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TOTALA INTÄKTER  (mkr) ÅRETS RESULTAT (mkr)

INTÄKTER

59 750 
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7 720 
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2 513 
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2 811 
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12 483 
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204 TON 
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Att vara en idéburen arbetsgivare innebär att sätta 

organisationens grundidé främst men aldrig för den sakens 

skull bortse från medarbetarnas behov och rättigheter. 

Många blandar ihop idéburen och ideell, en hel del blir 

förvånade när de förstår hur många anställda en stadsmission 

har. Vi har stor glädje och nytta av våra många volontärer, 

som bidrar med något alldeles extra till organisationen och 

till de människor som söker sig till oss för att få stöd. 

RYGGRADEN I VÅRA VERKSAMHETER 
ÄR ÄNDÅ DE PROFESSIONELLA 
MEDARBETARNA. 
Vi har socionomer, samhällsvägledare/socialarbetare, kuratorer, 

sjuksköterskor, jurister, butiksmedarbetare, ekonomer, 

kommunikatörer och många andra professioner på plats. Det 

innebär att våra besökare möts av kunniga personer som kan 

stötta upp vid många olika behov. Det innebär en kontinuitet 

och en stabilitet som en helt ideell verksamhet inte kan 

erbjuda, och det innebär att vi medvetet kan verka inte 

bara för att lindra nöd utan för att förebygga och erbjuda 

verktyg för att komma ur ett utanförskap. Genom att vara 

en professionell verksamhet, med medmänsklighet som yrke, 

kan vi möta samhällets utmaningar och vara en eftertraktad 

och viktig samarbetspartner till såväl offentlig sektor som 

privata företag. 

Vi vet vad vi gör och vi kan förvalta de förtroenden vi får, 

från politiker, tjänstepersoner, stiftelser, fonder, företags-

partners och privata givare på allra bästa sätt. Det är något jag 

är stolt över, inte minst när samhällsutmaningarna fortsätter 

att bli allt mer komplexa och krävande. 

I den här årsredovisningen fokuserar vi på medmänsklighet 

som yrke och jag hoppas att du som läser om oss får en glimt 

av allt som vår härliga blandning av olika professioner, idéer 

och frivilliga kan åstadkomma!

Lena Wetterskog Sjöstedt

Direktor Skåne Stadsmission

Det har varit ännu ett utmanande år. Ett år av pandemi och 
pandemins effekter, både på samhället, ekonomin och på 
enskilda personer. Ett år av nya dilemman för oss som arbetsgivare, 
och ett år av ständiga avvägningar mellan smittrisk och riskerna 
med stängda dörrar och påtvingad isolering. 

IDÉBUREN BETYDER 
INTE IDEELL

DIREKTORN HAR ORDET
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MED MEDMÄNSKLIGHET 
SOM PROFESSION
Skåne Stadsmission har 120 anställda, i många olika 
roller. Vi har medarbetare med olika erfarenheter, 
utbildningar och bakgrunder. Gemensamt har vi alla 
idén om ett medmänskligt Skåne.

SKÅNE STADSMISSION I KORTHET

NÅGRA AV VÅRA YRKESROLLER

SOCIONOM
Kan hjälpa till att söka stöd 

från myndigheter, lotsa rätt 

bland samhällsfunktioner, fylla 

i blanketter, söka information, 

lyssna och ge råd. 

KOCK
Planerar och lagar näringsriktiga måltider, såväl frukost 

som den subventionerade lunch vi säljer.

BUTIKSANSVARIG
Vi har second hand-butiker och 

Matmissionen som båda drivs som 

sociala företag med möjlighet till 

arbetsträning. Butiksansvarig 

har hand om personalfrågor, 

logistik och försäljning.

FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
Våra second hand-butiker bidrar till hållbar 

konsumtion men är också en verksamhet 

som genererar intäkter till de sociala 

verksamheterna. Dessutom kan människor 

arbetsträna här. 

KONSTNÄRLIG LEDARE
På Kreativa verkstaden i Malmö finns 

möjlighet att måla, skriva, sy och spela 

musik. Här finns två konstnärliga ledare 

som tar emot, driver projekt och stöttar.  
JURIST
Juridisk rådgivning och stöd 

i rättsprocesser.
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HJÄLP MOT ETT 
BÄTTRE LIV. 
STEG FÖR STEG.

SJUKSKÖTERSKA
Hälsovård, stöd i kontakt med offentliga vården, kan i samarbete med läkare 

ge medicin samt i samarbete med Region Skåne vaccinera. 

CHAUFFÖR
Gåvomottagningen och matcentralen är navet för de stora 

mängder kläder, saker och livsmedel som skänks till oss. 

Chauffören levererar till butiker och verksamheter. 

DESIGN- OCH 
PRODUKTIONS-
ANSVARIG
Platsansvarig REMAKE, Skåne 

Stadsmissions klimatsmarta varumärke 

där gamla produkter får nytt liv.

OBLATBAGARE
Vi framställer ekologiska och gluten-

fria oblat. Drygt 300 000 tillverkas 

varje år av anställda och personer 

i arbetsträning. Överskottet från 

försäljningen bidrar till våra sociala 

verksamheter.

LÅNGSIKTIGT STÖD
EGENMAKT

Att själv skaffa sig verktygen för att 

komma vidare

KUNSKAP 

Om samhällsfunktioner samt sina 

rättigheter och möjligheter

OMBUDSKAP

Stöd vid myndighetskontakter och 

i juridiska ärenden

HÄLSA

Hjälp att hitta rätt i den offentliga vården

SYSSELSÄTTNING

Arbetsträning, handledning, daglig 

verksamhet och kreativ verkstad

LEK & STUDIER

Barn får vara barn och studenter får hjälp 

med läxor och uppgifter

AKUT STÖD
MAT

Kostnadsfri frukost alla dagar året runt

HYGIEN & KLÄDER

Möjlighet att duscha, borsta tänderna och få 

rena, torra kläder

HÄLSA

Sjuksköterska & kurator på plats

TAK ÖVER HUVUDET & VÄRME

Möjlighet att komma in när det är kallt, 

Nattjour i Kristianstad och Värmestugor i Malmö 

på vintrarna

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3
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2021  I KORTHET

Kylan och pandemin gjorde situationen svår för 

människor i utsatthet. Medan många andra stängde 

anpassade vi vår verksamhet och fortsatte att hålla 

öppet med värme, frukost och omtanke.

I januari fick vi besked om julens rekord! 

144 544 kronor – så mycket samlade Malmö FF 

in till oss genom sin julkalender på Tradera. 

Digitala volontärträffar. För att ta vara på det 

stora engagemanget i samhället gjorde vi vår 

introduktionsträff för blivande volontärer digital.

Nya riktlinjer slår hårt. I en skrivelse till arbets-

marknads- och socialnämnden i Malmö lyfte vi de 

svåra konsekvenser vi ser av en hårdnande politik 

mot människor i hemlöshet. Sydsvenskan skrev 

om skrivelsen. 

Kylan i februari tvingade 

oss att öppna extra 

platser i våra värme-

stugor för att inte 

riskera att människor 

skulle frysa ihjäl på 

gatorna. 

Selmas semlor lyser upp 

februari! När världen är 

kaos är det skönt med 

traditioner, självklart 

serverades semlor på 

fettisdagen. 

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Isolering ökar risken för våld 

i hemmet. På internationella 

kvinnodagen lyfte vi den 

dubbla utsatthet som 

kvinnor i hemlöshet ofta 

lever under. 

Nytt affärsråd bildat! Med stöd från Alumni startade 

vi ett affärsråd för att gemensamt ta ansvar för ett 

medmänskligt och socialt hållbart Skåne. 

Omtanke på hjul! 

Volontärer bjöd på 

kaffe på stan i Malmö 

för att sprida värme.

Unik klädkollektion. REMAKE Skåne och AB Småland 

lanserade ett spännande samarbete som blomstrat 

under året.

MFF-kaptenen Anders 

Christiansen samlade 

in fotbollsskor till 

ungdomar som vill 

spela fotboll men inte 

har råd med utrustning. 

Heja!

Barns bostad först. Vi lanserar tillsammans med 

bland andra Malmö universitet en modell för barns 

rätt till bostad och trygghet. Under året har vi jobbat 

vidare på att förverkliga denna idé.

Romernas internationella 

dag firades med tårta 

på Crossroads, vårt 

stödcenter för EU-

medborgare i utsatthet. 

Midsommar på 

Café David. 

”Vår resa till Hawaii”. 

Sommarlägret för barn-

familjer är alltid ett upp-

skattat inslag. I år var 

lägret kanske viktigare 

än någonsin, efter en vår 

av isolering och oro. 

Alla barn längtar 

inte till sommar-

lovet. Det är något 

vi påminner om 

varje år. 

Calle hittade hem efter 

tv-reportage. När TV4 

intervjuade Calle vid vaccina-

tionen såg hans systerdotter 

inslaget och hörde av sig. 

Familjen som hade splittrats 

fick kontakt igen och kunde 

hjälpa Calle på fötter. Vilken 

solskenshistoria!

Stadsmissions-

hälsan 20 år. 

Hurra!

I samarbete med Region 

Skåne drog vi igång 

vaccinering av människor 

i utsatthet. Vaccineringen 

i Malmö, Kristianstad och 

Helsingborg fick stor 

uppmärksamhet i media.

Grattis Kungen 75 år. 

Hans Majestät Konungen 

önskade sig bidrag till 

Sveriges Stadsmissioner. 

Väl värt att fira tycker vi!
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JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

”Malmö stads hemlöshets-

kartläggning ger en falsk 

bild”. I ett stort reportage 

i Sydsvenskan gav vår 

socialchef Sandra Grahn 

en fördjupad bild av hur 

hemlösheten faktiskt ser 

ut i Malmö idag.
God jul! 

Tomten var på plats för att möta barnen. 

Julklappsverkstad. 

”Det känns som att jag 

gör något litet som ger 

mycket” sa volontären 

Nora som var en av 

de människor som 

ställde upp och slog 

in julklappar till våra 

besökare. 

Lucia med utomhuskonsert av kören Röster 

utan gränser i Malmö. 

Den skånska artisten 

Magnus Tingsek gjorde 

den stämningsfulla 

musiken till vår 

julinsamlingsfilm. 

När julen kommer ska varenda unge vara glad! En 

ny pandemivåg rullade in över landet men vi ställde 

om och anpassade våra julfiranden så att vi ändå 

kunde dela ut julklappar, bjuda på mat och samlas 

i mindre grupper för julgemenskap.

Ny digitalbutik! Från och med oktober 2021 kan du 

fynda second hand hos oss på Tradera. 

Finissage för utställningen Tillsammans är du aldrig 

ensam på Kreativa Verkstaden i Malmö. 

Brand på Cafe David 

i Kristianstad. Medan 

lokalen röksanerades 

serverades frukost 

utomhus. Tack och lov 

var vädret inte alltför 

ogynnsamt. 

Rapporten De ohjälpta uppmärk-

sammar de många människor 

i Sverige som har rätt till stöd från 

samhället men av olika anledningar 

inte får det. 

Den 7 oktober slog vi upp portarna till vår sociala 

matbutik Matmissionen med en stor invigning. 

Många ville bli medlemmar och butiken fick stor 

uppmärksamhet. 

Insamling av höstkläder till barn. 

Tack för alla fina plagg som 

lämnades in!

Stoltheten var stor 

när Malmö FF 

lottade ut Pride-

tröjor från matcher 

mot AIK, Göteborg 

och Husie IF. Många 

ville tävla och köpte lotter för totalt 65 524 som gick 

direkt till Skåne Stadsmission. 

Utförsäljning i Värmhemsbutiken 

som slog igen på grund av att 

lokalen var svår att anpassa efter 

våra behov. Istället utökades 

butiken på Stora Kvarngatan 

med fler klädfynd.

Sommarens sista familje-

utflykt blev en fartfylld 

och varm finalresa till 

Tosselilla Sommarland.

Skolstart. Tack vare privata 

givare och företag kunde 

vi dela ut ryggsäckar och 

pennskrin för att göra 

skolstarten precis lagom 

pirrig för såväl små som 

större barn. 

Härlig fotbollsskola för barn. Malmö FF ordnade en 

fantastisk fotbollsvecka på Stadionområdet för ett 

20-tal barn som lever i olika typer av utsatthet. 

Även på sommaren 

behöver vi kläder att 

dela ut. Många passade 

på att rensa garderoben 

och lämna in strumpor, 

skor och annat som vi 

efterlyste. Tack!
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På Café David i Malmö serveras frukost varje dag, året runt, 

och här finns sammansvetsade personalteam med en minst 

sagt brokig bakgrund. 

– Jag är juristen som fick nog av pappersarbete och 

började jobba i kriminalvården. En kollega är socionom 

och har stenkoll på hur socialtjänsten funkar, en annan är 

undersköterska med allt vad det innebär. Vi är alla olika och 

tar oss an arbetet ur olika perspektiv, säger Boris som sedan 

september 2021 är platsansvarig på Café David i Malmö. 

Gemensamt har kollegorna intresset för att hitta varje besökares 

”bruksanvisning”. Att se varje individ för vad den är, och låta 

var och en sätta sina egna mål. 

– Vi tvingar aldrig någon att berätta om sina problem, och 

det är inte vi som bestämmer hur de ska lösas. Många av våra 

besökare har erfarenhet av att falla utanför ramarna. Man ska 

ha ett visst problem, och på det problemet ska det finnas en 

viss lösning. Så jobbar inte vi. När någon är redo att sitta ner 

och prata om sina behov är vår uppgift att lyssna och stötta 

personen där den är just nu. 

ATT MÖTA MÄNNISKOR I KRIS

Trots att han beskriver sig som en ”rättfram holländare” är 
Boris Phefferkorns bästa verktyg tystnaden. 
– Arbetet på Café David är en ständig balansgång mellan att låta 
människor vara ifred och att veta när det är dags att sätta sig 
ner och fråga hur det är, säger han.

HEMLÖSHET
Café David är Skåne Stadsmissions öppna mötesplatser

i Kristianstad och Malmö, för vuxna i hemlöshet och utsatthet.
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ATT MÖTA MÄNNISKOR I KRIS
Med drygt 150 unika personer som passerar genom 

verksamheten varje dag gäller det att ha en blick för detaljer. 

– Vi har inga journaler, vet inget om diagnoser eller 

människors historia. Vi lär känna folk genom vad de säger och 

vad de gör. Ibland till och med genom vilka kläder de väljer, 

berättar Boris. 

Varje dag är det 10–15 personer som tar en dusch 

eller bara byter kläder. Någon behöver nya strumpor eller 

en varmare jacka. Varje garderobsbesök är en inblick i en 

människas liv. 

– Som kvinnan som alltid skrattar och skojar. I garderoben 

är hon allvarlig. ”Idag behöver jag sexiga kläder Boris, för jag 

ska jobba.” Det säger något. 

Eller när någon frågar efter en sovsäck. 

– Då är det lätt för mig att gå i gång och försöka hitta 

lösningar. Jag vill genast hitta en sovplats, boka tid med vår 

kurator, söka försörjningsstöd. Men jag får stoppa mig och 

fundera på vad personen uttryckt för behov just nu, i denna 

stund. Det bästa jag kan göra är att gå och se om vi har några 

sovsäckar. Nästa steg är att se om personen vill berätta något 

om sin situation. Är det en akut händelse som gör att han eller 

hon behöver en sovsäck just idag, eller har den gamla gått 

sönder? Det samtalet kan lägga grunden för att vi tillsammans 

kan hitta en mer långsiktig lösning när personen är redo för 

det. 

Det värsta med jobbet är återfallen. När någon trillat dit 

igen och behöver stöd på nytt. 

– Det är sorgligt, men våra armar är lika öppna den sjunde 

gången du kommer. Vi dömer inte, vi vet att den som tagit 

återfall ofta skäms och hatar sig själv för det. Därför är vi 

stolta över att vara en trygg plats dit man vågar komma ändå. 

Där det är ok att ha misslyckats och där vi kan börja bygga på 

något nytt när tiden för det är mogen.

2 988 
OMBUDSKAP & STÖDSAMTAL 

CAFÉ DAVID MALMÖ

3 576  
DUSCH & KLÄDBYTEN CAFÉ 

DAVID MALMÖ

2 862  
KLÄDBYTEN 

CAFÉ DAVID MALMÖ

1 176  
OMBUDSKAP & STÖDSAMTAL 

CROSSROADS

4 220   
DUSCH & KLÄDBYTEN 

CROSSROADS
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Under en tid hade Calle en tillfällig boendelösning. Men det 

gick inte i längden.

– Plötsligt befann jag mig i en fruktansvärd situation. 

Jag var hemlös.

Han beskriver hur villrådig han var när han lämnade det 

tillfälliga boendet för sista gången, med bara en ryggsäck på 

ryggen.

– Vad gör man nu? Jag hade ingen aning. Jag träffade en 

man som berättade om Skåne Stadsmission och lovade att ta 

mig till Café David nästa morgon och visa mig till rätta. Den 

natten satt jag i en busskur på centralen och frös, minns han. 

Han var hungrig, kall och rädd. Timmarna släpade sig fram, 

men till slut var det dags för frukost.

– Jag tänkte bara ”wow”. Det var ägg, mackor, fil, juice och 

kaffe. Jag åt tills jag var sprängmätt!

Veckorna som följde minns han som ett töcken. Han beskriver 

hur han blev handlingsförlamad. All tid gick till att hitta mat 

och sovplats. 

– Det är nog lätt att tänka att den som är hemlös borde 

skärpa sig, ta tag i sin situation, men det är inte så enkelt. 

Stadsmissionens kurator, Ann, hjälpte mig mycket med det 

praktiska.

Vändningen kom i maj, då Calle intervjuades i TV 4 när han 

vaccinerades på Stadsmissionshälsan. Eva, Calles systerdotter 

i Stockholm, såg inslaget.

– Nästa morgon när jag kom till Café David satte personalen 

en lapp med Evas nummer i handen på mig. Det var första 

gången jag hade kontakt med min familj på över 20 år, 

berättar han.

Eva uppmanade Calle att ringa sin syster, Evas mamma, 

som inte bor långt från Malmö.

– Jag hade fått tag i ett tält då, och slog upp det i en park 

i Kirseberg. Där satt jag när jag samma kväll ringde syrran. 

Min svåger tog luren och sa ”Vi hämtar dig”. 

Familjens splittring vill Calle inte gå närmare in på. Han 

är bara glad att ha återknutit kontakten. Han bodde några 

veckor hos sin mor. Att ha tak över huvudet och mat att äta 

gav honom kraft att ta nya tag.

– Familjens stöd var den push jag behövde. Jag vill inte 

svika dem, så jag satte i gång och sökte jobb. Idag jobbar jag 

i hemtjänsten och har en egen lägenhet, berättar han. 

”VEM SOM HELST KAN BLI HEMLÖS”

Calles problem började med Covid-19. 
Efter att ha varit inlagd förlorade han 
sin timanställning och som följd därav 
sin lägenhet.
– Jag har aldrig varit miljonär, men jag 
har alltid haft ett ordnat liv. Efter vad 
som hände mig har jag insett att vem 
som helst verkligen kan bli hemlös, 
säger han. 

6 653  
BESÖK I KREATIVA 

VERKSTADEN

1 441  
BESÖK HOS KURATOR 

I MALMÖ
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Som kurator möter hon människor som behöver stöd på olika 

sätt. Många lever i missbruk och psykisk ohälsa och behöver 

hjälp i kontakter med myndigheter. 

– Att få tag i rätt personer på olika myndigheter skulle 

jag säga är det svåraste i mitt jobb. Så då kan man ju bara 

tänka sig hur svårt det är för människor som redan lever i stor 

utsatthet. 

Ofta kommer någon till Veronica för att prata lite. Det 

kan börja med ett samtal om varför man mår dåligt, där man 

tillsammans kan diskutera olika möjligheter till nästa steg. 

– Man kanske behöver kontakt med vuxenvården, 

psykiatrin, arbete och välfärd eller Skatteverket. Om man 

redan mår dåligt kan det vara väldigt svårt att ta de stegen, 

att veta vilket stöd man har rätt till från samhället och sedan 

veta hur man ska gå till väga. Då blir mitt jobb att stötta i de 

kontakterna. 

Det är i mötet med människan som Veronica trivs allra bäst. 

– Det roligaste med mitt jobb är att jag aldrig vet på 

morgonen vad jag ska komma till. Det är alltid lika spännande 

att inte veta hur dagen ska bli. Många av de människor jag 

träffar är så mycket rikare än de tror. När de ser att jag är 

intresserad av vad de har varit med om i livet växer de. Att se 

någon få tillbaka tron på sitt eget värde är väldigt fint. 

När hon berättar för utomstående vad hon jobbar med är 

reaktionen nästan alltid densamma: ”det måste vara jättesvårt 

att möta samhällets misär på det sättet?”. Men Veronica 

tycker inte att hon har ett tufft jobb. 

– Att vilja hjälpa, att hitta sätt att ge stöd och tillsammans 

lösa någons problem är en del av den jag är. Det är inte jobbigt, 

det är självklart för mig. 

EN TRYGG PLATS 
I KRISTIANSTAD

Trygghet är ledordet för Veronica Börjlind, 
kurator på Skåne Stadsmission i Kristianstad. 
– Alla ska känna sig trygga med att komma hit, 
säger hon. 

PSYKISK OHÄLSA

8 941  
BESÖKARE CAFÉ DAVID 

KRISTIANSTAD

1 825  
KLÄDBYTEN CAFÉ DAVID 

KRISTIANSTAD

525  
DUSCH CAFÉ DAVID 

KRISTIANSTAD

2 811  
ÖVERNATTNINGAR 

NATTJOUREN

702  
BESÖK HOS 
KURATOR 

I KRISTIANSTAD
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BARNFAMILJER I UTSATTHET
Unga Forum möter barnfamiljer och unga människor som lever 

i enorm utsatthet. Det kan handla om hemlöshet, fattigdom 

och psykisk ohälsa. I verksamheten finns socionomer och 

jurister som ger stöd och råd. På ungdoms- och familjeträffar 

finns möjlighet till värme, lek och gemenskap, samtidigt som 

personalen möter akuta behov av mat och kläder. 

Familjens ärende fick stort medieintresse. Ovissheten 

fortsatte nämligen, dag ut och dag in. Familjen fick plats på 

härbärge en natt i taget och barnen mådde oerhört dåligt 

över att inte ha en fast punkt i tillvaron. 

– Så här får det inte gå till, barns rätt till trygghet ska 

inte bero på om familjen har uppehållstillstånd eller inte. Det 

här är ett ärende vi jobbat mycket med. Vi har suttit i otaliga 

samtal med sociala jouren för att få dem att se barnens 

behov. Vi har begärt ut handlingar och överklagat beslut, 

berättar Alina Anderberg, jurist på Skåne Stadsmission.

Idag är situationen för familjen något mer stabil. När läget 

i föräldrarnas hemland förvärrades slutade Malmö stad att 

hävda att familjen inte hade rätt till stöd här. De beviljades 

eget boende i stället för härbärge, en tryggare tillvaro även 

om familjen formellt måste göra en ny ansökan varje vecka. 

Att barn lever i sådan här osäkerhet är tyvärr inte ovanligt 

idag. Skåne Stadsmission möter flera familjer i liknande 

situation. Trots att barnkonventionen är lag och de flesta 

är överens om att inget barn i Sverige ska behöva leva i 

hemlöshet, möter vi barn som saknar en fast punkt, som inte 

vet när de går hem från skolan på fredagen var de ska bo 

nästa vecka. 

När familjen lyftes fram i media hörde många människor av 

sig och ville hjälpa till med allt från pengar till rum i den egna 

villan. I det läget fick vi förklara att vi inte kan samla in pengar 

till enskilda familjer utan arbetar med praktiskt stöd så som 

akuta insatser med mat och kläder samt långsiktig rådgivning 

och ombudskap i kontakt med myndigheter. Vi hjälpte 

familjen på de sätt vi kunde, men ville undvika att sätta dem

i en situation där de blev beroende av godtycklig välgörenhet.  

 – Vi reagerade starkt på att socialtjänstens företrädare 

uttalade i media att barnfamiljer i papperslöshet är 

hänvisade till civilsamhället, vilket innebär organisationer och 

privatpersoner, minns Karin Edlund, tillförordnad enhetschef 

för Skåne Stadsmissions verksamhet för barnfamiljer och 

unga. 

Hon fortsätter:

– Kommunen kan inte på det sättet avsäga sig det yttersta 

ansvaret för människor som vistas här, särskilt inte när det 

gäller barn. Som idéburen organisation vill vi vara med och 

lösa problemet men vi kan aldrig ta ansvar för det – det har vi 

inte resurser till och dessutom är det inte förenligt med hur 

samhället är tänkt att fungera.

OMBUDSKAP I SKARPT LÄGE
”SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL”

Junisolen lyser över lekplatsen där Reza, Yasmina och de fyra barnen 
sitter på en filt och fikar. Oron syns i föräldrarnas ansikten. Pausen är 
kort, snart ska de tillsammans med jurist Alina Anderberg fortsätta 
gå igenom vad som behöver göras nu. Var familjen ska sova i natt är 
fortfarande ovisst.

*Reza och Yasmina heter egentligen något annat.
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OMBUDSKAP I SKARPT LÄGE

2 237  
BESÖK

1 614  
BARN SOM BESÖKT 

UNGA FORUM

425  
STÖDSAMTAL

407  
SOCIAL 

RÅDGIVNING

581  
JURIDISK 

RÅDGIVNING

263  
LÄXHJÄLP

562  
BARN SOM FICK 

JULKLAPPAR

2 781  
MÅLTIDER & 
MELLANMÅL

2 273  
MATKASSAR

20  
DELTAGARE 

FOTBOLLSSKOLA
32  

DELTAGARE 
SOMMARLÄGER
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MATFATTIGDOM
I oktober 2021 öppnade vi Matmissionen på Mobilia i Malmö. Matmissionen är en social matbutik 

där medlemmar kan handla livsmedel till kraftigt reducerade priser. Butikens öppnande fick stor 

uppmärksamhet och många har ansökt om medlemskap.

”JAG HADE INGEN 
ANING OM ATT SÅ 
MÅNGA PENSIONÄRER 
HADE DET SÅ TUFFT”

Butiken har ännu inte öppnat för dagen och Masoud kryssar 

mellan kollegorna som plockar varor och svabbar golv. Hans 

arbetsrum ligger i ett hörn av lokalen, precis intill grönsaks-

disken. Utanför kontorsdörren står en parkbänk. Måndagar 

och onsdagar sitter här en kö av väntande, som kommit för 

att bli medlemmar i Matmissionen.

– De kan ha hört om oss från grannar eller vänner. 

Ibland ringer SFI-lärare för sina elevers räkning, ganska ofta 

hör socialtjänstens uppsökare av sig, berättar han. Masouds 

arbete handlar om att registrera nya medlemmar, och för 

det behöver han kontrollera att den som söker medlemskap 

uppfyller kriterierna. 

– Det kan kännas konstigt att titta på folks bankkonton, 

att ta del av privata handlingar. Jag menar vem är jag att rota 

i folks privatliv? Men de flesta bryr sig inte, de är så vana att 

visa upp intyg och handlingar när de söker stöd att de har allt 

redo när de kommer hit. Och vi måste ju ha ett system för vem 

som kan handla här. Annars skulle inte maten räcka till de som 

bäst behöver den, säger han. 

Det händer att han möter människor som skäms över sin 

situation. Ibland ser han någon som går runt och tittar, men 

som inte vågar sig fram. 

– Jag brukar prata om att mat är en rättighet. Matmissionen 

finns för att alla ska ha råd med bra mat. Jag blir upprörd 

när jag ser människor som jobbat hela sitt liv och har så lite 

När Masoud Zaher började arbetet med att registrera 
medlemmar i Skåne Stadsmissions sociala matbutik 
handlade jobbet om att nå ut med information. Nu ringer 
telefonen i ett. Ryktet om Matmissionen har spridit sig 
och folk från hela Skåne hör av sig. 

Masoud Zaher (till höger) med 

kollegorna Maria Kratz-Larsen och 

Mohammed Jallow.
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FAKTA MATMISSIONEN
Matmissionen är ett butikskoncept som tagits fram av 

Stockholms Stadsmission tillsammans med Axfood, och 

som går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo 

tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får 

handla varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butiks-

pris. I butikerna finns möjlighet för människor som står 

långt från arbetsmarknaden att arbetsträna. Matmissionen 

i Malmö är på cirka 500 kvadratmeter och 

ligger i Mobilias köpcenter. Butiken öppnas 

i samarbete med medgrundaren Willys 

samt Skåne Stadsmissions huvudpartner 

Kavlifonden.

pengar. Jag hade ingen aning om att så många pensionärer 

hade det så tufft.

Masoud har en bakgrund som människorättsaktivist. 

Han har arbetat med två nobelpristagare, varav den ena 

liksom han kämpar för kvinnors rättigheter i talibanernas 

Afghanistan. När han kom till Skåne Stadsmission 2016 var 

det för att arbeta med ensamkommande ungdomar på flykt. 

– Min bakgrund och mina erfarenheter gör att jag har 

lätt att förstå de människor som kommer hit. Varför de 

kommit till Sverige och vad de behöver. Att jag har jobbat 

länge på Stadsmissionen gör att jag kan hjälpa folk att hitta 

rätt. Jag vet vad vi kan hjälpa till med och vart människor 

ska vända sig. 

En av Matmissionens viktigaste uppgifter är att fånga 

upp även andra behov än mat. På fredagar kommer Masouds 

kollega Amanda Andersson, kurator, till Matmissionen. Det 

gör att det är lätt för människor att be om stöd och hjälp, 

och knyter ihop Stadsmissionens många verksamheter på 

ett bra sätt. 

– Ibland kommer det människor som kanske inte upp-

fyller kriterierna på pappret, men mina kollegor i de öppna 

verksamheterna kan fånga upp vad som ligger bakom och kan 

se till att medlemskap beviljas till sådana som helt uppenbart 

behöver det. 

Matmissionen ger inte bara människor som behöver det 

möjlighet att handla mat till reducerat pris. Butiken ger också 

människor som står långt från arbetsmarknaden en chans att 

arbetsträna. 

– Jag har haft flera kollegor i arbetsträning som varit 

väldigt osäkra i början, hållit sig på lagret och inte velat möta 

människor. Det är häftigt att se hur de växer efter några veckor, 

och får en självklar roll i arbetslaget, säger han. 

MEDLEMMAR: 2 015
KÖP: 12 238 
OMHÄNDERTAGET 
MATSVINN: 89 839 KG
PERSONER 
I ARBETSTRÄNING: 8
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I oktober 2021 drog vi i gång Maträddarna i Kristianstad 
tillsammans med Svenska Kyrkan, Renhållningen Kristianstad 
och Saveko daglig verksamhet. Mat som annars skulle gå till 
spillo tas om hand och delas ut i matkassar till familjer i ekonomisk 
utsatthet. 

MATRÄDDARNA 
– FÖR MILJÖ OCH 
MÄNNISKA

– Maträddarna tar hänsyn till alla delar av hållbarhet – det 

sociala där vi hjälper människor i ekonomisk utsatthet, det 

ekologiska där vi räddar mat från att slängas i onödan och 

det ekonomiska, både för projektets medlemmar och för 

matbutikerna, säger Mathilda Gylling, Renhållningen. 

– Att behovet finns i Kristianstad visste vi. För en del 

personer har läget varit så pass akut att de tagit sig ända till 

Malmö för att hämta matkassar, berättar Lin Mattsson, 

Skåne Stadsmission.

Satsningen är efterlängtad och har fått mycket uppmärk-

samhet sedan portarna slogs upp i stadsdelen Sommarlust. 

Verksamheten är enkel att nå med buss och ligger en kvart 

från Kristianstads centrum. Maten och varorna skänks av fyra 

olika Coopbutiker i närområdet. 

I stället för att dela ut färdigpackade matkassar får 

medlemmarna komma till en lokal som har känslan av en 

gammeldags lanthandel där en volontär tar emot och plockar 

ihop önskade matvaror. För att bli medlem och kunna hämta 

matkassar ska man vara mottagare av ekonomiskt bistånd, få 

garantipension, Migrationsverkets dagsersättning eller dylikt.

Maträddarnas mål är att minska mängden matavfall och 

matsvinn i Kristianstad med 200 ton per år. Räddad mat kan 

skapa cirka 250 matkassar per vecka i Kristianstad och delas ut 

där det behövs som mest.

OMHÄNDERTAGET 
MATSVINN: 6 TON
MEDLEMMAR: CIRKA 100
BARN SOM FICK 
JULKLAPPAR: 51

MATFATTIGDOM
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Kön var lång utanför Café David i Malmö när vaccine-

ringen drog i gång där. 

– Jag är inte orolig för mig själv, men jag är orolig 

för människorna runt mig. För mig är det självklart att 

vaccinera mig och jag tycker det är så bra att Skåne 

Stadsmission kan göra det. Många hemlösa skulle 

inte bli vaccinerade annars, sa Calle som var en av de 

första att vaccineras.

Människor i akut hemlöshet, eller med svår psy-

kisk ohälsa, kan ha svårt att följa råd om smittskydd. 

Att ”stanna hemma” är en omöjlighet om du saknar 

boende. Isolering kan vara förödande för den som 

mår psykiskt dåligt. Akut hemlösa och andra utsatta 

grupper prioriterades att nå för tidig vaccinering – 

men bedömdes vara svåra att nå för den offentliga 

vården. Därför beslutade Region Skåne under våren 

2021 att be Skåne Stadsmission om hjälp att nå ut till 

dessa grupper. 

– Det är viktigt att alla aktörer i samhället hjälps 

åt med att bekämpa pandemin och jag är glad över 

vårt samarbete med Stadsmissionen för att nå ut 

med hjälp med vaccinering på ett bra sätt, sa Pia 

Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skå-

ne, inför vaccinationsstart.

Genom vårt sedan länge etablerade partnerskap 

om vård till människor i utsatthet gick samarbetet 

smidigt. Vaccineringen skedde på fyra olika platser 

i Skåne och fick stor uppmärksamhet i media. Totalt 

gavs cirka 1 100 doser vilket innebär att ungefär 600 

personer vaccinerades, merparten med två doser.

HÄLSA

SAMARBETE OM 
VACCINERING NÅDDE 
HUNDRATALS

Under våren 2021 vaccinerade 
Skåne Stadsmission närmare 
600 personer mot Covid-19. 
Vaccineringen skedde i Malmö, 
Helsingborg och Kristianstad 
och gjordes i samarbete med 
Region Skåne.

3 403  
BESÖK HOS 

SJUKSKÖTERSKA

70
FOTVÅRD

137
LÄKARBESÖK

1 100
VACCINDOSER

126
TANDLÄKARBESÖK

(mottagningen stängd 

hösten 2021 på grund av vakans)

Stadsmissionshälsan drivs i Malmö, Helsingborg och Kristianstad 

genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Region Skåne.



20 ÅRSREDOVISNING 2021

SOCIALA FÖRETAG & SECOND HAND
I våra arbetsintegrerande sociala företag kan människor som står långt från arbetsmarknaden få en 

meningsfull sysselsättning och ett regelbundet socialt sammanhang. I de olika företagen, vars vinst 

återinvesteras i våra verksamheter för människor i utsatthet, erbjuds anpassade arbetsuppgifter 

till personer på väg in i arbetslivet i en trygg och tillåtande miljö. Handledare följer deltagarna och 

fungerar som stöd och motivation i det dagliga arbetet och på vägen framåt. 

”DET FINNS EN UPPGIFT FÖR ALLA, 
          DET GÄLLER BARA ATT HITTA DEN”

20 ÅRSREDOVISNING 2021
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Skrattet klingar över lokalen medan vana 
fingrar bläddrar igenom skjortor och sorterar 
ut galgar. Lisa och Kristin är vana vid att arbeta 
ihop. Om allt klaffar jobbar Kristin snart heltid. 
– Drömmen är att tjäna egna pengar. Lisas 
stöd är viktigt, hon är min ledstjärna, säger 
hon. 

Det var sommar när Kristin Jönsson först klev in på Grönegatan 36. Hon 

var besviken på Arbetsförmedlingen, men hade hittat en handläggare på 

socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd som förstod henne och 

föreslog arbetsträning på Skåne Stadsmission.

– Jag har alltid sagt att jag inte skulle hamna hos socialen, men så 

stod jag där. Fem barn och inget jobb, inga pengar.

Att få chansen att arbetsträna var ett sätt att hitta tillbaka till arbets-

livet igen, utan orimliga krav. Handledaren Lisa Roos finns till hands för 

att svara på frågor, guida om något är oklart och peppa om det är tufft. 

– Vi skrattar vansinnigt mycket tillsammans. Har jag en dålig morgon 

blir jag ändå glad när jag kommer hit, berättar Kristin.

Som handledare ser Lisa det som sin uppgift att hjälpa deltagare 

i arbetsträning att hitta rätt. 

– Det finns en uppgift för alla, det är jag övertygad om. Det gäller 

bara att hitta den, säger hon.

Hon har jobbat på Skåne Stadsmission i Malmö länge. Först på 

Nattjouren, med människor i akut hemlöshet. När den stängde blev det 

Gåvoinlämningen på Grönegatan. Det var en stor omställning att gå från 

nattarbete till dagjobb, men i grunden är arbetsuppgiften densamma: 

att se människor för vad de är och behöver just nu. 

– För vissa är det svårt nog att ta sig upp på morgonen och komma 

hit. Då räcker det. Sedan kan vi tillsammans lista ut vilka arbetsuppgifter 

som passar just den här personen. Ibland vet man inte själv vad man 

tycker om, man får prova sig fram säger Lisa och berättar att det är just 

variationen av arbetsuppgifter som gör Gåvoinlämningen så bra för 

arbetsträning. 

– Man får prova på i lugn och ro. Vill man testa elektronik, kolla pussel 

eller sortera kläder? Vi har inga produktionskrav, det får ta den tid det tar. 

Människor växer i det!

Kristin stämmer in, hon har varit på Grönegatan i flera månader nu 

och har sett en förändring hos såväl sig själv som andra. 

– Jag kan se hur människor är osäkra när de kommer hit, men sakta 

tar mer och mer plats. Det går med små steg och plötsligt är de med 

i vårt tokiga lilla gäng.

ÖKAD SECOND HAND FÖRSÄLJNING 
JÄMFÖRT MED 2020: 49 %
BUTIKER: 5
2021 stängdes Värnhemsbutiken och en ny digital 

butik öppnades.

DELTAGARE 
I ARBETSTRÄNING: 108
DELTAGARE DAGLIG 
VERKSAMHET: 11
INSAMLADE 
TEXTILER: 155 411 KG

”DET FINNS EN UPPGIFT FÖR ALLA, 
          DET GÄLLER BARA ATT HITTA DEN”
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”För varje litet paket jag slår in så undrar jag vem som ska öppna 
det och hur det kommer kännas.” Martina Gebert Andkvist gör 
sin första dag som volontär i tomteverkstan och har fullt upp. 
Hon har alltid velat volontärarbeta men inte fått tiden att räcka. 
När hennes arbetsgivare Massive uppmuntrade sina anställda 
att vara volontärer på arbetstid passade hon på.

MASSIVE LÅTER MEDARBETARE 
VOLONTÄRARBETA PÅ ARBETSTID

Att Malmöföretaget Massive Entertainment Ubisoft, som 

tagit spelvärlden med storm, finns på vår lista över företags-

partners gör oss väldigt glada. Företaget manifesterar sitt 

engagemang för lokalsamhället både genom ett generöst 

monetärt bidrag och genom att ge sina anställda möjlighet 

att engagera sig. Förutom möjligheten att volontärarbeta har 

medarbetarna samlat in varma vinterkläder till människor som 

lever i hemlöshet och fattigdom. 

– För Skåne Stadsmission är det viktigt att företag får 

möjlighet att engagera sig på ett sätt som passar just dem. 

Vi behöver pengar för att driva vårt långsiktiga sociala arbete 

för människor i utsatthet, men att bara be om donationer 

hade inte skapat det engagemang och den hållbarhet som vi 

vill åstadkomma. Ett partnerskap betyder att alla parter har 

nytta och glädje av samarbetet, och det ser vi Massive som 

ett av flera goda exempel på, säger Julia Töringe, ansvarig för 

företagssamarbeten på Skåne Stadsmission. 

Företag kan gå in på en nivå som passar dem. 

Vi har tre nivåer för vänföretag och två för partnerföretag. 

Vill du och ditt företag prata partnerskap med oss? 

Läs mer på skanestadsmission.se/foretag 

eller kontakta julia.toringe@skanestadsmission.se

PARTNERSKAP
Tillsammans med företag skapar vi ett medmänskligare Skåne. Vi vet att många företag brinner för 

hållbarhet, och kämpar för att dra sitt strå till stacken för att uppfylla de globala utvecklingsmålen. 

På Skåne Stadsmission tror vi stenhårt på kraften i partnerskap. Genom att stödja vårt arbete för 

människor i utsatthet kan företag bidra till en hållbar utveckling och ta socialt ansvar samtidigt som 

de stärker sitt varumärke.
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Ett medmänskligt och socialt hållbart Skåne är ett gemensamt 
ansvar för alla som verkar i regionen. Därför var det med stor 
glädje som Skåne Stadsmission i mars 2021 presenterade vårt 
nya affärsråd, där flera skånska näringslivsprofiler finns med för 
att bidra till en positiv framtid för fler människor.

NYTT AFFÄRSRÅD FÖR ÖKAT 
SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET

– Idéburen sektor har många fördelar när det gäller 

sociala tjänster och sociala företag. I dagsläget 

har icke vinstdrivna och idéburna organisationer 

som Skåne Stadsmission en väldigt liten andel 

av Sveriges välfärdstjänster. Vi är övertygade 

om att våra sociala verksamheter har ett stort 

mervärde för de människor som kommer till oss, 

och därför behöver vi också bli mer affärsmässiga 

och konkurrenskraftiga så att vi kan göra mer 

för fler, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor 

på Skåne Stadsmission.

Som ett led i organisationens utveckling och 

i takt med att allt fler företag i regionen visar 

genuint intresse för social och miljömässig 

hållbarhet, har Skåne Stadsmissions affärsråd 

skapats. Det är Alumni, Nordens ledande företag 

inom chefs- och talangförsörjning samt utveck-

ling, som står bakom rådets sammansättning, 

där representanter för flera branscher och 

kompetenser samlats. Alumnis arbete har skett 

pro bono.

– För oss har det varit spännande att se vilka 

behov en organisation som Skåne Stadsmission 

har och hitta rätt personer till det här samman-

hanget. Vi är mycket nöjda med resultatet och 

ser att alla rådets ledamöter både kommer att 

ha mycket att bidra med och själv få värdefull 

kunskap och insikter genom arbetet i rådet, 

säger Lars Navéus, partner och konsult på Alumni, 

som själv är en av rådets ledamöter.

I övrigt består rådet av Filip Bucin, 

advokat och medgrundare MAQS Advokatbyrå, 

Lars Ljungälv, vd Bergendahlsfären, 

Kristoffer Valiharju, vd på GoldPen Computing AB, 

Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs, 

Henrik Hjalmarsson, vd Inwido samt 

Fredrik Meuller, vd på Nord-Lock Group.

”Malmö FF ska vara en positiv 

kraft i samhället där vi försöker 

skapa en bättre tillvaro för de 

som bor i Malmö. Att göra det 

själv är svårt, tillsammans med 

andra kan vi nå längre. Skåne 

Stadsmission och Malmö FF kan 

tillsammans förbättra tillvaron 

och skapa möjligheter för fler 

Malmöbor. Ni är viktiga för oss 

och stadens medborgare.” 

Niclas Carlnén, vd Malmö FF

”Som en av Malmös största 

arbetsgivare, är det för oss 

på Massive Entertainment 

självklart att engagera sig 

i och ta ansvar för sin sociala 

närmiljö. Vi värderar högt det 

samarbete vi har med er på 

Skåne Stadsmission, som tillåter 

oss och våra medarbetare att 

engagera sig för en positiv 

samhällsutveckling och ett 

medmänskligare Malmö. 

Tillsammans kan vi skapa en 

bättre tillvaro för fler.”

Thomas Andrén, vd Massive

Lars Navéus, Alumni
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PRIVATA GÅVOR

”UTAN FRUKOSTEN PÅ CAFÉ DAVID ÄR 
VI MÅNGA SOM SKULLE DUKA UNDER.”
Gröt, äggmacka, kaffe och juice. Det som står på brickan ger näring 
och energi. Men en frukost hos Skåne Stadsmission är så mycket mer. 
Det är människor som ser dig och saknar dig när du inte dyker upp. 
Det är möjligheten att ta en varm dusch och byta till rena kläder. 
En trygg plats där det finns personal med kunskap och erfarenhet. 
En sjuksköterska på plats och kurator som kan ge stöd. 

På vår hemsida kan du enkelt köpa symboliska gåvor. Du kan till 

exempel ge ett bidrag till frukost åt en eller flera medmänniskor.

skanestadsmission.se/gavoshop

Många kommer lika mycket för värmen och gemenskapen som för den mättande frukostmaten. 

59 750 
SERVERADE FRUKOSTAR 2021

Privata gåvor finansierar flera av våra verksamheter för människor i hemlöshet 

och fattigdom. Som givare bidrar du till att vi kan göra mer för fler.

Besök vår 
gåvoshop här
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Pandemin har inte släppt taget efter två år, men samhället 

har gått in i en ny fas utan restriktioner men med fortsatt stor 

försiktighet kring hur vi möter varandra och agerar i olika 

sammanhang. Styrelsen är mycket stolt över att organisa-

tionen kunnat upprätthålla uppdraget att möta människor 

i utsatthet, som kan befinna sig i akut nöd eller har behov av 

mer långsiktigt stöd för att stärka sin egenmakt och möjligheter 

till att ta kontroll över sin livssituation. 

Under våren fick vi förtroendet från Region Skåne att 

ta hand om vaccinering av utsatta målgrupper i Malmö, 

Kristianstad och Helsingborg. En insats som har haft stor 

betydelse för att förhindra smittspridning och nå ut med 

information kring covid-19 till utsatta grupper i samhället.

Årets insatser har varit möjliga tack vare ett fantastiskt 

engagemang och arbete av alla våra medarbetare. Utan er 

vilja och drivkraft hade vi inte kunnat visa upp så mycket 

värde för alla som sökt sig till Stadsmissionen under 2021. 

Jag vill rikta ett stort och ödmjukt tack till er alla!

Skåne Stadsmission är en av tio lokala stadsmissioner 

i Sverige. Tillsammans har vi verksamhet på 30-tal orter runt 

om i Sverige. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har 

ytterligare stärkts under 2021 och vi har nu ett flertal 

gemensamma varumärken, som Remake, Matmissionen och 

Stadsmissionens Second Hand. Ett långsiktigt strategiarbete 

börjar nu hitta sin form och ge resultat. Vi arbetar tillsammans 

för minskad fattigdom och hemlöshet, för en bättre integration 

genom arbetsträning och stöd till barn och unga. Fokusområden 

där vår kompetens och erfarenheter kommer till störst nytta.

Jag hoppas du som läser vår årsredovisning får en fördjupad 

bild och insikt om Skåne Stadsmissions olika verksamheter och 

vilka värden som skapas för individ och samhället. En betydande

del, cirka 70 %, av vår finansiering kommer via bidrag från olika 

organisationer, stiftelser, fonder och egen näringsverksamhet. 

Övrig finansiering cirka 30 % är insamling och gåvor från privata 

givare eller företag. Dessa medel är avgörande för att vi ska 

kunna agera och anpassa oss efter samhällets utmaningar och 

kunna göra akuta insatser när behov uppstår. I skrivandes stund, 

våren 2022, är vi precis in en sådan situation och arbetar som 

bäst med att öppna en ny mötesplats för människor på flykt 

från krigets Ukraina. 

Stort tack till alla partners, volontärer, privata givare och 

företag som gör detta möjligt!

Carina Brorman

Ordförande Skåne Stadsmission

STRATEGISKT ARBETE FÖR 
ATT MÖTA AKUTA BEHOV
Det är med tacksamhet vi kan konstatera att alla 
våra verksamheter lyckades hålla öppna även 2021. 

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades 

i nuvarande form år 1992 (ursprungligen 1917).

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 hjälpbe-

hövande och därvid verka för barns och ung-

domars vård, fostran och utbildning. 

Verksamhetens omfattning 2021: 

• Café David i Malmö och Kristianstad

• Kreativa verkstaden

• Nattjouren i Kristianstad 

• Trygga Boende

• Crossroads 

• Unga Forum 

• Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad 

och Helsingborg 

• Sociala företag: 

REMAKE  

Handtaget  

Oblatbageriet  

Gåvomottagning 

Matmissionen

• Second hand-butiker (genom Föreningen 

Skåne Stadsmission) 

• Insamling och kommunikation 

• Värmestuga för vuxna i Malmö 

STYRELSENS ARBETE ÅR 2021 
Carina Brorman är ordförande för Stiftelsen 

Skåne Stadsmission. 

Under året har sex protokollförda styrelse-

möten 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. Skåne 

Stadsmission följer även principerna i Svenska 

kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET 
Pandemin fortsatte under 2021 vilket innebar 

stora påfrestningar för alla verksamheter 

liksom för våra deltagare och besökare. 

Skåne Stadsmission fortsatte att ställa om och 

hålla öppet alla verksamheter, trots minskade 

covid-bidrag från kommuner och stat.

Under 2021 öppnade Skåne Stadsmission 

sin första “Matmissionsbutik” på Mobilia 

i Malmö, en social matbutik enligt ett 

franchisingkoncept från Stockholms 

Stadsmission.

Malmö stad minskade sina placeringar på 

stödboendeverksamheten Trygga Boende, 

vilket innebar att verksamheten avvecklades 

successivt under året. Avvecklingskostnaderna 

bidrog till ett negativt resultat under 2021.

Fastigheten i Kvarteret David såldes under 

året och genererade en reavinst på 1,6 mkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG 
Efter två tuffa år med coronapandemin är vi 

nu i en situation där människor flyr krigets 

Ukraina. En direkt effekt är att våra insamlings-

intäkter påverkats negativt av att givare 

prioriterar internationella hjälporganisationer, 

parallellt med att vi mobiliserar och behöver 

utökade resurser för att möta behoven hos de 

ukrainare som anländer i Skåne. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
I den närmaste framtiden kommer vi att ha 

ett fortsatt fokus på trygg och långsiktig 

finansiering, samtidigt som läget är osäkert. 

De långsiktiga effekterna av pandemin 

kombinerat med kriget i Ukraina är faktorer 

som kommer att påverka såväl våra ekonomiska 

förutsättningar som behoven vi möter från 

människor i utsatthet. Vi ser att elpriser, 

bränsle- och matkostnader ökar vilket påverkar 

oss både direkt och genom att våra målgrupper 

får det ännu svårare. 2022 är valår vilket gör 

att vi kan räkna med omvälvningar 

i vårt lokalsamhälle, vilket kan påverka våra 

samarbeten med kommuner och regionen. 

ÅRETS EKONOMI 
De totala intäkterna uppgår till 69,7 mkr 

(75,8 mkr). 
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Personalkostnaderna ligger på 51,8 mkr 

(50,4 mkr). Övriga externa kostnader uppgår 

totalt till 16,9 mkr (21,5 mkr). Rörelseresultat 

före avskrivningar är -0,5 mkr (2,4 mkr). Årets 

resultat är -0,9 mkr (1,7 mkr). 

INVESTERINGAR/
AVSKRIVNINGAR 
Årets investeringar uppgår sammantaget till 

0,5 tkr (0 tkr). 

PLACERINGAR OCH LÅN 
Löpande har överlikviditet placerats på ränte-

bärande konto. Lånet kopplat till fastigheten 

på Korsgatan 10 löstes i samband med 

försäljningen av fastigheten.

VERKSAMHETSINTÄKTER 
Verksamhetsintäkterna har sammantaget 

uppgått till 65,4 mkr (72,8 mkr). 

GÅVOR 
Årets gåvor (inklusive testamente) från 

privatpersoner, stiftelser och företag uppgick 

till 20,6 mkr (17,7 mkr), vilket motsvarar 

31% (24%) av verksamhetsintäkterna. Insamling 

från allmänheten har ökat med ca 700 tkr, 

vilket är en positiv pandemieffekt.

GÅVOR FRÅN FÖRETAG 
Gåvor från företag uppgick i direkta penning-

gåvor till 2 590 tkr (2 252 tkr). Företagsgåvor 

är en del av ett bredare samarbete till särskilda 

verksamheter och/eller aktiviteter. Under året 

har flera företag valt att stödja verksamheten 

med ”naturagåvor”, exempelvis: hjälp med 

ombyggnad, livsmedel, hyror och annonser 

med mera. Det ekonomiska värdet av dessa 

uppskattas till sammanlagt  8 115 tkr (4 086 tkr). 

En förteckning över företag som stödjer verk-

samheten återfinns längre fram i denna bilaga. 

BIDRAG
Bidragsintäkterna utgjorde 35% (44%) av 

verksamhetsintäkterna och uppgick till 

23,2 mkr (32,2 mkr). Drygt 7,1 mkr (6,4 mkr) 

av bidragen kommer via Riksföreningen 

Sveriges Stadsmissioner, som fördelat ut 

medel från bl.a. MUCF, Socialstyrelsen, 

Postkodlotteriet, Folkhälsomyndigheten samt 

företag. Minskning från föregående år består 

främst av att det treåriga projektet ”Unga vuxna 

i Hemlösthet” avslutades i december 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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AVTAL
Intäkter av avtal med Malmö stad, 

Kristianstads kommun och Region Skåne 

uppgick till 18,6 mkr (19,8 mkr). Befintliga 

IOP:er med Malmö Stad och Kristianstad 

Kommun har fortlöpt under året.

EXTERN FÖRSÄLJNING
Försäljningen från Café David, REMAKE, 

Oblatbageriet mm uppgick 3 045 tkr, vilket 

är i paritet med föregående år.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER 
Med ändamålskostnader avses sådana 

kostnader som har direkt samband med 

uppfyllande av Stiftelsens ändamål enligt 

stadgarna. Här inräknas även kostnader 

för att fullgöra åtaganden enligt avtal. 

Enligt Svensk Insamlingskontrolls 

officiella statistik redovisad 2021, uppgick 

”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” 

för 2020 till 82 procent (86 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 ökad social 

och miljömässig hållbarhet, minskad hunger, 

fattigdom, hemlöshet och ojämlikhet, ökat 

återbruk genom second hand och minskat 

matsvinn. Detta kan exemplifieras genom 

våra sociala företag, vår gåvoinlämning och 

olika projekt som har bedrivits under året. 

Skåne Stadsmission har ett systematiskt 

kvalitets- och ledningssystem, där vi arbetar 

kontinuerligt med avvikelser/tillbud. Varje 

enhet har arbetsplatsträffar (APT) åtta 

gånger per, där vi arbetar systematiskt 

med arbetsmiljö och kvalitet. Till 

arbetsmiljökommittén (AMK) görs en årlig 

sammanfattning av samtliga avvikelser inom 

organisationen. Stiftelsen Skåne Stadsmission 

gick över till Fremia 2022-01-01 men ligger 

kvar i Arbetsgivaralliansens kollektivavtal 

fram till 2023-04-30. Anställda omfattas 

genom kollektivavtalet av sjukförsäkring, 

livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, 

omställningsavtal samt avtal om 

tjänstepension.

GENOMFÖRD 
VERKSAMHET 
CAFÉ DAVID 
Café David är vår öppna mötesplats för 

människor som lever i utsatta livssituationer 

i Malmö och Kristianstad. Vi har öppet alla 

dagar i veckan under hela året.

Verksamheten utgår från ett helhets-

perspektiv, vilket är en förutsättning på 

resan mot en varaktig förändring. Förutom 

att tillgodose basbehov som mat i magen, 

en varm dusch och rena kläder erbjuder 

Café David samtalsstöd och aktiviteter. 

Verksamheten har periodvis under året 

behövt begränsa antalet deltagare och 

sittplatser för att motverka risken för 

smittspridning. Under 2021 har Café David 

i Malmö serverat 33 028 frukostar och 22 189 

subventionerade luncher. Uppskattningsvis 

har verksamheten mött 170 unika individer 

per dag, 3 576 deltagare har fått duscha 

och/eller byta kläder. Kuratorsmottagningen 

har haft 1 441 besök av sammanlagt 221 

unika individer. Verksamheten har öppet 

måndag till söndag 07.30–14.30. 

Café David i Kristianstad har haft 8 941 

besökare under 2021, 24 % har varit kvinnor 

och 76 % män. Vi har serverat 7 506 frukostar, 

1 964 luncher och 1 712 fikor under året. 1 

825 klädbyten har erbjudits och 525 duschar. 

Kuratorn har haft 702 stöd/ombudsmannaskap 

samtal under året. 

Högtider och andra viktiga datum har firats 

under smittskyddsanpassade former, och 

trots pandemin kunde vi vid midsommar, jul 

och nyår bjuda många på mat och värme både 

i Malmö och Kristianstad. 

I Malmö har Café David inlett ett arbete 

med uppsökande verksamhet. Vi har 

uppmärksammat att det finns deltagare som 

har behov av hjälp i hemmet. Det kan tex vara 

att man inte kan ställa in kanalerna på tv:n, att 

man inte vet hur spisen fungerar eller att elen 

är avstängd sedan en tid tillbaka. Små insatser 

som förbättrat vardagen för våra deltagare 

och i vissa fall förebyggt hemlöshet och 

minskat risken för vräkning.

Café David i Kristianstad möjliggörs genom 

ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

tillsammans med Kristianstads kommun 

medan Café David i Malmö till stora delar är 

en gåvofinansierad verksamhet.

KREATIVA VERKSTADEN
I Malmö finns det, sedan flera år tillbaka, 

möjlighet för deltagarna att besöka den 

Kreativa verkstaden. Här erbjuds möjlighet 

till olika former av kreativt skapande och 

verksamheten leds av två konstnärliga ledare. 

Verkstaden har öppet på vardagar och under 

2021 har där varit 6 653 besök och i snitt 

27 besökande deltagare per dag. Det är en 

stor ökning från förra året, då verkstaden 

varit en viktig möteplats under pandemin. 

Under året har även Kristianstad öppnat en 

kreativ verkstad. Initialt har den haft öppet 

några timmar i veckan och vår ambition är att 

utveckla den under 2022.

I slutet av november arrangerade Kreativa 

verkstaden i Malmö en välbesökt finissage 

” Tillsammans är du aldrig ensam” där 

deltagarna visade upp det skapande som 

skett under året. Som besökare kunde du 

höra deltagare som spelade, dikter som blev 

upplästa och konstverk av olika slag gick att 

betrakta. 

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. 2021 har Nattjouren haft 

2 811 övernattningar. 81 % av besökarna är 

män och 70 % av dem är över 50 år. 

Verksamheten möjliggörs genom ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med 

Kristianstads kommun. 

CROSSROADS 
Crossroads vänder sig till utsatta EU-

medborgare och tredjelandsmedborgare 

som vistas i Malmö. Verksamheten består av 

två delar; basbehov i form av frukost, tvätt 

och duschmöjligheter samt rådgivning och 

information. Genom Stadsmissionshälsan 

finns sjuksköterska på plats. Crossroads har 

funnits sedan januari 2015. 

Under 2021 har vi haft totalt 19 216 besök 
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och besöken kan variera mellan 22 och 86 

per dag. Inom verksamheten finns en bred 

språkkompetens bland medarbetarna vilket 

ger goda förutsättningar för att genomföra 

ombudsmannaskap. Under året har vi 

genomfört 138 stödsamtal samt 1 038 fall av 

ombudsmannaskap. Det vanligaste behovet 

som våra besökare har är att få hjälp att 

komma i kontakt med olika myndigheter 

och stöd i att boka resa. Vi hjälper även 

brottsutsatta att göra anmälan till polisen, 

där olika typer av hatbrott är vanligt. 

Ända sedan starten har en stor del av 

besökarna varit från Rumänien. Under 

2021 har dock andel besökare från annat 

ursprungsland ökad, en utveckling vi såg 

redan 2020. Numera kommer ca 15-20 % 

från länder som Bulgarien, Slovakien, Polen, 

Tyskland och Kroatien men även från länder 

utanför Europa.

Crossroads ansvarar för fördelningen av de 40 

nattplatser till Vinternatt som drivs av Malmö 

Pingstförsamling. Under totalt 14 nätter var 

även Crossroad tvungna att akut ha öppet 

nattetid. Akutnätter innebär att vid klass 

2-varning eller temperaturer under -5 grader 

öppnas Crossroads som en värmestuga mellan 

kl. 20.30–07.00.

Verksamheten möjliggörs genom ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med 

Malmö stad. Under 2021 sade Malmö stad 

upp lokalen pga en policyförändring som 

innebär att Skåne Stadsmission tvingas stå 

för hyreskontraktet. Trots intensivt arbete 

fick vi inga nya lokaler så sedan årsskiftet har 

Crossroads tillfälligt evakuerats till Korsgatan 

i väntan på ny lokal.

VÄRMESTUGA
Vintern 2020/2021 drev vi värmestugor 

i samarbete med Fryshuset i Malmö, Röda 

Korsets Malmökrets och Svenska kyrkan. Vi 

var ansvariga för värmestuga Vuxen, som 

riktade sig till personer över 25 år. Fryshuset 

ansvarade för Värmestuga ung (18-25 år). 

Målgruppen för värmestugorna är personer 

med vistelse i Malmö i en situation av social 

och ekonomisk utsatthet med begränsad 

tillgång till det generella sociala trygghets-

systemet. Respektive värmestuga erbjöd 

viloplatser nattetid samt kvällsmål och 

frukost. 

Värmestugorna var öppna från december 

2020 till april 2021. Värmestuga vuxen var 

öppen 116 nätter och hade 5 506 besökare 

vara 22 procent kvinnor. Värmestugan hade 

totalt 36 viloplatser. 6 689 portioner mat 

serverades varav cirka 1000 serverades i lådor 

för avhämtning. 

Verksamheten möjliggörs genom ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med 

Malmö Stad, Fryshuset i Malmö, Röda Korsets 

Malmökrets och Svenska kyrkan. Vintern 

2021/2022 blev det ingen Värmestuga vuxen 

då varken Malmö stad eller Stadsmissionen 

lyckades få tillgång till en lokal.

TRYGGA BOENDE 
Trygga Boende var en boendestödsverksamhet 

som vi drivit under tio års tid. Verksamheten 

vände sig till individer över 18 år som lever 

i hemlöshet och som är i behov av boende 

i kombination med stöd. Vår största målgrupp 

var ensamstående kvinnor och kvinnor med 

barn. 

2019 trädde nya riktlinjer i kraft för social-

tjänsten i Malmö stad, som var 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 innebär 

detta ett minskat antal placeringar via 

socialtjänsten och en förändrad målgrupp 

i verksamheten. Under 2020 utlyste Malmö 

stad en upphandling av boende med stöd 

och Trygga Boende var en av aktörerna 

som vann upphandlingen. Tyvärr tilläts inte 

Stadsmissionen att utöka antalet lägenheter 

och med den låga dygnsersättningen var det 

omöjligt att klara verksamheten med endast 

12 lägenheter. Under våren och sommaren 

2021 avvecklades verksamheten.

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. 

Stadsmissionshälsan har mottagningar 

i Malmö, Kristianstad och Helsingborg där 

det finns möjlighet till kostnadsfria besök 

hos sjuksköterska och läkare. I Malmö finns 

även tandläkarmottagning.

Under pandemin har Stadsmissionshälsan 

haft en betydande roll i att anpassa och 

säkra våra verksamheten från smittspridning. 

Verksamheten har också i olika samarbeten 

bidragit med sin kompetens och gett råd till 

andra organisationer i civilsamhället. Genom 

olika samarbeten har vi kunnat erbjuda våra 

deltagare snabbtestning och vid positivt 

provsvar har sjuksköterskorna även varit 

behjälpliga i arbetet med smittspårning. Våren 

2021 genomfördes en stor vaccinationsinsats 

för dos 1 och 2, som krävde mycket planering 

och organisering. Ramverket kring hantering 

av själva vaccinet var en utmaning för oss. 

Arbetet har varit viktigt i vår målsättning att 

uppnå jämlik vård och stärka lika rättigheter 

i samhället och även möjliggjorde att flera 

blev skyddade från svår sjukdom eller i värsta 

fall död. 

Stadsmissionshälsan utökade sin verksamhet 

med en kurator under hösten 2021, med 

fokus på den ökade psykiska ohälsan hos de 

deltagare som finns i samtliga sociala verk-

samheter. Kuratorn ambulerar därför mellan 

verksamheterna i syfte att nå dessa personer 

samt kartlägger även behovet av insatser 

kopplade till psykisk ohälsa. 

Tandläkarmottagningen har varit stängd 

under hösten 2021 då tjänsten varit vakant. 

Under 2021 har Stadsmissionshälsan samman-

lagt haft 3 760 besök, varav 26,5% kvinnor 

och 73,5% män. 90,5% besök var till någon av 

våra fantastiska sjuksköterskor. Våra läkare 

hade 137 besök och tandläkaren 126 besök. 

70 personer har haft möjlighet att få fotvård 

av volontärer.

Verksamheten möjliggörs genom ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med 

Region Skåne. 

UNGA FORUM 
Unga Forum arbetar utifrån ett rättighets-

perspektiv med barn och ungas bästa i fokus. 

Verksamheten möter barn och unga upp till 

25 år samt barnfamiljer med barn under 18 år 

som lever i utsatthet i Malmö. Det kan röra sig 

om fattigdom, hemlöshet och/eller psykisk 

ohälsa. Verksamheten arbetar med såväl akut 

stöd som långsiktigt förändringsarbete genom 

rådgivning, ombudsverksamhet, läxhjälp, 

samtalsstöd samt öppen mötesplats. Därtill 

kan målgruppen få basbehov tillgodosedda 

genom exempelvis en matkasse.

Vår rådgivning är behövd och efterfrågad och 
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det har varit viktigt att fortsätta med stödet 

i samma form trots pandemin. Fler rådgivnings-

tillfällen har dock behövt vara över telefon. 

Många rådgivningstillfällen har rört barnfamiljer 

som står utan bostad och har svårt att få stöd 

av det offentliga då de bedöms vara så kallat 

strukturellt hemlösa (hemlösa eftersom de 

inte har ekonomiska förutsättningar att efter-

fråga en bostad på dagens bostadsmarknad). 

Vi upplever att kommunerna inte i samma 

utsträckning ger stöd till denna grupp utan de 

förväntas lösa sin situation på egen hand.

Parallellt med rådgivning och ombudsverk-

samhet har Unga Forum drivit öppen verksamhet. 

Under sommaren flyttade stora delar av verk-

samheten utomhus, i parker och närliggande 

grönområden, för att möta restriktioner. 

Huvudsyftet med den öppna verksamheten är 

att erbjuda ett socialt sammanhang för barn, 

unga och barnfamiljer där målgruppen får 

möjlighet att utöka sina sociala kontakter och 

umgås i en avslappnad miljö. I samband med 

den öppna verksamheten bjuds alltid på mat 

i olika former. 

Under sommaren anordnade Unga Forum ett 

sommarläger där 32 deltagare deltog och fick 

möjlighet att njuta av svenska sommar och 

vacker miljö. Därtill anordnades flera endags-

utflykter. Tillsammans med Malmö FF 

anordnades även en fotbollsskola där ett 20-tal 

barn som besöker vår verksamhet deltog.

Under året har 1 614 barn besökt vår verksamhet. 

Vi har haft 581 rådgivningssamtal och 832 

social- och stödsamtal. Vi har delat ut 2 273 

matkassar som nått 8 356 individer (ej unika).

Verksamheten är helt gåvofinansierad.

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. De 

sociala företagen har under året kunnat 

erbjuda 108 personer arbetsträning inom 

Insamling och produktion, Matcentralen, 

Matmissionen, REMAKE och Second hand. 

Gåvomottagningen och Matcentralen har 

tagit emot 155 411 kg textilier och hanterat 

cirka 200 ton matsvinn. 

MATMISSIONEN
Matmissionen är ett butikskoncept som 

tagits fram av Stockholms Stadsmission 

tillsammans med Axfood, som går ut på 

att mat som annars skulle ha gått till spillo 

tas tillvara och säljs i en social matbutik där 

medlemmar får handla mat till en tredjedel 

eller mindre av vanligt butikspris. I butiken 

finns möjlighet för människor som står långt 

från arbetsmarknaden att arbetsträna.

Den 7 oktober 2021 öppnade Matmissionen 

i Malmö. För att få handla i Matmissionen 

måste man vara medlen.  Personer som lever 

på försörjningsstöd, etableringsersättning, 

garantiersättning, migrationsverkets 

dagersättning eller om man har en inkomst 

som inte överstiger 11 190 kronor i månaden 

efter skatt. Medlemskapet är personligt och 

en individuell bedömning sker utifrån varje 

individs förutsättningar. Från öppningen 

i oktober till årsskiftet gjordes 12 238 köp 

i butiken. Den 31 december var Matmissionen 

uppe i totalt 2 015 medlemmar.

REMAKE
REMAKE är Stadsmissionens eget varumärke 

som tillverkar klimatsmarta produkter av de 

material som annars hade kastats. På REMAKE 

arbetade under 2021 en platsansvarig 

handledare tillsammans med två sömmerskor 

och två volontärer samt nio personer som 

arbetstränade.

Under 2021 fortsatte arbetet med att hitta 

nya samarbeten och utveckla försäljningen 

samt koncept för att kunna ta emot fler 

personer i arbetsträning. Vi har bland annat 

etablerat ett långsiktigt samarbete med 

AB Småland i Malmö som säljer REMAKE-

produkter i deras butik på Södra Förstadsgatan.

KOMMUNIKATION OCH 
INSAMLING 
Skåne Stadsmissions främsta uppdrag är att 

varje dag, året runt, möta människor som 

söker sig till våra verksamheter. 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 övriga 

medlemmar i 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. 

Vi använder alltid så kostnadseffektiva 

kommunikationskanaler som möjligt och 

under 2021 har vi fortsatt att utveckla vår 

digitala kommunikation. Även detta år 

påverkades kommunikations- och insamlings-

arbetet av coronapandemin som gav oss 

synlighet och relevans. 

Under 2021 inrättades en ny tjänst med 

ansvar för företagsinsamling, med uppdrag 

att utveckla och utöka våra samarbeten 

med regionens företagare. 

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 gemensamt för medlemmarna. 

VOLONTÄRER 
Under 2021 har 120 volontärer varit 

engagerade i våra olika verksamheter och 

tillsammans bidragit med 3 900 timmars 

arbete. På Maträddarna i Kristianstad 

har volontärer bidragit med 288 timmars 

arbete. Nya volontärer har rekryterats via 

våra informationsträffar, varav sju digitala. 

I augusti genomfördes en utbildning i Våld 

i nära relationen där samtliga volontärer 

hade möjlighet att delta. Inför julen och när 

vi startade Matmissionen är två tillfällen 

då många volontärer bidrog med sitt 

engagemang. 

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 officiella statistik 

offentliggjord år 2021 uppgick insamling 

och administrativa kostnader i förhållande 

till totala intäkter 2020 till 16 procent 

(15 procent).
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)       
  

 2021 2020 2019 2018 2017   

 

Nettoomsättning 69 650 75 804 71 030 74 158 65 410   

Resultat efter finansiella poster -903 1 698 -561 860 -1 093   

Balansomslutning 26 721 35 480 29 267 38 980 27 335   

Medelantalet anställda omräknat till heltid 89 97 96 93 83  

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL        
 

 Grundkapital Fritt Eget kapital Summa     

 

Belopp vid årets ingång 2 000 000 9 851 188 11 851 188     

Årets resultat  -903 378 -903 378     

 

Belopp vid årets utgång 2 000 000 8 947 810 10 947 810    

 

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST      
   

DISPOSITION        
 

Från föregående år balanserat resultat 9 851 188      

Årets vinst/förlust -903 378      

Medel till förfogande 8 947 810       

 

Styrelsen beslutar att 

balansera i ny räkning 8 947 810      
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RESULTATRÄKNING        
 

 Not 2021 2020    

 

 

STIFTELSENS INTÄKTER        
 

Verksamhetsintäkter 2 65 423 581 72 817 794     

Övriga intäkter 2 4 226 671 2 986 443     

 

Summa intäkter  69 650 252 75 804 237     

 

STIFTELSENS KOSTNADER        
 

Direkta kostnader  -1 519 517 -1 556 511     

Övriga externa kostnader 3 -16 914 469 -21 488 912     

Personalkostnader 4 -51 759 989 -50 401 365     

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -456 594 -642 549     

Övriga rörelsekostnader  -1 475 0     

 

Summa kostnader  -70 652 044 -74 089 337     

 

Rörelseresultat  -1 001 792 1 714 901     

 

Resultat från finansiella investeringar 5       

 

Övriga ränteintäkter och liknande poster  121 257 34 982     

Övriga räntekostnader och liknande poster  -22 844 -51 115     

 

Summa resultat från finansiella investeringar  98 414 -16 132     

 

Resultat efter finansiella poster  -903 378 1 698 768     

 

Årets resultat  -903 378 1 698 768    
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BALANSRÄKNING        
 

 Not 2021-12-31 2020-12-31    

 

 

TILLGÅNGAR        
 

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark 6 0 3 313 075     

Ombyggnader 7 707 074 1 540 754    

Inventarier 8 454 975 374 765     
 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 162 049 5 228 594     
 

Summa anläggningstillgångar  1 162 049 5 228 594     

 

Omsättningstillgångar        

Kortfristiga fordringar 9       

Fordran leverantörer  0 2 331     

Kundfordringar  2 113 940 2 715 246     

Skattefordran  782 540 782 540     

Övriga fordringar  208 910 106 878     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 308 843 1 450 334     
 

Summa kortfristiga fordringar  5 414 233 5 057 329     

 

Kortfristiga placeringar         

Övriga kortfristiga placeringar 10 3 748 892 3 748 892     

Kassa och bank  16 357 075 21 932 404     
 

Summa kortfristiga placeringar  20 105 967 25 681 296     
 

Summa omsättningstillgångar  25 520 200 30 738 625     
 

Summa tillgångar  26 682 249 35 967 219     

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
 

Eget kapital        

Grundkapital  2 000 000 2 000 000     

 

Fritt eget kapital        

Balanserat resultat  8 351 188 6 652 420     

Tillskott huvudmän  1 500 000 1 500 000     

Årets resultat  -903 378 1 698 768     
 

Summa eget kapital  10 947 810 11 851 188     

 

Skulder        

Långfristiga skulder        

Lån 11-12 0 2 700 000     
 

Summa Långfristiga skulder  0 2 700 000     

 

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder  2 169 820 3 574 158     

Övriga skulder 13 680 330 1 342 182     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 12 884 289 16 499 691     
 

Summa kortfristiga skulder  15 734 439 21 416 031     
 

Summa eget kapital och skulder  26 682 249 35 967 219  
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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 Insamlings-

kontrolls (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 värdepappers innehav värderas till anskaffnings-

värde 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 anskaffnings-

tidpunkten. 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 

• Ombyggnationer i hyrd lokal skrivs av under kontraktstiden

Inventarier 

• Inventarier 3–5 år 

FORDRINGAR EGET KAPITAL 
Fordringar upptages till det belopp som efter individuell prövning 

beräknas bli betalt. 

Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donations-

kapital. Fritt eget kapital disponibla medel utgörs av balanserade 

medel och årets resultat.  
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 NOT 2 – STIFTELSENS INTÄKTER       
  

 2021 2020      

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Gåvor        

Privatinsamling och kollekter 8 811 454 8 140 901      

Företag 2 590 220 2 252 494      

Testamente 125 000 0      

Stiftelser 9 072 017 7 354 933      

 

Summa gåvor 20 598 691 17 748 327      

 

Bidrag        

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 7 115 168 6 354 005      

Svenska Kyrkan 6 365 600 6 264 000      

Myndigheter 6 774 007 18 748 754      

Europeiska Socialfonden 2 614 822 346 343      

Övriga organisationer 314 953 507 436      

 

Summa bidrag 23 184 549 32 220 538      

 

Avtal        

Kommuner 12 732 645 14 370 718      

Region 5 862 455 5 474 656      

 

Summa avtal 18 595 100 19 845 374      

 

Extern försäljning        

Extern försäljning 3 045 300 3 002 742      

 

Summa extern försäljning 3 045 300 3 002 742      

 

Summa verksamhetsintäkter 65 423 641 72 816 981      

 

ÖVRIGA INTÄKTER
        

Lönebidrag 2 013 454 2 387 956      

Reavinst fastighet 1 638 723 0      

Övriga ersättningar 574 494 599 300      

 

Summa övriga intäkter 4 226 671 2 987 256      

 

Totala intäkter 69 650 312 75 804 237

 NOT 3 – ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER    
      

 2021 2020      

 

Revisionsuppdrag PWC 135 000 115 000      

Övriga uppdrag PWC 65 000 78 613      

 

Summa 200 000 193 613      
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NOT 4 – PERSONALKOSTNADER
  

 2021 2020      

 

Medelantalet anställda omräknat till heltid

Kvinnor 62 68      

Män 27 29      

 

Totalt för stiftelsen 89 97      

 

Löner och ersättningar        

Styrelse 0 0      

Lön och ersättning anställda 35 388 676 34 398 387      

Direktor 937 200 921 000      

 

Summa 36 325 876 35 319 387      

 

Sociala kostnader        

Pensionskostnader för anställda 3 645 330 2 824 657      

Direktor 245 885 254 090      

Sociala avgifter 11 056 730 10 551 016      

 

Summa 14 947 945 13 629 763      

 

Summa Personalkostnader 51 273 820 48 949 150 

NOT 5 – RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR      
   

 2021 2020      

 

Utdelning från Föreningen Skåne Stadsmission 0 0      

Utdelning värdepapper 121 257 34 982      

Vinst vid avyttring värdepapper 0 0      

Räntekostnader -22 844 -51 115      

 

Summa finansnetto 98 414 -16 132

NOT 6 – BYGGNADER OCH  MARK       
  

 2021 2020      

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 809 180 3 809 180      

Årets förändringar -3 809 180 0      

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 3 809 180      

Ingående ackumulerade avskrivningar -496 105 -446 904      

Återförda avskrivningar på försäljning 516 605 0      

Årets avskrivningar -20 500 -49 201      

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -496 105      

 

Utgående planenligt restvärde 0 3 313 075      

 

Taxeringsvärde för fastigheter 0 0      
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NOT 7 – OMBYGGNAD        
 

 2021 2020      

 

Ingående anskaffningsvärde 9 066 072 9 066 072      

Inköp 231 486 0      

Försäljning -2 975 622 0      

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 321 936 9 066 072      

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 525 318 -7 089 530      

Återförda avskrivningar på försäljning 2 206 921 0      

Årets avskrivningar -296 465 -435 788      

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 614 862 -7 525 318      

 

Utgående planenligt restvärde 707 074 1 540 754 

NOT 8 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER      
   

 2021 2020      

 

Ingående anskaffningsvärde 5 479 064 5 479 064      

Inköp 221 315 0      

Utrangering -620 868 0      

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 079 511 5 479 064      

Ingående avskrivningar -5 104 299 -4 946 739      

Återföring avskrivning utrangering 619 391 0      

Årets avskrivningar -139 630 -157 560      

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 624 538 -5 104 299      

 

Utgående planenligt restvärde 454 973 374 765 

NOT 9 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR       
  

 2021 2020      

 

Fordran leverantör 0 2 331      

Kundfordringar 2 113 940 2 715 246      

Skattefordran 782 540 782 540      

Övriga fordringar 164 286 52 853      

Förutbetalda lokalhyror 945 988 1 015 060      

Fordran föreningen 44 625 45 025      

Övriga interimsfordringar 1 362 855 444 274      

 

Summa kortfristiga fordringar 5 414 234 5 057 329      
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NOT 10 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR       
  

 2021 2020      

 

Aktier och andelar anskaffningsvärde 1 952 840 1 952 840      

Fonder anskaffningsvärde 1 796 052 1 796 052      

 

Summa anskaffningsvärde 3 748 892 3 748 892      

 

Aktier marknadsvärde 3 586 606 2 587 557      

Fonder marknadsvärde 4 015 318 3 143 444      

 

Summa marknadsvärde 7 601 924 5 731 001 

NOT 11 – LÅNGFRISTIGA SKULDER       
  

 2021 2020      

 

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 

senare än fem år efter balansdagen        

 

Lån SE Banken 0 2 700 000      

 

Summa 0 2 700 000 

NOT 12 – STÄLLDA SÄKERHETER       
  

 2021 2020      

 

SE Banken Fastighetsinteckningar 0 2 700 000

NOT 13 – ÖVRIGA SKULDER        
 

 2021 2020      

 

Personalens källskatt 680 250 877 870      

Moms 0 -26 607      

Skuld Kammarkollegiet 0 487 419      

Förskott från kunder 80 3 500      

 

Summa 680 330 1 342 182      
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NOT 14 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER   
      

 2021 2020      

 

Upplupna löner 219 450 189 124      

Upplupna semesterlöner 2 255 293 2 247 372      

Upplupna sociala avgifter 872 502 1 050 433      

Upplupna sociala avgifter 

löneskuld/semesterlöneskuld 777 564 765 547      

Löneskatt pensionskostnader 759 687 753 223      

Periodiserade gåvor 3 726 760 4 726 000      

Övriga interimsskulder 3 799 262 6 377 194      

Övriga upplupna kostnader

/förutbetalda intäkter 473 770 390 797      

 

Summa 12 884 289 16 499 691

NOT 15 – BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST      
   

 2021 2020      

 

Disposition        

Från föregående år balanserat resultat 9  851 188 6 652 420      

Tillskott huvudmän 0 1 500 000      

Årets vinst/förlust -903 378 1 698 768      

Medel till förfogande 8 947 810 9 851 188      

 

Styrelsen beslutar att 

balansera i ny räkning 8 947 810 9  851 188

NOT 16 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG      
   

Efter två tuffa år med coronapandemin är vi nu i en situation där människor flyr krigets Ukraina. 

En direkt effekt är att våra insamlingsintäkter påverkats negativt av att givare prioriterar 

internationella hjälporganisationer, parallellt med att vi mobiliserar och behöver utökade resurser 

för att möta behoven hos de ukrainare som anländer till Skåne. 
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FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA 
ORGANISATIONER
De gamles vänner 

Glimåkra syjunta 

Kristianstads Rotaryklubb 

Lions Club Kristianstad 

Lions Malmö 

Malmö FF 

Nordisk hjälp 

Odd Fellow Malmö 

Rotaract Kristianstad 

Svenska Postkodlotteriet 

SPL Välfärdsinrättningar (Provinsiallogen)

STIFTELSER OCH FONDER
Allmänna Arvsfonden                                                                                                                            

Carl Jönssons Understödsstiftelse 

Caritasbröderna 

Crafoordska stiftelsen 

Direktör Albert Påhlssons stiftelse 

Einar Hansens Allhemsstiftelse 

Ernst Kruses donationsfond 

Ester Ohlssons stiftelse 

Sven Jerrings fond 

Johanniterorden 

Karin och Ernst August Bångs Minne 

Kavlifonden 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

Kungliga Patriotiska Sällskapet 

Kungliga Sällskapet Pro Patria 

Magnus Bergvalls stiftelse  

Minnesfonden för Äldre i Malmö  

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 

minnesfond 

Stiftelse till Ingrid och Gustaf Fribergs minne 

Skebostiftelsen 

Sodalitium Majus Lundense 

Sparbanksstiftelsen Finn 

Sparbanken Syd 

SPP 

Stiftelsen Arne Lindhoff 

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
Delmos 

Europeiska socialfonden, ESF                                                                                                            

Folkhälsomyndigheten 

Kristianstads kommun 

Länsstyrelsen Skåne 

Malmö stad 

MUCF 

Region Skåne 

Socialstyrelsen 

Tandvårdshögskolan, Malmö

FÖRETAG
ADDQ Consulting

Agartha

Aller Media

Apelöga

Axfood Kristianstad

Backer

Ball Corporation

Beijer Ref

Bel Nordics

Bisnode Sverige

Bolia

Brinova Fastigheter

C4 Energi

CaanEL

CC IT

Chilli Wok Krisitanstad

City Gross Kristianstad

Claes Ohlson

Cloetta

Dagab

Danone

EC Solutions

Egmont Story House

Elis Textilservice

Ellestad

Fastighetsbyrån

Findus

Granitor Property Development

Hello Fresh

Herbalife

HSB Malmö

ICA Maxi Stormarknad Kristianstad

IKEA

INNOCENT

INR Försäljning

INTERSPORT Emporia

Johan & Nyström

Kavlifonden

Kentell Consulting

Lidl Sverige

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Malmö kommun parkerings AB

Mannheimer Swartling 

Mars Multisales North Europe

Massive Entertainment

Maxi ICA Stormarknad Kristianstad

Mediate Nordic

Mercedes-Benz Finans Sverige

MiL Institute

Mild

Ming Media

Mini-Rodini 

MKB Fastighets

Mobilia

MyMowo

Polfärskt

Port11 

Pågen

Returhuset Staffanstorp

Resona Utveckling

Roger Nellsjö

Setterwalls Advokatbyrå

Sexton:nio

Simogo 

Skånemejerier

Specsavers Baltzarsgatan 

Stena Fastigheter

SurveyLegend

Sydväst arkitektur och landskap

Södervidinge

Tassaka Invest

Tetra Pak

Tornstaden

Trelleborgs Energi

Upfield

Vasakronan

Virrata

Wihlborgs Fastigheter

Willys

Woody Bygghandel

Åhlens

GÅVOR OCH BIDRAG UNDER 2021

VILL ERT FÖRETAG, 
FÖRENING ELLER 
STIFTELSE OCKSÅ BIDRA? 

Kontakta oss gärna på 

info@skanestadsmission.se 

eller läs gärna mer på 

www.skanestadsmission.se.
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STYRELSE

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

Björn Bergman
vice ordförande
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 flera lokala och regionala 
styrelser inom näringsliv, event
och besöksnäring.

Claes Block
Claes har arbetat som ombudsman
i Svenska Lantarbetarförbundet och 
Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Han är ledamot i kyrkofullmäktige 
i Malmö och ordförande i kyrkorådet 
i Malmö pastorat.

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

Christian Nyhlén
Christian är vd på Krinova Incubator 
& Science Park i Kristianstad. Han var 
tidigare partner & director på Mercuri 
Urval. Christian har affärs- och ledar-
bakgrund från näringslivet där han 
arbetat med rådgivning till styrelser, 
företagsledningar och offentliga 
organisationer.

Mikael Ynghed
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.
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Henrik Hammar
Henrik har tidigare arbetat som region-
råd i Region Skåne och som lands-
tingsråd i Kristianstads läns landsting. 
Han är aktiv i kommunfullmäktige 
i Örkelljunga.

Elisabeth Kullenberg
Elisabeth är barnläkare och ledamot 
i kyrkofullmäktige i Ängelholms för-
samling och ordförande för kyrkorådet. 
Hon är invald i stiftsfullmäktige, stifts-
styrelsen och kyrkomötet. Elisabeth är 
också kommunfullmäktiges ordförande
i Ängelholm, ledamot i regionfullmäktige 
och ledamot i Hälso- och sjukvårds-
nämnden i Region Skåne.

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

Vår revisionsberättelse har lämnats maj 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
auktoriserad revisor

Carina Brorman
styrelseordförande

Malmö, maj 2022

Kerstin Engle

Stefan Skoog

Björn Bergman
vice ordförande

Henrik Hammar

Christian Nyhlén

Claes Block

Elisabeth Kullenberg

Mikael Ynghed
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM 
ÅRSREDOVISNINGEN 
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 

Skåne Stadsmission för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 

delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-

hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 

Med annan informationen syftar vi till sida 1 – 26 i årsredovisningen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 

läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-

tionen 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 årsredo-

visningen 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 upp-

täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 

om de enskilt eller tillsammans 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:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen.
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 

inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 

identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV 
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2021.

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 finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet 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 utgångs-

punkt 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 2022-05-16

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler

Auktoriserad revisor
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Men alla kan göra något! Utan stödet från privatpersoner och företag 
skulle Skåne Stadsmission inte vara någonting. Tack för ditt stöd. 

Skåne Stadsmission 

Korsgatan 14

211 32 Malmö

Tel 040-664 20 40

www.skanestadsmission.se

Org.nr 846004-8716

INGEN KAN GÖRA ALLT

HUR KAN JAG BIDRA?
Swish 900 3252

Anmäl dig som volontär på volontar@skanestadsmission.se

Hitta ett partnerskap som passar ditt företag. 
Kontakta oss på foretagssamarbeten@skanestadsmission.se


