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SKÅNE STADSMISSION 
FÖR ETT MEDMÄNSKLIGARE SKÅNE

”De medmänskliga möten 

vi erbjuder bidrar till ett 

bättre samhälle.”

Det har blivit kallare i Skåne. Tuffare för dem som redan har det 
svårt. Det gäller samhällets stöd, men också tonläget i debatten 
och politisk retorik som misstänkliggör svaga grupper och ökar 
polariseringen. 

Vi ser hur många av de människor som kommer till oss, för att 
de lever i fattigdom, beroende och hemlöshet, drabbas av be-
sparingar i välfärden. Vi ser hur hemlösa barnfamiljer i Malmö 
lever i en ökad ovisshet, sedan reglerna för stöd har ändrats. Vi 
ser också hur människor utan tak över huvudet har fått svårare 
att hitta tillfälligt natthärbärge sedan antalet platser minskats och 
förutsättningarna för vilka som har rätt till dem stramats åt. 

Flera kommuner har infört tiggeriförbud, något som har 
försvårat för människor i en oerhört utsatt situation att klara 
livhanken. Förbuden verkar också ha spätt på den antiziganism 
och det hat som många EU-migranter som tigger drabbas av, 
även i kommuner som inte infört förbud. Vi märker hur hat-
brotten ökar, i form av såväl kränkningar som direkt våld mot 
människor som försörjer sig på att tigga. 

Samtidigt ser vi hur vår roll som idéburen organisation blir 
allt viktigare. Vi krokar arm med andra aktörer, som liksom vi 
vill ha ett medmänskligt Skåne. Vi engagerar volontärer och 

möter generösa givare, såväl privatpersoner som företag, som 
tror på alla människors lika värde. Det gör oss hoppfulla, och 
ger oss kraft att arbeta vidare. 

De medmänskliga möten vi erbjuder bidrar till ett bättre 
samhälle. När samhällsklimatet hårdnar och allt fler mänskliga 
kontakter ersätts av digitala, vill vi vara en medmänsklig motvikt. 
Till oss får alla komma, här finns alltid en kopp kaffe och en 
medmänniska att prata med. Välkommen!

Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor
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Värmestuga i Malmö 
som svar på ett akut 
behov. Drevs med flera 
organisationer.

Debatt. Effekterna av nya 
gymnasielagen börjar bli 
smärtsamt synliga. 

#100kgklader  Elever 
på St Petri i Malmö 
samlade in tio gånger 
så mycket som de 
hoppats: ett ton!

Matfattigdom – nytt 
begrepp lanseras av 
oss i Sveriges Stads-
missioner. 

Wall of Kindness i 
Kristianstad och Lund. 
Häng en jacka du har 
över – ta en jacka om 
du behöver. 

Vi öppnar vår fjärde 
second hand-butik i 
Malmö i Triangelns 
köpcentrum.

Wall of Kindness i 
Helsingborg i samar-
bete med Helsing-
borgshem.

Avtal. Klart med 
två värmestugor i 
Malmö.

Statistik. Malmö stads hem-
löshetsräkning visar att färre 
barn är hemlösa i Malmö. 
Tyvärr stämmer detta inte 
med vad vi ser.  

Vi testar frukostserve-
ring till elever på Höja-
skolan i Malmö, för att 
alla barn ska kunna ta till 
sig undervisningen med 
mat i magen. 

Hemlöshetsrapport. Vi 
presenterade den årliga 
Hemlöshetsrapporten på 
frukostseminarium i Kris-
tianstad. 
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2019 I KORTHET

JANUARI

Upprop. 2 229 personer 
skrev under mot fattig-
dom och hemlöshet, i 
kampanj om globala håll-
barhetsmålen. 

OKTOBER

NOVEMBER

Fotboll mot fattigdom. 
Kampanj med fotbolls-
profilen Pontus Jansson. 

SEPTEMBER

FEBRUARI MARS

Tandläkarmot-
tagning. Nyöpp-
ning efter reno-
vering. 

De som ingen vill se. 
Lansering av rapporten 
Unga i hemlöshet i Skåne.

HEMLÖS 2019 TEMA: SOCIALA BOSTÄDER – EN SVENSK MODELL MED INSPIRATION FRÅN ANDRA  

LÄNDER SKULLE GE OSS NYA, VÄRDEFULLA VERKTYG MOT HEMLÖSHET.
NIONDE ÅRGÅNGEN



Kampanj. Vi uppmärksammar att alla barn inte 
längtar till sommarlovet. 
”Det är inte barnens fel att det är som det är. 
Som förälder är det jobbigt att inte ens ha råd 
med en kulglass till dem.”

Hatbrott. Nytt projekt 
mot hatbrott mot romska 
EU-migranter som tigger i 
Malmö.

White Monday är en dag för 
att motverka onödig kon-
sumtion – något vi naturligt-
vis uppmärksammade i våra 
second hand-butiker. 

Spera. Ett pilotprojekt 
med mötesplats för 
våldsutsatta kvinnor 
med beroende.

Julkampanj. The Cardigans-sångerskan 
Nina Persson och Malmömusikern Oscar 
Johansson spelade in en ny version av 
julklassikern Hej tomtegubbar till 
förmån för oss. 

Jultomten kom så klart! 
Som vanligt firades julen 
ordentligt i alla våra verk-
samheter.

Mellisutdelning i 
Herrgården.

Vernissage och boksläpp 
i kreativa verkstaden: 
Tema: Vad är ett hem?

Alla borde få fira sin födel-
sedag! På Nattjouren i Kristi-
anstad fyller alla 30, varje år.
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Utflykter. Under sommaren 
grillar vi, åker till stranden och 
ordnar läger för familjer.

JULI

DECEMBER

APRIL MAJ JUNI

Nyöppning av Mobilia-
butiken i nya lokaler.

Matsvinnsfestival. 
Vi visade vår film 
Matens väg på 
Malmöfestivalen 

Ny direktor. Lena 
Wetterskog Sjöstedt 
börjar.

AUGUSTI



MED HELA MÄNNISKAN 
I FOKUS – DYGNET RUNT 

ETT DYGN PÅ SKÅNE STADSMISSION

Skåne Stadsmission har över hundra års erfarenhet av socialt 
arbete med och för människor i hemlöshet och fattigdom. 
Vi står kvar när samhället sviker, och vi fyller både akuta och 
långsiktiga behov.
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08.00
PLATS: CAFÉ DAVID I MALMÖ & KRISTIANSTAD 
Frukost. Café David har öppet alla dagar, året runt. 
Här serveras frukost, lunch och fika, dusch, klädbyte 
och inte minst omtanke och stöd.

14.00

11.00

PLATS: STADSMISSIONSHÄLSAN 
I MALMÖ, KRISTIANSTAD & 
HELSINGBORG Möjlighet att 
träffa sjuksköterska, kurator, 
läkare eller tandläkare.

09.00

PLATS: CROSSROADS I MALMÖ 
Frukost och rådgivning för EU- 
migranter. Sjuksköterska på plats.

PLATS: GÅVOINLÄMNINGEN I MALMÖ & 
KRISTIANSTAD Sysselsättning. Här får 

människor långt från arbetsmarknaden 

möjlighet till arbets träning i våra sociala 

företag.



PLATS: NATTJOUREN 
KRISTIANSTAD Sovplats för 
akut hemlösa, med möjlighet 
att få råd och stöd samt mat.

21.00

PLATS: SECOND HAND I MALMÖ 
Hållbarhet. Intäkterna från våra 
andrahandsbutiker går till att 
driva våra verksamheter.

PLATS: VÄRMESTUGORNA MALMÖ 
Under vintermånaderna finns en 
varm plats att vila, med tak över 
huvudet. Drivs tillsammans med 
andra organisationer.
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SYSSELSÄTTNING Alla 
behöver något att göra. 
Vi har kreativ verkstad och 
möjlighet till arbetsträning.

MAT I MAGEN  Frukost, 
lunch och middag. Ingen ska 
behöva gå hungrig.

GEMENSKAP Hos oss finns 
alltid någon att prata med. 
Någon som saknar dig om 
du inte dyker upp.

TAK ÖVER HUVUDET Under 
vintern öppnar vi värmestuga 
i Malmö. I Kristianstad finns 
Nattjouren med sängplatser.

EGENMAKT OCH KUNSKAP 
Att känna till sina rättigheter 
är makt. Vi ger stöd och 
förmedlar kunskap.

EN ANDRA CHANS Till oss är alla 
välkomna. Vi vet att människor 
kan göra misstag och behöva 
börja om.

VÅRD Här finns sjuk-
sköterskor, läkare och 
tandläkare.

RÅDGIVNING OCH 
MYNDIGHETSSTÖD Vi har 
jurister och socionomer som 
hjälper till med praktiska frågor.

LEK Hos oss får 
barn vara barn.

HYGIEN OCH KLÄDER Hos oss 
finns möjlighet att ta en dusch 
och byta till rena kläder.

16.00

23.00
14.00

19.00

PLATS: TRYGGA BOENDE MALMÖ 
Hemkänsla. Stödboende med 
fokus på kvinnor. Både kollektiv- 
boende och egna lägenheter.

PLATS: UNGA FORUM MALMÖ 
Gemenskap. Öppna träffar för 
ungdomar och familjer, med 
mat, lek, läxhjälp, umgänge 
och rådgivning. Matkassar 
till barnfamiljer och unga.

18.00



EN STÄNDIG JAKT PÅ MAT, 
VÄRME OCH TRYGGHET

Tove har ingenstans att gå. Under natten räknar hon timmarna 
tills Café David öppnar. 

– Eftersom jag inte har någonstans att bo har jag ingenstans 
att laga mat. Här finns det gratis frukost och man kan duscha. 
Att komma hit har blivit en del av vardagen, fast man inte har 
någon vardag, säger hon.

Tove är i 30-årsåldern. Kroppen är mager, ofta blir det inte 
mer än ett mål mat om dagen. 

– Jag brukar ta gröten för den känns som hemma, och så är den 
varm. Sedan tar jag en äggmacka eller så, för att få i mig protein. 
Det är svårt att hålla värmen när man är ute hela dygnet. Då 
behöver kroppen mat för att hålla sig uppe, säger hon. 

2019 serverade vi 60 278 frukostar i Malmö och Kristianstad. 
En frukost hos oss är mer än kaffe och ett näringsrikt mål mat. 
Här finns alltid någon som ser dig, som frågar efter dig om du 
inte dyker upp på ett tag. 

– Häromdagen ringde jag en kille som inte varit här på några 
veckor. Tack och lov hade han det okej. Men det han sa innan vi 
lade på gav en bild av något vi ofta möter. Han sa: ”Jag har haft 
min telefon i tre år, men du är den första som ringer mig”, be-
rättar en medarbetare på Café David.  

FAKTA

Hemlöshet i Skåne   5 452 personer i Skåne.

  (Socialstyrelsens senaste mätning, 2017)

Malmö   1 355 vuxna och 692 barn. (Malmö stad, 2019)

Helsingborg   100 vuxna. (Helsingborgs stad, 2019)

Kristianstad   Ingen mätning.

Stort mörkertal   Eftersom alla kommuner mäter på sitt sätt kan ingen säga hur 
många människor som verkligen lever i hemlöshet. 

Vårt krav    Sverige bör snarast införa en samordnad hemlöshetsstatistik och 
en nationell hemlöshetsstrategi. 

DEFINITION

Social hemlöshet    Hemlöshet med sociala orsaker, som missbruk och/eller psykisk ohälsa. 

Strukturell hemlöshet    Hemlöshet som beror på till exempel fattigdom och/eller bostadsbrist. 

På Nattjouren i Kristianstad finns sängplats för tolv personer. 
Utanförskap, psykisk ohälsa och missbruksproblem kan ligga 
bakom att en människa akut behöver tak över huvudet och en 
säng att sova i. Men vi ser också att den strukturella hemlösheten, 
som beror på bostadsbrist och fattigdom, ökat under de senaste 
åren och att de har blivit svårare för den som är strukturellt 
hemlös att få hjälp. 

Människorna  som söker sig till oss har alla sin egen historia, 
men något som är gemensamt är utsattheten och ensamheten. 
Många saknar ett nätverk, antingen för att de är långt från familj 
och vänner eller för att de av olika anledningar hamnat utanför 
samhället. Beroende kan ha splittrat familjen, psykisk ohälsa kan 
sätta käppar i hjulet för social samvaro. Men hos oss finns gemen-
skap och värme. Personalen har lång erfarenhet av att bygga 
relationer med besökarna. Skratt blandas med allvar. 

På Café David kan besökarna ta en dusch och få varma, rena 
kläder. Här finns också närheten till Stadsmissionshälsan, med 
kurator, sjuksköterska och tillgång till läkare, i både Malmö och 
Kristianstad. 

– Många av dem som sover på Nattjouren har också behov 
av våra övriga verksamheter. Vi måste ta hand om hela människan, 
säger en medarbetare i Kristianstad.

HEMLÖSHET

När mörkret faller blir gatorna tomma. Människor går hem till sig, äter middag och umgås. 
Men alla har inte ett hem att gå till. Att leva i hemlöshet innebär en oerhörd utsatthet och 
en ständig osäkerhet kring framtiden. Var ska jag sova? Var är jag trygg? Hur ska jag kunna 
ta hand om mina barn? När får jag nästa mål mat?

dusch & klädbyten.

3 949
60 278
frukostar.

2 437
besök Kreativa 
verkstaden.
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STATISTIK 2019:
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”Jag behöver verkligen nya 
underkläder. De jag har skaver 
så att jag får sår. Men om jag 
inte känner mig trygg där jag 
sover vill jag inte klä av mig.”
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Kvinnor som lever i hemlöshet är en extra utsatt grupp. Många har ett missbruk som är 
svårt att behandla på grund av traumat av att leva i, eller ha upplevt, våld i nära relation. 
Under 2019 fick Skåne Stadsmission bidrag av Socialstyrelsen för att utveckla och stärka 
arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor. Genom pilotprojektet 
Spera hade vi under hösten en öppen mötesplats för våldsutsatta kvinnor i missbruk. 



VÄRMESTUGORNA 
– ETT VIKTIGT SAMARBETE

I december 2019 öppnade vi, tillsammans med flera 
andra organisationer i Malmö, två värmestugor för 
människor i akut hemlöshet. 

Under våren 2019 bjöd vi i organisationerna in politiker, tjänstepersoner, 
forskare och fastighetsägare till dialogmöten och det var dessa möten 
som mynnade ut i ett IOP – idéburet offentligt partnerskap.

– Värmestugorna är ett väldigt viktigt samarbete för oss och för Malmö 
stad. Avtalet visar att vi kan lösa svåra och akuta problem tillsammans, 
säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

En värmestuga innebär en plats att vila på, där det är varmt och 
tryggt. Det är ett billigare och enklare alternativ till ett härbärge med 
sängar. Målgruppen är framför allt det ökande antal människor som inte 
har tillgång till härbärge, antingen på grund av platsbrist eller på grund 
av att de inte anses vara socialt hemlösa och därmed inte berättigade 
till hjälp. 

– Naturligtvis är värmestugor ingen önskvärd lösning. Men när det 
nu ser ut som det gör är värmestugor en lägstanivå som måste uppfyllas. 
Människor ska inte frysa ihjäl, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

VAD ÄR ETT HEM?
Vad gör ett hem till ett hem? Och vem har rätt till ett hem? Det är frågor 
vi ställde oss i Kreativa verkstaden under våren 2019. Resultatet blev 
både en uppskattad utställning och en bok.

Ett 30-tal deltagare bidrog med material. En del valde att skapa fritt 
utifrån begreppet ”hem”, andra har helt enkelt svarat på frågor om vad 
ett hem är. För vissa har skapandet tagit fart utifrån en bild, ett fotografi, 
en målning eller ett föremål. Utställningen, som hade vernissage i juni 
har sedan dess visats på Stadshuset i Malmö och på Kirsebergs bibliotek. 
Projektet finansierades av Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank. 
Boken formgavs av Designers for good. 

Kreativa verkstaden drivs bland annat med hjälp av medel från Carl 
Jönssons understödsstiftelse II.

HEMLÖSHET

10 ÅRSREDOVISNING 2019

FAKTA

Partnerskapet innebär att Malmö stad uppdrar åt 
Röda Korset Malmökretsen, Kontrapunkt*, Svenska 
Kyrkan i Malmö, Fryshuset och Skåne Stadsmission 
att driva två värmestugor, en för unga människor 
mellan 18–25 år och en för människor över 25 år, under 
perioden 16 december 2019 till och med den 15 april 
2020. Malmö stad bekostar bland annat lokaler, 
medan organisationerna står för samordning, per-
sonal och volontärer.

*  Då Malmö stad under januari 2020 inledde en granskning av 
Kontrapunkts verksamhet pausades organisationens deltagande 
i arbetet med värmestugorna. 
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BILEN ÄR DERAS HEM
Paret är i 30-årsåldern och kom till Malmö för att söka försörjning 
och skapa ett liv. Deras femåriga dotter bor med sin gammelmormor 
i Rumänien medan föräldrarna är i Sverige. 

Dagen börjar ofta på Crossroads, som är vår öppna frukostser-
vering för EU-migranter. Här äter de frukost och träffar andra i 
liknande situation. Här finns möjlighet att duscha och byta kläder, 
och här finns också en sjuksköterska. Hälsan är en ständig oro, 
situationen för dem som tigger är tuff.

KRÄNKNINGAR OCH HOT
Efter frukost tar sig Maria till en av de stora matbutikerna i stan. 
Där slår hon sig ner med sin skylt och sin kopp. Det är inte ovanligt 

att förbipasserande säger något elakt eller till och med spottar 
på Maria. Romska EU-migranter som tigger i Malmö löper stor risk 
att drabbas av hatbrott, det såg vi när vi under 2019 inom ramarna 
för ett nytt projekt gjorde intervjuer med människor som tigger. 
Genom projektet har vi spridit kunskap om hatbrott och också 
stärkt många av de utsatta så att de vågat anmäla. 

När Maria och Ianis först kom till Sverige var det som för så 
många andra i tron att de skulle kunna hitta ett jobb och tjäna 
pengar. I stället sitter de här och tigger. 

Maria och Ianis heter egentligen något annat. 

UTSATTA EU-MIGRANTER 

400
21 346 besök på 

Crossroads. 36%
12

Under året såg vi att fler kvinnor än 
tidigare sökte sig till Crossroads, 36 
procent av besökarna var kvinnor.

polisanmälningar om hatbrott 
via hatbrottsprojektet.

rådgivningstillfällen 
på Crossroads.

Maria och Ianis går alltid upp tidigt och plockar undan alla tecken på att de sovit i den parkerade bilen. 
De vill väcka så lite uppmärksamhet som möjligt för att inte riskera att bli ivägkörda av polisen. 

FAKTA

Engelska, rumänska, 
bulgariska, grekiska, 
franska, serbiska, finska, 
nederländska och romani 
– dessa språk talas på 
Crossroads.

STATISTIK 2019:



BARNEN DRABBAS AV 
KORTSIKTIGA INSATSER

Till Stadsmissionen kommer ofta familjer som bor i tillfälliga boenden, 
långt från barnens skola eller förskola. 

– Barn som lever i en sådan oviss situation saknar ofta trygghet 
och föräldrar som orkar med, säger Tove Minicz, socionom på Skåne 
Stadsmission.

Barnen rycks bort från sitt sammanhang, hamnar långt från vännerna 
och får svårt att hålla igång sina fritidsaktiviteter. De har sällan en lugn 
plats att göra läxorna på och deras dagar blir långa eftersom skol-
vägen blir lång. Många tar också ett stort ansvar hemma. Osäker-
heten och oron tär på föräldrarna, vilket påverkar barnen.

MÅNGA MÅR DÅLIGT
– Tidigare har många barnfamiljer kunnat få långsiktiga boendeinsatser, 
några månader i taget. I Malmö möter vi nu familjer som bara får stöd 
vecka för vecka. Vad skapar vi för framtid om samhället inte kan ge 
barn trygghet? Ingen tjänar på att föräldrar går på knäna, säger 
Tove Minicz.

HEMLÖSHET
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FAKTA TRYGGA BOENDE

Vårt stödboende där kommuner kan placera personer som 
är i behov av boende med stödinsatser. Många av dem som 
bor här är kvinnor med barn eller barnfamiljer. Under 2019 
inledde vi ett projekt med semiskyddat boende för vålds-
utsatta kvinnor.

27 vuxna + 14 barn har bott i Trygga boende under 2019. 

16 studerande ungdomar har bott i Trygga boende via 
projektet Unga i hemlöshet.

8 av de boende har flyttat till egna lägenheter via social-
tjänsten, 4 har flyttat inom Trygga boende från kollektiv till 
lägenhet. 4 har flyttat till annat boende via socialtjänsten.

1 715
3 875 5 300besök i ungdomsgrupper 

och familjeträffar.
måltider 
serverade.

stödsamtal.

2019 införde Malmö stad nya riktlinjer, som innebär att barnfamiljer i 
strukturell hemlöshet bara får hjälp vecka för vecka, istället för som 
tidigare mer långsiktiga insatser. Vi såg snabbt effekterna av detta.

FAKTA UNGA FORUM

Vår verksamhet för barnfamiljer och 
ungdomar upp till 25 år. Här finns en 
öppen mötesplats och möjlighet att få 
stöd från socionomer och jurister.

STATISTIK 2019:
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måltider 
serverade.

Samira och hennes två barn har ingenstans att bo. Släktingarna 
de bott hos kan inte hysa dem längre, så nu är läget akut. 

”Jag tänker hela tiden 
på hur vi ska klara oss”

– Jag försöker att inte visa barnen hur orolig jag är. Jag tänker 
hela tiden på hur vi ska klara oss.

När hon vänder sig till socialtjänsten får Samira besked om 
att nya regler gäller och eftersom hon anses som strukturellt 
hemlös måste hon nu, trots att hon är höggravid, söka nödbo-
ende hos socialen en gång i veckan. Hon oroar sig för var familjen 
ska hamna. Hur ska det gå för de stora barnen, kan de gå kvar 
med sina kompisar? 

Efter förlossningen placeras Samira och barnen tillfälligt i en 
lägenhet med små rum, utan några garderober. Varje vecka måste 
hon ta med sin nyfödda bebis till sin socialsekreterare. I lägenheten 
ligger kläderna i högar, ingenstans finns ordning och lugn och 
Samira mår allt sämre. Den lilla familjen tar bussen genom hela 
staden till den förskola och den skola där barnen knutit an till 
personal och kompisar. Till slut tvingas storasyster byta skola. 

– Varje vecka frågar socialtjänsten om jag har ordnat en lägenhet. 
De vill att jag ska söka i andra städer, men jag är helt ensam, vi 
behöver ha mina släktingar nära.

Så plötsligt vänder det. Samira har varit noga med att betala 
sin avgift till Boplats Syd. Nu erbjuds hon ett förstahandskontrakt 
i närheten av släkten. Området anses inte som det bästa, men 
Samira är mer än nöjd.

– Nu vågar jag tro att det kan bli bra. Jag vill utbilda mig så att 
jag kan jobba och försörja mig och mina barn.

Samira har fått stöd och hjälp från Skåne Stadsmission. Hon heter 
egentligen något annat. Några detaljer i hennes historia har ändrats 
för att värna hennes och barnens integritet. Barnen på bilden har 
ingenting med texten att göra.
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I Skåne finns flera hundra unga människor som 
lever utanför samhället. De saknar ett hem, men 
räknas inte i hemlöshetsstatistiken. 

Genom projektet Unga i hemlöshet i Skåne, har vi försökt skapa 
en bild av problemet. Slutsatsen är att mörkertalet är stort.

– Vi ser ett skriande behov av samordning vad gäller kom-
munernas statistik över hemlöshet. Om man inte räknar på 
samma sätt, och heller inte räknar alla människor i hemlöshet, 
kan man inte säga sig ha hela bilden, säger Johanna Navne, 
som leder projektet som finansieras av Kulturdepartementet 
under 2018–2020. 

I augusti 2019 släppte vi rapporten De som ingen vill se – 
unga i hemlöshet i Skåne. I den slår vi larm om de konsekvenser 
vi ser, både för individer och för samhället, när unga människor 
ramlar mellan stolarna. De räknas inte och får därför inte stöd 
och hjälp.

HEMLÖSHET

”I nästan tre månader bodde jag på gatan, och på 
soffor hos andra. Jag hade ingenting, ingen plats, 
ingen mat, inga kläder. När jag kom till Skåne 
Stadsmission bara grät jag.”

Projektet Unga i hemlöshet i Skåne blev en uppföljning av det 
tidigare projektet Ensamma barn på flykt, som riktade in sig 
specifikt på de många ensamkommande barn och unga som 
anlände till Sverige under 2015. Under perioden 2016–2019 
fick 560 unga människor stöd genom projektet.

– Det är en unge varannan dag som gått in genom dörren 
här. Ett barn eller en ung person som hamnat utanför. Det är 
en humanitär katastrof, sa Hanna Scott, projektledare, vid En-
samma barn på flykts avslutningsseminarium våren 2019.

Genom Unga i hemlöshet sätter vi ljuset på den enorma ut-
satthet det innebär att leva med tillfälligt uppehållstillstånd 
eller som papperslös i Sverige. En förutsättning för projektet 
är den öppna verksamheten, Unga Forum, där grundläggande 
behov som kläder, mat och omtanke möts. Utöver det blir en 
viktig uppgift att se till att varje individ får sina rättigheter till-
godosedda, genom social och juridisk rådgivning och stöd vid 
myndighetskontakter.

– I takt med nya lagar och att socialtjänstens bedömningar har 
blivit tuffare har det blivit svårare att navigera i systemet. Där 
har vi kunnat ge både ungdomarna, skolpersonal och myndig-
heter stöd genom att vi samlat kunskap om till exempel den 
nya gymnasielagen, säger Anders Roos, jurist. 

Samhällets attityd mot unga som kommit till Sverige på flykt 
har hårdnat under åren. Vi har mött barn och unga som förlorat 
alla sina rättigheter, som lever i hemlöshet och utanförskap i 
Sverige. Under 2019 har Skåne Stadsmission, tillsammans med 
andra organisationer, alltmer fokuserat på att hitta boendelös-
ningar. Genom fadderhemssamordning och kontakter med folk-
högskolor, har flera ungdomar hittat tillfälliga eller mer perma-
nenta hem. Under 2020 fortsätter arbetet, då med fokus på att 
hitta långsiktiga lösningar och att avsluta projektet på ett håll-
bart sätt, eftersom stödet från regeringen avslutas. 

ÅRSREDOVISNING 2019

DE SOM INGEN VILL SE

HEMLÖS POJKE
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”Att se en människa växa och bli lycklig 
är en fantastisk gåva”, säger Barbara, 
som tillsammans med maken Steen 
blivit fadderhem till Basir.

40
162
21

ungdomar i 
fadderhem.

ungdomar i 
studentbostäder.

ungdomar som bor på 
folkhögskolor i Skåne.

 Vi vill att riksdagen beslutar om en 
nationell fattigdomsstrategi och antar 
en nollvision för hemlöshet: en bostads-
politik på nationell nivå med det över-
gripande målet att utrota hemlöshet.

Samordning mellan myndigheter 
för att unga i hemlöshet inte ska 
“falla mellan stolarna”.

 Det behövs bindande riktlinjer för hur 
samtliga kommuner ska ta fram regel-
bunden, tydlig och jämförbar statistik 
över hemlösheten. Samtliga som vistas i 
en kommun ska räknas in. 

Boende först! Samtliga kommuner an-
svarar för att det byggs tillräckligt och 
att det ges stöd till människor som själva 
inte kommer in på bostadsmarknaden. 
En bostad är en mänsklig rättighet. 

VÅRA REKOMMENDATIONER

1

2

3

4

De ungdomar som redan varit länge 
i Sverige och fått uppehållstillstånd 
enligt den nya gymnasielagen bör få 
permanent uppehållstillstånd. 

 Ingen ska behöva sova ute. Vi vill 
se en tak-över-huvudetgaranti. 

Permanenta uppehållstillstånd bör 
vara regel. Slopa den “tillfälliga” lagen 
om tillfälliga uppehållstillstånd. 

Alla ska ha mat för dagen. Även den 
som lever som papperslös ska kunna 
beviljas nödbistånd.

7

5

8

6
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STATISTIK 2019:
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FATTIGDOM
Vi möter dem dagligen – människor som inte har råd med mat. De kommer till oss 
för dagens enda varma mål, eller för en matkasse att fylla det ekande kylskåpet 
med. Matfattigdomen i Sverige är ett faktum. 

”Jag har ångest över att maten 
inte ska räcka till barnen. 
Matkassarna från er är 
livsviktiga för min familj.”  
MAMMA SOM HÄMTAR MATKASSE 
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Liv Palm, enhetschef för familj- och ungdomsverksamheten, har jobbat 
på Skåne Stadsmission i snart 15 år, och hon ser att familjerna som kommer 
hit har det allt tuffare. 

– När jag började kunde vi hjälpa familjer att söka pengar till det där 
”lilla extra”, nu finns det inget utöver det allra mest nödvändiga – om ens 
det. Det skapar ett utanförskap och en utsatthet, säger hon.

I Skåne lever 27 334 barn i familjer med låg inkomststandard enligt SCB 
(2017), vilket innebär att familjens inkomst efter skatt är lägre än vad som 
räknas som baskonsumtion – de har inte råd med det nödvändigaste och 
är beroende av stöd från kommunen. Men även med stöd från social-
tjänsten går barn och vuxna hungriga – försörjningsstödet täcker inte de 
kostnader en familj har idag. Även äldre, med pension, är drabbade. 

– Vi möter människor som har jobbat hela sitt liv, men inte kan leva på sin 
pension. De kommer hit och äter, säger Matilda Jägerdén, enhetschef på 
Café David.

På Café David och Crossroads serveras kostnadsfri frukost och på Café 
David finns också lunch att köpa till lågt pris. Via Unga Forum administrerar 
vi matkasseutdelningen, till barnfamiljer och ensamma unga med ingen 
eller mycket låg inkomst. 

Matkassarna delas ut en gång i veckan. Under 2019 införde vi ett nytt 
system med medlemskap för att få hämta matkasse. Medlemskapet 
innebär dels att vi kan försäkra oss om att de som bäst behöver det får 
en kasse, dels att vi har möjlighet att ha samtal med dem som hämtar en 
kasse och därmed också bidra med långsiktiga råd och stöd utöver den 
akuta insatsen som matkassen innebär. 

Två tredjedelar av alla insatser som Sveriges Stadsmissioner gör i landet 
handlar om mat, både matservering och matutdelning. Trots att Sverige 
är en stabil välfärdsstat finns det alltså människor som lever i långvarig 
fattigdom, och hunger – och de senaste åren har vi på stadsmissionerna 
runtom i landet sett att de sociala klyftorna ökar. Många har mat och saker 
i överflöd, medan andra saknar det mest basala. Eftersom vi ser denna 
klyfta har vi börjat prata om ”matfattigdom”. Att vi ska dela ut mat till 
människor är naturligtvis inte en långsiktig lösning, men en akut insats 
som behövs så länge situationen är som den är. 

”Det är svårt att tänka på 
framtiden när magen skriker.” 
LIV PALM, ENHETSCHEF UNGA FORUM 

100 000
måltider serverade. 

Över

14 759 personer har 
nåtts av våra 
matkassar.

175 medlemmar i 
matkasseutdelningen.

MÅNGA SAKNAR MAT FÖR DAGEN

FAKTA MATFATTIGDOM

Matfattigdom innebär att leva i ständig osäkerhet kring tillgången 
på mat. Det handlar om att människor inte har råd att handla mat, 
tvingas prioritera bort mat för att betala annat, systematiskt köper 
näringsfattig (och billig!) mat, men också att människor saknar sociala 
sammanhang för ätande, de är ensamma. 

STATISTIK 2019:



HÄLSA
Den som lever i hemlöshet, fattigdom och utsatthet har ofta svårt att få hjälp från samhället. 
Vi ser hur människor med psykisk ohälsa får allt svårare att få hjälp och far illa. Vår roll är ofta 
att överbrygga klyftan mellan personer som redan har det tufft och den vård de har rätt till. 
Under 2019 har vi kunnat utöka verksamheten med en psykoterapeut, samt äntligen kunnat 
öppna vår tandläkarmottagning på nytt.

”Här möts jag av både 
snälla skrattande ögon och 
den bästa sjukvården.”
PATIENT PÅ SJUKSKÖTERSKEMOTTAGNINGEN

18 ÅRSREDOVISNING 2019

SVÅRT FÖR UTSATTA ATT FÅ VÅRD

STATISTIK 2019:

3 830 besök (2 511 män 
och 1 319 kvinnor).

Hos oss får människor som lever i hemlöshet och utsatthet hälso- och 
sjukvård samt tandvård utifrån sina speciella behov. 

– Vården måste vara lättillgänglig och vi måste finnas i miljöer där 
målgruppen är trygg, säger Ann Norén, enhetschef för Stadsmissions-
hälsan.

Uppdraget är att tillsammans med Region Skåne hjälpa människor 
i utsatthet till den vård de har rätt till. Stadsmissionshälsan har två 
mottagningar i Malmö, en i Kristianstad och en i Helsingborg. I början 
av augusti slog vi upp dörrarna till vår renoverade tandläkarmottag-
ning i Malmö.

– Behovet är stort, många behöver tandvård, säger Ann Norén.
En gång i veckan kan besökarna få akut tandvård och enklare be-

handling, men också vägledning för att kunna få rätt vård inom den 
offentliga tandvården.

– Det kommer människor hit som aldrig har varit hos tandläkaren 
förut. Vi tar det i lugn takt och stressar inte, utan ser till att patienterna 
känner sig trygga, berättar tandläkare Jamie Punja. 

Tillsammans med tandsköterska Anneli Cartner Lundh tar han eller 
kollegan Minh Le emot 6–7 patienter varje måndagsförmiddag. Det 

handlar om människor som lever i hemlöshet och utsatthet, en del 
är pensionärer. Många har gått länge med tandvärk. Cirka 60 procent 
av alla behandlingar rör tandutdragning, 25 procent är permanenta 
plastfyllningar och 15 procent är akutåtgärder som smärtlindring 
och provisoriska fyllningar. 

Mottagningen drivs liksom resten av Stadsmissionshälsan genom 
ett idéburet offentligt partnerskap med Region Skåne. Malmö- 
Triangelns och Malmö-Limhamns Rotaryklubbar har bidragit med 
pengar till röntgenutrustning, och gör det möjligt att driva mot-
tagningen. Även företagen Ivoclar Vivadent AB, Almasoft AB, Clinic-
lands, KaVo Scandinavia, DAB Dental AB och Sunstar Sweden har 
bidragit till utrustningen på mottagningen.



I ett socialt hållbart samhälle räknas alla människors insatser. 
Många människor behöver någon gång i livet stöd eller anpassning 
i arbetsmiljön för att kunna utföra sitt arbete. I våra sociala företag 
erbjuder vi människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden 
möjlighet till arbetsträning och meningsfull sysselsättning. 

– Om man har dålig självkänsla när man kommer hit, och exem-
pelvis har bränt ut sig, så växer man som människa här för man ser 
att man kan klara av saker, säger en deltagare.

Till oss kommer långtidssjukskrivna och människor som på grund 
av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar behöver stöd för att 
kunna jobba. Hit kommer också nyanlända som behöver komma in 
i arbetslivet och träna på språket. Under 2019 hade vi 67 personer 
i arbetsträning och 11 personer i Daglig verksamhet enligt LSS. 

Att arbeta och få rutiner i sin vardag är ofta en förutsättning för 
att bryta mönster och att långsiktigt förändra sitt liv. Vi som ser 
förändringen på nära håll vet att arbetsträningen gör skillnad. 

– Det känns väldigt bra att ha någonstans att gå varje dag. Jag är 
tillbaka till att vara människa, jag fungerar nu, säger en deltagare. 

SOCIALA FÖRETAG
Genom våra sociala företag och butiker kan vi både bidra till en hållbarare konsumtion och ge människor 
som av olika anledningar har svårt att få jobb möjlighet att ta ett steg närmare arbetsmarknaden.

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

19ÅRSREDOVISNING 2019

SVÅRT FÖR UTSATTA ATT FÅ VÅRD
FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

360 000 små oblater.

Ett av våra sociala företag är Oblatbageriet där anställda och del-
tagare i arbetsträning tillverkar ekologiska, laktos- och glutenfria 
oblater som säljs till kyrkor och församlingar över hela Sverige. 

18 000 stora oblater.

STATISTIK 2019:



Våra second hand-butiker är organiserade i Föreningen Skåne Stadsmission, vars syfte är att stödja den 
sociala verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Skåne Stadsmission. Detta innebär att överskottet från 
våra fyra butiker i Malmö går till arbetet för människor i hemlöshet och utsatthet. För att verkligen förstå 
vilket unikt ekosystem Skåne Stadsmission är behöver man se hur alla våra verksamheter hänger ihop. 
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ETT EKOSYSTEM 
SOM GYNNAR ALLA

SOCIALA FÖRETAG

Anna – en fiktiv person som får tydliggöra 
vårt exempel – ska flytta och rensar ut 
möbler, saker och kläder. Hon kontaktar 
Handtaget, ett av våra sociala företag, 
som kommer med lastbil och hämtar 

sakerna. På Handtaget kan deltagarna prova 
på olika tjänster inom logistikbranschen och 
utvecklas bland annat i kundbemötande och 
flyttservice. Samtidigt kommer Annas saker 
till nytta, i stället för att slängas bort. 

Sakerna kommer till Gåvomottagningen 
och sorteringen. Här kan deltagare 

språkträna, praktisera eller delta i daglig 
verksamhet genom Malmö stad. Arbetet 
handlar om att ta emot och sortera inläm-
nade gåvor, så att de kommer till använd-
ning på bästa sätt. Vår vän Anna har till 
exempel skänkt sina gamla gardiner, i ett 
härligt blommigt tyg som tyvärr bleknat här 

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL:
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insamlade textilier.

91 585 KG

hanterat matsvinn.

200 TON
deltagare 
i arbetsträning.67 deltagare inom 

Daglig verksamhet.11

period. Kläderna som är hela och rena men 
länge har hängt oanvända i Annas garderob 
sorteras utifrån var de kan komma till 
användning. Den tjocka jackan går till Café 
David eller Crossroads, där människor som 
behöver det kan få nya kläder samtidigt som 
de får en stärkande frukost och möjlighet 

att ta en dusch. Högen med barnkläder 
går till Unga Forum, dit familjer kan vända 
sig för råd och stöd. Annas festklänning 
lämnas vidare till en av second hand- 
butikerna, där den kan säljas och på så 
sätt generera pengar till Skåne Stads-
missions arbete.

och var. På Remake, stadsmissionernas 
eget klimatsmarta varumärke, kan tyget 
sys om till något nytt och fräscht. En kimono 
kanske? 

Soffan som Anna skänkt blir perfekt i en 
av Trygga boendes lägenheter, där per-
soner i behov av stöd kan bo under en 

Våra butiker finns på Östra Förstadsgatan, vid Caroli, på Mobilia 
och sedan oktober 2019 även i köpcentret Triangeln i Malmö.
I Kristianstad finns en lagerbutik.

FAKTA

STATISTIK 2019:



22 ÅRSREDOVISNING 2019

VOLONTÄRER OCH GIVARE

VI BEHÖVER DIG

Som volontär och givare är du en mycket viktig del av Skåne Stadsmission. Du bidrar inte 
bara med din tid eller dina pengar utan skapar genom ditt engagemang en stabil grund 
för ett medmänskligt Skåne. Ett Skåne där människor möts och hjälper varandra. 

Carola skulle bara lämna in 
lite kläder, men när hon 
fick höra mer om Skåne 
Stadsmission väcktes tanken 
på att bli volontär.

– Jag har två bröder som båda dött i missbruk och jag insåg att 
mina erfarenheter kunde vara användbara här, berättar hon.

Det är över två år sedan, och Carola berättar med iver och 
glädje om allt som hänt sedan dess.

– Jag får så mycket tillbaka. Jag känner mig behövd och det 
ansvar personalen har gett mig har stärkt mitt självförtroende. 

Nattjobbet som undersköterska på ett äldreboende ger henne 
gott om fritid, och den lägger hon på att hjälpa till på Skåne 
Stadsmission i Kristianstad. 

– I början var det tufft. Jag hade dåligt samvete för allt jag har. 
Men sedan började jag tänka ”wow, vad häftigt att vara med”. 
Jag har insett att jag inte kan rädda världen, men jag kan ge 
stöd här och nu, säger hon.

Carola är bara en av de många volontärer som bidrar i vårt 
dagliga arbete, ofta under de mest jäktiga timmarna. Uppdraget 
kan till exempel handla om klädsortering, städning, tillredning 
och servering av frukost och lunch, packning av matkassar eller 
läxläsning med barn och unga.

VILL DU OCKSÅ BLI VOLONTÄR?
Skicka ett mejl och berätta lite mer om dig själv till 
volontar@skanestadsmission.se.

När Ola och Karin bjöd in till fest uppmanade de sina  
gäster att strunta i gå-bort-gåvorna och i stället skänka ett 
bidrag till Skåne Stadsmission. Responsen var fantastisk, 
totalt fick paret in över 14 000 kronor.

– Gästerna tyckte det kändes bra att vara med och bidra 
till något meningsfullt och vi vet att bidragen används på 
bästa sätt, berättar Ola Sellert.

Ska du bjuda på mingel eller fest? Skapa en insamling 
på Facebook som du länkar till i inbjudan, eller sätt upp 
lappar med vårt swishnummer 900 3252 i lokalen – så blir 
det en lyckad fest för ännu fler!

DIN FEST KAN 
GLÄDJA FLER!

STATISTIK 2019:

90 3 000
volontärer.

7 610 233
Givare:

personer. företag.

volontärtimmar.

”Jag får så 
mycket tillbaka”
CAROLA, VOLONTÄR I KRISTIANSTAD



NU BEHÖVER VI 
HANDLINGSKRAFT!
2019 känns redan långt borta, nästan som en annan tid, när detta 
skrivs i april 2020. Hur kommer det nya normala bli för de som 
redan är som mest utsatta i vårt samhälle? Följderna av corona-
pandemin är oerhörda, med stort mänskligt lidande och mycket 
sorgearbete, men vi kan redan nu också se förödande konsekvenser 
av den ekonomiska kris som uppstått. I en kris av denna dignitet 
drivs förändring fram med en hastighet och kraft som vi inte hade 
förmått i vanliga fall. I den nya tid vi nu går in finns också nya 
möjligheter. Vi kommer fortsatt finnas här på människans upp-
drag och för ett medmänskligare Skåne.

Vårt mål och vår förhoppning för kommande år, är att vi och 
andra idéburna organisationer ska bli en större del av den all-
männa välfärden. Vi är en del av den idéburna välfärden och 
har under mer än 100 år erbjudit kvalificerade sociala tjänster, 
vård och omsorg utan vinstsyfte. Och vi vill växa, vi vill vara med 
och utveckla välfärd som sätter människan i fokus, bygger på 
social rättvisa, hållbar utveckling och medmänsklighet.

I dag står idéburna aktörer endast för 3 procent av den 
svenska välfärdssektorn, vilket är en mycket låg andel i jämförelse 
med andra länder som Norge 8 procent, Danmark 14 procent, 
Tyskland 49 procent och Schweiz 63 procent. Behoven och 
förväntningarna på oss som arbetar med social välfärd inom 
idéburen sektor ökar ständigt, men samtidigt blir finansieringen 
mer kortsiktigt och osäker för varje år. Stadsmissionen är medlem 
i Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd och där driver 
vi tillsammans en tillväxtstrategi med målet Tio2030, det vill 
säga de idéburna aktörerna ska stå för tio procent av välfärden 

2030. Det stora hindret för tillväxt handlar om osäkerheten att 
utnyttja de möjligheter som finns i offentliga upphandlingar för 
att särskilja idéburna verksamheter. Det finns en bred politisk 
vilja till att möjliggöra tillväxt för den idéburna välfärden, men 
tyvärr är det långt från ord till handling. Min förhoppning för 
2020 är handlingskraft! 

Avslutningsvis, ett stort tack för alla generösa gåvor och bidrag 
under 2019. Och tack till alla dedikerade medarbetare och 
volontärer för de fantastiska insatser ni bidragit med till våra 
deltagare. Alla dagar på året, under dygnets alla timmar och 
alltid med den enskilda människans behov i fokus!

Carina Brorman
Ordförande

”Vårt mål och vår förhoppning för 
kommande år, är att vi och andra idéburna 
organisationer ska bli en större del av den 

allmänna välfärden. ”
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades i nuvarande form år 1992.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla Stiftelsen bedriva social och dia-
konal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

Verksamhetens omfattning 2019:

Café David i Malmö och Kristianstad

Nattjouren i Kristianstad

Crossroads

Unga Forum

Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad och Helsingborg

Trygga Boende

Sociala företag:
REMAKE
Handtaget
Oblatbageriet
Gåvomottagning
Second hand-butiker (genom Föreningen Skåne Stadsmission)

Insamling och kommunikation

STYRELSENS ARBETE ÅR 2019
Carina Brorman är ordförande för Stiftelsen Skåne Stadsmission.

Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inget arvode eller andra ersättningar.

Skåne Stadsmission följer, utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som GIVA Sverige utarbetat samt Svensk Insamlings-
kontrolls regelverk för organisationer som har så kallat 90-konto. Arbetet i styrelsen drivs enligt GIVAs kvalitetskod. Skåne Stadsmission följer även
principerna i Svenska kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2019 har vi till skillnad från tidigare år drivit verksamheten utan nattjour i Malmö, vilket har inneburit ett väsentligt intäktsbortfall och en del avveck-
lingskostnader under året. Under 2019 har vi beviljats medel för ett andra verksamhetsår av Unga i Hemlöshet från Kulturdepartementet, vilket har in-
neburit ett stort intäktstillskott. Nya riktlinjer för socialtjänsten i Malmö stad har inneburit färre placeringar inom Trygga Boende, med ett betydande
intäktsbortfall som följd. Rekryteringen av en ny direktor slutfördes under 2019 och i augusti tillträdde Lena Wetterskog Sjöstedt.

Vidare har två nya avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) ingåtts med Malmö stad. Dels en förlängning av Crossroads verksamhet för år 2020,
ett avtal på ett år med option på ytterligare ett år. Dels en IOP om värmestugor för unga och vuxna, som startade i december och sträcker sig fram till
april 2020, med option på ytterligare ett år.

Fastigheten som Stiftelsen äger i Kvarteret David i Malmö har inte sålts under 2019 som planerat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av coronakrisen kan komma att påverka Stiftelsens framtida utveckling och risker som kan påverka den �nansiel-
la rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på Stiftelsen är begränsad under 2020, då merparten av vår �nansiering bygger på medel som är
godkända eller avtalade inför verksamhetsårets start. Inför 2021 bedömer vi att det �nns en väsentligen större risk att vår �nansiering påverkas nega-
tivt, men det är svårt att kvanti�era i dagsläget.

FRAMTIDA UTVECKLING
I den närmaste framtiden kommer vi att ha ett fortsatt fokus på trygg och långsiktig �nansiering. Vi ser en tyd lig nedgång i för e ning ens second hand- 
verksamhet på grund av Coronakrisen, och fokus ligger på att klara kassa�ödet i butikerna.

ÅRETS EKONOMI
De totala intäkterna har minskat till 71 mkr (74,2 mkr).

Personalkostnaderna på 50,8 mkr (50,7 mkr) är i paritet med 2018

Övriga externa kostnader uppgick totalt till 19,6 mkr (20,4 mkr).

Rörelseresultat före avskrivningar är -1,3 mkr (1,5 mkr).

Årets resultat är -0,6 mkr (0,9 mkr).
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INVESTERINGAR/AVSKRIVNINGAR
Årets investeringar uppgår sammantaget till 552 tkr (217 tkr).

PLACERINGAR OCH LÅN
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 67,5 mkr (71,7 mkr).

PENGAINSAMLING
Insamling från allmänheten uppgick till 5 135 tkr (6 980 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde 186 tkr (2 372 tkr).

FÖRSÄLJNING
Totalt 3 113 tkr (2 172 tkr).

AVTAL OCH BIDRAG MYNDIGHETER
Intäkter från avtal med Malmö stad, Kristianstads kommun, Europeiska Socialfonden, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne utgjorde 37 mkr (38,7
mkr).

BIDRAG OCH GÅVOR FRÅN STIFTELSER, FONDER OCH ÖVRIGA ORGANISATIONER
Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande, eller vid enstaka tillfällen, lämnat gåvor till verksamheten.

Bidrag och gåvor uppgick till 20,6 mkr (22,9 mkr). En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organisationer som stödjer verksamheten åter�nns
längre fram i denna bilaga.

GÅVOR FRÅN FÖRETAG
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 1 648 tkr (1 005 tkr).

Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har �era företag valt att stödja verksam-
heten med ”naturagåvor”, exempelvis: hjälp med ombyggnad, livsmedel, hyror och annonser med mera. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskat-
tas till sammanlagt 2 610 tkr (1 120 tkr).

En förteckning över företag som stödjer verksamheten åter�nns längre fram i denna bilaga.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av Stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas
även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal.

Enligt Svensk Insamlingskontrolls o�ciella statistik redovisad 2019, uppgick  ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” 2018 till 81 % (83 %).

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. En stor del av Stiftelsens verksamhet bygger på att
bidra till social och miljömässig hållbarhet, bland annat genom att arbeta mot hunger, fattigdom, hemlöshet och ojämlikhet och för återbruk, second
hand och minskat matsvinn. Detta kan exempli�eras genom våra sociala företag, vår gåvoinlämning och olika projekt som har bedrivits under året till
exempel med fokus på minskat matsvinn.

Under 2017 arbetades det fram ett antal rutiner och policies som gav ett uppdaterat och systematiskt kvalitets- och ledningssystem. I enlighet med
systemet, arbetar vi kontinuerligt med avvikelser/tillbud på daglig basis och på våra arbetsplatsträffar (APT), som sker åtta gånger per år och enhet.
Där arbetar vi systematiskt med tillämpningen av systemet. Tillämpningen består av ett årshjul i åtta steg som är huvudpunkt på ett möte under året:

1. Skyddsrond – planering

2. Skyddsrond – genomgång av resultat och eventuella åtgärder

3. Kränkande särbehandling

4. Jämställdhetsplan – genomgång

5. Valfritt ämne – efter behov

6. Medarbetarsamtal – genomgång av underlag

7. a) Medarbetarenkät – genomgång av resultat
b) Policydokument – genomgång av aktuella policies

8. Tillbud och Avvikelser – genomgång av aktuell statistik

Till arbetsmiljökommittén (AMK) görs en årlig sammanfattning av samtliga avvikelser inom organisationen.

Stiftelsen Skåne Stadsmission är medlem i Arbetsgivaralliansen sedan 1994 och omfattas därigenom av kollektivavtalet 3501 – Bransch- och löneav-
tal Vård och Omsorg. Anställda omfattas genom kollektivavtalet av sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, omställningsavtal samt avtal
om tjänstepension.
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GENOMFÖRD VERKSAMHET
CAFÉ DAVID
Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer i Malmö och Kristianstad. Verksamheten utgår från ett helhets-
perspektiv, vilket är en förutsättning på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena
kläder erbjuder Café David samtalsstöd och aktiviteter. I Malmö �nns också Kreativa verkstaden.

Under 2019 serverade Café David i Malmö 30 404 frukostar och 22 710 subventionerade luncher. Sammantaget mötte verksamheten cirka 180 unika
individer per dag. Under året har 3 949 deltagare fått duscha och/eller byta kläder. Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00–15.30. Särskilda
öppettider gäller vid temadagar och helgdagar. Den kreativa verkstaden har i snitt haft 12 deltagare per dag. Under 2019 genomfördes ett projekt där
deltagarna i skrift och bild utforskade begreppet “hem”. Projektet resulterade i en uppskattad utställning samt en bok. Utställningen har bland annat
visats på Malmö Stadshus.

Inom ramarna för Café David i Malmö har vi med medel från Socialstyrelsen genomfört ett pilotprojekt för våldsutsatta kvinnor som lever med miss-
bruksproblematik, under hösten 2019.

Café David i Kristianstad serverade 8 528 frukostar, 1 439 luncher och 2 453 �kor under året. I genomsnitt mötte verksamheten 29 unika individer per
dag under år 2019. Flera aktiviteter har anordnats för att ge deltagarna något extra. Bland annat har personal, volontärer och deltagare gått på teater,
idrottsevenemang och bio, samt åkt på �era uppskattade ut�ykter.

Högtider och andra viktiga datum �ras gemensamt både i Malmö och Kristianstad, ofta i samarbete med någon förening eller något företag.

NATTJOUREN
Nattjouren är vårt akutboende i Kristianstad för människor som lever i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är att erbjuda en sängplats
och tillgodose basbehov som mat, dusch, kläder och skor. Här skapar vi goda relationer som bygger på respekt, trygghet och empati för att motivera
deltagarna till förändring. Deltagarna erbjuds samtalsstöd och uppföljning med kurator.

Nattjouren i Kristianstad har 12–14 platser och har öppet mellan kl. 20.30–07.00 alla nätter under året. 2019 hade nattjouren 3 325 övernattningar.
Snittbeläggning per natt var nio personer.

CROSSROADS
Crossroads är vårt råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgo-
doser deltagarnas basbehov i form av frukost, dusch och tvättmöjligheter, samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter.
Under året har vi haft 21 346 deltagare och serverat lika många frukostar. Vi har haft cirka 400 rådgivande samtal. Crossroads personal har en bred
språkkompetens. Det talas engelska, rumänska, bulgariska, grekiska, franska, serbiska, �nska, nederländska och romani.

TRYGGA BOENDE
Trygga Boende vänder sig till individer över 18 år som lever i hemlöshet och som är i behov av boende i kombination med stöd. Vår största målgrupp
är ensamstående kvinnor och kvinnor med barn. 1 september 2019 trädde nya riktlinjer i kraft för socialtjänsten i Malmö stad, som är Trygga Boendes
största samverkanspart. För att kunna beviljas boende i kombination med stöd krävs nu en omfattande social problematik och att individen anses till-
höra gruppen “socialt hemlösa” snarare än “strukturellt hemlösa”. För Trygga Boendes verksamhet har detta inneburit ett minskat antal placeringar via
socialtjänsten och en förändrad målgrupp i verksamheten.

Trygga Boende har tillsammans med Skåne Stadsmission projekt Unga i hemlöshet 2019 kunnat erbjuda 16 platser som studentboende för personer
med uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Detta för att vi sett ett stort behov av att stötta målgruppen med boende. Placeringarna fortlö-
per till halvårsskiftet 2020 då projektet går in i sin slutfas.

Trygga Boende har platser fördelade på gruppboende, enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök, samt lägenheter. Vi erbjuder bland annat stöd-
samtal, sjukvård och regelbundna aktiviteter. Under 2019 har 27 vuxna, 14 barn och 16 studenter (via Unga i hemlöshet) bott i Trygga Boende.

Trygga Boende har haft 394 stödsamtal under året. Verksamheten har varit behjälplig vid 496 myndighetskontakter och 41 bostadssökningar.

STADSMISSIONSHÄLSAN
Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-och sjukvård för människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsättningar
och behov. Stadsmissionshälsan arbetar för att uppnå en jämlik vård och hälsa, och är ofta en länk mellan patienten och den offentliga vården. Region
Skåne är en samarbetspartner och med�nansiär till Stadsmissionshälsan genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Hösten 2019 öppnade
Tandhälsan i Malmö med en mottagningsdag en gång i veckan. Under hösten behandlades 52 patienter vid totalt 93 behandlingstillfällen. 60 procent
av behandlingarna var tandutdragningar, 25 procent permanenta plastfyllningar och 15 procent akuta åtgärder som smärtlindring och provisoriska
fyllningar.

Nytt under 2019 var också samarbetet med en psykolog, som höll i 16 gruppsamtal och 93 individuella samtal. Sammanlagt hade Stadsmissionshäl-
san 3 830 besök (2 511 män och 1 319 kvinnor).
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UNGA FORUM
Unga Forum är vår verksamhet som vänder sig till barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. I den öppna verk-
samheten tillgodoses deltagarnas grundläggande behov av till exempel mat och kläder. Här �nns även möjlighet att ta del av läxstöd och familjeträf-
far. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp. Under 2019 har verksamheten minskat i omfattning, då det treåriga Arvs-
fonds�nansierade projektet ”Ensamma barn på �ykt” gick mot sitt slut i april. Behoven hos målgruppen kvarstår vilket följts upp av projektet Unga i
hemlöshet med öppen verksamhet samt rådgivning och stöd. Unga Forum har liksom Trygga Boende sett effekten av Malmö stads policyförändring
(se ovan) i form av besökare ur en ny målgrupp: strukturellt hemlösa barnfamiljer. Besökarna har omfattande stödbehov. Vi har också sett en ökning
av hänvisningar till Unga Forum från myndigheter.  

Antal besök i den öppna verksamheten var under året 3 875. Vi genomförde 1 715 stödsamtal och ombudsärenden och 387 juridiska rådgivningstillfäl-
len. Genom vår matutdelning har vi nått ut till 14 759 personer (dock ej unika individer) som fått kassar med mat och andra förnödenheter som akut
nödstöd. Volontärer har hållit i 176 läxhjälpstillfällen och serverat över 5 300 måltider/�ka.

SOCIALA FÖRETAG
Inom våra sociala företag står människan och miljön i fokus. Här erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och
meningsfull sysselsättning. Sociala företag består av Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE och Oblatbageriet.

De sociala företagen har under året kunnat erbjuda 67 personer arbetsträning och 11 personer i daglig verksamhet. Gåvomottagningen har tagit emot
91 585 kilo textilier och hanterat cirka 200 ton matsvinn.

KOMMUNIKATION OCH INSAMLING
Skåne Stadsmissions främsta uppdrag är att varje dag, året runt, möta de människor som söker sig till våra verksamheter. Men i uppdraget ingår ock-
så att vara röstbärare, påverka samhällsutvecklingen, belysa systemfel och utmana politikerna att agera och förändra det som inte fungerar. Det gör vi
genom att driva opinion – både på egen hand och tillsammans med andra organisationer, inte minst landets övriga stadsmissioner inom Sveriges
Stadsmissioner.

Målet är att stärka varumärket på en allt mer konkurrensutsatt insamlingsmarknad, öka kännedomen och att säkerställa att vår verksamhet har till-
räckligt med resurser för att bedriva ett långsiktigt och hållbart socialt arbete.

Genom att belysa de sociala utmaningarna vi ser i vårt dagliga arbete, ge personliga porträtt av deltagarna och visa på resultatet av samarbeten med
företag och organisationer och de medel vi samlar in, skapar vi engagemang hos be�ntliga och potentiella givare. Vi använder alltid så kostnadseffek-
tiva kommunikationskanaler som möjligt och under året har vi fortsatt att utveckla vår digitala kommunikation.

För insamlingen är insamlingsbrev, digitala nyhetsbrev, telemarketing samt upprop och insamlingsaktiviteter i sociala medier effektiva kanaler. Vi har
med gott resultat fortsatt fokusera på att öka antalet privata givare och även bland företag ökar intresset för att på olika sätt stödja vår verksamhet.
Under året har vi utvecklat partnerstrukturen för företagssamarbeten och genomfört �era givande nätverksträffar och studiebesök. Två trogna bi-
dragsgivare till Skåne Stadsmission är Svenska kyrkan och Postkodlotteriet.

Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Som medlem i GIVA Sverige följer vi det regelverk för insamling som
är gemensam för medlemmarna.

VOLONTÄRER
Under 2019 har närmare 90 volontärer varit engagerade i våra olika verksamheter och tillsammans bidragit med över 3 000 timmars arbete. Flertalet
har rekryterats via våra informationsträffar, som regelbundet genomförs under året. Det har hållits fyra informationsträffar för nya volontärer under
året – två på våren och två på hösten. Därtill har det anordnats en utbildning på temat ”våld i nära relation” för volontärer. Volontärerna har också bju-
dits in till andra evenemang som Skåne Stadsmissionen arrangerat.

Tack vare volontärerna har vi, förutom att de ger en guldkant i våra verksamheter, bland annat kunnat erbjuda våra deltagare fotvård, matlagning, juri-
disk rådgivning och skapande aktiviteter. Även företag, organisationer och andra aktörer har bidragit med ideella insatser.

ADMINISTRATION
Den administrativa avdelningen på Skåne Stadsmission består av stödfunktioner för ekonomi, HR, lön, IT/telefoni samt allmänna administrativa ar-
betsuppgifter. Administrationen svarar för Skåne Stadsmissions gemensamma åtaganden gällande myndighets- och branschkontakter och
internkontroll.

Enligt Svensk Insamlingskontrolls o�ciella statistik offentliggjord år 2019 uppgick insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäk-
ter 2018 till 18 procent (18 procent).
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 71 030 74 158 65 410 62 489 62 667
Resultat efter �nansiella poster -561 860  -1 093 1 147 6 208
Balansomslutning 29 267 38 980  27 335 24 275 23 582

Antal anställda 96 93  83 78 78

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Grundkapital
Fritt Eget

kapital Summa
Belopp vid årets ingång 2 000 000 7 213 273 9 213 273
Årets resultat -560  853 -560 853
Belopp vid årets utgång 2 000 000 6 652 420 8 652 420

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
Disposition
Från föregående år balanserat resultat 7 213 273
Årets vinst/förlust -560 853
Medel till förfogande 6 652 420
Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning 6 652 420
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RESULTATRÄKNING
Not 2019 2018

STIFTELSENS INTÄKTER
Verksamhetsintäkter 1 67 547 169 71 712 508
Övriga intäkter 1 3 483 294 2 446 134
Summa intäkter 71 030 463 74 158 642

STIFTELSENS KOSTNADER
Direkta kostnader -1 271 859 -1 584 557
Övriga externa kostnader 2 -19 559 793 -20 356 742
Personalkostnader 3 -50 826 759 -50 683 965
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -665 917 -667 009
Summa kostnader -72 324 329 -73 292 272

Rörelseresultat -1 293 866 866 370

Resultat från �nansiella investeringar 4
Övriga ränteintäkter och liknande poster 787 484 34 059
Övriga räntekostnader och liknande poster -54 472 -40 214
Summa resultat från �nansiella investeringar 733 012 -6 154

Resultat efter �nansiella poster -560 853 860 215

Årets resultat -560 853 860 215
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BALANSRÄKNING
Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 3 362 276 3 411 476
Ombyggnader 6 1 976 542 2 226 724
Inventarier 7 532 325 346 890
Summa materiella anläggningstillgångar 5 871 143 5 985 090

Summa anläggningstillgångar 5 871 143 5 985 090

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 8
Fordran leverantörer 2 331 42 654
Kundfordringar 4 300 277 2 682 346
Skattefordran 533 661 344 003
Övriga fordringar 2 858 211 244
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 409 384 1 779 058
Summa kortfristiga fordringar 6 248 511 5 059 305

Kortfristiga placeringar  
Övriga kortfristiga placeringar 9 3 748 892 3 748 892
Kassa och bank 13 398 752 24 186 224
Summa kortfristiga placeringar 17 147 644 27 935 116

Summa omsättningstillgångar 23 396 154 32 994 421

Summa tillgångar 29 267 298 38 979 511

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital 2 000 000 2 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 213 273 6 353 058
Årets resultat -560 853 860 215
Summa eget kapital 8 652 420 9 213 273

Skulder
Långfristiga skulder
Lån 10-11 2 700 000 2 700 000
Summa Långfristiga skulder 2 700 000 2 700 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 787 673 3 973 741
Övriga skulder 12 2 287 542 6 700 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 12 839 663 16 392 253
Summa kortfristiga skulder 17 914 877 27 066 238

Summa eget kapital och skulder 29 267 298 38 979 511
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning (K3) och följer
GIVA Sveriges styrande riktlinjer och stiftelsen för insamlingskontrolls (SIK) riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VÄRDERING AV VÄRDEPAPPER
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), det vill säga enligt lägsta värdets princip.
Långfristiga värdepappers innehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-
ras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida eko-
nomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redo visas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fast-
ställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

BYGGNADER
Stommar 50 år
Elinstallationer 40 år
Tak och fönster 30 år
Inre ytskikt 10 år
Fasader 10 år
Övrigt 10 år
Ombyggnader i annans fastighet 5–12 år
Inventarier 3–5 år

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

EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donationskapital. Fritt eget
kapital disponibla medel utgörs av balanserade medel och årets resultat.
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NOT 1 – VERKSAMHETSINTÄKTER
2019 2018

Penninginsamling
Kollekter 628 940 560 195
Stiftskollekter 0 271
Syföreningar 82 808 52 500
Privatpersoner 4 225 064 3 995 082
Testamenten 185 649 2 371 518
Minnesgåvor 12 940 0
Summa insamling 5 135 401 6 979 566

Försäljning
Försäljning Butik och Café 1 961 146 1 850 083
Catering 30 074 7 188
Övrig försäljning 1 121 680 314 461
Summa försäljning 3 112 901 2 171 732

Avtalsintäkter myndigheter
Region 5 340 172 5 186 000
Arbetsförmedlingen 0 6 450
ESF 622 750 1 513 263
Kommuner 9 202 468 20 540 080
Bidrag från myndigheter 21 842 881 11 404 484
Summa 37 008 270 38 650 277

Bidrag organisationer
Stiftelser 9 778 508 10 633 898
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 2 497 918 3 643 155
Svenska Kyrkan 8 192 629 8 532 000
Övriga organisationer 173 304 97 156
Summa 20 642 359 22 906 209

Bidrag från företag
Företag 1 648 238 1 004 724

Summa verksamhetsintäkter 67 547 169 71 712 508

Övriga intäkter
Bidrag personal 3 155 682  2 445 209
Vinst avyttring av anläggningstillgångar 0 902
Övriga ersättningar 327 612 23
Summa övriga intäkter 3 483 294 2 446 134

Totala intäkter 71 030 463 74 158 642

NOT 2 – ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR
TILL REVISORER

2019 2018
Revisionsuppdrag PWC 158 743 197 499
Övriga uppdrag PWC 0 0
Summa 158 743 197 499
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NOT 3 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID
2019 2018

Kvinnor 69 67
Män 27 26
Totalt för stiftelsen 96 93

Löner och ersättningar
Styrelse 0 0
Lön och ersättning anställda 33 655 916 33 723 505
Direktor 921 000 930 000
Summa 34 576 916 34 653 505

Sociala kostnader
Pensionskostnader för anställda 2 908 157 2 963 914
Direktor 242 292 323 999
Totala sociala avgifter 10 990 141 10 953 676
Summa 14 140 590 14 241 589
Summa Personalkostnader 48 717 506 48 895 094

NOT 4 – RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
2019 2018

Utdelning från Föreningen Skåne Stadsmission 700 000 0
Utdelning värdepapper 87 484 34 059
Vinst vid avyttring värdepapper 0 0
Räntekostnader -54 472 -40 214
Summa �nansnetto 733 012 -6 154

NOT 5 – BYGGNADER OCH  MARK
2019 2018

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden 3 809 180 3 809 180
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 3 809 180 3 809 180
Ingående ackumulerade avskrivningar -397 704 -348 504

Årets avskrivningar -49 200 -49 200
Utgående ackumulerade avskrivningar -446 904 -397 704
Utgående planenligt restvärde 3 362 276 3 411 476
Taxeringsvärde för fastigheter 0 0
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NOT 6 – OMBYGGNAD
2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 8 883 511 8 794 971
Inköp 182 561 88 540
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 066 072 8 883 511
Ingående ackumulerade avskrivningar -6 656 786 -6 245 162

Årets avskrivningar -432 743 -411 624
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 089 530 -6 656 786
Utgående planenligt restvärde 1 976 542 2 226 725

NOT 7 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 5 109 655 5 184 010
Inköp 369 409 128 645
Årets försäljning 0 -203 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 479 064 5 109 655
Ingående avskrivningar -4 762 765 -4 745 483
Årets försäljning 0 188 903
Årets avskrivningar -183 974 -206 185
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 946 739 -4 762 765
Utgående planenligt restvärde 532 325 346 890

NOT 8 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR
2019 2018

 Fordran leverantör 2 331 42 654
 Kundfordringar 4 300 277 2 682 346
 Skattefordran 533 661 344 003
 Övriga fordringar 2 858 211 244
 Förutbetalda lokalhyror 980 890 1 120 523
 Periodiserade gåvor 0 30 000
 Övriga interimsfordringar 428 494 628 536
Summa kortfristiga fordringar 6 248 511 5 059 305
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NOT 9 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2019 2018

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 2 397 503 1 891 527
Fonder marknadsvärde 2 697 570 2 187 069
Summa marknadsvärde 5 095 073 4 078 596

NOT 10 – LÅNGFRISTIGA SKULDER
2019 2018

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Lån SE Banken 2 700 000 2 700 000
Summa 2 700 000 2 700 000

NOT 11 – STÄLLDA SÄKERHETER
2019 2018

SE Banken Fastighetsinteckningar 2 700 000 2 700 000

NOT 12 – ÖVRIGA SKULDER
2019 2018

Personalens källskatt 801 231 796 197
Moms -33 514 210 289
Skuld Kammarkollegiet 271 910 5 693 758
Skuld EU Kommissionen 1 247 915 0
Summa 2 287 542 6 700 244
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NOT 13 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2019 2018

Upplupna löner 321 244 465 574
Upplupna semesterlöner 2 009 232 1 615 881
Upplupna sociala avgifter 982 012 968 024
Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld 751 337 653 993
Löneskatt pensionskostnader 698 056 776 076
Periodiserade gåvor 4 998 426 6 313 000
Övriga interimsskulder 2 832 981 4 991 091
Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter 246 375 608 616
Summa 12 839 663 16 392 255

NOT 14 – BESLUT OM DISPOSITION AV VINST/FÖRLUST
2019 2018

Disposition
Från föregående år balanserat resultat 7 213 273 6 353 058
Årets vinst/förlust -560 853 860 215
Medel till förfogande 6 652 420 7 213 273
Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning 6 652 420 7 213 273

NOT 15 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av coronakrisen kan komma att påverka Stiftelsens framtida utveckling och risker som kan påverka den �nansiel-
la rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på Stiftelsen är begränsad under 2020, då merparten av vår �nansiering bygger på medel som är
godkända eller avtalade inför verksamhetsårets start.

Under mars-april ser vi positiva signaler kring våra insamlingsaktiviteter i svallvågorna av coronakrisen. Dock är det svårt att prognostisera utveckling
för helåret, och inför nästa år, baserat på den förväntade nergången i samhällsekonomin. Vår ambition är att hålla våra verksamheter öppna så länge
som möjligt, vilket kommer att leda till ökade kostnader för personal från andra kvartalet och framåt.

Vi deltagit i ett antal olika undersökningar kring ökade kostnader i civilsamhället från branschorganisationer, statliga myndigheter och regeringen, men
hittills utan effekt i form av stödpaket till idéburen sektor.

Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte under första kvartalet.
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GÅVOR OCH BIDRAG UNDER 2019
Vi vill tacka våra värdefulla samarbetspartners som valt att stödja oss under 2019. Tillsammans arbetar vi för ett medmänskligt Skåne.

FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA
ORGANISATIONER
Augerums Kyrkliga Syförening
Caritasbröderna
De gamles vänner
HSB Malmö
Hästveda kyrkliga arbetsförening
Lions Club Reng
Odd Fellow Logen nr 109
Odd Fellow Logen 123 St:Knut
Osby Missionssyförening
Rebeckalogen nr 38 Sankta Anna
Rotary Kristianstad Hammarshus
Rotary Limhamn
Rotary Malmö Slottsstaden
S:t Johanneslogen S:t Christopher
Svenska Postkodlotteriet
SPL Välfärdsinrättningar (Provinsiallogen)
Syföreningen Ankaret
Åsenhöga Kyrkliga Arbetskrets

STIFTELSER OCH FONDER
Allmänna Arvsfonden
Carl Jönssons Understödsstiftelse
Direktör Albert Påhlssons stiftelse
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Eric och Anna-Stina Wingårdhs stiftelse
Ernst Kruses donationsfond
Ester Ohlssons stiftelse
Europeiska socialfonden, ESF
Johanniterorden
Johanniterhjälpen
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Magnus Bergvalls stiftelse
Minnesfonden för Äldre i Malmö
Olle Engkvists stiftelse
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas
minnesfond
Skebostiftelsen
Sodalitium Majus Lundense
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen 1826
Stiftelsen Björkholtz fond för gamla och sjuka i
Trelleborg
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Åhlénstiftelsen
Åke Wibergs Stiftelse

SVENSKA KYRKAN

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

MYNDIGHETER
Arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstads
kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Mal-
mö stad
Europeiska Unionens Rättigheter, Jämlikhet
och Medborgarskapsprogrammet (2014–
2020)
Folkhälsomyndigheten
Kulturdepartementet
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Östergötlands län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF)
Näringslivsavdelningen, Malmö stad
Region Skånes miljöfond
Socialstyrelsen

FÖRETAG
Advisera
Advokat�rman Lindahl
Alfdex
AlltMöjligt Second Hand butik
Apelöga
B3 Third Base
Bel Nordic
BoKlok Housing
Bravida
Brinova Fastigheter
Bysted
C4 Energi
City Gross
Claes Mark & Park
Convini
COWI
Danone
EDP Consult
Epcon KPA Konsult
Erik Olsson Fastighetsförmedling
Exakta Print
Fastighetsbyrån
Feet On The Ground
FOJAB Arkitekter
Förvaltnings AB Stadsbostäder
Giv Akt Skåne
Green Search & Selection

Herbalife
Hilding Anders
ICA Supermarket Linero
Ikano Bostad
Innocent
Johan & Nyström
Johanssons Byggplåt i Malmö
KNIGHTEC
Kraftringen
Lifra Fastigheter I Malmö
Lyckeby Starch AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
MAQS Advokatbyrå Malmö
Massive
Mat.se
Mathem
Mazars SET Revisionsbyrå
Medeon Science Park
Mild Media
MKB Fastighets AB
MSD Sverige
Nordic Drugs
Oatly
ON Advokater
Paradigmmäklarna
Port11
Pro Diagnostics Scandinavia
QlikTech International
SEKIL
Serneke
Servicekuben
Setterwalls Advokatbyrå Malmö
Sexton:nio
Skånemejerier
Southgate Casting & Production
Sparbanken Skåne
Sparbanken Syd
Standby Workteam
Stena Fastigheter
Svensk Civilekonomi AB Möller
Svenska Postkodlotteriet
Sydsvenskan
Thellmark+
Trust Partner
Unilever Sverige
Åhléns
Örestadskyl

Vill ert företag eller stiftelse också bidra? Maila
foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
och läs gärna mer på
www.skanestadsmission.se.
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STYRELSE

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

BJÖRN BERGMAN,
VICE ORDFÖRANDE
Björn är vd för branschorganisa-
tionen Svenska Stadskärnor och
har tidigare varit bland annat nä-
ringslivsdirektör i Malmö stad.
Han är civilekonom med mark-
nadsföring som inriktning och är
verksam i �era lokala och regiona-
la styrelser inom näringsliv, event
och besöksnäring.

CLAES BLOCK
Claes har arbetat som ombuds-
man i Svenska Lantarbetarförbun-
det och i Svenska Kommunalarbe-
tarförbundet. Han är ledamot i
kyrkofullmäktige i Malmö och ord-
förande i kyrkorådet i Malmö
pastorat.

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

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

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

STEFAN SKOOG
Stefan är ekonomichef på Lunds
stift samt kapitalförvaltare för den
kyrkliga stiftelsen Sodalitium Ma-
jus Lundense. Han är civilekonom
med ett för�utet som ekonomi-
chef på UBD Cleantech AB och
Way�nder Systems AB.

MIKAEL YNGHED
Mikael arbetar som försam-
lingspedagog i Fosie församling.
Han är även ledamot i kyrkofull-
mäktige i Malmö och har tidigare
suttit i kyrkorådet i Malmö. Mikael
har tidigare arbetat som inköpare.
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Malmö 2020-05-14

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Claes Block

Kerstin Engle Henrik Hammar Elisabeth Kullenberg 

Stefan Skoog Mikael Ynghed Lena Wetterskog Sjöstedt
direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
stiftelsens �nansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess �nansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Med annan informationen syftar vi till sida 1 – 23 i årsredovisningen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi�eras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansva-
rar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig des-
sa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan �nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 identi�erar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det �nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det �nns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi�era uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
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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 identi�erat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skåne Stadsmission för år 2019.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det �nns
skäl för entledigande, eller

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäc-
ka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs ba-
seras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områ-
den och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Malmö, maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

Maria Danckler
auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGEN SKÅNE STADSMISSION
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Föreningen Skåne Stadsmission bedriver second hand-butiker med anställd personal och volontärer. Genom vår försäljning av second hand-kläder
och andra produkter bidrar Föreningen till minskad nyproduktion och minskad resursförbrukning.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen Skåne Stadsmission är en ideell förening. Föreningen har till uppgift att stödja den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Skåne
Stadsmission.

Föreningen vill belysa och sprida kunskap om de förhållanden som människor i Stadsmissionens målgrupper lever under. Föreningen vill uppmärk-
samma olika insatser som kan minska utsatthet och bidra med resurser till stiftelsens verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
I början av fjärde kvartalet 2019 öppnades en fjärde butik på Triangelns köpcenter i Malmö.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Under mars och april månad, ser vi en tydlig nedgång av försäljningen i Föreningens second hand-butiker. Nedgången är driven av coronakrisen och
fokus ligger nu på att klara kassa�ödet i butikerna.

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

ÅRETS EKONOMI
De totala intäkterna uppgick till 6,3 mkr (6,2 mkr).

Personalkostnaderna steg till 3,7 mkr (3,0 mkr), drivet av den nya butiken.

Övriga externa kostnader minskade till 2,1 mkr (2,3 mkr).

Årets resultat är 0,4 mkr (0,7 mkr).
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MEDLEMMAR
Vid årets början hade Föreningen 10 medlemmar, vid årets slut var antalet medlemmar 12.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE (TKR)
2019 2018 2017

Föreningens intäkter 6 333 6 195 3 830
Resultat efter �nansiella poster 447 743 90
Balansomslutning 2 370 2 113 1 874

Antal anställda 10 10 6

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

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 901 175
Utdelning -700 000
Årets resultat 447 271
Belopp vid årets utgång 648 446

BESLUT OM DISPOSITION AV VINST
Disposition Fritt eget kapital
Medel till förfogande 648 446
Utdelning 0
Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning 648 446
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RESULTATRÄKNING
Not 2019 2018

FÖRENINGENS INTÄKTER
Nettoomsättning 1 5 260 637 5 072 362
Förändring lager färdigvaror 312 500 27 000
Övriga rörelseintäkter 759 906 1 095 964
Summa intäkter 6 333 043 6 195 326

FÖRENINGENS KOSTNADER
Direkta kostnader -114 343 -129 288
Övriga externa kostnader -2 069 077 -2 298 717
Personalkostnader 2 -3 702 172 -3 024 066
Summa kostnader -5 885 592 -5 452 070

Rörelseresultat 447 451 743 255

Resultat från �nansiella poster
Övriga räntekostnader och liknande poster -180 -188
Summa resultat från �nansiella investeringar -180 -188

Resultat efter �nansiella poster 447 271 743 067

Årets resultat 447 271 743 067
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BALANSRÄKNING
Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 375 000 62 500
Summa varulager 375 000 62 500

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 831 10 886
Övriga fordringar 3 1 595 218 899
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 379 790 304 989
Summa kortfristiga fordringar 384 216 534 774

Kortfristiga placeringar  
Kassa och bank 1 610 953 1 515 498
Summa kortfristiga placeringar 1 610 953 1 515 498

Summa omsättningstillgångar 2 370 169 2 112 772

Summa tillgångar 2 370 169 2 112 772

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital
Balanserat resultat 201 175 158 108
Årets resultat 447 271 743 067
Summa eget kapital 648 446 901 175

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 349 679 583 517
Övriga skulder 115 333 81 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 256 711 546 744
Summa kortfristiga skulder 1 721 723 1 211 597

Summa eget kapital och skulder 2 370 169 2 112 772
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre
företag.

Värderingsprinciper med mera

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

Verksamhetsintäkter 

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

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovi-
sas över den tidsperiod som avses.

Gåvor 

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

NOT 1 – NETTOOMSÄTTNING
2019 2018

Medlemsavgifter 2 000 4 000
Försäljning butiker 5 258 637 5 068 362
Summa nettoomsättning 5 260 637  5 072 362

NOT 2 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID
2019 2018

Kvinnor 9 10
Män 1 0
Totalt för Föreningen 10 10

Löner och ersättningar
Styrelse 0 0
Lön och ersättning anställda 2 679 058 2 207 998
Summa 2 679 058 2 207 998

Sociala kostnader
Pensionskostnader för anställda 124 554 101 775
Totala sociala avgifter 833 882 679 940
Övriga personalkostnader 64 678 34 353
Summa 1 023 114 816 068
Summa Personalkostnader 3 702 172 3 024 066
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NOT 3 – ÖVRIGA FORDRINGAR
2019 2018

Obs-konto löner  0  5 888
Skattekonto  1 595 213 011
Summa 1 595 218 899

NOT 4 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019 2018

Övriga interimsskulder 324 103 249 067
Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter 55 687 55 904
Summa 379 790 304 971

NOT 5 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2019 2018

Upplupna löner  20 285 2 030
Upplupna semesterlöner 107 453 106 525
Upplupna sociala avgifter 87 918 54 049
Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld 40 135 34 108
Övriga interimsskulder 881 350 460
Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter 40 -428
Summa 256 712 546 744

NOT 6 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG
Under mars och april månad, ser vi en tydlig nedgång av försäljningen i Föreningens second hand-butiker. Nedgången är driven av coronakrisen och
fokus ligger nu på att klara kassa�ödet i butikerna. Öppettiderna har begränsats under andra kvartalet, och vi har beviljats stöd från Tillväxtverket för
korttidsarbete med start i april 2020, som också har implementerats. Många fastighetsägare har också erbjudit hyresrabatter under andra kvartalet.

Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte under första kvartalet.
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STYRELSE

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

BJÖRN BERGMAN,
VICE ORDFÖRANDE
Björn är vd för branschorganisationen Svenska
Stadskärnor och har tidigare varit bland annat
näringslivsdirektör i Malmö stad. 

HENRIK HAMMAR,
LEDAMOT
Henrik har tidigare arbetat som regionråd i Re-
gion Skåne och som landstingsråd i Kristian-
stads läns landsting. 

OLOF PERSSON,
LEDAMOT
Olof är ekonomichef på Skåne Stadsmission.

LENA WETTERSKOG SJÖSTEDT,
LEDAMOT
Lena är direktor på Skåne Stadsmission.
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Malmö 2020-05-14

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Henrik Hammar,
ledamot

Olof Persson,
ledamot

Lena Wetterskog Sjöstedt,
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Skåne Stadsmission för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Föreningen Skåne Stadsmissions �nansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess �nansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Föreningen Skåne Stadsmission enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Med annan informationen syftar vi till sida 1 – 23
i årsredovisningen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi�eras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig des-
sa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan �nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

identi�erar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

ÅRSREDOVISNING 2019        52



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det �nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det �nns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi�era uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identi�erat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Skåne Stadsmission för år 2019.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till Föreningen Skåne Stadsmission enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäc-
ka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs ba-
seras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områ-
den och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

 

Malmö, maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

Maria Danckler
auktoriserad revisor
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LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET PÅ

WWW.SKANESTADSMISSION.SE





Tack!

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

VAR MED OCH SKAPA ETT MEDMÄNSKLIGT 
SKÅNE. SÅ KAN DU BIDRA:

SOM PRIVATPERSON
PÅVERKA. Din röst är viktigt. Du kan påverka politiker i din 
närhet både på valdagen och under mandatperioden.

SE. Att möta en medmänniskas ögon gör skillnad. 

GE TID ELLER PENGAR. Anmäl dig som volontar på 
volontar@skanestadsmission.se. Du kan bli månadsgivare 
på skanestadsmission.se/ge-stod eller swisha ett bidrag till 
900 32 52. 

SOM FÖRETAG
HITTA ERT SÄTT. Utgå från det ni är bra på och för en dialog 
med oss för att hitta ett givande och långsiktigt sätt att samar-
beta. Kontakta: foretagssamarbeten@skanestadsmission.se.

BLI FÖRETAGSPARTNER. Som partner ger du oss ett lång-
siktigt ekonomiskt stöd och därmed bättre förutsättningar att 
skapa ett medmänskligare Skåne.

SLÄPP IN. Underlätta för människor som står långt från 
arbetsmarknaden att få prova på arbete hos er.

SOM POLITIKER
SAMVERKA. Vi kan och vill mycket, och samarbetar gärna. 
Se till mer än pris vid upphandling av välfärdstjänster.

TÄNK LÅNGSIKTIGT. Undvik korta projekt och bedriv 
i stället en långsiktigt hållbar och medmänsklig politik.

FRÅGA. Vi bidrar gärna med kompetens och kreativitet. 
Var inte rädda för att använda vår kunskap och våra erfar-
enheter av att bygga ett bättre samhälle. 

B
YSTED




