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Skellefteå Stadsmission 
(894700-8432) 
 

 

Årsredovisning för 2020 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 

Förvaltningsberättelse 
Verksamheten 
Skellefteå Stadsmission är en ideell ekumenisk förening. Föreningens uppgift är att arbeta med 
kristet socialt arbete och är en del församlingarnas gemensamma ansvarstagande inom 
samhälle och församlingsliv, med särskild inriktning på social diakoni.  
Föreningen i nuvarande form startade sin verksamhet år 2000 då stadgarna upprättades. 
Huvudmän för verksamheten och bidragsgivare är kyrko- och frikyrkoförsamlingar samt 
missionsföreningar i Skellefteåregionen. Skellefteå kommun stöder verksamheten ekonomiskt 
med bidrag till sociala föreningar. Därutöver stöds verksamheten av privatpersoner och 
organisationer med direkta ekonomiska bidrag, kostnadsersättningar och volontärinsatser samt 
av sponsrande företag. Skellefteå Stadsmission har samarbetsavtal med riksorganisationen 
Hela Människan.  

Skellefteå Stadsmissions verksamhet och arbete utgår från de behov som kan identifieras i 
samhället. Målgrupperna är alkohol-, läkemedels- och narkotikamissbrukare samt deras 
anhöriga. Syftet är att motivera missbrukarna att ta sig ur sitt missbruk samt att stödja anhöriga i 
den svåra livssituationen. Stadsmissionen arbetar även med människor i utanförskap/ensamhet/ 
/fattigdom samt personer med psykiatriska diagnoser. 

Skellefteå Stadsmission erbjuder samtalspartner, social kontakt och mänskligt stöd, aktiviteter 
samt viss rådgivning och förebyggande aktiviteter.  

Bedriven verksamhet kan i huvudsak indelas i fyra områden, öppet hus verksamhet, 
uppsökande och förebyggande verksamhet, mötesverksamhet samt individstärkande 
gruppaktiviteter. 
Verksamheten bygger på kristen grund och är baserad på mångårig erfarenhet av verksamhet 
mot missbruk. Personalen kan ha egen erfarenhet av missbruk eller ha levt nära missbruk och 
är väl insatta i missbruksproblematiken. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i centrala 
Skellefteå. I lokalen bedrivs kontaktskapande caféverksamhet. 
  
Främjande av ändamålet 
Verksamheten har genomförts under året enligt av årsmötet beslutad verksamhetsplan och i 
enlighet med föreningens stadgar och ändamål. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Föreningens verksamhet och ekonomi har under året kraftigt påverkats av den coronapandemi 
som med kraft drabbade landet från och med mars månad. Arbetet har löpande anpassats till 
vid varje tillfälle rådande rekommendationer och regler vilket inneburit omfattande förändringar i 
sättet att arbeta. 
 

Flerårsöversikt  2020 2019 2018 2017 
Föreningens intäkter i kr  2.032.215 2.733.570 1.663.863 2.302.475 
Resultat efter finansiella poster i kr 268.448 834.035 -237.112 140.381 
Soliditet  84% 83% 47% 66% 
 

Styrelse 
Under verksamhetsåret har åtta protokollförda sammanträden hållits i huvudsak via telefon. 
Styrelsens sammansättning 
Pär Lindström  ordförande Shervin Ahmadzadeh ledamot 
Olof Andersson ledamot Mathias Divert  ledamot 
Eva Forslund  ledamot Anna-Karin Kriström ledamot 
Per Lundström ledamot Hans Stenberg ledamot 
Katrin Eriksson ersättare Christer Feldt  ersättare 
Kerstin Lidman ersättare 
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Resultaträkning     
  2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kr Not 2020-12-31        2019-12-31 
 
Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter  11.150 3.000 
Gåvor 2 608.360 1.137.924 
Bidrag  1.333.320 1.448.032 
Nettoomsättning          79.385       144.614 
Summa föreningens intäkter  2.032.215 2.733.570 
 
Föreningens kostnader 
Verksamhetskostnader  -48.424 -71.960 
Lokalkostnader  -148.215 -133.312 
Övriga externa kostnader  -113.715 -164.885 
Personalkostnader 3   -1.458.172   -1.531.108  
Summa föreningens kostnader  -1.768.526 -1.901.265 
 
Verksamhetens resultat  263.689 832.304 
 
Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  4.787 2.302 
Räntekostnader och liknande resultatposter                -28             -571 
Summa finansiella poster  4.759 1.731 
 
Resultat efter finansiella poster  268.448 834.035 
 
Årets resultat  268.448 834.035 
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Balansräkning 
     
Belopp i kr                           Not 2020-12-31 2019-12-31                   
 
TILLGÅNGAR  
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar  15.000 0 
  Övriga fordringar  53.354 37.514 
  Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter          31.980       233.559 
Summa kortfristiga fordringar  100.334 271.073 
 
Kassa och bank 
  Kassa och bank 2    1.533.087    1.053.793 
Summa kassa och bank  1.533.087 1.053.793 
 
Summa omsättningstillgångar  1.633.421 1.324.866 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  1.633.421 1.324.866 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1.096.250 262.215 
Årets resultat        268.448       834.035 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1.364.699 1.096.250 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  29.771 20.217 
Skatteskulder  46.967 45.757 
Övriga skulder  112.527 53.461 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          79.457       109.181  
Summa kortfristiga skulder  268.722 228.616 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1.633.421 1.324.866 
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Noter 
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  
 
 
Noter till resultaträkningen 
Not 2  Erhållen utbetalning av testamentslott 
Under året erhållen slutredovisad testamentslott 5.977 kr. Under föregående år till Skellefteå 
Stadsmission överförd testamentslott, 622.837 kr, varav 167.278 kr i bankfonder. 
 
Not 3  Medeltal anställda 
Medeltalet anställda uppgår till 3,5 (3,5) personer. 
. 
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Skellefteå 2021-02-22 
 
 
 
 
Pär Lindström Shervin Ahmmadzadeh Olof Andersson 
ordförande     
     
      
 
Mathias Divert Eva Forslund  Anna-Karin Kriström 
 
 
 
Per Lundström Hans Stenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2021-  
 
 
 
 
Assar Forssén   Erika Forsgren  
revisor    auktoriserad revisor, PwC 

 
av årsmötet valda revisorer 

 


