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ANTAL ÖVERNATTNINGAR

INSAMLING

7%
nsamling från allmänheten
27% • Iuppgick
till 8 141 000 kronor.
• G åvor från företag uppgick
till 2 252 000 kronor.
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NÄR DET ÄR SOM VÄRST
BEHÖVS VI SOM MEST
Måste vi stänga? Hur många gånger har vi inte ställt oss den frågan
när vi samlats för att diskutera det allvarliga läget. Kan vi hålla
avstånd? Kan vi erbjuda våra besökare en trygg plats utan att
riskera att sprida smitta i samhället?
Varje möte har slutat i samma enighet: vi måste hålla i. Ställa
om och hålla ut. För våra besökare har inte oroat sig över risken
att bli sjuka, de har oroat sig för att inte ha någonstans att ta vägen.
”Om ni stänger vet jag inte hur mitt liv ska fungera.” De orden,
från en av våra många besökare på Café David, har ständigt
funnits i våra tankar.
Samtidigt har vi haft våra medarbetares säkerhet och hälsa
att ta hänsyn till. Hur ser vi till att inte utsätta anställda och
volontärer för risker? Hur upprätthåller vi en god arbetsmiljö och
säkerställer att medarbetare kan vara hemma vid minsta symtom?
Hur kan vi vara flexibla, tänka nytt, och samtidigt erbjuda den
trygghet och förutsägbarhet som socialt arbete kräver?
Det har inte varit lätt, men när jag tittar tillbaka på 2020 är det
med en enorm stolthet. När stora delar av samhället stängde
ner stod vi kvar och välkomnade de människor som annars inte
hade någonstans att gå. Vi fokuserade på akuta behov som mat,
kläder och livsviktig information. Vi tog precis den samhällsviktiga
roll som idéburen sektor är så bra på. Vi kunde sprida information
om pandemin till målgrupper som myndigheter har väldigt svårt
att nå, svara på frågor och hantera oro och osäkerhet. För det är

”När stora delar av samhället
stängde ner stod vi kvar och
välkomnade de människor som
annars inte hade någonstans att gå.”
just den pusselbit vi ska vara, den som binder samman och gör
samhällsbilden hel. Men vi klarar det inte på egen hand. Vi behöver
rimliga förutsättningar för en långsiktig finansiering, och ett
offentligt samhälle som tar sitt ansvar. Vi behöver företag som
kliver in och är redo att samverka för en hållbar framtid och vi
behöver engagerade privatpersoner som kan stötta både med
tid och pengar. Får vi det kan vi utföra stordåd, det har 2020
gjort mig alldeles övertygad om!
Lena Wetterskog Sjöstedt
direktor
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2020 I KORTHET

JANUARI

FEBRUARI

Hurra! Vi fick Skånska Gastronomipriset
i kategorin Årets Skånska Mångfald 2019.
Motivering: ”För att ha skapat en bank där
insatserna förräntas i omtanke och medmänsklighet. Där utanförskapet blir ett
innanförskap och där tonvis med matkärlek
varje vecka bidrar till ett öppnare och mer
hoppfullt Skåne.”

OKTOBER
På Internationella Fattigdomsdagen, den 17 oktober, släpptes
Sveriges Stadsmissioners årliga
Fattigdomsrapport. Tema: konsekvenserna av pandemin.

MARS

Ny veterinär. Katarina Sandelin tar emot hundar, katter
och smådjur på Café David i
Kristianstad när situationen
tillåter. Med anpassning kunde
Katarina fortsätta sitt arbete
under pandemin.

Mat är mer än näring. På
Café David skapas gemenskap på många sätt, här i en
nystartad matlagningsgrupp
som tyvärr fick pausas när
pandemin kom.

SEPTEMBER

AUGUSTI

Håll avståndet. Under hösten arbetade vi hela tiden med att anpassa
och säkra våra mötesplatser. Vi hade
tät kontakt med Smittskydd Skåne.
Fortsatt fokus på akuta behov som
mat, kläder och omvårdnad.

Sommarminnen. Som så
många andra passade vi
på att ”hemestra” denna
sommar.

COVID-19: Vi gör vårt
yttersta för att kunna
hjälpa samhällets mest
utsatta under pandemin.
I mars gick vi in i akutläge,
med fokus på basbehov.

JULI
Sol, bad och idrott på
årets coronaanpassade
familjeläger. Väldigt uppskattat!

NOVEMBER
Nytt samarbete. Den 22 oktober kunde vi äntligen
berätta att Malmö FF valt Skåne Stadsmission som
”MFF stödjer” 2021– 2022. Ambassadörerna Anders
Christiansen och Cornelia Lindgren var på besök
och vi höll en inspirationsfrukost om samarbete
för en bättre stad.
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Ny butik. Vi öppnar Stadsmissionen Second hand i
Kristianstad till många
kunders glädje.

Bakom statistiken. Det är viktigt
att människor inte göms bakom
positiv statistik. I samband med
Malmö stads årliga hemlöshetskartläggning flaggade vi för vår oro
över att den verklighet vi ser skiljer
sig från den kommunen presenterar.

APRIL
Vi möter stor oro från
besökare som var rädda
att vi skulle tvingas stänga.
Mannen på bilden har inget
med texten att göra.

MFF ställer upp. Personal från
Malmös stora fotbollsklubb
hjälpte till där de kunde. Vd
Niclas Carlnén packade mat
kassar till behövande.

Hjälp att handla. I samarbete med det kommunala
bostadsbolaget MKB hjälpte
vi under april till september
hyresgäster i riskgrupper
att göra sina matinköp.

JUNI
För vi har tagit studenten!
Ett litet firande för några
elever som vi följt under åren.

Hemkörning. Med hjälp
av volontärer kör eller
cyklar vi hem matkassar
till familjer som har liten
eller ingen inkomst.

MAJ

Nu börjar en lång sommar.
Många givare bidrog till vår
sommarkampanj. Tack!

När allt är osäkert är det skönt att
sticka fingrarna i jorden och se att
det växer och frodas som vanligt på
Kreativa verkstaden.

Pluggstuga. Studiehjälp från volontärer, samt gratis frukost och lunch,
till gymnasieelever som tvingas studera hemma men saknar förutsättningar. Samarbete med ABF Malmö.

DECEMBER
Nu är det jul. Igen. ”Vi tvångsmatas med en
bild av att allting är så jävla lyckligt på julen.
Då blir det extra jobbigt när det inte är det.”
Johan T Karlsson – med artistnamnet Familjen
– spelade in en julklassiker till vår julkampanj.

Värmestugorna öppnar. En
stol, en drickaback som pall, och
medmänsklig värme. Vi driver
värmestugorna tillsammans med
flera organisationer i samverkan
med Malmö stad.

Pandemianpassad julverkstad. Tomtefar och
tomtemor kom på besök för att se till så att alla
barn fick sina klappar – och det fick de så klart.
Med hjälp av givare och volontärer delade vi ut
fler än någonsin!
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SKÅNE STADSMISSION
REDO ATT MÖTA SAMHÄLLETS UTMANINGAR
Skåne Stadsmission har över hundra års erfarenhet av socialt
arbete med och för människor i hemlöshet och fattigdom. Vi står
starka i en kris, och vi fyller både akuta och långsiktiga behov.

Corona
ETT DYGN PÅ SKÅNE STADSMISSION

11.00

08.00

PLATS: GÅVOINLÄ
MNINGEN I MAL
MÖ &
KRISTIANSTAD Sy
ssel

sättning. Möj
träning i våra
lighet till arbe
sociala företa
ts
g. Med skärpt
rutiner och oc
a hygien
h stora avstån
d har vi kunn
igång verksa
at hålla
mheten även
under pandem
in.

PLATS: CAFÉ DAVID I MALMÖ & KRISTIANSTAD

Frukostservering med stöd och gemenskap. Under
pandemin har vi minskat antalet platser och fått
fokusera på akuta behov som mat och kläder, och även
erbjudit matpåsar att ta hem. Vi lyckades hålla öppet
alla dagar under 2020, trots ett mycket ansträngt läge.

PLATS: CROSSROADS I MALMÖ

Frukost och rådgivning för EU-migranter.
Sjuksköterska på plats. Information om
coronaviruset och samhällets restriktioner.
Anpassning i lokalerna för att minska
smittrisken.

09.00
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PLATS: STADSMISSIONSHÄLSAN I MALMÖ,
KRISTIANSTAD & HELSINGBORG Omvårdnad.

Träffa sjuksköterskor, läkare eller tandläkare.
Regelbunden kontakt och gott samarbete
med Smittskydd Skåne för att minska
smittrisken i hela organisationen.

14.00

EN ANDRA CHANS Till oss är alla
välkomna. Vi vet att människor
kan göra fel och behöva börja om.
EGENMAKT OCH KUNSKAP
Att känna till sina rättigheter
är makt. Vi håller utbildningar
och ger stöd.
SYSSELSÄTTNING Alla
behöver något att göra.
Vi har kreativ verkstad och
möjlighet till arbetsträning.
LEK Hos oss får
barn vara barn.
GEMENSKAP Hos oss finns
alltid någon att prata med.
Någon som saknar dig om
du inte dyker upp.

TAK ÖVER HUVUDET Under
vintern öppnar vi värmestuga.
I Kristianstad finns Nattjouren
med sängplatser.
HYGIEN OCH KLÄDER Här
finns möjlighet att ta en dusch
och byta till rena kläder.
MAT I MAGEN Frukost,
lunch och middag. Ingen ska
behöva gå hungrig från oss.
RÅDGIVNING OCH
MYNDIGHETSSTÖD Vi har
jurister och socionomer som
hjälper till med praktiska frågor.
HÄLSA Här finns
sjuksköterskor, läkare
och tandläkare.

PLATS: TRYGGA BOENDE MALMÖ

Stödboende med fokus på kvinnor.
Information om pandemin till
boende, stöd i den isolering som
coronarestriktionerna innebar.

19.00

16.00

PLATS: SECOND HAND I MALMÖ Hållbar konsumtion
och återbruk. Periodvis minskade öppettider
och anpassning enligt branschens riktlinjer för
att minska smittspridningen. Under en period
korttidspermitterades personalen.

18.00
PLATS: UNGA FORUM MALMÖ

Gemenskap för ungdomar och familjer,
med stöd och rådgivning. Matkassar
till barnfamiljer och unga, där vi även
erbjöd hemkörning. Vi flyttade våra
familje- och ungdomsträffar utomhus,
ordnade pluggstuga och hade rådgivning digitalt eller per telefon.

21.00

PLATS: NATTJOUREN KRISTIANSTAD Sovplats
för akut hemlösa. Ökad städning och hygien,
och större avstånd. I samråd med Smittskydd
Skåne kunde vi hålla öppet trots pandemins
utmaningar.

23.00
PLATS: VÄRMESTUGORNA MALMÖ En varm

plats att vila på, med tak över huvudet, som
drivs tillsammans med andra organisationer.
Färre platser, utökad hygien och städning.
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HEMLÖSHET

PLÖTSLIGT STÄNGDES
MÅNGA DÖRRAR

Coronapandemin drabbar redan utsatta människor hårt, det har blivit smärtsamt tydligt i våra
verksamheter. Ökad utsatthet, fattigdom och ensamhet är konsekvenser av isolering och en
ännu tuffare arbetsmarknad.
Till Skåne Stadsmissions Café David i Malmö och Kristianstad
kommer människor för att få i sig en rejäl frukost, och för att
hitta gemenskap och rutiner i en tuff vardag. Här finns också
information om det senaste gällande pandemin, och möjlighet
att tvätta sig och rådgöra med sjuksköterska om man känner
sig krasslig.
– I det krisläge som infann sig fokuserade vi på att fortsätta
hålla dessa öppna mötesplatser igång. Vi vet att människor är
beroende av oss för basbehov som mat och kläder, och jag är
oerhört stolt över vår personal som genom att ställa om och hålla
ut har lyckats så otroligt bra, säger Lena Wetterskog Sjöstedt,
direktor på Skåne Stadsmission.
Många andra organisationer såg sig tvungna att stänga, och
det var något vi märkte.
– En hel del av våra besökare lägger upp dagarna utifrån de
aktiviteter som olika organisationer arrangerar. När de stängde
hade de inget socialt sammanhang, ingenstans att vända sig,
säger Ingrid Foschi, platsansvarig på Café David i Malmö.
En av stammisarna, Mats, berättar att han kommit hit nästan
varje dag sedan han blev hemlös under en period.
– Det som hände mig kan drabba vem som helst, säger han.

Mats jobbade som målare och fastighetsskötare och bodde ihop
med en tjej, men när hon sparkade ut honom, blev det i kombination med att hans mamma nyligen hade dött, för mycket.
– Jag hamnade på psyket och när jag kom ut hade jag ingenstans att bo. Jag bodde i ett tält i ett år. Utan Café David tror
jag inte att jag hade levt i dag, det räddade livet på mig och
hjälpte mig att komma på fötter, berättar han.
I dag har Mats fått ordning på livet, men han fortsätter att
komma till Café David. Att ha ett nätverk är viktigt, inte minst
under pandemin. Någon som frågar hur du mår, och ser till att
du får i dig mat.
– Äldre besökare som har ett boende berättar att de inte
hade klarat sin ekonomi om de inte kunde äta frukost här.
Pengarna räcker inte. Då blir frukosten här extra viktig. Gröt,
mackor, ägg och kaffe blir en bra start på dagen, säger Ingrid
Foschi.
En av de yngre besökarna, Awil, berättar att han och hans
kompisar brukar komma ungefär två gånger i veckan för att äta
frukost och ta en dusch. Det kan de inte göra någon annanstans.
– Frukosten är viktig, utan den får man ingen energi, säger han.

FRUKOST 2020:
Crossroads

23 010
7 310
30 171
60 491
Café David Kristianstad

Café David Malmö

Totalt

8
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Dusch & klädbyten

8 655
Besök Kreativa
verkstaden

3 880

”Förra året kunde vi få ihop
400 kronor under en dag.
Nu får vi knappt ihop hälften.”
Claudia och Nicolae från Rumänien kommer till
vårt stödcenter Crossroads varje morgon för att
äta frukost och få information om utvecklingen i
coronatider. I pandemins inledande fas åkte
många EU-migranter hem, av rädsla för att annars
bli fast utomlands och inte kunna återvända till
familjen. Senare märkte personalen på Crossroads
att många återkom. Situationen i Rumänien blev
helt enkelt så svår att osäkerheten och utsattheten
på gatorna i Sverige ändå blev det bästa alternativet.
Trots svårigheten i att få ihop tillräckligt mycket
pengar för familjen att leva på.

STATISTIK CROSSROADS 2020
Besök

32% kvinnor

23 010
Dusch & klädbyte

68% män
Möjlighet att tvätta kläder

Rådgivningstillfällen

4 380 2 920 400

UNGA I UTSATTHET

”Jag har vänt på dygnet.
Kan inte sova och får ingen
ordning på studierna.”
Kille, 17 år

När gymnasieskolorna ställde om till distans
undervisning drabbades många av de ungdomar
som vi möter i våra verksamheter hårt. Trångbodd
het gör det omöjligt att få studiero, begränsad
eller ingen tillgång till internet ställer också till
problem.
– Många får inte tillräckligt att äta när de inte
äter lunch i skolan. Deras förutsättningar för självstudier är inte särskilt bra helt enkelt. Dessutom
möter vi en hel del unga som mår psykiskt dåligt,
och som berättar att de mår ännu sämre av att
bara sitta hemma, säger Liv Palm, enhetschef
Unga Forum, där vi öppnat upp för extra läxhjälp.
Under våren öppnade vi också en volontärdriven
pluggstuga i samarbete med ABF.

STATISTIK UNGA FORUM 2020
Besök i ungdomsgrupper
och familjeträffar

3 091

Läxhjälp, antal tillfällen

203
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HEMLÖSHET

EN PLATS FÖR VILA
OCH TRYGGHET
Till Nattjouren i Kristianstad kommer människor i olika åldrar
och med olika bakgrund. Här är alla välkomna.

– Deltagarna tycker att det viktigaste är att man får mat, varmt
och gott kaffe och ombyte på kvällen. De flesta är återkommande,
så man lär känna varandra ganska så bra, säger Mikael, som började
jobba här under våren.
I samråd med Smittskydd Skåne och kommunen har Nattjouren
kunnat hålla öppet trots rådande pandemi. Här finns möjlighet att
sköta hygienen, och sängarna står på bra avstånd från varandra.
Samtalen rör sig ofta om vad man varit med om under dagen.
Detta speciella år har det naturligtvis blivit mycket prat om viruset.
Men här finns också plats för avslappning, att glömma oron. Med
två gitarrer händer det att det blir musik.
– Vissa kvällar utvecklas det till och med till allsång, berättar
Mikael.
Han hoppas bidra med någon sorts normalitet i en extrem
situation och ett socialt umgänge utan krav och press.

– Många sover oroligt, men för det mesta är det lugnt på natten,
säger han.
Ibland frustrerar det Mikael att en sovplats är allt samhället
kan hjälpa besökarna med.
– Visst tackar en del nej, men de flesta vi möter vill ha mer hjälp
av något slag. Det ska egentligen inte behövas en nattjour, men
samtidigt är det fantastiskt att vi finns. Det är inte alla kommuner
som ens har en nattjour.
2020 ingick Skåne Stadsmission och Kristianstads kommun ett
idéburet offentligt partnerskap för att på så sätt tydliggöra det
långvariga samarbete vi har, både kring Nattjouren och Café David.
– Det är vi väldigt glada över, säger Karin Arndt, enhetschef
Skåne Stadsmission Kristianstad.

FAKTA NATTJOUREN I KRISTIANSTAD 2020
Övernattningar

3 308
10
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22% kvinnor

78% män

35,5% 19,3%
40– 49 år

60+

HÄLSA

STADSMISSIONSHÄLSAN MÖTER
MÄNNISKOR SOM INGEN ANNAN NÅR
Med fyra hälso- och sjukvårdsmottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg möter
vi människor i stor utsatthet. Genom tät kontakt med Smittskydd Skåne har Stadsmissions
hälsan både kunnat fortsätta hålla öppet på ett tryggt sätt och vara ett stöd för hela
organisationen i frågor om smittskydd och hälsa.
– Skåne Stadsmission är en fundamentalt viktig organisation som
bidrar till att människor i utsatta situationer inte hamnar i ett ännu
värre läge under denna pandemi, säger biträdande smittskyddsläkare
Marianne Alanko Blomé.
Stadsmissionshälsans mottagningar, med drop in hos sjuksköterskor och möjlighet att träffa läkare och tandläkare, drivs genom ett
idéburet offentligt partnerskap med Region Skåne. Genom tät kontakt
med Smittskydd Skåne håller vi oss väl uppdaterade om läget och rådgör om hur situationen bäst hanteras.
– Genom att begränsa antalet besökare i lokalerna, utöka städningen
och ha stort fokus på handhygien och avstånd är vår bedömning att
Stadsmissionen, som läget är just nu, kan hålla sina mötesplatser
öppna. Genom mötesplatserna ger man stöd och hjälp och når ut
med information om covid-19 till en målgrupp som annars kan vara
svår att nå. Personalen kan också hjälpa personer med misstänkta
coronasymtom att få vård, säger Marianne Alanko Blomé.

STATISTIK HÄLSAN 2020
Besök

3 676

Antal individer

656

Patienter hos
tandläkaren

Fotvård

97 66% 94
av besöken hos tandläkaren
gällde utdragning av tand

par fötter
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PSYKISK OHÄLSA

ATT LEVA I KARANTÄN ÖKAR
DEN PSYKISKA OHÄLSAN
För den som redan mår dåligt är det oerhört tufft att förlora sitt
sammanhang. Många av de människor vi möter har drabbats hårt
av den påtvingade isolering som coronasmittan innebär.
Vi märkte det i vårt stödboende, Trygga boende, bland ung
domarna i våra fadderhem och bland besökarna på Café David,
Crossroads och Unga Forum.
– Många äldre som vi möter har underliggande sjukdomar, och
borde hålla sig hemma, men de kommer ändå. De berättar att det
betyder så oerhört mycket för dem att komma hit, få frukost och
träffa andra människor. De har ett hem, men ensamheten och

oron tär på dem, säger en av våra sjuksköterskor.
För personer med svår psykisk ohälsa, som självskadebeteende,
depression och panikångest är vardagens rutiner ofta en livlina
– som nu ryckts bort. Vår roll under pandemin är att finnas till
hands, via telefon, personliga möten med smittsäker distans
(gärna utomhus!) och på digitala plattformar. Vi svarar på frågor,
pratar en stund och försöker lindra oron och smärtan.

STATISTIK STÖDSAMTAL OCH STÖD VID MYNDIGHETSKONTAKTER 2020

Totalt

18 612

Kurator Malmö

1 541

210

Kurator Kristianstad

Psykoterapeut

714
12
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Juridiska ärenden

74

Crossroads

Trygga boende

400

678

795

14 200

Stödsamtal barn
familjer och unga

Djupare samtal Café
David Malmö

”Utan min dagliga verksamhet är
jag ensam. Jag har ingen att prata
med och mår inte bra.”
Kvinna, 42 år

“Många som vi handlar till har ett behov av att prata,
att bara vara sällskapliga, nu när alla sociala evenemang är inställda. Vi ser en ensamhet, och en isolering
som tär på människor. Då är det fint att kunna hjälpa
till, fint att möta människors uppskattning.”
Åsa på Skåne Stadsmission som tillsammans med Neal arbetade
med att handla och köra ut mat till MKB:s äldre hyresgäster.

Under våren tog MKB, Malmös kommunala bostadsbolag,
initiativ till ett samarbete med Skåne Stadsmission som
gick ut på att vår personal stöttade hyresgäster över 70 år,
som behövde hjälp att handla. Dessa personer fick hjälp att
göra nödvändiga inköp som de annars inte hade kunnat
göra utan att riskera smitta. Många behövde hjälp flera
gånger under de 24 veckor som projektet pågick.
STATISTIK MKB-SAMARBETE 2020
Antal handlingstillfällen

379

Antal äldre personer runtom
i Malmö som fick hjälp

37
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MATFATTIGDOM

VARJE DAG MÖTER VI MÄNNISKOR
SOM INTE HAR RÅD MED MAT
Människor kommer till oss för dagens enda varma måltid, eller för att hämta en matkasse med
det nödvändigaste. Matfattigdomen i Skåne är ett faktum och pandemin har gjort den värre.
Ordet ”matfattigdom”, kommer från engelskans ”Food poverty”.
Vi ser tråkigt nog ett behov av motsvarande begrepp på svenska,
eftersom stadsmissionerna runtom i landet ser hur många i
Sverige som faktiskt saknar näringsriktig och god mat.

ETT TUFFT ÅR FÖR MÅNGA
Under året har vi märkt en ökad matfattigdom i Skåne, som inte
minst blev tydlig när julen närmade sig. 2020 delade vi ut mer
än dubbelt så många julklappar som året innan, och många som
ringde signalerade att de även saknade mat och kläder vilket
gjorde att vi kompletterade utdelningen med extra julmat. Det
ökade hjälpbehovet klarade vi med hjälp av volontärer, givare
och företag som skänkte pengar, saker och tid.

STATISTIK MAT 2020

JULEN 2020

96 933
serverade måltider

283

5 061

utdelade matkassar

1 465

150

628

ton matsvinn
hanterat
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julmatkassar

julklappar inslagna
och utdelade

barn och ungdomar
fick julklappar

AKUTA INSATSER OCH LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR
Vårt stöd ska bidra till att människor får kunskap och kraft att
själva ta tag i sin situation för att förändra den till det bättre.
Maten spelar en central roll i alla våra verksamheter, eftersom
det långsiktiga stöd vi har som mål att bidra med inte räcker
långt om grundläggande behov som mat inte uppfylls.

FAKTA MATFATTIGDOM
VAD ÄR MATFATTIGDOM?
• Att inte ha råd med mat
• Att inte ha tillräckligt med mat
• Att tvingas prioritera bort mat
• Att behöva köpa billig, näringsfattig mat
VAD GÖR SKÅNE STADSMISSION MOT MATFATTIGDOM?
• Delar ut matkassar till barnfamiljer
• Serverar mellanmål och middag på familje- och ungdomsträffar
• Frukostservering alla dagar om året
• Långsiktigt stöd för att människor själva ska ha råd med mat

”Att inte kunna ge mat till sitt barn är det värsta känsla jag vet!
Jag får en enorm ångest och tyngs av skuldkänslor. Jag gör mitt
bästa, men ändå klarar jag det inte när krisen kommer. Som att
bära den tyngsta sten som finns i sitt hjärta. Så känns det.”
Hannah, ensamstående mamma som under pandemin får sin matkasse hemkörd

VI SKA ÖPPNA SOCIAL MATBUTIK!
2020 beviljades vi nästan två miljoner kronor i stöd från Kavli för
att utveckla matbanken och öppna en social matbutik. På så sätt
kan vi minska matsvinnet och motverka matfattigdom.
– Genom Kavlis bidrag kan vi utöka vår matbank och öppna en matbutik
för människor som lever i fattigdom. Det känns fantastiskt, säger Lena
Wetterskog Sjöstedt.
Matbanken tillhandahåller redan nu mat för Skåne Stadsmissions
sociala verksamheter samt är navet för matkasseutdelningen. Sedan 2018
har vi omfördelat cirka 200 ton överskottsmat per år till människor som
lever i utsatthet. Den nya matbutiken, Matmissionen, öppnas under
2021, och är uppbyggd efter en modell som tagits fram av Stockholm
Stadsmission tillsammans med Axfood.
Mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social
butik där medlemmar får handla till ett kraftigt reducerat pris. Målet är
minskat matsvinn, minskad matfattigdom och ge ökad egenmakt genom
att medlemmarna själva väljer vilken mat de vill ha.
Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera
andra kända varumärken till välgörande ändamål.

FAKTA KAVLI
Kavlifonden äger och delar ut vinsten från Kavli, Planti och flera
andra kända varumärken till välgörande ändamål.
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SOCIALA FÖRETAG & SECOND HAND

PANDEMIEFFEKT: FLER VILLE GE
MEN FÄRRE HANDLADE
2020 stannade många människor hemma, städade, renoverade och rensade ut. Shoppade
gjorde de på nätet istället för i köpcentrum. Detta förändrade beteende påverkade
naturligtvis Skåne Stadsmission på flera sätt.
– När pandemin kom rasade försäljningssiffrorna och vi insåg
snart att vi behövde utnyttja möjligheten att korttidspermittera
personal. Det var en utmaning att lösa schemat så att vi kunde
hålla öppet de tider då vi ändå hade kunder, och naturligtvis en
utmaning för personalen. Men jag tycker vi löste det väldigt bra,
säger Christel Breum, försäljningschef Stadsmissionen Second
hand Skåne.
För att möta kundernas behov gjorde vi det möjligt att handla
via Instagram, något många uppskattade. Tack vare snabba insatser och utveckling av butikernas koncept lyckades vi bromsa
en negativ trend och hålla underskottet nere.
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Parallellt med minskad försäljning såg vi en ökning av mängden gåvor.
– Under våren ökade insamlingen av kläder och saker med uppåt
30 procent, jämfört med 2019, säger Alireza Mobasheri, enhetschef
sociala företag.
Kläder och annat som skänks till Skåne Stadsmission hanteras i
våra sociala företag, där människor som står långt från arbetslivet
har möjlighet att arbetsträna. På grund av pandemin tvingades vi
minska antalet arbetsträningsplatser något men har trots allt –
tack vare vår stora lagerlokal – kunnat upprätthålla verksamheten
och ta hand om det ökade inflödet.

SECOND HAND 2020
Totala intäkter

5 700 000 KR
Fem butiker

TRIANGELN
MOBILIA
CAROLI
VÄRNHEM
KRISTIANSTAD

PREMIÄR FÖR SECOND HAND I
HANDELSSTADEN KRISTIANSTAD
I oktober öppnade vi en helt ny second hand-butik i Kristianstad med tillhörande gåvomottaning
och sortering. Butiken blev mycket väl emottagen men fick naturligtvis en tuff start.
– Det är inte lätt att öppna en ny butik i en pandemi, men vi
såg ändå positiva försäljningssiffror vid starten och har goda
förhoppningar om en fin fortsättning, säger Christel Breum,
försäljningschef Stadsmissionen Second hand Skåne.
Gåvomottagningen i Kristianstad drivs precis som den i
Malmö som ett socialt företag, med möjlighet till arbets
träning med handledare. Verksamheten finansieras genom
Europeiska Socialfonden, ESF, och är del av ett övergripande
arbetsmarknadsprojekt 2021–2022 med namnet Inkluderande
Arbetsintegration. Sorteringen i Kristianstad erbjuder sex
arbetsträningsplatser till kristianstadsbor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden.

ÅRSREDOVISNING 2020
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PARTNERSKAP

MALMÖ FF STÖDJER SKÅNE
STADSMISSION
Hösten 2020 inledde Malmö FF och Skåne Stadsmission ett tvåårigt
samarbete för ett hållbart och medmänskligt Skåne.
– Ibland tror man att alla människor mår bra och har det fantastiskt
i det samhälle vi lever i, men det är många människor och familjer
som har det jättetufft. Malmö FF är en stor förening som kan
hjälpa både i goda tider och mindre goda tider, säger Anders
Christiansen, lagkapten för Malmö FF:s herrlag. Tillsammans med
damernas lagkapten Cornelia Lindgren är han ambassadör för
samarbetet med Skåne Stadsmission.
Tillsammans med Stadsmissionen vill Malmö FF under 2021
och 2022 bidra till ett hållbart och medmänskligt Skåne.
– MFF vill medverka till att lösa de lokala samhällsutmaningarna
vi står inför. En av de största utmaningarna just nu är den växande
matfattigdomen. Skåne Stadsmission bidrar med värme, och
gemenskap, en måltid och samtal. Vi vill utnyttja den stora
potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre
samhälle, säger Karin Heri, ansvarig för MFF i samhället.
Malmö FF och Skåne Stadsmissions samarbete är brett och
omfattar allt från informationskampanjer till klädinsamling. I samband med att samarbetet presenterades ställdes en insamlingscontainer målad av supportergruppen MT96 upp vid Eleda Stadion
för att uppmana fler att skänka kläder de inte längre behöver
till Stadsmissionen. På grund av det stora intresset tillkom snart
ytterligare en container.
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– MFF och Skåne Stadsmission delar kärleken till Skåne och till
Malmö. Den regionala och lokala förankringen ger oss en unik
möjlighet att engagera och förändra, att stärka invånare och
pusha makthavare framåt. Därför känns det fantastiskt roligt
att samarbeta med Malmö FF, säger Lena Wetterskog Sjöstedt,
direktor på Skåne Stadsmission.

TILLSAMMANS NÅR VI
DE GLOBALA MÅLEN FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket.
Det är bara genom samverkan och partnerskap som vi
kan förverkliga FN:s globala mål i Agenda 2030.

”Malmö FF är en
stor förening som
kan hjälpa både i
goda tider och
mindre goda tider.”
Anders Christiansen, lagkapten MFF

Därför samarbetar Skåne Stadsmission med de kommuner där vi verkar, vi välkomnar företag som vill vara med och bygga ett bättre Skåne och vi är beroende
av såväl andra organisationer som privatpersoner som vill bidra.
– Vi ser inget egenvärde i att klara av allting på egen hand, utan tror på prestigelösa samarbeten och innovativa lösningar. Därför är mål 17, om genomförande
och partnerskap, en ledstjärna för oss. Vi är övertygade om att de globala hållbarhetsmålen bara går att uppnå om alla människor i världen drar sitt strå till
stacken, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor.
Ibland är det svårt att veta hur detta ska gå till, rent praktiskt, och därför
arbetar vi mycket med att ge goda exempel och att tillsammans med våra olika
samarbetspartners hitta lösningar som gynnar alla inblandade, men framför allt
att hitta lösningar som är hållbara och säkra och som inte lämnar någon utanför.

”Här gör man ett riktigt
jobb. Man får beröm och
konstruktiv kritik.”

FAKTA MFF STÖDJER
Samhällsengagemang är nyckelordet för
den omfattande verksamhet Malmö FF
bedriver under paraplyet MFF i samhället.
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SUCCÉ FÖR HÄLSOHÖST
MED SKÅNEMEJERIER
Digitalt hemarbete ökade företagens behov av att aktivera sina medarbetare. Detta var
något som Skånemejerier gjorde med besked, på ett kreativt och uppskattat sätt.
Skånemejerier har sedan några år tillbaka skänkt överskottsprodukter som mjölk, yoghurt, ost och smoothies till Stadsmissionen.
Under 2020 blev det hela 10,6 ton mat.
– Detta är ett samarbete som gör att vi minskar matsvinnet och
samtidigt kan hjälpa dem som behöver det allra mest, säger
Jeanette Flodqvist, hållbarhetschef på Skånemejerier.
Sedan 2020 stöttar Skånemejerier också med ett årligt ekonomiskt stöd.
– Det är i Skåne vi har våra rötter och vi vill dra vårt strå för att
alla skåningar ska må bra. Skåne Stadsmission gör ett fantastiskt
arbete och vi är stolta att kunna vara med och bidra, säger Jeanette
Flodqvist.
Under hösten 2020 aktiverade Skånemejerier sin personal, under
en fyraveckorssatsning som de kallade Hälsohöst, där medarbetarnas

hälsoinsatser omvandlades till bidrag till frukost till människor i utsatthet. Ju mer medarbetarna gjorde, om det så var en springrunda,
en digital fika med en kollega eller en stunds meditation, desto fler
frukostar skänktes till Skåne Stadsmission. En win-win för alla inblandade och initiativet blev väldigt uppskattat av medarbetarna som
samlade in hela 660 frukostar!
– Vi hoppas och tror att våra medarbetare ska känna ett stadigt
ökande engagemang för Skåne Stadsmission, säger Petra Hallin,
HR-direktör på Skånemejerier.
Matilda Jägerdén, enhetschef på Café David, är väldigt glad över
det fördjupade samarbetet.
– Ett långsiktigt partnerskap av det här slaget ger oss en trygghet och
stabilitet som är viktig för att vi ska kunna göra vårt jobb på bästa sätt,
och därmed ge det bästa stödet till så många som möjligt, säger hon.

POSTKODEFFEKTEN: VIKTIG FÖR VARJE STADSMISSION

Skåne Stadsmission är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, en medlemsförening för lokala
stadsmissioner runtom i landet. 2020 fick Skåne Stadsmission 1 701 600 kronor av Svenska Postkodlotteriets
pengar till Sveriges Stadsmissioner. Det är medel som har gjort stor nytta i våra öppna verksamheter Café
David och Unga Forum.
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VOLONTÄRER OCH GIVARE

Sara, månadsgivare
och volontär

SARA, DU ÄR BÅDE MÅNADSGIVARE OCH
VOLONTÄR HOS SKÅNE STADSMISSION. HUR
KOMMER DET SIG?
– Jag har följt Skåne Stadsmission länge, och gett
en gåva då och då. Men i höstas kände jag att jag
ville göra mer. Jag såg det ni skrev om matfattigdom
och insåg hur en liten insats från mig, en liten summa
varje månad som jag knappt märker av, kan göra
stor skillnad för någon annan. Då blev jag månadsgivare, och jag kommer att fortsätta köpa gåvokort
då och då. Jag tycker det är så bra presenter till
personalen på barnens förskola och skola. Att det
är så lokalt känns viktigt för mig. Vi lever i den här
staden, vi är en del av den. Då vill jag vara med och
skapa något bra, och vara en förebild för mina
barn. Dessutom känns det extra motiverande att
stötta en organisation som månadsgivare när man
ser med egna ögon hur mycket bra arbete de gör.
Det blir väldigt konkret. Som månadsgivare överlåter
jag min lilla peng till er, och jag vet att ni använder
den där den behövs som mest. I volontärskapet
ger jag av min tid, jag väljer vad jag vill göra och
vad jag kan bidra med.
HUR BLEV DU VOLONTÄR?
– Jag har varit volontär inom olika organisationer
tidigare, men sedan kom barnen och det blev svårt
att få tid. Men nu är yngsta barnet fyra år och jag
kände att jag har möjlighet att vara volontär igen,
så jag kollade runt och fastnade för stadsmissionen.
Det var så enkelt att anmäla sig, vara med på en
digital informationsträff och sedan komma igång.
Så nu bidrar jag med fyra timmars läxhjälp en dag i
veckan, och det är fantastiskt.

Foto: Privat

VOLONTÄRTIMMAR 2020

4 266
timmar

INSAMLING 2020
Privata gåvor

8 141 000 KR
2 252 000 KR
Företagsgåvor

BERÄTTA MER!
– Jo, Unga Forum där jag är en kväll i veckan är så
oerhört fint. Det känns så tryggt att komma dit. Där
lagas mat, packas matlådor och där finns personal
som hjälper barnen och ungdomarna på så många
sätt. Min uppgift är att dra igång med läxhjälp så
snart jag kommer. Det är bara att sprita händerna
och sätta igång. Ungdomarna har skrivit upp sig och
bokat tid, så måste vi göra nu i pandemin, och så
ser man vad de behöver hjälp med. En kväll läste
jag Hamlet med en kille, en annan dag tragglade jag
körkortsteori. Ungdomarna är så sjukt motiverade,
det är fint att se och vara en liten del av.
HAR DU TIPS TILL ANDRA SOM VILL
ENGAGERA SIG?
– Många säger ”jag borde också” men så blir det
aldrig av. Mitt tips är att bara göra det. Fundera
över hur mycket tid du har, hur flexibel du är och
vad du kan bidra med, och så kolla upp vilken organisation som delar dina värderingar och som kan ha
behov av din hjälp. Jag gillade verkligen hur enkelt
det var på Skåne Stadsmission. Det får inte vara
krångligt, då blir tröskeln för hög.
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GÅVANS VÄG – STEG FÖR STEG

Vad händer med kläder och saker som
jag skänker till Skåne Stadsmission?
1

2

LÄMNAS IN. Du kan antingen lämna in kassar eller kartonger
direkt till oss. Har du större mängder kan du kontakta oss
för eventuell hämtning.

3

SORTERAS. På gåvomottagningen sorterar vi det du lämnat in.
Gåvomottagningen är navet för alla kläder och saker som skänks
till oss, och här har människor möjlighet att arbetsträna. På så sätt
blir vi också en positiv del av arbetsmarknaden, och underlättar
för människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna länge att få
en fungerande vardag.

4

KOMMER TILL NYTTA. Vi ser till att det du skänkt används på
bästa sätt. En del saker, som varma kläder, underkläder och
annat, delas ut direkt till människor som lever i hemlöshet
och fattigdom. Annat lämpar sig bättre att sälja i våra second
hand-butiker. Pengarna går till vårt sociala arbete för
människor i utsatthet, så sakerna kommer ändå till nytta!

DESIGNAS OM ELLER ÅTERVINNS. Sådant som inte kan

återanvändas i befintligt skick sys om på REMAKE Skåne,
eller återvinns.

STATISTIK GÅVOINLÄMNINGEN 2020

118 862
kilo insamlade textilier
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56

deltagare
i arbetsträning

11

deltagare inom
daglig verksamhet

Gåvoinlämning Malmö:
Grönegatan 36
Gåvoinlämning Kristianstad:
Östra Vallgatan 25

IDÉBUREN SEKTOR
FYLLER EN VIKTIG ROLL
2020 är det mest omtumlande och dramatiska år vi upplevt.
Det är med stor stolthet och tacksamhet vi kan se tillbaka och
konstatera att vi lyckades ställa om och anpassa oss efter hand
som pandemin, covid-19, påverkade alla delar av samhället.
Stadsmissionens verksamheter med öppna mötesplatser, värme
stugor, matutdelning, individuell vägledning, rådgivning och arbets
träning kan vara helt avgörande för människor i utsatthet. Den
medmänskliga känslan av sammanhang, tillhörighet och att få
delta i olika aktiviteter kan vara en kritisk faktor för en människas
välbefinnande. Den idéburna sektorn har gjort stora insatser
under pandemin men vi har också drabbats hårt av den. Många
av de offentliga stöd som tagits fram under året är inte anpassade efter idéburna aktörers logik och struktur, utan har med
några undantag främst kunnat användas av företag. Glädjande
nog togs ett riksdagsbeslut i början av 2021 om en utredning
kring hur stöden till det breda civilsamhället kan bli bättre.
Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner och Famna,
riksorganisationen för idéburen välfärd bedriver ett ständigt
påverkansarbete på nationell nivå, med att synliggöra värdeskapandet för samhället med de idéburna välfärdsaktörerna.
I den allmänna debatten kring välfärden i vårt land riktar man
sig först och främst till två aktörer, offentlig sektor eller vinstdrivande företag. Det vill vi ändra på. Den tredje sektorn,
idéburna verksamheter, har ett stort värde och relevans i

“Vi känner hopp när vi summerar årets
alla bidrag från partnerskap med företag,
månadsgivare och andra bidragsgivare.”
utvecklingen av ett medmänskligt, hållbart och hälsosamt samhälle. Ett behov som förstärkts under pandemin 2020 och som vi
kommer se konsekvenser av under många år framöver.
2020 var också ett år som innehöll en hel del glädje och hopp.
Vi gläds när vi ser att våra insatser leder till en positiv utveckling
för individer och familjer. Vi känner hopp när vi summerar årets alla
bidrag från partnerskap med företag, månadsgivare och andra
bidragsgivare. Ni ser behoven och tar aktiv del i att bidra till ett
medmänskligare samhälle för de mest utsatta som hemlösa, äldre
och barnfamiljer. Vi känner ert stöd och med det kan vi fortsätta
utveckla våra verksamheter i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.
Tack!
Carina Brorman
ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades i nuvarande form 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 diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.
Verksamhetens omfattning 2020:
Café David i Malmö och Kristianstad
Nattjouren i Kristianstad
Crossroads
Unga Forum
Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad och Helsingborg
Trygga Boende
Sociala företag:
REMAKE
Handtaget
Oblatbageriet
Gåvomottagning
Second hand-butiker (genom Föreningen Skåne Stadsmission)
Insamling och kommunikation
Värmestuga för vuxna i Malmö

STYRELSENS ARBETE ÅR 2020
Carina Brorman är ordförande för Stiftelsen Skåne Stadsmission.
Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inget arvode eller andra ersättningar.
Skåne Stadsmission följer, utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som Giva Sverige utarbetat samt Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som har 90-konto. Arbetet i styrelsen drivs enligt Givas kvalitetskod. Skåne Stadsmission följer även principerna i
Svenska kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under 2020 har Skåne Stadsmission framför allt påverkats av coronapandemin, men ändå har vi lyckats hålla öppet i alla verksamheter förutom i vårt
oblatbageri, där marknaden under perioder har försvunnit helt. Att hålla öppet i alla sociala verksamheter under hela året har ett pris i form av högre
kostnader för förbrukning av rengöring, desin cering, skyddsmaterial och städning, men framför allt i form av personalkostnader för den extra personal som krävs.
Under året har region, stat och kommun, mobiliserat ett ertal stödåtgärder som har lett till ökade bidrag för att kunna hålla igång våra verksamheter.
Vi har även påverkats av att insamlingsklimatet varit generöst i dessa kristider och vi har kunnat överträffa våra insamlingsmål under året.
Två nya avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts med Malmö stad samt ett med Kristianstads kommun. I Malmö gäller det en förlängning av Crossroads verksamhet för år 2021 och en förlängning av vår IOP om värmestugor för unga och vuxna, under perioden december 2020 till
början av april 2021. Avtalen omförhandlas och går upp till nytt beslut 2021. I Kristianstad ingicks ett treårigt IOP som omfattar såväl Nattjouren som
Café David.
Under 2020 har även Stiftelsens huvudmän, Lunds Stift och Malmö Pastorat, gjort ett tillskott till det egna kapitalet på sammanlagt 1,5 mkr.
Fastigheten som Stiftelsen äger i Kvarteret David i Malmö har inte sålts under 2020 som planerat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av coronakrisen kan komma att påverka Stiftelsens framtida utveckling och risker som kan påverka den nansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att coronapandemin fortsatt kommer att påverka Stiftelsen under 2021. Inför 2021 bedömer vi att det är svårt
att värdera vilka stödåtgärder som kommer att påverka oss positivt samt att längden av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser är svårbedömda. Sammantaget ser vi att det nns en väsentligen större risk att vår nansiering påverkas, men den är svårt att kvanti era i dagsläget.

FRAMTIDA UTVECKLING
I den närmaste framtiden kommer vi att ha ett fortsatt fokus på trygg och långsiktig nansiering. Vi ser en tydlig nedgång i föreningens second handverksamhet på grund av coronakrisens andra våg, och fokus ligger även i år på att klara kassa ödet i butikerna. Vi har uppmanats att göra ett antal ansökningar för ytterligare coronastöd under 2021 och är försiktigt positiva till att ett antal av dessa ger utdelning.

ÅRETS EKONOMI
De totala intäkterna uppgår till 75,8 mkr (71 mkr).
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Personalkostnaderna ligger på 50,4 mkr (50,8 mkr)
Övriga externa kostnader uppgår totalt till 21,5 mkr (19,6 mkr).
Rörelseresultat före avskrivningar är 2,4 mkr (-1,3 mkr).
Årets resultat är 1,7 mkr (-0,6 mkr).

INVESTERINGAR/AVSKRIVNINGAR
Årets investeringar uppgår sammantaget till 0 tkr (552 tkr).

PLACERINGAR OCH LÅN
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 72,8 mkr (67,5 mkr).

PENGAINSAMLING
Insamling från allmänheten uppgick till 8 141 tkr (5 135 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde 0 kr (186 tkr).

FÖRSÄLJNING
Totalt 3 003 tkr (3 113 tkr).

AVTAL OCH BIDRAG MYNDIGHETER
Intäkter från avtal med Malmö stad, Kristianstads kommun, Europeiska Socialfonden, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne utgjorde 38,9 mkr (37
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 20,1 mkr (20,6 mkr). En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organisationer som stödjer verksamheten åter nns
längre fram i denna bilaga.

GÅVOR FRÅN FÖRETAG
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 2 252 tkr (1 648 tkr).
Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har era företag valt att stödja verksamheten med ”naturagåvor”, exempelvis: hjälp med ombyggnad, livsmedel, hyror och annonser med mera. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattas till sammanlagt 4 086 tkr (2 610 tkr).
En förteckning över företag som stödjer verksamheten åter nns längre fram i denna bilaga.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av Stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas
även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls o ciella statistik redovisad 2020, uppgick ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” för 2019 till 86 procent (81
procent).

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. En stor del av Stiftelsens verksamhet bygger på att
bidra till social och miljömässig hållbarhet, hunger, fattigdom, hemlöshet och ojämlikhet, för återbruk, second hand och minskat matsvinn. Detta kan
exempli eras genom våra sociala företag, vår gåvoinlämning och olika projekt som har bedrivits under året till exempel med fokus på minskat
matsvinn.
Skåne Stadsmission har ett systematiskt kvalitets- och ledningssystem, där vi arbetar kontinuerligt med avvikelser/tillbud. Vi har arbetsplatsträffar
(APT) åtta gånger per år och enhet. Där arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö och kvalitet, genom ett årshjul i åtta steg under årets möten.
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 löneavtal Vård och Omsorg. Anställda omfattas genom kollektivavtalet av sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, omställningsavtal samt avtal
om tjänstepension.

GENOMFÖRD VERKSAMHET
Skåne Stadsmissions målgrupper har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Stora delar av samhället har stängt ner eller begränsat sina verksamheten och vi har märkt en stor oro hos besökarna för att även vi ska tvingas stänga. Tack vare tät dialog med Smittskydd Skåne samt ständiga anpassningar av våra verksamheter har vi kunnat hålla öppet. Åtgärder som vidtagits inom alla verksamheter är bland annat begränsningar i antal personer som vistas i lokalen samtidigt, ökad städning och skärpta rengöringsrutiner, utökade serveringstider, handsprit, möjlighet att ta med mat hem, och
möjlighet att få matkasse hemkörd, digitala lösningar samt telefonrådgivning, med mera.
ÅRSREDOVISNING 2020

27

CAFÉ DAVID
Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer i Malmö och Kristianstad. Verksamheten utgår från ett helhetsperspektiv, 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. I Malmö nns också Kreativa verkstaden.
Under 2020 har Café David serverat 30 171 frukostar och 24 057 subventionerade luncher i Malmö. Uppskattningsvis har verksamheten mött 170 unika individer per dag. Under året har 3 183 deltagare fått duscha och/eller byta kläder. Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00–15.30. Särskilda öppettider gäller vid temadagar och helgdagar. Den kreativa verkstaden har i snitt haft 17 deltagare per dag. Under 2020 genomfördes tre utställningar i Kreativa verkstaden:
”Alla har en bakgrund” med en stor väggmålning på duk som har ställts ut på Café Davids ytterfasad mot gatan. ”Skulpturutställning” i samarbete med
konstnärskollektivet Multiplera med lerskulpturer som ställdes ut i Slottsparken. Samt ”Miniatyrmålning” med målningar och montage på temat
miniatyrer/minimalism som sedan har ställts ut i Café David.
Café David i Kristianstad har serverat 7 310 frukostar, 1 710 luncher och 1 666 kor under året. Uppskattningsvis har verksamheten mött cirka 23 unika individer per dag under år 2020. På grund av rådande pandemi har ut ykter och andra gemensamma aktiviteter fått ställas in.
Högtider och andra viktiga datum har rats under smittskyddsanpassade former, och trots pandemin kunde vi vid till exempel jul och nyår bjuda
många på mat och värme både i Malmö och Kristianstad, ofta i samarbete med någon förening eller något företag.

NATTJOUREN
Nattjouren är vårt akutboende i Kristianstad för människor som lever i 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.
Nattjouren i Kristianstad har 12–14 platser och har öppet mellan kl. 20.30–07.00 alla nätter under året. 2020 har nattjouren haft 3 308 övernattningar
och snittbeläggning per natt har varit nio personer. Verksamheterna i Kristianstad möjliggörs av en IOP med Kristianstads kommun.

CROSSROADS
Crossroads är vårt råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov i form av frukost, dusch och tvättmöjligheter, samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter.
Under året har vi haft 23 010 deltagare och serverat lika många frukostar. Vi har haft cirka 400 rådgivande samtal, vilket är möjligt då Crossroads personal har en bred språkkompetens: engelska, rumänska, bulgariska, grekiska, franska, serbiska, nska, nederländska och romani. Verksamheten grundar sig på en IOP med Malmö Stad.

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. 2019 trädde nya riktlinjer i kraft för socialtjänsten i Malmö stad, som är Trygga Boendes största samverkanspart. För att kunna beviljas boende i kombination med stöd krävs nu en omfattande social problematik och att individen anses tillhöra gruppen
“socialt hemlösa” snarare än “strukturellt hemlösa”. För Trygga Boendes verksamhet har detta inneburit ett minskat antal placeringar via socialtjänsten
och en förändrad målgrupp i verksamheten. På grund av kraftig minskade efterfrågan har vi minskat antalet lägenheter i Malmö med fem stycken.
Under 2020 utlyste Malmö stad en upphandling av Boende med stöd och Trygga boende har lämnat anbud i upphandlingen. Utmaningen med upphandlingen är bland annat att dygnskostnaden är så pass låg att Trygga boende inte kan arbeta med samma personaltäthet som tidigare. Under början av 2021 kommer information om vilka som vunnit upphandlingen.
Trygga boende har tillsammans med Skåne Stadsmissions projekt ”Unga i hemlöshet” under 2020 kunnat erbjuda tolv platser som studentboende för
individer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Detta för att vi sett ett stort behov av att stötta upp med boende för den målgruppen. Dessa
placeringar fortlöpte till 30 juni då projektet ”Unga i hemlöshet” gick in i sin slutfas.
Under 2020 har Trygga boende fått förnyat boendetillstånd från IVO för att bedriva stödboende på samtliga lägenheter. IVO genomförde en inspektion
av verksamheten under 2020 utan anmärkningar.
Under 2020 har 19 vuxna, 17 barn bott i Trygga Boende.
Trygga Boende har haft 329 stödsamtal under året. Verksamheten har varit behjälplig vid 349 myndighetskontakter och trots pandemin kunnat genomföra 57 individuella aktiviteter.

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 med nansiär till Stadsmissionshälsan genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap).
Under 2020 har 656 unika individer besökt Stadsmissionshälsan och av dessa var 343 nybesök. Totalt har vi haft 3 676 besök, där cirka en tredjedel
var kvinnor och resterande män. Åldersspannet var från 18 år till 81+ år. Fram till mars 2020 hade vår psykoterapeut 74 individuella stödsamtal. 97 patienter erhöll behandling av tandläkare.
Under pandemin har Stadsmissionshälsan kunnat stötta målgruppen genom bland annat kontakt med vård och boende vid smitta. Vi har även kunnat
ta prov vid misstänkt smitta samt ge besökarna råd och stöd i en extrem situation. Stadsmissionshälsan har under året haft nära kontakt med Smittskydd Skåne, som följde upp och gav råd kring verksamheternas anpassning för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset.
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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 social och juridisk rådgivning. I den öppna verksamheten tillgodoses deltagarnas grundläggande behov av till exempel mat och kläder. Här nns även möjlighet att ta del av
läxstöd och familjeträffar. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombudsverksamhet och rådgivning. På grund av pandemin har vi begränsat våra familjeträffar
och vår öppna verksamhet. Under vår och sommar hade vi familjeträffar utomhus, men dessa ck sedan ställas in och begränsas till enskild rådgivning, via telefon eller bokade möten. Vi har genomfört våra öppna ungdomsträffar, men de har begränsats till matutdelning, enskild läxhjälp och individuellt stöd.
Under året har vi haft 3 091 besök i den öppna verksamheten. Vi har haft 210 juridiska rådgivningstillfällen och 795 stödsamtal/ombud. Vi har delat ut
3 768 matkassar och har nått 12 940 individer (ej unika) samt har genomfört 203 läxhjälpstillfällen.
Jultomten och tomtemor som brukar komma till Unga Forum spelade in en digital hälsning till alla jul rare och vi delade ut julklappar och julmat till
174 familjer och nådde 628 barn och ungdomar. I år var trycket mycket högre än normalt och vi nådde ut till mer än dubbelt så många familjer än tidigare jular, något som möjliggjordes av en gemensam insats av personal, volontärer och givare.
Under sommaren åkte personal och 38 deltagare, varav 25 barn, på ett tredagars läger med två övernattningar på en kursgård i Skåne.

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 56 personer arbetsträning och 11 personer i Daglig verksamhet, enligt LSS. Gåvomottagningen har
tagit emot 118 862 kilo textilier och hanterat cirka 150 ton matsvinn.

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 också 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 tillräckligt 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 be ntliga och potentiella givare. Vi använder alltid så kostnadseffektiva kommunikationskanaler som möjligt och under året har vi fortsatt att utveckla vår digitala kommunikation.
Även kommunikations- och insamlingsarbetet har präglats av coronapandemin då vi haft en viktig uppgift att berätta hur människor som lever i social
utsatthet drabbats extra hårt av restriktioner och ett till stora delar nedstängt samhälle. Deras största farhåga har många gånger varit att vi ska stänga
våra verksamheter – snarare än att drabbas av covid-19.
Många givare har visat sin uppskattning för våra insatser och engagemanget bland både privatpersoner och företag har varit mycket stort. Insamlingen har slagit rekord och vi ser hur insamlingsbrev, digitala nyhetsbrev, telemarketing samt insamlingsaktiviteter i sociala medier är 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. Två trogna bidragsgivare till Skåne Stadsmission är Svenska kyrkan och Postkodlotteriet.
Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Som medlem i Giva Sverige följer vi det regelverk för insamling som
är gemensam för medlemmarna.

VOLONTÄRER
Under 2020 har närmare 100 volontärer varit engagerade i våra olika verksamheter och tillsammans bidragit med 4 266 timmars arbete. Nya volontärer har rekryterats via våra informationsträffar. Det hölls en fysisk informationsträff tidigt under våren, men vårens andra träffar ställdes in på grund av
coronapandemin. Under hösten hölls två digitala träffar.
Pandemin gjorde att många av våra äldre volontärer tvingades pausa eller ställa om sitt engagemang, samtidigt som nya tillkom som en effekt av att
många korttidspermitterats från sitt arbete. De volontärer som kom in under tidig höst tog sig an nya uppdrag, som till exempel utkörning av
matkassar.
För att uppmuntra och upprätthålla kontakt med gamla och nya volontärer skickade vi i år ut både ett sommarbrev och en julhälsning som uppskattades mycket.

ADMINISTRATION
Den administrativa avdelningen på Skåne Stadsmission består av stödfunktioner för ekonomi, HR, lön, IT/telefoni samt allmänna administrativa arbetsuppgifter. Administrationen svarar för Skåne Stadsmissions gemensamma åtaganden gällande myndighets- och branschkontakter samt
internkontroll.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls o ciella statistik offentliggjord år 2020 uppgick insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäkter 2019 till 15 procent (18 procent).
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter nansiella poster
Balansomslutning
Medelantalet anställda omräknat till
heltid

2020

2019

2018

2017

2016

2015

75 804

71 030

74 158

65 410

62 489

62 667

1 698

-561

860

-1 093

1 147

6 208

35 480

29 267

38 980

27 335

24 275

23 582

97

96

93

83

78

78

Grundkapital

Fritt Eget
kapital

Summa

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång

2 000 000

Tillskott huvudmän
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2 000 000

6 652 420

8 652 420

1 500 000

1 500 000

1 698 768

1 698 768

9 851 188

11 851 188

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
Disposition

30

Från föregående år balanserat resultat

6 652 420

Tillskott huvudmän

1 500 000

Årets vinst/förlust

1 698 768

Medel till förfogande

9 851 188

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

9 851 188
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RESULTATRÄKNING
Not

2020

2019

Verksamhetsintäkter

2

72 817 794

67 547 169

Övriga intäkter

2

2 986 443

3 483 294

75 804 237

71 030 463

STIFTELSENS INTÄKTER
Summa intäkter

STIFTELSENS KOSTNADER
Direkta kostnader

-1 556 511

-1 271 859

Övriga externa kostnader

3

-21 488 912

-19 559 793

Personalkostnader

4

-50 401 365

-50 826 759

-642 549

-665 917

-74 089 337

-72 324 329

1 714 901

-1 293 866

34 982

787 484

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

5

Övriga räntekostnader och liknande poster

-51 115

-54 472

Summa resultat från nansiella investeringar

-16 132

733 012

Resultat efter nansiella poster

1 698 768

-560 853

Årets resultat

1 698 768

-560 853
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BALANSRÄKNING
Not

2020-12-31

2019-12-31

6
7
8

3 313 075
1 540 754
374 765
5 228 594

3 362 276
1 976 542
532 325
5 871 143

5 228 594

5 871 143

2 331
2 715 246
782 540
106 878
1 450 334

2 331
4 300 277
533 661
2 858
1 409 384

5 057 329

6 248 511

3 748 892
21 932 404
25 681 296

3 748 892
13 398 752
17 147 644

Summa omsättningstillgångar

30 738 625

23 396 154

Summa tillgångar

35 967 219

29 267 298

2 000 000

2 000 000

6 652 420
1 500 000
1 698 768
11 851 188

7 213 273
0
-560 853
8 652 420

2 700 000
2 700 000

2 700 000
2 700 000

3 574 158
1 342 182
16 499 691
21 416 031

2 787 673
2 287 542
12 839 663
17 914 877

35 967 219

29 267 298

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Ombyggnader
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran leverantörer
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar

10

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Tillskott huvudmän
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Lån
Summa Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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11-12

13
14

NOT 1 – REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning (K3) och följer
GIVA Sveriges styrande riktlinjer och Svensk 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), det vill säga enligt lägsta värdets princip.
Långfristiga 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 hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll 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 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:

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 2 – VERKSAMHETSINTÄKTER
2020

2019

594 547

628 940

Penninginsamling
Kollekter
Stiftskollekter
Syföreningar
Privatpersoner
Testamenten
Minnesgåvor
Summa insamling

0

0

46 700

82 808

7 491 454

4 225 064

0

185 649

8 200

12 940

8 140 901

5 135 401

1 856 869

1 961 146

21 523

30 074

Försäljning
Försäljning Butik och Café
Catering
Övrig försäljning

1 124 351

1 121 680

Summa försäljning

3 002 742

3 112 901

5 474 656

5 340 172

Avtalsintäkter myndigheter
Region
Arbetsförmedlingen
ESF
Kommuner

0

0

346 343

622 750

8 133 254

9 202 468

Bidrag från myndigheter

24 986 218

21 842 881

Summa

38 940 471

37 008 270

Stiftelser

7 354 933

9 778 508

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

6 354 005

2 497 918

Svenska Kyrkan

6 264 000

8 192 629

151 895

173 304

20 124 833

20 642 359

2 252 494

1 648 238

72 461 440

67 547 169

2 387 956

3 155 682

Bidrag organisationer

Övriga organisationer
Summa
Bidrag från företag
Företag
Summa verksamhetsintäkter
Övriga intäkter
Bidrag personal
Vinst avyttring av anläggningstillgångar
Övriga ersättningar
Summa övriga intäkter
Totala intäkter

0

0

954 841

327 612

3 342 797

3 483 294

75 804 237

71 030 463

2020

2019

115 000

158 743

NOT 3 – ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR
TILL REVISORER
Revisionsuppdrag PWC
Övriga uppdrag PWC
Summa
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78 613

0

193 613

158 743

NOT 4 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID
2020

2019

Kvinnor

68

69

Män

29

27

Totalt för stiftelsen

97

96

Löner och ersättningar
Styrelse

0

0

34 398 387

33 655 916

Direktor

921 000

921 000

Summa

35 319 387

34 576 916

2 824 657

2 908 157

254 090

242 292

Totala sociala avgifter

10 551 016

10 990 141

Summa

13 629 763

14 140 590

Summa Personalkostnader

48 949 150

48 717 506

Lön och ersättning anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för anställda
Direktor

NOT 5 – RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Utdelning från Föreningen Skåne Stadsmission
Utdelning värdepapper
Vinst vid avyttring värdepapper

2020

2019

0

700 000

34 982

87 484

0

0

Räntekostnader

-51 115

-54 472

Summa nansnetto

-16 132

733 012

2020

2019

3 809 180

3 809 180

0

0

3 809 180

3 809 180

-446 904

-397 704

-49 201

-49 200

-496 105

-446 904

Utgående planenligt restvärde

3 313 075

3 362 276

Taxeringsvärde för fastigheter

0

0

NOT 6 – BYGGNADER OCH MARK
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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NOT 7 – OMBYGGNAD
Ingående anskaffningsvärde

2020

2019

9 066 072

8 883 511

0

182 561

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 066 072

9 066 072

Ingående ackumulerade avskrivningar

-7 089 530

-6 656 786

Årets avskrivningar

-435 788

-432 743

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 525 318

-7 089 530

Utgående planenligt restvärde

1 540 754

1 976 542

NOT 8 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2020

2019

5 479 064

5 109 655

Inköp

0

369 409

Årets försäljning

0

0

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 479 064

5 479 064

Ingående avskrivningar

-4 946 739

-4 762 765

Årets försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

0

0

-157 560

-183 974

-5 104 299

-4 946 739

374 765

532 325

2020

2019

NOT 9 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Fordran leverantör
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda lokalhyror
Fordran föreningen
Övriga interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar

2 331

2 331

2 715 246

4 300 277

782 540

533 661

52 853

2 858

1 015 060

980 890

45 025

0

444 274

428 494

5 057 329

6 248 511

NOT 10 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Aktier och andelar anskaffningsvärde

36

2020

2019

1 952 840

1 952 840

Fonder anskaffningsvärde

1 796 052

1 796 052

Summa anskaffningsvärde

3 748 892

3 748 892

Aktier marknadsvärde

2 587 557

2 397 503

Fonder marknadsvärde

3 143 444

2 697 570

Summa marknadsvärde

5 731 001

5 095 073
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NOT 11 – LÅNGFRISTIGA SKULDER
2020

2019

Lån SE Banken

2 700 000

2 700 000

Summa

2 700 000

2 700 000

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

NOT 12 – STÄLLDA SÄKERHETER
SE Banken Fastighetsinteckningar

2020

2019

2 700 000

2 700 000

NOT 13 – ÖVRIGA SKULDER
Personalens källskatt

2020

2019

877 870

801 231

Moms

-26 607

-33 514

Skuld Kammarkollegiet

487 419

271 910

Skuld EU Kommissionen
Förskott från kunder
Summa

0

1 247 915

3 500

0

1 342 182

2 287 542

NOT 14 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020
Upplupna löner

2019

189 124

321 244

Upplupna semesterlöner

2 247 372

2 009 232

Upplupna sociala avgifter

1 050 433

982 012

Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld

765 547

751 337

Löneskatt pensionskostnader

753 223

698 056

Periodiserade gåvor

4 726 000

4 998 426

Övriga interimsskulder

6 377 194

2 832 981

390 797

246 375

16 499 691

12 839 663

Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter
Summa
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NOT 15 – BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
2020

2019

Från föregående år balanserat resultat

6 652 420

7 213 273

Tillskott huvudmän

1 500 000

0

Årets vinst/förlust

1 698 768

-560 853

Disposition

Medel till förfogande
Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

8 351 188

6 652 420

9 851 188

6 652 420

NOT 16 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG
I den närmaste framtiden kommer vi att ha ett fortsatt fokus på trygg och långsiktig nansiering. Vi ser en tydlig nedgång i föreningens second handverksamhet på grund av coronakrisens andra våg, och fokus ligger även i år på att klara kassa ödet i butikerna. Vi har uppmanats att göra ett antal ansökningar för ytterligare coronastöd under 2021 och är försiktigt positiva till att ett antal av dessa ger utdelning.
Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte under första kvartalet.
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GÅVOR OCH BIDRAG UNDER 2020
Vi vill tacka våra värdefulla samarbetspartners som valt att stödja oss under 2020. Tillsammans arbetar vi för ett medmänskligt Skåne.

FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER
Caritasbröderna
De gamles vänner
Glimåkra syjunta
Kristianstads Rotaryklubb
Lions Club Kristianstad
Lions Malmö
Nordisk hjälp
Odd Fellow Malmö
Rotaract Kristianstad
Svenska Postkodlotteriet
SPL Välfärdsinrättningar (Provinsiallogen)

STIFTELSER OCH FONDER
Arcadia
Carl Jönssons Understödsstiftelse
Direktör Albert Påhlssons stiftelse
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Eric och Anna-Stina Wingårdhs stiftelse
Ernst Kruses donationsfond
Ester Ohlssons stiftelse
Europeiska socialfonden, ESF
Jerringfonden
Johanniterorden
Johanniterhjälpen
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Magnus Bergvalls stiftelse
Minnesfonden för Äldre i Malmö
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas
minnesfond
Stiftelsen Ljusbergs minne
Skebostiftelsen
Sodalitium Majus Lundense
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen Björkholtz fond för gamla och sjuka i
Trelleborg
Åhlénstiftelsen
Åke Wibergs Stiftelse

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

MYNDIGHETER OCH ANNAN OFFENTLIG
FÖRVALTNING
Arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstads
kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad

Europeiska Unionens Rättigheter, Jämlikhet
och Medborgarskapsprogram (2014-2020)
Folkhälsomyndigheten
Kulturdepartementet
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Skåne
MUCF
Region Skåne
Socialstyrelsen
Tandvårdshögskolan, Malmö

FÖRETAG
Adma Förvaltnings AB
Advisera
Alfdex
Almasoft AB
Apelöga
Arm Sweden
Arvid Nordquist
Axelssons konditori Kristianstad
Axfood Kristianstad
Back2Green
Bel Nordic
BoKlok Housing
Brinova Fastigheter
Bysted
C4 Energi
Chefs Culinar
Chili Wok Kristianstad
City Gross Kristianstad
Clas Ohlson
Convini
Danone
Dental Syd
Devinius Advokatbyrå Kristianstad
do-be consulting
Däckia Kristianstad
Egmont
Ellestad
Erik Olsson fastighetsförmedling
Espresso House Sweden
Essity
Euro ns Environment Testing
Eyes Ahead
Fastighetsbyrån
Findus
Fiskehörnan Kristianstad
Fojab Arkitekter
Hero Gaming Sweden
HSB Malmö
ICA Maxi Kristianstad
IKEA
Innocent Sverige
INR Försäljning Sverige
inUse
IvoClar Vivadent AB

Johan & Nyström
Kanozi Arkitekter
KAVO
Konditori Katarina
Kristianstad Akvarieaffär
Le Dent AB
Leos Lekland Kristianstad
L’Oréal
Länsförsäkringar Skåne
Malmö FF
Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag
Mannheimer Swartling
Mars Sverige
Metropol Kristianstad
Mild
MKB Fastighets AB
Mobilia
Mylla mat
Nestlé
Newsec
Nordic Drugs
Oatly
Port11
Pågen
Restaurang Edison
Roger Nellsjö
Setterwalls Advokatbyrå
sexton:nio
Skånemejerier
Stena Fastigheter
Stugtema Vinslöv
SurveyLegend
Svenska Retursystem
Sydsvenskan
Thellmark+
Tornstaden
Trianon
Unilever Sverige
Vasakronan
Willys Hemma Kristianstad
Åhléns
Ängavallen
Vill ert företag eller stiftelse också bidra? Maila
foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
och läs gärna mer på
www.skanestadsmission.se.
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STYRELSE

CARINA BRORMAN,
STYRELSEORDFÖRANDE

BJÖRN BERGMAN,
VICE ORDFÖRANDE

Carina valdes till stiftelsens ordförande 2016. Hon driver egen verksamhet inom förändringsledarskap, strategisk PR och varumärkesutveckling. Carina har en bakgrund med ledande befattningar
från Malmö Opera, SVT, Eon Nordic och Saab Group. Är ordförande i Stim, Orionteatern och ledamot i Svenska Filminstitutet.

Björn är vd för branschorganisationen Svenska Stadskärnor och
har tidigare varit bland annat näringslivsdirektör i Malmö stad.
Han är civilekonom med marknadsföring som inriktning och är
verksam i era lokala och regionala styrelser inom näringsliv, event
och besöksnäring.

HENRIK HAMMAR
Henrik har tidigare arbetat som
regionråd i Region Skåne och som
landstingsråd i Kristianstads läns
landsting. Han är aktiv i kommunfullmäktige i Örkelljunga och i Europarådet, CLRAE, i Strasbourg.
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CLAES BLOCK

KERSTIN ENGLE

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
pastorat.

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.

ELISABETH KULLENBERG

STEFAN SKOOG

MIKAEL YNGHED

Elisabeth är barnläkare och ledamot i kyrkofullmäktige i Ängelholms församling och ordförande
för kyrkorådet. Hon är invald i
stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen
och kyrkomötet. Elisabeth är också kommunfullmäktiges ordförande i Ängelholm, ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Hälsooch sjukvårdsnämnden i Region
Skåne.

Stefan är ekonomichef på Lunds
stift samt kapitalförvaltare för den
kyrkliga stiftelsen Sodalitium Majus Lundense. Han är civilekonom
med ett för utet som ekonomichef på UBD Cleantech AB och
Way nder Systems AB.

Mikael arbetar som församlingspedagog i Fosie församling.
Han är även ledamot i kyrkofullmäktige i Malmö och har tidigare
suttit i kyrkorådet i Malmö. Mikael
har tidigare arbetat som inköpare.

Malmö 2021-04-26

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Claes Block

Kerstin Engle

Henrik Hammar

Elisabeth Kullenberg

Stefan Skoog

Mikael Ynghed

Lena Wetterskog Sjöstedt
direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats april 2021
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 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens nansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess nansiella 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 yrkesetiska 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 – 23 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 identi eras 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 felaktighet, 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 ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 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 fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 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:
identi erar 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 nns 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 nns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi era 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.
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
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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 identi erat.

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 2020. 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 förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 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 kunna 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 nns
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 upptäcka 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 baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 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 26 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING 2020

43

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGEN SKÅNE STADSMISSION
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Föreningen Skåne Stadsmission bedriver second hand-butiker med anställd personal och volontärer. Genom vår försäljning av second hand-kläder
och andra produkter bidrar Föreningen till minskad nyproduktion och minskad resursförbrukning, samt att eventuellt överskott bidrar till våra sociala
verksamheter så att Skåne Stadsmission kan göra mer för er.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen Skåne Stadsmission är en ideell förening. Föreningen har till uppgift att stödja den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Skåne Stadsmission.
Föreningen vill belysa och sprida kunskap om de förhållanden som människor i Stadsmissionens målgrupper lever under. Föreningen vill uppmärksamma olika insatser som kan minska utsatthet och bidra med resurser till stiftelsens verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under mars och april månad, såg vi en tydlig nedgång av försäljningen i Föreningens second hand-butiker. Nedgången var driven av coronakrisen och
fokus låg på att klara kassa ödet i butikerna. Som en följd av den minskade försäljningen införde vi korttidsarbete från april, vilket pågick fram t o m
augusti månad.
Under fjärde kvartalet 2020 öppnades en femte butik i Kristianstad på Östra Boulevarden 48, där Stiftelsen även har startat en insamlings- och sorteringsverksamhet, för att kunna erbjuda arbetsträning till människor som står långt från arbetsmarknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Under hösten gick försäljning långsamt nedåt under coronakrisens andra våg. I början av 2021 så närmade vi oss försäljningssiffror i nivå med maj
2020 och som en konsekvens infördes återigen korttidsarbete från februari. Begränsning av öppettider och arbetstid planeras fortsätta fram till slutet
av maj.

FRAMTIDA UTVECKLING
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av coronakrisen påverkar Föreningens framtida utveckling och risker som kan påverka den nansiella rapporteringen framåt. Den ekonomiska krisens längd kommer att vara helt avgörande för Föreningens framtid.

ÅRETS EKONOMI
De totala intäkterna uppgick till 5,7 mkr (6,3 mkr).
Personalkostnaderna steg till 4,4 mkr (3,7 mkr), drivet av den nya butiken.
Övriga externa kostnader minskade till 1,5 mkr (2,1 mkr).
Årets resultat är -0,2 mkr (0,4 mkr).
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MEDLEMMAR
Vid årets början hade Föreningen 12 medlemmar, vid årets slut var antalet medlemmar 11.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)
Föreningens intäkter
Resultat efter nansiella poster
Balansomslutning
Medelantalet anställda omräknat till heltid

2020

2019

2018

2017

5 694

6 333

6 195

3 830

-227

447

743

90

1 504

2 370

2 113

1 874

13

10

10

6

Notera att nuvarande verksamhet startade i Föreningen 2017-04-01 och att 2017 därför inte representerar ett fullt verksamhetsår.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

648 446

Utdelning

0

Årets resultat

-227 646

Belopp vid årets utgång

420 800

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST
Disposition
Medel till förfogande

Fritt eget kapital
420 800

Utdelning
Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

0
420 800
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RESULTATRÄKNING
Not

2020

2019

1

5 090 947

5 260 637

-2 000

312 500

FÖRENINGENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Förändring lager färdigvaror
Övriga rörelseintäkter

604 675

759 906

5 693 622

6 333 043

-43 609

-114 343

-1 521 929

-2 069 077

-4 354 409

-3 702 172

-5 919 946

-5 885 592

-226 325

447 451

Övriga räntekostnader och liknande poster

-1 322

-180

Summa resultat från nansiella investeringar

-1 322

-180

Resultat efter nansiella poster

-227 646

447 271

Årets resultat

-227 646

447 271

Summa intäkter

FÖRENINGENS KOSTNADER
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat

2

Resultat från nansiella poster
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BALANSRÄKNING
Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

373 000

375 000

Summa varulager

373 000

375 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

32 250
11 547
291 838

2 831
1 595
379 790

Summa kortfristiga fordringar

335 635

384 216

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar

795 356
795 356

1 610 953
1 610 953

Summa omsättningstillgångar

1 503 991

2 370 169

Summa tillgångar

1 503 991

2 370 169

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

648 456
-227 646

201 175
447 271

Summa eget kapital

420 800

648 446

361 200
252 097
469 895
1 083 192

1 349 679
115 333
256 711
1 721 723

1 503 991

2 370 169

3
4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

5
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NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre
företag.

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Det in öde av ekonomiska fördelar som Föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

GÅVOR
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljning. De insamlade kläder och liknande som nns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager.

NOT 2 – NETTOOMSÄTTNING
Medlemsavgifter

2020

2019

5 500

2 000

Försäljning butiker

5 085 447

5 258 637

Summa nettoomsättning

5 090 947

5 260 637

NOT 3 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID
Kvinnor
Män
Totalt för Föreningen

2020

2019

10

9

3

1

13

10

0

0

Löner och ersättningar
Styrelse
Lön och ersättning anställda

3 289 965

2 679 058

Summa

3 289 965

2 679 058

Pensionskostnader för anställda

178 594

124 554

Totala sociala avgifter

829 553

833 882

Sociala kostnader

Övriga personalkostnader

48

56 297

64 678

Summa

1 064 444

1 023 114

Summa Personalkostnader

4 354 409

3 702 172
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NOT 4 – ÖVRIGA FORDRINGAR
2020
Obs-konto löner

2019

-204

0

Skattekonto

11 751

1 595

Summa

11 547

1 595

NOT 5 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Övriga interimsskulder
Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter
Summa

2020

2019

250 622

324 103

41 216

55 687

291 838

379 790

NOT 6 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020

2019

69 487

20 285

Upplupna semesterlöner

196 516

107 453

Upplupna sociala avgifter

119 837

87 918

83 775

40 135

0

881

Upplupna löner

Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld
Övriga interimsskulder
Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter
Summa

280

40

469 895

256 712

NOT 7 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG
Under hösten gick försäljning långsamt nedåt under coronakrisens andra våg. I början av 2021 så närmade vi oss försäljningssiffror i nivå med maj
2020 och som en konsekvens infördes återigen korttidsarbete från februari. Begränsning av öppettider och arbetstid planeras fortsätta fram till slutet
av maj.
Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte under första kvartalet.
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STYRELSE

CARINA BRORMAN,
STYRELSEORDFÖRANDE

BJÖRN BERGMAN,
VICE ORDFÖRANDE

HENRIK HAMMAR,
LEDAMOT

Carina är också ordförande i Stiftelsen Skåne
Stadsmission. Hon driver egen verksamhet
inom förändringsledarskap, strategisk PR och
varumärkesutveckling.

Björn är vd för branschorganisationen Svenska
Stadskärnor och har tidigare varit bland annat
näringslivsdirektör i Malmö stad.

Henrik har tidigare arbetat som regionråd i Region Skåne och som landstingsråd i Kristianstads läns landsting.

OLOF PERSSON,
LEDAMOT

LENA WETTERSKOG SJÖSTEDT,
LEDAMOT

Olof är ekonomichef på Skåne Stadsmission.

Lena är direktor på Skåne Stadsmission.
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Malmö 2021-04-26

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Olof Persson,
ledamot

Lena Wetterskog Sjöstedt,
ledamot

Henrik Hammar,
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Föreningen Skåne Stadsmission, org.nr 846004-4392

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Skåne Stadsmission för år 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Föreningen Skåne Stadsmissions nansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess nansiella 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 Föreningen Skåne Stadsmission 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 våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Med annan informationen syftar vi till sida 1 – 23 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 identi eras 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 felaktighet, 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 ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 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:
identi erar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 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 föreningens 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 nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det nns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi era 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 förening 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identi erat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Skåne Stadsmission för år 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Föreningen Skåne Stadsmission 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 våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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 upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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 baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Malmö den 26 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
auktoriserad revisor
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LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET PÅ
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BYSTED

TILLSAMMANS KLARAR
VI KRISEN
Det kan kännas hopplöst, men ditt stöd gör verkligen skillnad. Det
hoppas vi att du känner när du läser om allt vi kunnat göra under 2020,
trots pandemin. Men din hjälp kan vi göra ännu mer framöver.

HUR KAN JAG BIDRA?
Swish 900 3252
Gåvobankgiro: 900-3252

Anmäl dig som volontär på
volontar@skanestadsmission.se

Hitta det stöd som passar ditt företag bäst. Kontakta oss
på foretagssamarbeten@skanestadsmission.se

Skåne Stadsmission
Korsgatan 14
211 32 Malmö
Tel 040-664 20 40
www.skanestadsmission.se

