besök på familjeträffar

4 127

17 352

3 235

341

Besök i Unga Forums
öppna verksamhet

Utdelade matkassar

Besök i våra
ungdomsverksamheter

Läxhjälpstillfällen
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TRYGGA BOENDE
”VAD DET BETYDER FÖR MIG ATT KOMMA
HIT? ATT JAG INTE ÄR ENSAM.”

Trygga boende i Malmö vänder sig till människor över 18 år som lever i
hemlöshet och som är i behov av boende i kombination med stöd. Vår
största målgrupp är ensamstående kvinnor och kvinnor med barn.

Under 2018 har Trygga boende skrivit kontrakt för ytterligare lägenheter
och etablerat kontakter med nya fastighetsägare. Vi erbjuder olika boen‐
dealternativ, såsom kollektiva boenden och lägenheter i olika storlekar. Vi
anpassar oss efter samhällets förändrade behov när det gäller boende‐
lösningar i kombination med stöd för människor i hemlöshet.

Majoriteten av de som beviljats boende på Trygga boende har levt under
svåra omständigheter som ekonomisk utsatthet eller med hot och/eller
våld i nära relationer, ofta med hedersrelaterad problematik. Många har
upplevt trauma såsom krig och ﬂykt. Psykiska ohälsa är vanligt förekom‐
mande med till exempel depressioner, ångestproblematik, eller psykia‐
triska diagnoser.

Trygga boendes utvärdering visar att samtliga boende som deltagit i
verksamhetens enkätundersökning upplever att tiden på boendet för‐
bättrat deras mående och att de har fått bra eller mycket bra bemötande
av personalen.

Under 2018 har Trygga boende kunnat erbjuda läxhjälp och
språkcafé till de boende vilket har varit mycket uppskattat. Utöver det
har vi även erbjudit gemensamma och individuella aktiviteter. Under året
har vi haft 21 barn boende hos oss. Tre av dem har kommit till världen
under boendetiden.

30

52

21

Platser fördelade på lägenheter, rum med
tillgång till kök, vardagsrum, kollektivboende

Vuxna har bott hos oss

Barn har bott hos oss

682

434

82

Stöd vid myndighetskontakter

Stödsamtal

Stöd vid bostadssök
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NATTJOUREN
”PÅ NATTJOUREN ÄR JAG EN MÄNNISKA,
INTE BARA ETT NAMN OCH NUMMER.”

NATTJOUREN, MALMÖ
Nattjouren är vårt akuthärbärge som erbjuder sängplats för den som le‐
ver i akut hemlöshet. Verksamheten drevs fram till den 31 december
2018 enligt avtal med Malmö stad.

divider som inte har någon form av social problematik, blir sällan bevilja‐
de boende utan riskerar att bli kvar i hemlöshet. Majoriteten i denna
grupp är nyanlända personer som tidigare bott inneboende, men som av
olika anledningar inte kan bo kvar. De har ingenstans att ta vägen och
blir tvingade att sova ute om inga akutplatser ﬁnns tillgängliga.

Tanken med Nattjouren är att vara ett första steg vidare till ett mer lång‐
siktigt boende. Under 2018 hade vi öppet alla nätter och erbjöd varm
mat på kvällen, sängplats, dusch, rena kläder och frukost på morgonen.
Vår kurator har funnits till hands för stödsamtal och uppföljning för att
bland annat motivera den övernattande att ta kontakt med socialtjäns‐
ten. Verksamheten drevs i anknytning till Café David och
Stadsmissionshälsan.

Under året behövde vi neka ﬂer människor än tidigare plats. Detta på
grund av att Malmö stad, som avgör hur många platser som ska hållas
öppna, valde att gå ner från 25 till 20 platser under perioden januari–au‐
gusti 2018.
Tyvärr blev 2018 det sista året vi kunde erbjuda Nattjouren i Malmö. När
Malmö stad förnyade sin upphandling av natthärbärge var förutsättning‐
arna förändrade, bland annat kring vilka grupper som får tillgång till plat‐
ser. Dessa förutsättningar kunde vi inte ställa upp på, så efter en diskus‐
sion med beslutsfattarna valde vi att inte delta i upphandlingen.

I ett akut härbärge som Nattjouren märks tidigt förändringar i samhället
och när samhällets insatser inte räcker till. Att komma vidare till ett an‐
nat boende genom bistånd från socialtjänsten gäller bara för dem som
lever med en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. De deltagare
som socialtjänsten bedömer som ”strukturellt hemlösa”, det vill säga in‐
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NATTJOUREN, KRISTIANSTAD
Nattjouren i Kristianstad drivs i form av ett akuthärbärge och har öppet
365 dagar om året klockan 20.30–07.00. Åldersgränsen är 18 år.

fullbeläggning än tidigare. Totalt handlar det om 155 tillfällen, vilket är en
stor ökning jämfört med 25 tillfällen 2017 och sju tillfällen 2016. I slutet
av december 2018 beslutade vi i samråd med kommunen att tillfälligt
öka antalet platser från 12 till 14.

Till Nattjouren i Kristianstad söker sig cirka elva personer per dygn och
anledningen till detta varierar. Utanförskap, misslyckad integration, psy‐
kisk ohälsa samt missbruksproblematik är några av de faktorer som kan
ligga till grund för individens utsatthet, men vi ser också att hemlöshet
som beror på bostadsbrist och fattigdom ökar såväl här som i övriga
Skåne. Vi ser att de vi möter på Nattjouren ofta även har ett behov av
våra övriga verksamheter: café, kurator och sjuksköterska.

Vi ser en ökning av män på Nattjouren, samtidigt som antalet kvinnor för
första gången på länge har minskat. Den största ökningen ser vi bland
män i åldern 40–49, en målgrupp som vi ser tillhör både den sociala och
strukturella hemlösheten. Tidigare år var majoriteten 60 år och uppåt,
under år 2018 var denna grupp i stället den näst största målgruppen på
Nattjouren.

Nattjouren i Kristianstad drivs enligt avtal med Kristianstad
kommun. Under 2018 har vi sett en markant ökning av människor i hem‐
löshet i Kristianstad, vilket avspeglar sig i vår statistik. Under året hade vi
totalt 3 877 övernattningar, vilket är en ökning med drygt 700 övernatt‐
ningar från 2017. Vi tvingades neka ﬂer personer sovplats på grund av

I Kristianstad ﬁnns det ett gott samarbete med såväl kommunen som
närsamhället, vilket underlättar när vi ska hjälpa människor vidare till an‐
nat boende, jobb eller sysselsättning. Vi ser ett ökat intresse att skänka
till exempel kläder och annat som uttryckligen ska gå till Nattjouren.

20–25

7 822

21,4

814

Platser, Malmö

Övernattningar, Malmö

Snittbeläggningar per natt,
Malmö

Nekade på grund av
fullbeläggning, Malmö

12–14

3 877

11

155

Platser, Kristianstad

Övernattningar, Kristianstad

Snittbeläggningar per natt,
Kristianstad

Nekade på grund av
fullbeläggning, Kristianstad
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CROSSROADS
”JAG KOMMER HIT VARJE DAG FÖR ATT
VÄRMA UPP MIG, I KROPPEN OCH I
HJÄRTAT OCH FÖR ATT LE LITE.”
Crossroads vänder sig till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborga‐
re under deras vistelse i Malmö. Verksamheten erbjuder hjälp i akut nöd
och tillgodoser basbehov som frukost, dusch och tvättmöjligheter.
Crossroads rådgivning och samhällsinformation är en viktig del av verk‐
samheten för att möta målgruppens behov av kunskap om rättigheter,
skyldigheter, svenska lagar och regler, samt stöd vid
myndighetskontakter.

har med hjälp av stöd från oss kunnat få arbete.
Under 2018 har vi erbjudit juridisk rådgivning av en advokat. Vi har på så
sätt kunnat åta oss ärenden som ombud vid domstol och ge juridisk
hjälp av civilrättslig karaktär. Det har handlat om uppehålls- och bi‐
ståndsrätt, socialrättsliga frågor samt arbetsrätt. Vi har också kunnat
hjälpa brottsutsatta personer med myndighetskontakter, samt bistått
med stöd och vägledning under de processerna.

Stadsmissionshälsan har en mottagning på Crossroads som ger stöd i
hälso-och sjukvårdsfrågor, samt lotsar vidare till annan sjukvård vid
behov.

Under 2018 blev en socialfondsansökan beviljad och vi kommer tillsam‐
mans med Civil Rights Defenders att arbeta mot antiziganism och
hatbrott.

På Crossroads hjälper vi deltagare att närma sig arbetsmarknaden. Un‐
der året har ett tiotal deltagare valt att skriva in sig på SFI och ett tjugotal
har fått hjälp med att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Fyra deltagare

Vi ingår fortfarande i ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad
och Pingstkyrkan, som driver härbärget Vinternatt för utsatta EUmedborgare.

18 550

18 550

962

Besök under året

Serverade frukostar

Rådgivningstillfällen

825
Besök på Stadsmissionshälsan
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SOCIALA FÖRETAG
”REMAKE ÄR EN PLATS DÄR MAN
TAS EMOT MED KÄRLEK OCH FÅR
UTVECKLA SIN KREATIVITET.” “
Sociala företag i Malmö erbjuder människor som beﬁnner sig långt från
arbetsmarknaden arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Vi leve‐
rerar hållbara produkter och tjänster till stadsmissionens sociala verk‐
samheter och våra kunder. Till oss kommer nyanlända som håller på att
etablera sig i Sverige, långtidssjukskrivna eller människor som av andra
anledningar behöver stöd i sin strävan att komma vidare.

Handtaget är vårt transportföretag som hämtar större volymer skänkt
gods, levererar varor till secondhand-butikerna samt hjälper våra verk‐
samheter då det behövs. Handtaget kan erbjuda språkträning och ar‐
betsträning inom lager och transport. Under året har Handtaget även
kunnat erbjuda dödsbohantering och viss ﬂytthjälp i samarbete med
fastighetsägare.

Vi erbjuder arbetsträning i olika former där vi lägger vikt vid att utveckla
deltagarnas samarbetsförmåga och personliga ansvar. Under 2018 har
68 deltagare arbetstränat hos oss och cirka 11 000 arbetsträningstim‐
mar har skett. Projektet Samverkan mot utanförskap medﬁnansieras av
ESF och har drivits i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkrings‐
kassan, Malmö stad samt Kristianstads, Skurups och Lunds kommuner.

Gåvomottagningen är avdelningen där kläder, möbler, elektronik och ku‐
riosa som skänks till oss hanteras, värderas och sorteras. Här ﬁnns möj‐
lighet till språk- och arbetsträning.
Oblatbageriet tillverkar ekologiska, laktos- och glutenfria oblater och kan
erbjuda språk- och arbetsträning med oblattillverkning. Av spillet görs
ströbröd som distribuerats via olika återförsäljare.

REMAKE är Stadsmissionens eget klimatsmarta varumärke. Alla produk‐
ter skapas av våra deltagare av de material vi får skänkta till oss. REMA‐
KE erbjuder språkträning och träning i sömnad. Fokus ligger på att ge
olika typer av material och former nya användningsområden: ett par
jeans kan bli en väska och en linneduk kan sys om till en kimono. Pro‐
dukterna ﬁnns att köpa i våra secondhand-butiker, som drivs genom
Föreningen Skåne Stadsmission. REMAKE har under året bland annat
inrett en lägenhet åt Trygga boende, ansvarat för att utsmycka nya pa‐
usytor på Mobila köpcentrum och genomfört Wall of Kindness i samar‐
bete med Lunds kommun med mottot ”ta en jacka om du behöver – ge
en jacka om du har över”.

Klädinsamlingen Återwin-win genomfördes för tredje året i rad i samar‐
bete med Mobilia. Alla kunder ﬁck möjlighet att på ett enkelt sätt lämna
in kläder de inte längre hade användning för. 2018 samlade vi tillsam‐
mans in cirka sju ton kläder.
Under 2018 startade vi ett nytt projekt för att minska matsvinnet genom
att samla in mat från butiker och använda i våra sociala verksamheter
samt dela ut till vissa målgruppen, framför allt familjer med barn och
unga vuxna. Under vintern levererade vi också mat till den värmestuga vi
drev tillsammans med andra organisationer i Malmö. Cirka fyra ton mat
per vecka samlades in, förvarades och levererades till våra verksamheter
under perioden.

11 000

68

4

8–10

Arbetsträningstimmar

Personer arbetstränade

Ton insamlad mat/vecka

Ton insamlade textilier/månad
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STADSMISSIONSHÄLSAN
“VI VILL ATT DE SOM KOMMER HIT SKA KÄNNA ATT VI SER DEM. OFTA
HAR DE SVÅRT ATT FÅ HJÄLP NÅGON ANNANSTANS, DÅ VILL VI KUNNA
HJÄLPA DEM ATT HITTA RÄTT VÅRD ELLER GE DET STÖD SOM BEHÖVS.”

Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-och sjukvård för människor som
lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsätt‐
ningar och behov. Stadsmissionshälsan arbetar för att uppnå en jämlik
vård och hälsa, och är ofta en länk mellan patienten och den offentliga
vården. Stadsmissionshälsan har fyra hälso- och sjukvårdsmottagning‐
ar: två mottagningar i Malmö, en mottagning i Helsingborg och en i
Kristianstad. Mottagningarna bemannas av en sjuksköterska, som är ett
stöd för att patienten ska hitta rätt i vården.

Under 2018 har tandläkarmottagningen i Malmö varit stängd för renove‐
ring. Under våren 2019 öppnar vi den igen, med en mottagningsdag i
veckan.
Stadsmissionshälsan drivs i samarbete med Region Skåne, genom ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP) som sträcker sig fram till och med
2021.
Skåne Stadsmission har under sitt mångåriga arbete med människor i
utsatta livssituationer byggt upp en kunskap och ett förtroende hos de
mest utsatta målgrupperna i samhället, vilket är en förutsättning för att
hälso- och sjukvårdsbehoven hos dessa individer ska bli tillgodosedda.
Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt 4 349 vårdtillfällen.
Vi möter ﬂer ekonomiskt utsatta äldre, men ser också en uppgång i den
yngre åldersgruppen 18–40 år.

Alla besök på mottagningarna sker enligt drop-in-metoden och är kost‐
nadsfria för patienten. En gång i veckan ﬁnns det möjlighet att träffa lä‐
kare på mottagningen.

4 349
Vårdtillfällen
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VÅRA VOLONTÄRER
“SOM VOLONTÄR LÄR JAG MIG NÅGOT OM ATT VARA MÄNNISKA”

VOLONTÄRER GER AV SIN TID
Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet
i Skåne Stadsmissions verksamheter. Det är ett av Stadsmissionens tyd‐
ligaste och viktigaste mervärden.

Volontärerna har bland annat bidragit med:
matlagning
förberedelse och servering av frukost

Närvaron av medmänniskor i de olika verksamheterna skapar förutsätt‐
ning för möten mellan människor vars vägar förmodligen aldrig annars
skulle korsas. Att möta människor, som lever eller levt i en annan kontext
än den jag själv lever i, är en utmärkt grund för att lära sig något om att
vara människa – inte bara om andra utan även om sig själv.

juridisk rådgivning
skapande aktiviteter och läxhjälp
lagerförsäljning
packning av matkassar

Under 2018 har ett 60-tal volontärer varit engagerade i våra olika verk‐
samheter. Flertalet har rekryterats via våra informationsträffar som re‐
gelbundet genomförs. Under 2018 har vi vid tre olika tillfällen arrangerat
informationsträffar.

kläd- och handduksutdelning
klädsortering, tvätt och städning
fotvård

Våra fantastiska volontärer har bidragit med 5 000 timmars arbete under
2018.

5 000

60

Volontärtimmar

Volontärer
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades år 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 dia‐
konal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.
Verksamhetens omfattning 2018:
Café David i Malmö och Kristianstad
Nattjouren i Malmö och Kristianstad
Crossroads
Unga Forum
Stadsmissionshälsan i Malmö, Helsingborg och Kristianstad
Trygga Boende
Sociala företag:
REMAKE
Handtaget
Oblatbageriet
Gåvomottagning
Secondhand-butiker (genom Föreningen Skåne Stadsmission)
Insamling och kommunikation

STYRELSENS ARBETE ÅR 2018
Carina Brorman är ordförande för stiftelsen Skåne Stadsmission.
Under året har 7 protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inget arvode eller andra ersättningar.
Skåne Stadsmission följer, utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) ut‐
arbetat samt Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar så kallat 90-konto. Arbetet i styrelsen drivs enligt FRII:s kvalitets‐
kod. Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under året har vi satsat på en dedikerad verksamhetsutvecklare som arbetat med fond- och stiftelseansökningar koordinerat mot övriga verksamhe‐
ten. Satsningen har resulterat i en märkbar ökning av tilldelade medel och bidrag från stiftelser och övriga organisationer. Även på insamlingssidan ser
vi en positiv trend avseende gåvor från privatpersoner och företag.
Under året har vi blivit tilldelade medel från regeringen för att i ett större projekt arbeta med “unga vuxna i hemlöshet”. Projektet har inneburit att vi har
kunnat bygga vidare på arbete med redan etablerade partners, som därmed har fördjupats, till exempel arbetet med våra värmestugor.
Avslutningsvis, har förutsättningarna för vår nattjourverksamhet i Malmö förändrats och vi har därför tvingats avveckla verksamheten per den 31
december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Fastigheten som Stiftelsen äger i Kvarteret David i Malmö är till försäljning, vilken kommer att genomföras under 2019. Vidare har regeringen beslutat
om en fortsättning av projektet för “unga vuxna i hemlöshet”, vilket betyder att ett andra år kommer att genomföras under 2019, vilket vi inte tidigare
planerat för.

FRAMTIDA UTVECKLING
I den närmaste framtiden kommer vi att ha ett fortsatt fokus på insamling och vår verksamhetsutvecklingsenhet kring fond- och stiftelseansökningar,
och här ökar vi också våra resurser. Vi ser en tydlig tillväxt i föreningens secondhand-verksamhet, vilket ställer högre krav på våra övriga sociala före‐
tag, där investeringsbehovet kommer att ses över.

ÅRETS EKONOMI
De totala intäkterna har ökat till 74,2 mkr (65,4 mkr).
Personalkostnaderna 50,7 mkr (47,5 mkr) ökade till följd av avtalsenliga löneökningar.
Övriga externa kostnader uppgick totalt till 20,4 mkr (16,2 mkr).
Rörelseresultat före avskrivningar är 1,5 mkr (- 0,4 mkr).
Årets resultat är 0,9 mkr (- 1,1 mkr).

INVESTERINGAR/AVSKRIVNINGAR
Årets investeringar uppgår sammantaget till 217 tkr (93 tkr).
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PLACERINGAR OCH LÅN
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 71,7 mkr (62,7 mkr).

PENNINGINSAMLING
Insamling från allmänheten uppgick till 6 980 tkr (4 275 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde 2 372 tkr (166 tkr).

FÖRSÄLJNING
Totalt 2 172 tkr (3 592 tkr).

AVTAL OCH BIDRAG MYNDIGHETER
Intäkter från avtal med Malmö stad, Kristianstads kommun, Europeiska Socialfonden, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne utgjorde 38,7 mkr (34,6
mkr).

BIDRAG OCH GÅVOR FRÅN STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA ORGANISATIONER
Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande, eller vid enstaka tillfällen, lämnat gåvor till verksamheten.
Bidrag och gåvor uppgick till 22,9 mkr (19,5 mkr). En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organisationer som stödjer verksamheten återﬁnns i
bilaga.

GÅVOR FRÅN FÖRETAG
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 1 005 tkr (841 tkr).
Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har ﬂera företag valt att stödja verksam‐
heten med ”naturagåvor”, exempelvis: hjälp med ombyggnad, livsmedel, hyror och annonser med mera. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskat‐
tas till sammanlagt 1 120 tkr (827 tkr).
En förteckning över företag som stödjer verksamheten återﬁnns i not 1.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas
även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls ofﬁciella statistik offentliggjord 2018 uppgick ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” till 83 % (83 %).

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Inom hållbarhetsområdet bygger egentligen en stor del av Stiftelsens verksamhet på att bidra till socialekonomisk och ekologisk hållbarhet, bland an‐
nat genom återbruk, secondhand och minskat matsvinn. Detta kan exempliﬁeras genom våra, sociala företag, vår gåvoinlämning och olika projekt
som har bedrivits under året till exempel med fokus på minskat matsvinn.
Verksamhet har under året präglats av en digitaliseringstrend, med exempel som digital fakturahantering, IP-baserad telefonväxel, nytt Intranät och en
digitaliserad personalhandbok.
Under 2017 arbetades det fram ett antal rutiner och policies som gav ett uppdaterat och systematiskt kvalitets- och ledningssystem. I enlighet med
systemet, arbetar vi kontinuerligt med avvikelser/tillbud på daglig basis och på våra arbetsplatsträffar (APT), som sker åtta gånger per år och enhet.
Där arbetar vi systematiskt med tillämpningen av systemet. Tillämpningen består av ett årshjul i åtta steg som är huvudpunkt på ett möte under året:
1. Skyddsrond – planering
2. Skyddsrond – genomgång av resultat och eventuella åtgärder
3. Kränkande särbehandling
4. Jämställdhetsplan – genomgång
5. Valfritt ämne – efter behov
6. Medarbetarsamtal – genomgång av underlag
7. a) Medarbetarenkät – genomgång av resultat
b) Policydokument – genomgång av aktuella policies
8. Tillbud och Avvikelser – genomgång av aktuell statistik
Till arbetsmiljökommittén (AMK) görs en årlig sammanfattning av samtliga avvikelser inom organisationen.
Stiftelsen Skåne Stadsmission är medlem i Arbetsgivaralliansen sedan 1994 och omfattas därigenom av kollektivavtalet 3501 – Bransch- och löneav‐
tal Vård och Omsorg. Anställda omfattas genom kollektivavtalet av sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, omställningsavtal samt avtal
om tjänstepension.
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GENOMFÖRD VERKSAMHET
CAFÉ DAVID
Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer i Malmö och Kristianstad. Verksamheten utgår från ett helhets‐
perspektiv, vilket är en förutsättning på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena
kläder erbjuder Café David samtalsstöd och aktiviteter.
Café David i Malmö tillhandahåller band annat kostnadsfri frukost. Under år 2018 serverades 31 351 frukostar och 21 459 subventionerade luncher.
Sammantaget mötte verksamheten cirka 160 unika individer per dag. Under året har 2 826 deltagare fått duscha och/eller klädbyten. Vi har vid stor‐
helger i snitt haft 1 387 deltagare per tillfälle. Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00–15.30. Särskilda öppettider gäller vid temadagar och
helgdagar.
Café David i Kristianstad serverade under 2018 7 208 frukostar, 1 987 luncher och 3 020 ﬁkor. Sammantaget mötte verksamheten 33 unika individer
per dag under år 2018. Från och med den 1 september har Café David i Kristianstad öppet alla dagar i veckan vilket också gjorde det möjligt för oss att
hålla öppet röda dagar kring jul och nyår.

NATTJOUREN
Nattjouren är vårt akutboende i Malmö och Kristianstad för människor som lever i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är att erbjuda en
sängplats och tillgodose basbehov som mat, dusch, kläder och skor. Här skapar vi goda relationer som bygger på respekt, trygghet och empati för att
motivera deltagarna till förändring. Deltagarna erbjuds samtalsstöd och uppföljning med kurator. 2018 blev tyvärr sista året vi kunde erbjuda Nattjou‐
ren i Malmö, eftersom Malmö stad ändrade förutsättningarna för upphandlingen.
År 2018 hade vi 7 822 övernattningar på Nattjouren i Malmö. Snittbeläggning per natt var 21,4 deltagare. Antal avvisningar på grund av fullbeläggning
var under året 814 stycken. Boendet har 20 platser som efter godkännande av Malmö stad kan utökas till 25, vilket skedde under hösten. Vi hade öp‐
pet alla nätter under året mellan kl. 19.00–10.00.
Nattjouren i Kristianstad har 12–14 platser och har öppet mellan kl. 20.30–07.00 alla nätter under året. År 2018 hade vi 3 877 övernattningar. Snittbe‐
läggning per natt var 11. Antal avvisningar var 155 under året.

CROSSROADS
Crossroads är vårt råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgo‐
doser deltagarnas basbehov i form av frukost, dusch och tvättmöjligheter, samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter.
Under året har vi haft 18 550 deltagare och serverat lika många frukostar. Vi har haft 962 rådgivande samtal.

TRYGGA BOENDE
Trygga Boende vänder sig till individer över 18 år som lever i hemlöshet och som är i behov av boende i kombination med stöd. Vår största målgrupp
är ensamstående kvinnor och kvinnor med barn.
Trygga Boende består av totalt 30 platser fördelade på gruppboende, enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök samt lägenheter. Vi erbjuder
bland annat stödsamtal, sjukvård och regelbundna aktiviteter.
Trygga Boende har haft 434 stödsamtal under året. Verksamheten har varit behjälplig vid 682 myndighetskontakter och 82 bostadssökningar.

STADSMISSIONSHÄLSAN
Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-och sjukvård för människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsättningar
och behov. Stadsmissionshälsan arbetar för att uppnå en jämlik vård och hälsa, och är ofta en länk mellan patienten och den offentliga vården. Region
Skåne är en samarbetspartner och medﬁnansiär till Stadsmissionshälsan genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap).
Under 2018 har Tandhälsan i Malmö varit under uppbyggnad och kommer under våren 2019 åter starta upp med en mottagningsdag i veckan.
Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt 4 349 vårdtillfällen. Antalet besökare i åldern 51–70 år och uppåt har ökat och vi möter ﬂer ekono‐
miskt utsatta äldre. Vi ser också en uppgång i den yngre åldersgruppen 18–40 år.

UNGA FORUM
Unga Forum är vår verksamhet som vänder sig till barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. I den öppna verk‐
samheten tillgodoses deltagarnas grundläggande behov av till exempel mat och kläder. Här ﬁnns även möjlighet att ta del av läxstöd och familjeträf‐
far. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp.
Antal besök i den öppna verksamheten var under året 4 127 stycken. Vi genomförde 1 092 stödsamtal och ombudsärenden, 848 juridiska rådgivnings‐
tillfällen och serverade 3 669 måltider. Unga Forum har delat ut 17 352 kassar med mat och andra förnödenheter som akut nödstöd.

SOCIALA FÖRETAG
Inom våra Sociala företag står människan och miljön i fokus. Här erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och
meningsfull sysselsättning. Sociala företag består av Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE och Oblatbageriet.
De sociala företagen har under året kunnat erbjuda 68 personer arbetsträning.
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KOMMUNIKATION OCH INSAMLING
Skåne Stadsmissions främsta uppdrag är att varje dag, året runt, möta de människor som söker sig till våra verksamheter. Men i uppdraget ingår ock‐
så att vara röstbärare, påverka samhällsutvecklingen, belysa systemfel och utmana politikerna att agera och förändra det som inte fungerar. Det gör vi
genom att driva opinion – både på egen hand och tillsammans med andra organisationer, inte minst landets övriga stadsmissioner inom Sveriges
Stadsmissioner.
Målet är att stärka varumärket på en allt mer konkurrensutsatt insamlingsmarknad, öka kännedomen och att säkerställa att vår verksamhet har till‐
räckligt med resurser för att bedriva ett långsiktigt och hållbart socialt arbete.
Genom att belysa de sociala utmaningarna vi ser i vårt dagliga arbete, ge personliga porträtt av deltagarna och visa på resultatet av samarbeten med
företag och organisationer och de medel vi samlar in, skapar vi engagemang hos beﬁntliga och potentiella givare. Vi använder alltid så kostnadseffek‐
tiva kommunikationskanaler som möjligt och under året har vi fortsatt att utveckla vår digitala kommunikation.
För insamlingen är insamlingsbrev, digitala nyhetsbrev, telemarketing samt upprop och insamlingsaktiviteter i sociala medier effektiva kanaler. Vi har
med gott resultat fortsatt fokusera på att öka antalet privata givare och även bland företag ökar intresset för att på olika sätt stödja vår verksamhet.
De främsta bidragsgivarna till Skåne Stadsmission är Svenska kyrkan och Postkodlotteriet.
Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Som medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) följer vi
FRII:s regelverk för insamling.

VOLONTÄRER
Under 2018 har ett 60-tal volontärer varit engagerade i våra olika verksamheter och tillsammans bidragit med 5 000 timmars arbete. Flertalet har re‐
kryterats via våra informationsträffar, som regelbundet genomförs under året. Under 2018 har vi genomfört informationsträffar vid tre olika tillfällen.
Tack vare volontärerna har vi, förutom att de ger en guldkant i våra verksamheter, bland annat kunnat erbjuda våra deltagare fotvård, matlagning, juri‐
disk rådgivning och skapande aktiviteter.

ADMINISTRATION
Den administrativa avdelningen på Skåne Stadsmission består av stödfunktioner för ekonomi, HR, lön, IT/telefoni samt allmänna administrativa ar‐
betsuppgifter. Administrationen svarar för Skåne Stadsmissions gemensamma åtaganden gällande myndighets- och branschkontakter och
internkontroll.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls ofﬁciella statistik offentliggjord år 2018 uppgick insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäk‐
ter 2017 till 18 % (15 %).
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

2018

2017

2016

2015

2014

74 158

65 410

62 489

62 667

53 470

860

-1 093

1 147

6 208

977

38 980

27 335

24 275

23 582

21 298

93

83

78

78

72

Grundkapital

Fritt Eget
kapital

Summa

2 000 000

6 353 058

8 353 058

860 215

860 215

7 213 273

9 213 273

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2 000 000

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
Disposition
Från föregående år balanserat resultat

6 353 058

Årets vinst/förlust

860 215

Medel till förfogande

7 213 273

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

7 213 273
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RESULTATRÄKNING
Not

2018

2017

Verksamhetsintäkter

1

71 712 508

62 741 510

Övriga intäkter

1

2 446 134

2 668 133

74 158 642

65 409 643

STIFTELSENS INTÄKTER
Summa intäkter

STIFTELSENS KOSTNADER
Direkta kostnader

-1 584 557

-2 079 948

Övriga externa kostnader

2 -20 356 742

-16 166 579

Personalkostnader

3 -50 683 965

-47 493 431

-667 009

-734 695

0

-8 000

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

-73 292 272 -66 482 653

Rörelseresultat

866 370

Resultat från ﬁnansiella investeringar

-1 073 010

4

Övriga ränteintäkter och liknande poster

34 059

16 548

Övriga räntekostnader och liknande poster

-40 214

-36 854

-6 154

-20 306

Resultat efter ﬁnansiella poster

860 215

-1 093 316

Årets resultat

860 215

-1 093 316

Summa resultat från ﬁnansiella investeringar
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BALANSRÄKNING
Not

2018-12-31

2017-12-31

5
6
7

3 411 476
2 226 724
346 890
5 985 090

3 460 677
2 549 809
438 527
6 449 013

0
0

0
0

5 985 090

6 449 012

42 654
2 682 346
344 003
211 244
1 779 058
5 059 305

40 000
4 215 285
467 808
164 452
2 130 996
7 018 541

3 748 892
24 186 224

1 520 392
12 347 260

Summa kortfristiga placeringar

27 935 116

13 867 652

Summa omsättningstillgångar

32 994 421

20 886 193

Summa tillgångar

38 979 511

27 335 205

Eget kapital
Grundkapital

2 000 000

2 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

6 353 058
860 215
9 213 273

7 446 373
-1 093 315
8 353 058

2 700 000
2 700 000

2 700 000
2 700 000

3 973 741
0
6 700 244
16 392 253
27 066 238

2 468 841
331 252
858 130
12 623 924
16 282 147

38 979 511

27 335 205

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Ombyggnader
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Bostadsrättsförening
Summa ﬁnansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran leverantörer
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

8

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skulder
Långfristiga skulder
Lån
Summa Långfristiga skulder

10-11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld Föreningen Skåne Stadsmission
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12
13

Summa eget kapital och skulder
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning (K3) och följer Fri‐
villigorganisationernas insamlingsråds (FRII) och stiftelsen för insamlingskontrolls (SIK) riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VÄRDERING AV VÄRDEPAPPER
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt lägsta värdets princip. Långfristi‐
ga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö‐
ras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida eko‐
nomiska fördelar, 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 systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fast‐
ställs, 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:

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.
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NOT 1 – VERKSAMHETSINTÄKTER
2018

2017

560 195

568 851

Penninginsamling
Kollekter
Stiftskollekter

271

56 260

52 500

104 617

Privatpersoner

3 995 082

3 352 419

Testamenten

2 371 518

166 398

Syföreningar

Minnesgåvor
Summa insamling

0

26 150

6 979 566

4 274 695

1 850 083

2 849 248

7 188

261 776

Försäljning
Försäljning Butik och Café
Catering
Övrig försäljning
Summa försäljning

314 461

480 647

2 171 732

3 591 671

5 186 000

5 185 836

6 450

15 420

Avtalsintäkter myndigheter
Region
Arbetsförmedlingen
ESF

1 513 263

3 014 569

20 540 080

20 177 344

Bidrag från myndigheter

11 404 484

6 185 833

Summa

38 650 277 34 579 002

Kommuner

Bidrag organisationer
Stiftelser

10 633 898

8 101 913

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

3 643 155

2 938 636

Svenska Kyrkan

8 532 000

8 308 000

97 156

106 975

Övriga organisationer
Summa

22 906 209 19 455 524

Bidrag från företag
Företag

1 004 724

Summa verksamhetsintäkter

840 618

71 712 508 62 741 510

Övriga intäkter
Bidrag personal

2 445 209

Vinst avyttring av anläggningstillgångar
Övriga ersättningar
Summa övriga intäkter
Totala intäkter

2 615 903

902

0

23

52 230

2 446 134

2 668 133

74 158 642 65 409 643

NOT 2 – ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR
TILL REVISORER
Revisionsuppdrag PWC
Övriga uppdrag PWC
Summa
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2018

2017

197 499

131 000

0

18 992

197 499

149 992

NOT 3 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID
2018

2017

Kvinnor

67

59

Män

26

24

Totalt för stiftelsen

93

83

0

0

33 723 505

32 670 748

930 000

910 720

Löner och ersättningar
Styrelse
Lön och ersättning anställda
Direktor
Summa

34 653 505 33 581 468

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse

0

0

2 963 914

2 714 375

323 999

319 049

Totala sociala avgifter

10 953 676

10 248 181

Summa

14 241 589 13 281 605

Summa Personalkostnader

48 895 094 46 863 073

Pensionskostnader för anställda
Direktor

NOT 4 – RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter
Utdelning värdepapper
Vinst vid avyttring värdepapper
Räntekostnader
Summa ﬁnansnetto

2018

2017

0

91

34 059

16 457

0

0

-40 214

– 36 854

-6 154

-20 306

2018

2017

3 809 180

3 809 180

0

0

3 809 180

3 809 180

-348 504

-299 303

-49 200

-49 200

NOT 5 – BYGGNADER OCH MARK
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-397 704

-348 503

Utgående planenligt restvärde

3 411 476

3 460 677

Taxeringsvärde för fastigheter

0

0
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NOT 6 – OMBYGGNAD
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2018

2017

8 794 971

8 742 752

88 540

52 219

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 883 511

8 794 971

Ingående ackumulerade avskrivningar

-6 245 162

-5 856 754

Årets avskrivningar

-411 624

-388 408

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 656 786

-6 245 162

Utgående planenligt restvärde

2 226 725

2 549 809

2018

2017

5 184 010

5 143 352

128 645

40 658

NOT 7 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Årets försäljning

-203 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 109 655

5 184 010

Ingående avskrivningar

-4 745 483

-4 448 397

188 903

0

Årets försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-206 185

-297 086

-4 762 765

-4 745 483

346 890

438 527

NOT 8 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR
2018

2017

42 654

40 000

2 682 346

4 215 285

0

0

Skattefordran

544 016

467 808

Övriga fordringar

211 244

164 452

Fordran leverantör
Kundfordringar
Osäkra fordringar

Förutbetalda lokalhyror
Periodiserade gåvor
Övriga interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar
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1 120 523

789 334

30 000

301 978

628 536

1 039 684

5 259 319

7 018 541

NOT 9 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2018

2017

Aktier och andelar anskaffningsvärde

1 952 840

401 889

Fonder anskaffningsvärde

1 796 052

1 118 503

Summa anskaffningsvärde

3 748 892

1 520 392

Aktier marknadsvärde

1 891 527

509 934

Fonder marknadsvärde

2 187 069

1 651 611

Summa marknadsvärde

4 078 596

2 161 545

2018

2017

NOT 10 – LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Lån SE Banken

2 700 000

2 700 000

Summa

2 700 000

2 700 000

2018

2017

2 700 000

2 700 000

NOT 11 – STÄLLDA SÄKERHETER
SE Banken Fastighetsinteckningar

NOT 12 – ÖVRIGA SKULDER
Personalens källskatt
Moms

2018

2017

796 197

678 238

210 289

179 892

Skuld Kammarkollegiet

5 693 758

0

Summa

6 700 244

858 130
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NOT 13 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2018
Upplupna löner

2017

465 574

125 807

1 615 881

1 945 660

Upplupna sociala avgifter

968 024

826 026

Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld

653 993

649 133

Löneskatt pensionskostnader

776 076

1 275 560

Periodiserade gåvor

6 313 000

6 651 071

Övriga interimsskulder

4 991 091

1 147 149

608 616

3 518

Upplupna semesterlöner

Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter
Summa

16 392 255 12 623 924

NOT 14 – BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
2018

2017

Disposition
Från föregående år balanserat resultat

6 353 058

7 446 373

860 215

-1 093 315

Medel till förfogande

7 213 273

6 353 058

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

7 213 273

6 353 058

Årets vinst/förlust
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GÅVOR OCH BIDRAG UNDER 2018
Vi vill tacka våra värdefulla samarbetspartners som valt att stödja oss under 2018. Tillsammans arbetar vi för ett medmänskligt Skåne.

FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER
Augerums kyrkliga syförening
Caritasbröderna
De gamles vänner
HSB Malmö
HSB Skåne
Juridikcentrum
Kristianstad-Hammarhus Rotary
Lions Club Reng
Lions Club Tollarp
Lions Club Wä
Odd Fellow logen 123 S:t Knut
Svenska Postkodlotteriet
Rotaract Kristianstad
Rotary Kristianstad
Sallerups kyrkliga syförening
SPL Välfärdsinrättningar (Provinsiallogen)
S:t Johanneslogen S:t Christopher
Zonta Club 1 Malmö
Åsenhöga kyrkliga arbetskrets

STIFTELSER OCH FONDER
Allmänna Arvsfonden
Carl Jönssons Understödsstiftelse
Direktör Albert Påhlssons stiftelse
Einar Hansens Allhems stiftelse
Eric och Anna-Stina Wingårdhs stiftelse
Ernst Kruses donationsfond
Ester Ohlssons stiftelse
Europeiska Socialfonden, ESF
Jerringfonden
Johanniterorden
Johanniterhjälpen
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Magnus Bergvalls stiftelse
Malmö Kommunstiftelse
Minnesfonden för Äldre i Malmö
Prins Carl Gustafs stiftelse
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas
minnesfond
Skebostiftelsen
Sodalitium Majus Lundense
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen 1826
Stiftelsen Björkholtz fond för gamla och sjuka i
Trelleborg

Wahlbergska stiftelsen
Wilhelm och Martina Lundgrens Understöds‐
fond
Åhlénstiftelsen
Åke Wibergs Stiftelse

SVENSKA KYRKAN
Lunds stift
Svenska kyrkan i Helsingborg
Svenska kyrkan i Malmö
Församlingar i Lunds stift

MYNDIGHETER
Arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstads
kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Mal‐
mö stad
Folkhälsomyndigheten
Kulturdepartementet
Länsstyrelsen Skåne län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles‐
frågor (MUCF)

FÖRETAG
Alfdex AB
AP Måleri AB
Apelöga AB
Atrium Ljungberg AB
Bel Nordic AB
Blå Båten
Bravida Sverige AB, EL i Malmö
Bravida Sverige AB, VS i Malmö
Bysted AB
Caldic Sweden AB
CDON AB
Chalmersfastigheter AB
Chefs Culinar AB
City Gross AB
Claes Mark&Park AB
Convini Sverige AB
COWI AB
C4 Energi AB
Dahlsjö Livs AB
Danone AB
Din Bil Syd AB
Duni AB
E.on
Egmont Publishing AB
Erik Olsson Fastighetsförmedling AB
Fastighetsbyrån
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Ferrero Scandinavia AB
Förvaltnings AB Stadsbostäder
Grand Hotell i Lund
Guldkanalen
ICA Maxi
IKEA
Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare
AB
Juristbyrån Divinius AB
KAN
Konditori Katarina
Lifra Fastigheter i Malmö AB
Lilla Vilda Teatern
Lindvalls Chark AB
Lush Sweden AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Opera och Musikteater
Martin & Servera AB
mat.se
Media Impact Nordic AB
MKB Fastighets AB
MSD Sverige AB
Nordic Drugs AB
Orkla Foods Sverige AB
ReﬁnedWiki AB
Resultify i Sverige AB
SecureLink Sweden AB
Serneke Group AB
Servicekuben AB
Setterwalls Advokatbyrå AB
Skurups Fläsk & Co
Skånemejerier AB
Slagthuset MMX
Sparbanken Syd
Staffan Danielsson Fastighetsförvaltning
Stena Fastigheter Malmö AB
Strossle AB
Subway Subs of Sweden AB
Svensk Cater AB
Svensk Civilekonomi AB
Sydsvenska Dagbladet AB
Thellmark+
Tosteberga Byggkonsulter AB
Trianon AB
Ugglarps AB
Ulf Adamsson Kommunikation AB
VetidA
Victoria Park AB
White arkitekter AB
Willhelm Malmö AB
Åhléns AB

STYRELSE

CARINA BRORMAN,
STYRELSEORDFÖRANDE

BJÖRN BERGMAN, VICE
ORDFÖRANDE

CLAES BLOCK

KERSTIN ENGLE

Claes har arbetat som ombuds‐
man i Svenska Lant-arbetarför‐
bundet och i Svenska Kommunal‐
arbetarförbundet. Han är ledamot
i kyrkofullmäktige i Malmö och
ordförande i kyrkorådet i Malmö.

Kerstin var riksdagsledamot mel‐
lan 2002–2014 och arbetade
dessförinnan under 25 år på För‐
säkringskassan i Ängelholm. Hon
är Lunds stiftsstyrelses andra vice
ordförande sedan 2013.

Carina valdes till stiftelsens ordfö‐
rande 2016. Hon driver egen verk‐
samhet inom förändringsledar‐
skap, strategisk PR och varumär‐
kesutveckling. Carina har en bak‐
grund med ledande befattningar
från Malmö Opera, SVT, Eon Nor‐
dic och Saab Group. Är ordföran‐
de i Stim, Orionteatern och leda‐
mot i Svenska Filminstitutet.

Björn är VD för branschorganisa‐
tionen Svenska Stadskärnor och
har tidigare varit bland annat Nä‐
ringslivsdirektör i Malmö stad.
Han är civilekonom med mark‐
nadsföring som inriktning och är
verksam i ﬂera lokala och regiona‐
la styrelser inom näringsliv, event
och besöksnäring.

HENRIK HAMMAR

ELISABETH KULLENBERG

STEFAN SKOOG

MIKAEL YNGHED

Henrik har tidigare arbetat som
regionråd i Region Skåne och som
landstingsråd i Kristianstads läns
landsting. Han är aktiv i kommun‐
fullmäktige i Örkelljunga och i Eu‐
roparådet, CLRAE, i Strasbourg.

Elisabeth är barnläkare och leda‐
mot i kyrkofullmäktige i Ängel‐
holms församling och ordförande
för kyrkorådet. Hon är invald i
stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen
och kyrkomötet. Elisabeth är ock‐
så kommunfullmäktiges ordföran‐
de i Ängelholm, ledamot i region‐
fullmäktige och ledamot i Hälsooch sjukvårdsnämnden i Region
Skåne.

Stefan är ekonomichef på Lunds
stift samt kapitalförvaltare för den
kyrkliga stiftelsen Sodalitium Ma‐
jus Lundense. Han är civilekonom
med ett förﬂutet som ekonomi‐
chef på UBD Cleantech AB och
Wayﬁnder Systems AB.

Mikael arbetar som försam‐
lingspedagog i Fosie församling.
Han är även ledamot i kyrkofull‐
mäktige i Malmö och har tidigare
suttit i kyrkorådet i Malmö. Mikael
har tidigare arbetat som inköpare.
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Malmö 2019-04-26

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Claes Block

Kerstin Engle

Henrik Hammar

Elisabeth Kullenberg

Stefan Skoog

Mikael Ynghed

Marie Hendra
Tillförordnad direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-29
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Skåne Stadsmission, org.nr 846004-8716

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2018.
Enligt vår 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 2018 och av dess ﬁnansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetis‐
ka ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Med annan informationen syftar vi till sida 1 – 17 i årsredovisningen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identiﬁeras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktig‐
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansva‐
rar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe‐
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort‐
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig des‐
sa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker‐
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan ﬁnns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli‐
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identiﬁerar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det ﬁnns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det ﬁnns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modiﬁera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
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utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identiﬁerat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2018.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för‐
hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun‐
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det ﬁnns
skäl för entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäc‐
ka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs ba‐
seras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områ‐
den och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Malmö den 29 april 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Maria Danckler
Auktoriserad revisor
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LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET PÅ

WWW.SKANESTADSMISSION.SE

BYSTED
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