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Vi lär av varandra
När vi sammanställer året som gått slås 
vi av hur mycket som faktiskt görs - hur 
många människor som berörs av Hela 
Människan i Malmös arbete – och det är 
med stor tacksamhet och glädje vi ser till-
baka! Vi är tacksamma för alla medarbe-
tare, anställda och volontärer som varje 
dag ger lite av sig själva och på olika sätt 
ger stöd till människor i utsatta livssitu-
ationer. Vi gläds över samarbeten med 
olika aktörer och ser att vi tillsammans 
har möjlighet att hjälpa fler människor 
till en tryggare livssituation.   
 Pandemin präglade även det gångna 
året, där verksamheterna påverkades på 
olika sätt. Många aktiviteter, framförallt 
utbildnings- och informationssatsning-
ar, fick utföras digitalt, men med förde-
len att vi nådde ut till fler personer.
 Engagemanget för diakonalt och so-
cialt arbete i kyrkor och församlingar 
är stort. Hela Människan är de lokala 

kyrkornas gemensamma sociala arbete 
och vi arbetar utifrån en människosyn 
med Jesus Kristus som förebild och källa 
till kraft och inspiration. Vi ska fortsatt 
och outtröttligt slå följe med de individer 
som söker stöd och utveckla vårt arbete 
tillsammans med dem. Vi lär ömsesidigt 
av varandra och gemenskap och soli-
daritet är två viktiga ledord. Att arbeta 
tillsammans och lära känna varandra 
motverkar misstro och idéer om ”den an-
dre”. Föreningen vill verka för att bygga 
relationer mellan människor med vitt 
skilda livsberättelser för att stärka vårt 
samhälle.
 Vi hoppas att du som läser verksam-
hetsberättelsen också blir inspirerad 
och känner samma glädje som vi över 
allt som hänt under det år som gått. 
Tack för att du stöttar Hela Människan i 
Malmö!

 Malmö, februari 2022

Ellen  
Samuelsson
Verksamhetsledare

Michael
Andersson  

Ordförande
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Michael Andersson 
Ordförande
Malmö Pingstförsamling

Ninni Smedberg
Svenska Kyrkan

Per Eriksson
Hyllie Park Kyrkan

Andreas Wessman
Malmö Pingstförsamling

Viktoria Nordén
Betaniakyrkan 

Barbara Swanson
Wesleykyrkan 

Johan Pernryd
Centrumkyrkan Malmö

Ina Nissen
Svenska Kyrkan

Josef Magnusson
Immanuelskyrkan

Per-Inge Andersson
Hyllie Park Kyrkan

Elisabet Modig
Stadionkyrkan 

Föreningens styrelse 
Styrelsen har under 2021 bestått av följande personer
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Detta är vi
Hela Människan i Malmö är en ideell förening som grundades 2007. 
Hela Människan i Malmö är kyrkornas gemensamma sociala arbete. 
Vi har sju församlingar som huvudmän i föreningen, dessa är:

Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser,  
där varje människa möts med lyhördhet och respekt.  

Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet  
där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.

SVENSKA KYRKAN 
MALMÖ PASTORAT

BETANIA  
MISSIONSFÖRENING 

(EFS)

MALMÖ  
PINGSTFÖRSAMLING

HYLLIE PARK  
KYRKAN 

(EVANGELISKA FRIKYRKAN)

IMMANUELSKYRKAN 
(EVANGELISKA FRIKYRKAN)

STADIONKYRKANS 
FÖRSAMLING 
(EQUMENIAKYRKAN)

WESLEYKYRKAN 
(EQUMENIAKYRKAN  

PÅ LIMHAMN)
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PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL
Noomi erbjuder stöd och skydd till personer som utnyttjats i männis-
kohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Verksamheten driver 
ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, juridisk råd-
givning och ett särskilt projekt riktat till personer inom thaimassage-
branschen, kallat ThaiWISE. Utöver detta arbetar Noomi med utbild-
ning och påverkansarbete.

INTEGRATIONSARBETE 
Verksamheten Sawa Tillsammans vill föra samman människor som är 
nya i Sverige och människor som har bott här länge. Detta görs genom 
kvinnogrupper, Peace Feast (möte genom mat, musik och samtal) och 
BeFriend (kontaktpersoner). Sawa Tillsammans erbjuder även samhälls- 
information och samtalsstöd och bedriver uppsökande arbete.

MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA
Öppen kyrka är en caféverksamhet med låga trösklar där alla kan
känna sig hemma. Mötesplatsen drivs av Betaniakyrkan, i samverkan
med Hela Människan i Malmö. Ett uppsökande team möter även 
människor i utsatthet på olika platser i Malmö.

KLÄD- OCH MATUTDELNING 
Till Klädhjälpen kan behövande komma för att hämta kläder, husge-
råd och mat. Volontärer samlar in varor från företag och privatperso-
ner, och delar ut till behövande utan kostnad. Verksamheten drivs av 
Malmö Pingstförsamling, i samarbete med Hela Människan i Malmö.

Våra arbetsområden

ANDLIG VÅRD INOM KRIMINALVÅRDEN
Föreningens två Nav-anställda arbetar på häktet i Malmö och på
kvinnofängelset i Ystad. Här erbjuder man de intagna enskilda samtal 
och anordnar andakter, gudstjänster och sociala aktiviteter.
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Sedan årsskiftet har vi inom Hela Människan i Mal-
mö två Nav-anställda som arbetar på häktet i Malmö 
och anstalten i Ystad, Tezz Valberg Ekdala och Lennart 
Henriksson. En Nav-medarbetare är en pastor, präst, 
diakon eller imam som arbetar som själavårdare på 
ett häkte eller en Kriminalvårdsanstalt. I nuläget finns 
ca 180 själavårdare fördelade på samtliga anstalter 
och häkten runt om i Sverige. Arbetet inom Nav (som 
stårt för Nämnden för andlig vård) sker i samverkan 
mellan Sveriges kristna råd och Kriminalvården, och 
med de lokala församlingar eller organisationer där 
nav-medarbetarna har sin anställning. 

ANSTALTEN I YSTAD
Anstalten i Ystad är ett fängelse med enbart kvinnliga 
intagna, här finns 68 platser och fängelset är tillsam-
mans med Hinseberg den anstalt som har högst sä-
kerhetsklass för kvinnor i Sverige. Det finns tre sepa-
rata avdelningar varav en för kvinnor som har begått 

brott mot barn. Fängelset i Ystad är den kvinnoanstalt 
i Sverige som tillsammans med Försoningsgruppen 
anordnar ett försoningsprogram. Så om en kvinna vill 
gå det programmet kan hon ansöka om att få komma 
till Ystad. 
 
Tezz arbetar som diakon på anstalten i Ystad. ”Mitt 
arbete består i att möjliggöra för de intagna att kun-
na utöva sin religion. Jag anordna gudstjänster, an-
dakter, samtalsgrupper och har själavårdsamtal. Jag 
arrangerar också konserter med t ex gospellinjen 
från Glimåkra folkhögskola och föreläsningar med 
talare i ämnen som kvinnorna har nytta av. Och jag 
hjälper till med ekonomiska ansökningar, t ex för att 
ge kvinnorna möjlighet att ge sina barn som besö-
ker dem kring jul en julklapp eller till att bygga en ny 
utelekplats. Jag har också kontakten med en ekume-
nisk besöksgrupp, Sisters Internationals lokalgrupp 
i Kristianstad. De besöker anstalten en gång per  

Själavård inom 
Kriminalvården
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”Alla
intagna på
häktet får

erbjudande 
om samtal och 

många, 
oberoende av 
religion eller 
tro, tackar ja.”månad och har då Kreativt kafé med andakt. Vid jul kommer de 

och medverkar i julgudstjänsterna och delar ut Sisters Julpåsar 
till alla intagna.” 

HÄKTET I MALMÖ
Häktet i Malmö har plats för ca 140 intagna. Malmöhäktet är ett 
restriktions- och säkerhetshäkte vilket innebär att de flesta in-
tagna aldrig träffar någon annan än själavårdaren/pastorn, vår-
darna och sin advokat. Lennart som arbetar som fängelsepastor 
berättar att de intagna präglas av denna särskilda instängdhet 
och den osäkerhet och oro det innebär att vara häktad.
”Kommer jag att dömas, eller kommer jag att gå fri? Hur ska 
min partner klara ekonomin när jag sitter här? Vad händer med 
mina barn nu? Kommer mitt företag att gå i konkurs? Straffar 
Gud mig?” 
 
”Uppgiften är att möta den som önskar samtala under inlås-
ningstiden. Alla intagna på häktet får erbjudande om sam-
tal och många, oberoende av religion eller tro, tackar ja. Hur 
själavården konkret ser ut växlar mycket, utifrån individens 
behov. Man kan mötas av ilska, gråt, ångest – och ibland stor 
tacksamhet. Det är viktigt att vara tydlig med att själavårdaren 
inte är terapeut men väl är beredd att möta den intagne i sam-
tal om vadhelst hen vill lyfta fram. I det finns möjlighet till re-
flektion också kring etiska perspektiv på livet, liksom andliga. 
Då Malmöhäktet är ett säkerhets- och restriktionshäkte saknas 
gruppaktiviteter. Nav-medarbetarnas arbete består helt av en-
skilda samtal och de äger - med få undantag - rum i de intagnas 
cell. Möjlighet finns i viss utsträckning att besöka ett stilla rum, 
men praktikaliteter sätter ofta stopp för detta – t.ex. när det inte 
finns personal tillgänglig att föra den intagne dit. Ett ökande 
problem då häktet är fullt till bristningsgränsen. Arbetet är upp-
skattat både av intagna och anställda inom Kriminalvården - vi 
upplever att både personalen och häktesledningen är starkt 
bekräftande och mycket tacksamma för det själavårdande ar-
betet” säger Lennart.

Tezz delar ut hygienartiklar.
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Ett tryggt och skyddat boende för de 
som behöver det som allra mest

HUR FINANSIERAS PLATSERNA I DET 
SKYDDADE BOENDET? 
Under det gångna året har boendeplatserna finan-
sierats genom placeringsersättningar, bidrag från vår 
riksförening Hela Människan, stöd från en stiftelse och 
gåvor från församlingar och privatpersoner. Stödet 
från de icke-statliga aktörerna möjliggör att vi kan ta 
emot samhällets mest utsatta individer, som av olika 
skäl inte är berättigade en anpassad boendeform be-
kostad av socialtjänsten. Det kan exempelvis röra sig 
om personer som är asylsökande och därmed hänvi-
sade till boende i Migrationsverkets regi. Det är dock 
en boendeform som inte erbjuder tillgång till stöd el-
ler utgör en säker plats för en person som varit utsatt 
för människohandel i Sverige. Personer med sådana 
erfarenheter har stora trauman med sig i bagaget, och 
ett tryggt boende är därför mycket viktigt för att en 
person ska kunna påbörja processen att komma på 
fötter igen. 

VILKA BOR I NOOMIS SKYDDADE BOENDE?
Noomis boende har nu funnits i 7 år och om vi blickar 
tillbaks på hur målgruppen sett ut genom åren, har 
det framförallt varit västafrikanska kvinnor med barn 
som bott hos oss. Det klassiska förfarandet är att de 
lurats in i människohandel i tro om att det fanns ar-
bete för dem inom restaurangbranschen eller som 
barnflicka i Europa. Väl här har de förstått att de blivit 
lurade, men haft väldigt små möjligheter att dra sig 
ur då mäniskohandlarna hotar att skada dem eller fa-
miljemedlemmar om de inte betalar tillbaks den skuld 
människohandlarna menar att de ådragit sig genom 
organiserandet av resan. Många som kommer till oss 
har varit i människohandel under flera års tid innan de 
tillslut vågat fly. Inte sällan är de gravida när de kom-
mer till oss. Kanske har graviditeten blivit en katalysa-
tor till en förändringsprocess i deras liv. När de kommer 
till Noomi kan vi därför stötta dem i den utmanande 
rollen att vara ensamstående mamma i ett nytt land 
och med många traumatiska erfarenheter i bagaget. 

Noomi har sedan sju år tillbaka drivit ett skyddat boende för personer utsatta för människohandel 
eller prostitution. Kvinnorna och barnen som bott i boendet under det gångna året har fått stöd med 
bl.a. myndighetskontakter, samtalsstöd, att få tillgång till traumabearbetning, SFI, praktikplats och 
arbete samt förskola, olika sociala aktiviteter och att lära sig cykla. Maria Lindskog som är socionom 
och verksamhetsledare för Noomi svarar på några frågor om boendet. 
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HUR 
GÅR DET FÖR 

KVINNORNA SEDAN?
Vad som är utmärkande för de kvinnor 

vi möter, är att de är otroliga fighters som 
brutit sig loss från en mycket utsatt situation i 

kampen om ett bättre liv. Vi får därför förmånen 
att följa starka kvinnor som skapar nya förutsätt-
ningar för sig själva och sina barns framtid.  Vad 
som blir tydligt i arbetet på det skyddade boendet 

är att det vid sidan av det mörka och svåra också 
finns utrymme för mycket glädje och humor. 

Vi har massvis med roliga och fina min-
nen med kvinnorna och barnen 

som bott hos oss genom 
åren.
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EN TRYGG RELATION SOM GRUND 
Det uppsökande arbetet sker framförallt via internet 
och thaimassagesalonger. Via olika eskortsidor där 
personer publicerat sexannonser tar Noomi kontakt 
med målgruppen, och erbjuder stöd och hjälp. Noo-
mi knackar också på hos massagesalonger i stan och 
informerar om det stöd som kan erbjudas, utifrån att 
arbetsförhållandena på massagesalongerna kan vara 
tuffa. Oavsett på vilket sätt Noomi arbetar uppsökan-
de, är det avgörande att börja med att bygga en till-
litsfull relation, för att kunna få möjlighet att stötta nå-
gon. Det är en process som ofta tar lång tid och sker i 
små steg. Inledningsvis handlar stödet därför ofta om 
att dela ut goodie-bags och hygienartiklar. I takt med 
att ett förtroende etableras, kan en möjlighet till att få 
stötta på mer omfattande vis uppstå, och resultaten 
kan på sikt bli kraftfulla. Exempelvis arbetade Noomi 
länge uppsökande på en massagesalong där de miss-
tänkte att det förekom sexhandel. Det var först efter 
drygt två års tid som personerna där vågade berätta 
för Noomis team vad de var utsatta för. Med Noomis 
stöd polisanmälde de händelserna vilket under det 

gångna året ledde till fällande domar i grovt kopple-
ri. Emelie Ekerstam som är behandlingspedagog och 
arbetar i det uppsökande teamet berättar mer: ”Vårt 
mål är att arbeta flexibelt utifrån de stödsökandes be-
hov, och att vara en brobyggare mellan målgruppen 
och myndigheter. Exempelvis i kontakten med po-
lisen får vi ofta en medlande roll då det lätt uppstår 
missförstånd p.g.a. bristande information.”

Emelie berättar vidare att hon och hennes kollegor 
ser att personerna de stöttat tipsar sina vänner om 
att Noomi finns, och att det leder till att nya personer 
självmant tar kontakt med Noomi när de behöver det. 
Emelie berättar också att stödet som ges ibland även 
sträcker sig över nationsgränser. ”Under det gång-
na året har vi stöttat fem personer att få tillgång till 
återvändandeprogram organiserade av IOM (Interna-
tional Organization for Migration) som arbetar med 
trygga återvändanden för personer utsatta för män-
niskohandel. Eftersom inte alla kan eller vill stanna i 
Sverige, är det mycket viktigt att detta stöd finns för 
de som ska återvända till sina hemländer.” 

Noomi har ett uppsökande arbete som vänder sig till personer som är aktiva i Malmös sexhandel. 
Det uppsökande arbetet syftar till att komma i kontakt med de som inte vet att verksamheten finns 
eller som inte vågar ta kontakt på egen hand. Noomi har också ett utåtriktat arbete där stöd kan ges 
till en bredare målgrupp, alltså även personer som inte är i prostitution eller människohandel, men 
har en erfarenhet av att ha varit det tidigare. Under det gångna året har det uppsökande och utåt-
riktade arbetet vuxit och verksamheten har kommit i kontakt med fler personer än något tidigare år.

Ett uppsökande och utåtriktat 
arbete som sprider hopp
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Vid 40 tillfällen 
under året mötte 

vi kvinnor på 
thaimassage-

salonger

318 unika individer 
har erbjudits stöd 
via Noomis upp-

sökande arbete på 
internet

46 vuxna personer 
har tagit emot olika 
former av utökade 

stödinsatser

40+  barn (medföljande 
eller kvarvarande
i hemlandet) har

berörts av olika former 
av stödinsatser

STÖD TILL MÅNGA BARNFAMILJER
Via det utåtriktade arbetet stöttar Noomi även personer som 
till exempel tidigare bott i det skyddade boendet och flyt-
tat till en egen bostad men är i fortsatt behov av stöd och 
kontakt, eller personer som hänvisats till verksamheten av 
myndigheter eller andra civilsamhällesorganisationer eller 
kyrkor. Inte sällan rör det sig om kvinnor som också har barn. 
Vissa av dessa familjer har Noomi haft kontakt med i flera års 
tid. 

Emelie berättar: ”Vi får ofta frågan om vårt arbete inte är 
tungt, och det är det förstås emellanåt. Personligen skul-
le jag säga att det många gånger kan vara en utmaning i 
kontakten med myndigheter för att ta vara på personens 
rättigheter.  Men även om det kan vara tufft så får vi ock-
så ta del av många stunder med mycket glädje och hopp .” 

“Det är avgörande att 
börja med att bygga 
en tillitsfull relation”

Under det gångna året har det exempelvis firats beviljande 
av uppehållstillstånd, lägenhetskontrakt, födelsedagar och 
högtider. Noomi har stöttat personer att våga anmäla brott 
de varit utsatta för, och hjälpt dem i processen att påbörja 
liv fria från exploatering. En del personer har fått stöd i pro-
cessen att etablera sig i Sverige, och andra personer har fått 
hjälp med att återvända till sina hemländer på ett organi-
serat sätt. Personer har fått information om rådande läge 
gällande corona och att få tillgång till vaccination. Många 
goodie-bags och hygienartiklar har delats ut, och Noomis 
personal har stöttat personer med myndighetskontakter, 
och ledsagat till bl.a. sjukvård och gynekologiska undersök-
ningar. Många barnfamiljer har också fått stöd genom eko-
nomiska ansökningar för olika behov, utdelande av julklap-
par, fikastunder och sociala aktiviteter med barnen.
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Juridiskt stöd som gör skillnad
Sedan 2,5 år tillbaka har Noomi i samverkan med Fräls-
ningsarmén i Malmö drivit ett juridiskt rådgivnings-
center för utsatta för människohandel, kallat Safe 
Havens.  Modellen är framtagen av Frälsningsarmén i 
Holland. Arbetet har utförts av en projektsamordnare 
anställd av Hela Människan i Malmö tillsammans med 
juridikstuderande volontärer, två yrkesverksamma 
advokater (Paola Uggla från Advokatfirman Uggla AB 
och Jasmina Jusufovic från Cityadvokaterna) och med 
socialt stöd från en socialarbetare anställd av Fräls-
ningsarmén i Malmö. Syftet har varit att skapa tillträ-
de till juridiskt stöd för de som faller mellan stolarna i 
samhällssystemet och saknar tillgång till ett juridiskt 
ombud bekostat av staten. Genom projektet har jurist-
studenter arbetat ideellt med stöd från samordnaren 
och advokaterna,  under 2021 var 6 volontärer enga-
gerade. Tillsammans med samordnare och advokater 
har de gett juridiskt stöd i 12 ärenden. Volontärerna 
har arbetat med att ta fram korrekt information om det 
rättsliga läget, stöttat klienter i myndighetskontakter, 
skrivit överklaganden eller andra inlagor som klien-
terna behövt i sitt mål etc. Ärendena har bland annat 
rört överklagan gällande Dublinbeslut, anknytningsä-
rende, arbetstillstånd och ansökan om skuldsanering. 
Stödet har också gällt rådgivning inför polisanmälan, 
rättsprocess och grundläggande rättigheter. Sam-
verkan mellan Noomi och Frälsningsarmén har varit 

mycket värdefull och givande. Då projektets finansie-
ring tagit slut anordnades i slutet av året en julfest som 
fick markera avslut på projektet. Från och med 2022 
kommer Noomi att finansiera juristkostnader på annat 
sätt. Då modellen ändras kommer namnet Safe Ha-
vens Malmö inte längre att användas. Vi vill uttrycka 
vårt varmaste Tack till Frälsningsarmén i Malmö och de 
juriststudenter som funnits involverade i arbetet un-
der de senaste åren. Samverkan har varit mycket vär-
defull och gjort stor skillnad i många människors liv!

“The volunteer who is
taking care of my case
is supporting me with

her heart and her
knowledge.”

12 ärenden (varav många om-
fattade även medföljande barn) 

fick stöd under 2021. Totalt sett 
berördes 23 personer.

Carmencita Bou Ezz socialarbetare Frälsningsarmén 
i Malmö och Hanan Elnuweisri, projektsamordnare 

Noomi

Volontärer och samordnare arbetar tillsammans för att 
erbjuda juridiskt stöd till en klient

“Things could have 
been very difficult for 

me, without the help of 
the Safe Havens. They 
helped me to get legal 

help and to
communicate via

phone and email with
authorities.”

- Citat från klient 
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Reportage om ThaiWISE i Dagens Nyheter

Noomi arbetar med informationsspridning och påver-
kansarbete på olika sätt. Under det gångna året har vi 
medverkat i media vid några tillfällen exempelvis ge-
nom deltagande i TV-reportage av SVT om sexhandeln 
i Malmö, radioreportage i Sveriges Radio om ThaiWI-
SE och ytterligare ett reportage om verksamheten i 
Dagens Nyheter. Vi har också arbetat med att utbilda 
andra organisationer och myndigheter kring männis-
kohandel, i syfte att öka kunskapen kring frågorna och 
för att fler utsatta ska kunna identifieras och erbjudas 
ett bättre stöd. Tillsammans med Länsstyrelsen Skå-
ne anordnade vi ett forskarseminarium där ThaiWISE 
tillsammans med Malmö stad presenterade två olika 
kartläggningar vi tagit fram, med fokus på thailändska 
kvinnors situation i Sverige. Noomi har även medver-
kat i intervjusamtal kopplat till insamling av material 
till olika rapporter bl.a. till Jämställdhetsmyndigheten 
och Lunds universitet. Vi har också deltagit i panelsam-
tal för lektorer i socialt arbete på Göteborgs universi-
tet, med fokus på bemötande av personer i sexhandel. 

Dessutom har vi medverkat i olika samverkansgrupper 
såsom exempelvis en samverkansgrupp mot männis-
kohandel med polis och socialtjänst i södra Skåne (en 
nystartad grupp för 2021) och en samverkansgrupp 
mot våld inom Malmö stad. Noomi samverkar också 

mycket med Evonhuset som är en verksamhet inom 
socialtjänsten i Malmö som erbjuder stöd till personer 
som säljer, köper, konsumerar eller skadar sig med sex, 
och personer utsatta för människohandel. Noomi är 
dessutom medlem i Civila Plattformen mot människo-
handel, genom vilken vi är med och driver påverkans-
arbete om frågorna på nationell nivå.

Noomi berättar om sitt uppsökande arbete i ett
TV-reportage av SVT om sexhandeln i Malmö

Noomi berättar om sitt uppsökande arbete i ett
TV-reportage av SVT om sexhandeln i Malmö

Påverkansarbete
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Förändringsarbete från  
gräsrotsnivå till diplomatnivå

I Malmö finns det över hundra thaimassagesalonger 
som sysselsätter uppskattningsvis omkring 300 per-
soner. Studier som tidigare gjorts inom vår förening 
visar på en stor utsatthet bland de som arbetar på 
salongerna. Sedan 2019 finns därför projektet ThaiWI-
SE (Thai Women In Sweden Empowerment Project) 
som syftar till att skapa bättre arbetsförhållanden och 
minskad exploatering bland målgruppen. Panadda 
(Yui) Changmanee som själv är thailändska och pro-
jektledare för arbetet, har över 30 års erfarenhet av 
att ha arbetat med frågor gällande människohandel 
på internationell nivå för organisationer som FN och 
Oxfam International. En erfarenhet som märks tyd-
ligt i hennes arbete med ThaiWISE, där hon byggt 
en projektstruktur som sträcker sig från gräsrotsnivå 
till diplomatnivå. Arbetet får erkännande och upp-
märksammas från olika håll. Ett exempel på det är att 
Jämställdhetsmyndigheten i en rapport under året 
nämnde ThaiWISE som ett gott exempel på en insats 
myndigheten uppmärksammat som särskilt betydel-

sefull i arbetet mot prostitution och människohandel.

KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER
ThaiWISE har ett arbetsteam bestående av ett 15-tal 
kvinnor som är födda i Thailand men numera är bo-
satta i Sverige. Personerna är experter inom olika om-
råden, och deras kompetens och arbetsinsatser är en 
viktig faktor till projektets framgångar då de hjälper 
projektledaren med att bl.a. ta fram utbildningsmate-
rial och arrangera kurser online. ThaiWISE erbjuder ut-
bildningar och webbinarium via projektets hemsida, 
egna YouTube-kanal 
och Facebooksida på 
thai. 

Fokus ligger på grundläggande samhällsinformation, 
kulturell orientering och språkträning. 

Varannan torsdag kväll hålls även live-seminarium 
via Facebook utifrån olika teman som målgruppen 
själva efterfrågat. Ämnena har under det gångna året 
ex. kretsat kring juridiska frågor såsom migrations-
lagstiftning och arbeträtt. Experter på olika områden 
har medverkat som gästföreläsare såsom en advokat, 
representanter från Malmö stad, Hyllie Park Folkhög-
skola och den Thailändska ambassaden. Två dagar i 
veckan har ThaiWISE Callcenter hållit öppet för rådgiv-
ning till målgruppen som hört av sig för att få svar på 
olika typer av frågor. Fördelen med att arbeta mycket 
online har varit att projektet nått ut till personer över 
hela Sverige. Genom att ThaiWISE samarbetar med 
den Thailändska ambassaden i Stockholm och den 
Sz÷÷÷venska ambassaden i Thailand, kan informa-
tion till målgruppen spridas brett, också till de som är 
i stadiet att fundera på att eventuellt resa till Sverige. 
ThaiWISE samverkar även med Hyllie Park Folkhögsko-
la i Malmö och Göteborg som tillhandahåller moders-
målsbaserad SFI för målgruppen.
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ETISKT HÅLLBAR VERKSAMHET
ThaiWISE drivs av Noomi i samverkan med Malmö 
stad, arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom 
ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Avtalet inne-
bär att Malmö stad är medfinansiärer och ingår i pro-
jektets styrgrupp. En anställd från Malmö stad arbetar 
också deltid för projektet. ThaiWISE samverkar även 
med miljöförvaltningen och gymnasie- och vuxenut-
bildningsförvaltningen. 

Under 2021 inleddes samarbete med Nyföretagar Cen-
trum Öresund och tillsammans med dem, miljöförvalt-
ningen och Malmö stad togs ett specialutformat cer-
tifieringsprogram för etiskt hållbara massagesalonger 
fram. Thailändska ambassaden är också samverkans-
partner inom projektet och bidrar med ekonomiskt 
stöd. Nio stycken utvalda salonger har fått kostnadsfri 
utbildning i hur man startar och driver företag i Sveri-
ge, samt genomgått en kurs i samhällsorientering och 
ytterligare en kurs i minst 150 h utbildning i Nuad Thai 
massage. Certifieringen intygar också att miljöförvalt-

ningen har utfört en inspektion på massagesalongen 
och att salongen vid inspektionstillfället bedömdes 
uppfylla miljöbalkens krav om hygienisk behandlings-
verksamhet. Syftet med certifieringen är att främja 
verksamhet med fokus på kvalitet och goda arbets- 
villkor. 

I slutet av året hölls en ceremoni där de nio certifie-
rade salongerna fick motta diplom av Sedat Arif som 
är ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden, 
Malmö stad. På eventet medverkade även H.E. Mrs 
Kanchana Patarachoke som är Thailands ambassa-
dör i Sverige, och Carina Nilsson som är ordförande 
i kommunfullmäktige, samt tjänstemän från Mal-
mö stad, representanter från NyföretagarCentrum 
Öresund och personer verksamma på thaimassage- 
salonger runt om i Sverige och Europa. Yui som är pro-
jektledare för ThaiWISE säger såhär om arbetet: ”Vi ar-
betar för att stärka kvinnorna och höja medvetenhe-
ten bland myndigheter gällande deras utsatthet. Vi vill 
skapa möjligheter för kvinnornas drömmar.”

Utdelning av diplom till certifierade
thaimassagesalonger

Panelsamtal med (från vänster) kommuntjänstemän från miljöförvaltningen, den Thailändska ambassadören, 
kommunalråd, projektledare ThaiWISE samt representant från Nyföretagar Centrum Öresund

181 personer
deltog i samhälls-
informationkurs 

online

66 kvinnor
deltog i Nuad
Thai Business

Training

399 stödsam-
tal gavs ge-

nom ThaiWISE 
Callcenter
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KURS FÖR KVINNOR 
Sawa Tillsammans har en gruppverksamhet för kvin-
nor som under 2021 utvecklades till en pilotkurs på 
8 tillfällen i utökad samhällsorientering. Kursen är 
utformad för att möta de behov som kvinnor med 
bakgrund i arabisk kultur upplever i mötet med det 
svenska samhället, dess kultur och värderingar, för att 
underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 
Kursen vänder sig till nyanlända och asylsökande kvin-
nor och hålls på arabiska (eller på svenska med tolk-
ning till arabiska). Tillsammans med gästföreläsare ger 
verksamhetens anställda lektioner om kvinnors rättig-
heter och levnadsvillkor i Sverige samt introduktion 
till arbetsmarknaden. Lektionerna innehåller praktiska 
delar där deltagarna lär sig skriva CV och personligt 
brev samt där man gör ett besök på en arbetsplats 
för samtal med arbetsgivare. Bland gästföreläsarna 
fanns jurist inom familje- och migrationsrätt, kurator 

från en kvinnojour, handledare från ett företag som är 
leverantör till Arbetsförmedlingen genom Rusta och 
Matcha samt föreningslotsar från civilsamhället. Kur-
sen utvecklades i samtal med målgruppen samt ut-
vecklingssamordnare på gymnasie- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen, Malmö stad.  

PEACE FEAST – EN KULTURFEST!  
Under 2021 anordnade Sawa Tillsammans tre stycken 
kulturfester, så kallade Peace Feasts, i Malmö. Festerna 
vill uppmuntra till tvärkulturella möten och ömsesidigt 
lärande genom mat, musik och samtal och arrangera-
des tillsammans med S:t Matteus församling, Västra 
Skrävlinge kyrka och Malmö Pingstförsamling. En av 
festerna anordnades som en respons till den upptrap-
pade konflikten i Afghanistan. Peace Feast blir ett sätt 
att agera i motsatt anda och ge deltagarna en känsla 
av hopp och gemenskap, att man inte står ensam utan 

Verksamheten Sawa Tillsammans vill föra samman människor som är nya i Sverige och 
människor som har bott här länge. Detta görs genom att skapa möten mellan människor 
från olika kulturer och bakgrunder i syfte att lära av varandra och lära känna varandra. 
Under 2021 har verksamheten till exempel drivit gruppverksamhet för kvinnor, arrangerat 
tre Peace Feasts event, samt erbjudit stöd och rådgivning till personer som är nya i Sverige. 

Sawa Tillsammans 
– en verksamhet som bygger broar mellan människor 
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“Denna kurs var en räddning för mig! Jag kom till Sverige, ett helt nytt land för mig, utan 
information om lagar, eller om samhället i stort. Jag har gått i skolan här, läst SFI och fått 

samhällsinformation men har känt mig vilsen och förvirrad i detta nya land, inte vetat var jag 
ska vända mig för att få svar på frågor jag haft. ”  Citat från deltagare

att andra bryr sig om vad som sker i det drabbade 
landet. Festen planerades och utfördes därför tillsam-
mans med församlingsmedlemmar från Afghanistan 
med syfte att fira och bekräfta människorna från eller 
med anknytning till landet. Det blev en mycket lyckad 
fest där cirka 50 deltagare fick uppleva Afghansk mat, 
musik och poesi. Under festen uppmuntras alla till 
aktivt deltagande där bordsvärdar hjälpte till att föra 
samtalen kring borden. Deltagare har sagt att ”Peace 
Feast är ett lättsamt sätt att komma i kontakt med nya 
människor genom mat och musik, i en miljö där alla 
kan känna sig trygga” och ”att det är roligt att lära kän-
na olika kulturer och lära sig av deras erfarenheter av 
Sverige.”

RÅDGIVNING OCH STÖDSAMTAL  
Varje tisdag förmiddag har Sawa Tillsammans anställ-
da funnits tillgänglig för rådgivning och stödsamtal 
till nyanlända och asylsökande via telefon och/eller 
på plats på Klädhjälpen. Många som tar kontakt har 
varit besökare till Klädhjälpen, från kvinnogruppen, 
Migrationsverkets boende eller via Sawa Tillsammans 
Facebooksida. Vanliga orsaker för kontakt har varit att 
man sökt stöd i kontakt med myndigheter, juridisk 
rådgivning, särskilda behov i familjen, psykisk ohälsa 
och våld i nära relation. Sawa Tillsammans har genom 
detta arbete regelbundet följt och gett utökat stöd till 
ca 10 asylsökande kvinnor i eget boende.
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Besök på Klädhjälpen 
och Kyrkvärme

När Kyrkvärme är öppet kan besökare komma för att umgås, värma sig och äta en bit mat.

Det är en kylig vintermorgon och volontärer från Kläd-
hjälpen samlas utanför Mobilias köpcentrum i Malmö, 
det är dags att hämta upp de första varorna för dagen, 
frukt och grönsaker från ICA Malmborgs och bröd från 
Gastroteket. Två vagnar med varor rullas ut och lastas 
in i bussen. Klädhjälpen finns i Malmö Pingstförsam-
ling, och drivs av församlingen i samarbete med Hela 
Människan i Malmö. Som namnet berättar började det 
med att Klädhjälpen delade ut kläder, men det blev 
snart även mat, möbler, leksaker, hygienartiklar och an-
dra förnödenheter. Det är många, både företag och pri-
vatpersoner, som hör av sig för att de vill skänka varor.  

I förbutiken Gastroteket jobbar Irene. Tre gånger i 
veckan hämtar Klädhjälpen upp bröd och bakverk 
här. ”Det är så himla härligt att veta att det går till nå-
got bra istället för att kastas” säger Irene. Varor som 
skänks från företag närmar sig bäst före datum och 
butiken kan inte sälja dem, även om de är i bra skick. 
Genom att skänka vidare till Klädhjälpen som i sin 
tur delar ut den till behövande minskar matsvinnet 
och vi som samhälle spar på våra resurser. Alla vinner.  

Efter Mobilia går turen till Betaniakyrkan i Malmö. Di-
akon Rebecka Olsson plockar in de varor som ska an-
vändas senare under eftermiddag när kyrkan öppnar 
upp för Kyrkvärme. En andra upphämtning görs hos 
företaget Kavall, sedan åker volontärerna till Malmö 
Pingstförsamling för att sortera. På fredag ska man 
dela ut matkassar, det brukar bli en 40-45 stycken be-
rättar Monika Jensen som var med och startade upp 

Klädhjälpen. Hon berättar att det är många barnfa-
miljer som kommer för att få matkassar. När de med 
tiden får det bättre ställt kommer de mer och mer 
sällan, men en ny familj tar alltid deras plats. Enligt 
Rädda Barnens rapport Barnfattigdomsrapport från 
2021 lever nästan vart fjärde barn i Malmö i ekono-
misk utsatthet, fler än fyra av fem barn lever i familjer 
med utländsk bakgrund. Enligt rapporten är en oro-
väckande trend att barnfattigdomen vuxit mycket i 
gruppen barn till utlandsfödda ensamstående mam-
mor. “Vi märker av detta tydligt här” säger Monika.  

Klädhjälpen fungerar även som en social mötesplats. 
Monika berättar att volontärerna på Klädhjälpen 
kan vara de enda personer som kvinnor som kom-
mer dit känner utanför familjen. “Klädhjälpen bety-
der mycket, det är inte bara att vi delar ut kläder och 
mat, utan också att människor kan få komma hit för 
att prata och känna gemenskap. Det är också fler 
och fler kvinnor som kommer hit för att hjälpa till, 
här kan de få ett socialt sammanhang. En måndag 
satt några kvinnor och spelade spel mellan kläd-
ställningarna i flera timmar efter att de arbetat klart.”  

Vid tretiden på eftermiddagen öppnar Betaniakyrkan 
upp för Kyrkvärme, en värmestuga öppen för alla men 
där man särskilt haft personer i hemlöshet i åtanke. 
Diakon Rebecka som leder arbetet berättar att Kyrk-
värme startade upp i februari 2021. ”Det var jättekallt, 
man var ute i en halvtimme och så var man stelfrusen.” 
På en av de vandringar på stan som varje vecka utgår 
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Förutom de företag som nämns i artikeln har Klädhjälpen under 2021 även tagit 
emot varor från Foodora, Konditori Katarina och Headwear. Till jul delade man ut 
350 kassar med varor från Sisters International  – genom Noomi och Betaniakyrkan, 
men även via olika verksamheter inom Malmö stad. 

Under 2021 var Kyrkvärme i Betaniakyrkan 
öppet från februari till april, först fem

dagar i veckan och senare framåt 
vårkanten ett par eftermiddgar i veckan. 

Utan engagerade volontärer hade arbetet inte varit 
möjligt. Under 2021 har över 80 volontärer engagerat sig 
i föreningens verksamheter, flertalet på Klädhjälpen och i 
Betaniakyrkan. 14 volontärer har varit engagerade inom 
ThaiWISE, 7 personer har varit språkvänner i BeFriend, 
6 juriststudenter har bidragit med juridiskt stöd genom 
Safe Havens. Tillsammans har dessa fantastiska 
volontärerna gett mer än 9600 timmar av sin tid!

från kyrkan träffade teamet en hemlös man som be-
rättade att det inte fanns någonstans att värma sig 
från det att en annan öppen verskamhet stängde på 
eftermiddagen tills att härbärgena öppnade på kväll-
en. Rebecka kände att hon måste göra något. Hon 
började ringa runt till myndigheter för att kolla upp 
tillstånd och kunde sedan slå upp kyrkans dörrar med 
hjälp av volontärer. Så länge som kylan består har man 
öppet fem eftermiddagar i veckan. Rebecka säger att 
det inte bara handlar om fysisk värme. ”Det som alla 
människor behöver är att känna sig sedda. Värme, inte 
bara fysiskt utan av ett annan slag, att höra till, att vara 
medräknad”. Hon berättar att det är viktigt att lära sig 
allas namn. Alla ska känna att detta är en plats där man 
är välkommen. Likaså är det en plats där volontärerna 
får ett sammanhang. 

Att vara en öppen kyrkan är särskilt viktigt ock-
så i dessa tider där andra stängt p.g.a. pandemin.  

Lite senare på kvällen inbjuds alla till andakt. Rebecka 
säger att det finns en förvånansvärt stor öppenhet, det 
är en självklarhet att vara med. ”Vid några tillfällen har 
det märks så tydligt att Gud rör vid människor, många 
blir berörda.” Men det är inte en stillsam andakt där alla 
sitter och lyssnar, utan ofta vill man kommentera och 
diskutera det som sägs. ”Otroligt uppmuntrande, man 
blir på så gott humör själv!” skrattar Rebecka. ”Det är så 
enkelt att ha samtal om livet. Det är viktigt. Det är inte 
så att man spelar några roller, det har man skalat av. 
Jag känner en sån stor ödmjukhet inför de här männ-
iskorna. De är så fina människor, har reflekterat mycket 
över livet.” 

Under 2021 delade
Klädhjälpen ut
ca 1250 matkassar. 
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Något om att vara 
sjukhuspastor i Malmö

“Att vara sjukhuspastor innebär att vara beredd på att 
den ena dagen inte är den andra lik. Även om en del 
förstås är planerat, vet jag aldrig riktigt vad som kom-
mer att hända. Det enda jag vet är att arbetsuppgif-
terna är väldigt omväxlande och att det känns oerhört 
meningsfullt att få jobba inom Sjukhuskyrkan.” Det 
säger Hillevi Jönsson, sjukhuspastor på Sjukhuskyrkan 
vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Hillevi 
är tillbaka i tjänsten som hon lämnade nästan fem år 
tidigare, då hade hon arbetet som sjukhuspastor i elva 
och ett halvt år. I september 2021 blev hon anställd av 
Malmö Pingstförsamling. Men det är många frikyrkor 
i och omkring Malmö som gemensamt bär ansvaret 
för sjukhuspastorstjänsten. Hela Människan i Malmö 
ansvarar för att administrera de församlingsbidrag till 
tjänsten som frikyrkor i Sydvästra Skåne bidrar med. 
Tidigare fanns tjänsten som sjukhuspastor hos Malmö 
Frikyrkosamråd.

Sjukhuskyrkans arbetslag på SUS i Malmö består 
av fyra präster och en diakon från Svenska Kyrkan,  
och så Hillevi som representerar frikyrkorna. Det finns 
även en katolsk sjukhussjälavårdare, med uppdrag i 
både Malmö och Lund, och en ortodox sjukhuspräst 
som är koordinator för de ortodoxa kyrkorna. Då Mal-
mö är mång-
re l igiöst , 
finns 

det även en sjukhusimam och tillgång till kontaktper-
soner för buddhism och judendom. Arbetet vänder sig 
till patienter, anhöriga och personal, och erbjuder bl.a. 
enskilda samtal, krisstöd och olika former av sorge-
grupper, gudstjänster och nattvard samt retreater och 
stilla dagar för personal. Hillevi berättar; ”På sjukhuset 
har men en gång i veckan andakt med ljuständning i 
det större av sjukhusets två Stilla rum. Denna andakt 
fick ställas in under förra pandemivågen, men öppna-
des upp under hösten. Pandemin har varit och fortsät-
ter vara en stor påfrestning för sjukvården. Det är en 
utmaning att vara kreativ och hitta former för kontakt 
på andra sätt än de vanliga. 

Inom arbetslaget delar vi upp ansvaret för de olika 
avdelningarna och verksamhetsområdena. Mitt hu-
vudansvar är två dialysavdelningar, avdelningen för 
njursjuka, den geriatriska avdelningen, kärlavdelning-
en, neurologi- och ortopediavdelningarna samt per-
sonalkontakt på ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet). 
Under jour och beredskap kan jag och mina kollegor 
bli kallade till vilken avdelning som helst, oavsett var vi 
har vårt ”vardagsansvar.” När någon frågar vad jag gör 
på dagarna, brukar jag säga att jag pratar och pratar, 
men kanske lyssnar ännu mer. Samtal är det viktigaste 
arbetsredskapet. Det kan röra sig om planerade eller 
spontana och ibland akuta krisstödssamtal. Ibland blir 
det ett enda samtal, ibland en längre samtalskontakt. 

Häromdagen råkade jag läsa en gammal årsrap-
port från min förra period som sjukhuspastor. 

Där stod att en kollega, då jag en gång bör-
jade, sagt till mig att jag skulle minnas att 
Kristus alltid går med mig. Det kändes gott 
att bli påmind, och gott att få fortsätta 
bära denna uppmaning i det som är och 
blir.

Oavsett vad som blir, är detta att vara 
Sjukhuskyrka att få vara kyrka mitt i sam-

hället, och att få möta människor man an-
nars inte skulle ha mött. Och i allt detta får vi 

bära vidare ett hopp om att livets både skön-
het och skörhet ryms i Guds barmhärtiga famn. 

Det känns stort.”

2 2  H E L A  M Ä N N I S K A N  I  M A L M Ö



Kören Gospel för Hela Människan har sedan uppstar-
ten 2017 anordnat åtskilliga konserter till förmån för 
Noomis skyddade boende. Körledare Anna Weister 
Andersson berättar att gospelmusiken ligger henne 
väldigt varmt om hjärtat. Visionen när Anna startade 
kören var att bygga gemenskap med körsången i cen-
trum – och under många år var det inte bara sångöv-
ning när kördeltagarna samlades, Anna och hennes 
man Andreas bjöd även på soppa och nybakat bröd, 
och allt rymdes hemma i parets vardagsrum. En kör för 
hela människan, helt enkelt. 

“Hoppet om frihet mitt
i utsatthet”

Anna berättar; ”Ytterligare en del i visionen med kören 
var att kunna bidra in i något som går i linje med gos-
pelns budskap - hoppet om frihet mitt i utsatthet. Nära 
till hands fanns då arbetet med stödboendet Noomi 
för utsatta kvinnor. Och då detta arbete går under or-
ganisationen Hela Människan så slogs jag av tanken 
att just Gospel för Hela Människan skulle vara ett så 
passande namn för kören. Och i detta fall i dubbel be-
märkelse! Dels då gospelsången i sig ger ljus och kraft 
till hela människan - Ande, kropp och själ. Men även 
utifrån att vi gör våra konserter till stöd för organisa-
tionen Hela Människans arbete. Det känns fantastiskt 
att vi som kör får vara en liten del i detta!”

Sedan en tid tillbaka bor Anna i Linköping, men pend-
lar ner till Malmö varannan vecka för att leda kören 
som numera möts i Hyllie Park Kyrkan. Att pendla över 
80 mil för att leda en kör vittnar om en hel del engage-
mang. På frågan vad som är Annas drivkraft svarar hon 
”Att bygga gemenskap och tillsammans med andra 
uppleva musikens helande kraft, och sprida hoppet 
i gospelns texter. Att beröras och genom det beröra! 
All körverksamhet är en så gyllene plattform för goda 
möten mellan människor från olika generationer och 
traditioner!” 

I slutet av året anordnades en konsert i Hyllie Park Kyr-
kan med kören och Peter Hallström. Peter som kan ti-
tulera sig både låtskrivare, musiker och artist, har bl.a. 
skrivit Håll mitt hjärta och Viskar en bön. Och sedan 
hösten 2021 är han också anställd av Hela Människ-
an Sverige för att bidra till riksorganisationens kän-
nedomsarbete genom en turné. I Malmö utmynna-
de detta i ett samarbete med kören Gospel för Hela 
Människan. Under kvällen deltog även generalsekre-
terare Mia Nilson för att berätta om organisationens 
arbete. Det blev en fantastisk kväll där Peters texter så 
tydligt förmedlade Hela Människans budskap om hur 
det är att vara människa med allt vad det innebär, och 
hur vi alla kan berika varandras liv. 

Peter Hallström

Konsert och  
kännedomsarbete

Gospel för Hela Människan under ledning av Anna Weister 
Andersson
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ÅRSREDOVISNING
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hela Människan i Malmö, en ideell förening med organisationsnummer 802438-1355, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2021.  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

ÄNDAMÅL
Hela Människan i Malmö är en allmännyttig ideell 
förening, de lokala kyrkornas gemensamma socia-
la arbete. Ett av kyrkans uppdrag är att göra skillnad 
för människor i behov av stöd och hjälp. Inom detta 
uppdrag verkar Hela Människan i Malmö med syfte 
att skapa intresse och förutsättningar för diakonalt ar-
bete för och tillsammans med människor i utsatta livs-
situationer. Detta görs utifrån en människosyn med 
Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspi-
ration och genom mobilisering till diakonal handling 
och opinionsbildning. I vårt arbete ska vi fortsatt och 
outtröttligt slå följe med de individer som söker stöd.
 Nationellt utgörs Hela Människan av 69 lokala en-
heter med social verksamhet samt riksenheten Hela 
Människan Sverige. I Malmö startade föreningen 2007 
under namnet Clemens Hus och blev 2012 en enhet 
i Hela Människan. 2016 övergick föreningen från att 
ha enskilda medlemmar till att ha lokala församlingar 
som huvudmän.  
 Organisationen har ett rättighetsbaserat arbete 
som utgår ifrån aktuella behov. Teoretisk och erfaren-
hetsbaserad kunskap är, tillsammans med evidens-
baserad metodik, grundläggande i organisationens 
arbete. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete 
med den lokala enhetens huvudmän, Hela Människ-
ans riksenhet och övriga till Hela Människan anslutna 
lokala enheter, samt i nära samverkan med andra ide-
ella organisationer och det offentliga samhället.
 Föreningen har sitt säte i Malmö.

Organisationen har under 2021 fullföljt sitt ända-
mål genom att:
• Arbeta med integration för att föra samman   
 människor som är nya i Sverige och människor   
 som har bott här länge 
• Arbeta uppsökande på olika arenor för att erbjuda  
 stöd till utsatta

• Erbjuda kläd- och matutdelning 
• Erbjuda andligt stöd till personer inom Kriminal- 
 vården 
• Arbeta med påverkansarbete och informations  
 spridning 
• Erbjuda stöd, skydd och boende för personer  
 utsatta för människohandel eller prostitution
• Driva caféverksamhet med låga trösklar där alla  
 kan känna sig hemma

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS-
ÅRET COVID-19 
Under det gångna året har vi följt Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer gällande pandemin och 
gjort olika anpassningar i verksamheterna. För de 
anställda som har sin huvudsakliga arbetsplats på 
föreningens kontor har vi ställt om till att delvis ar-
beta hemifrån. Möten har arrangerats digitalt när så 
varit möjligt, detta har fungerat särskilt väl för ThaiWI-
SE som genom digitala satsningar nått fler från sin 
målgrupp. Externa arbetsplatser har periodvis varit 
stängda vilket försvårat arbetet. De Nav-anställda har 
under långa perioder varit utestängda från häktet och 
anstalten i Ystad. Klädhjälpen har använt sig av tids-
bokning för att kunna ta emot ett större antal besö-
kare även under pandemin. Föreningen har så långt 
det varit möjligt arbetat för att ställa om istället för att 
ställa in då vi som förening arbetar med utsatta indi-
vider som blivit ytterligare hårt drabbade av pande-
mins skadeverkningar. 
 Då många anställda har arbetat mer framför skärm 
har vi satsat på att förbättra arbetsmiljön både för 
hemarbete och på kontoret genom att investera i er-
gonomiska skrivbord och stolar. På personalsidan har 
vi även anlitat ett nytt larmbolag som erbjudit bättre 
personlarm och i samband med det gått en utbild-
ning i säkerhetsfrågor. I början på hösten anordnades 
en teambuildingsdag med höghöjdsbana.
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NOOMI
Tack vare extra bidrag om drygt en halv miljon från 
Malmö stad med anledning av Covid-19, kunde vi ut-
öka tjänstgöringsgraden för en av de anställda från 
25% till 75% under tidsperioden juni-december. De 
ökade personalresurserna gav märkbart positiva re-
sultat på så vis att vi hade möjlighet att ge stöd till 
fler klienter genom det uppsökande och utåtriktade 
arbetet, än något tidigare år. 
 Noomis skyddade boende fick under 2020-2021 
ekonomiskt stöd från Hela Människan Sveriges ut-
vecklingsbidrag. Vi sökte detta bidrag i syfte att kunna 
reservera platserna i det skyddade boendet till mål-
gruppen personer utsatta för människohandel eller 
prostitution, oberoende av om en myndighet bekos-
tade placeringen eller inte. Det beviljade bidraget 
möjliggjorde detta mål för verksamheten. 
 I slutet av året avslutades projektet Safe Havens, 
som drivits i samverkan med Frälsningsarmén i Mal-
mö sedan 2,5 år tillbaka. Anledningen till beslutet var 
att Länsstyrelsen Skånes utvecklingsmedel som hu-
vudsakligen finansierat arbetet upphörde att existera 
som ett resultat av att myndigheten under 2021 fick 
förändrade villkor för sitt regeringsuppdrag. Med an-
ledning av detta ändrar vi modellen för det juridiska 
rådgivningsarbetet för 2022, då vi kommer att ta bort 
samordnartjänsten och juriststudenternas involve-
ring i arbetet. Kostnader för att anlita advokater kom-
mer att finansieras på annat sätt. 
 Hela Människan i Malmö och Malmö stad förlängde 
det IOP-avtal som ingicks 2020 för ThaiWISE verksam-
het till att gälla ytterligare två år, till slutet av 2022. Un-
der året ansökte och beviljades gymnasie- och vux-
enutbildningsförvaltningen, Malmö stad, medel från 
kommunstyrelsen till ThaiWISE för att driva en utökad 
samhällsorienteringskurs. Kursen omfattar 20 tim-
mar, och kompletterar den kurs på 100 timmar som 
erbjuds av kommunen. ThaiWISE mottog även bidrag 
från den Thailändska ambassaden i Stockholm som 
på olika sätt har visat sitt stöd för projektet.t
 
SAWA TILLSAMMANS
Sawa Tillsammans verkar för att asylsökande och ny-
anlända och etablerade svenskar i eller med anknyt-
ning till Malmös församlingar får träffas och lära kän-
na varandra på lika villkor. Genom Befriend matchas 
asylsökande och nyanlända med en språkvän som ta-
lar svenska och som kan erbjuda ett socialt stöd, Sawa 
Tillsammans erbjuder sedan uppföljningssamtal och 
gemensamma träffar för deltagarna. Under 2021 har 

14 personer matchats och blivit språkvänner. Verk-
samheten har även arrangerat tre Peace Feast med 
lokala församlingar, bl.a finansierat av Lunds Missions-
sällskap.
 Under året har Sawa Tillsammans gjort en hemsida 
och en film om verksamheten. I mars arrangerades en 
utbildning med Vårsta Diakoni, en workshop om trau-
ma och bemötande, där bl.a. diakoner från Svenska 
kyrkan deltog. 
 Kvinnogruppen har haft regelbundna träffar, under 
sommaren gjordes ett par utflykter till Hallongården 
och Sibbarp. Som en vidareutveckling av kvinnogrup-
pen har även Sawa Tillsammans utarbetat en kurs i ut-
ökad samhällsorientering. Kursen finansierades med 
medel från Delegationen mot segregation, ett projekt 
där Hela Människan varit en av fem aktörer. Två kurser 
genomfördes, en i Malmö Pingstförsamlings lokaler 
och en i Rosengårds Folkets Hus. 
 I december 2021 överlämnades tillsammans med 
Svenska kyrkan 80 stycken julpåsar till de boende på 
Migrationsverkets boende. 

NAV
Nav (Nämnden för andlig vård inom Kriminalvården) 
är ett arbete som sker i samverkan mellan Sveriges 
kristna råd, Kriminalvården och lokala församlingar. 
 De anställda inom Nav har under året påverkats 
mycket av pandemin. Häktet i Malmö och anstal-
ten i Ystad stängde för besökare utifrån, så även för 
Nav-medarbetare. Under det dryga halvår när häktet 
var stängt arbetade den anställde på häktet med att 
anordna en konferens för Nav-medarbetare inom SiK, 
Själavårdare i Kriminalvården. Med två till tre års mel-
lanrum möts alla Nav-medarbetare till en tre dagars 
konferens kring gemensamma frågor. Den anställda 
på anstalten i Ystad fick möjlighet att gå en digital 
utbildning till ledare för “Spa för själen”, en metod för 
grupputveckling genom tystnad som kan arrangeras 
på anstalten. 
 När häktet och anstalten öppnade upp fanns ett 
påtagligt behov av samtal då de intagna i och med 
pandemin varit mycket isolerade. I Ystad fick bara en-
skilda samtal arrangeras och det var svårt att få rum 
i besöksrummet för själavårdssamtal. När restriktio-
nerna lättade kunde man anordna några mycket ef-
terlängtade gudstjänster. I oktober och november 
öppnades anstalten för besöksgruppen Sisters In-
ternationals lokalgrupp i Kristianstad, varpå man ar-
rangerade Kreativt kafé vid två tillfällen. Till jul arrang-
erades fyra gudstjänster, där de intagna fick Sisters 
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Julpåsar. Nav-medarbetaren hade även ordnat så att 
julklappar kunde köpas in till de barn som fick besö-
ka sin mamma, så att de intagna som inte haft någon 
möjlighet att själva köpa något tills sina barn fick en 
julklapp att ge.  

FÖRSAMLINGSNÄRA VERKSAMHETER
Klädhjälpens volontärer har under 2021 flera gånger 
i veckan hämtat upp mat med kort datum från mat-
affärer och bageri. Maten används exempelvis i Beta-
niakyrkans verksamhet och delas ut till Klädhjälpens 
besökare. Under 2021 har Klädhjälpen delat ut ca 1250 
matkassar med framförallt frukt, grönsaker och bröd.
 På höstlovet arrangerades en fest med drama och 
lekar för de mammor och barn som brukar komma till 
Klädhjälpen. 60 barn och 30 föräldrar deltog.
 I Betaniakyrkan öppnade man i februari upp för 
Kyrkvärme under eftermiddagarna, till en början fem 
dagar i veckan och sedan färre varefter vårvärmen 
gjorde att behovet av en värmestuga avtog. Öppen 
Kyrka öppnade upp på måndagar efter sommaren. 
Målsättningen med verksamheten är att skapa en mö-
tesplats där alla känner sig hemma. Här serveras smör-
gås och kaffe, och besökare kan få ta emot matvaror 
och vid behov även hygienartiklar och underkläder. 
Vid varje tillfälle har man även bjudit in till andakt där 
tillfälle finns att diskutera de tankar en bär på. Öppen 
Kyrka har haft 17 träffar under höstterminen där man 
samlat mellan 11 och 22 personer vid varje tillfälle.
 Varje tisdag har ett team gått ut för att träffa 
människor som kämpar med missbruk men även psy-
kisk skörhet. Man har fått dela glädje, sorg och ibland 
fått be en bön med de man mött. 37 vandringar har 
genomförts under 2021 där man mött mellan 10 och 
41 personer. Traditionsenligt genomfördes även en 
fisketur. Fyra träffar arrangerades på Lönngården, ett 
kommunalt boendet för hemlösa, aktiva alkoholister, 
bl.a. en midsommarfest och en julträff med Luciatåg 
och julklappar.

ORGANISATION
Föreningens högsta beslutande organ är stämman be-
stående av ombud valda av enhetens huvudmän. Hela 
Människan i Malmö har sedan stämman 2021 haft sju 
lokala kyrkor som huvudmän: Svenska Kyrkan Mal-
mö pastorat, Betania Missionsförening (EFS), Malmö 
Pingstförsamling, Wesleykyrkan och Stadionkyrkan 
(tillhörande Equmeniakyrkan), Hyllie Park Kyrkan och 
Immanuelskyrkan (tillhörande Evangeliska Frikyrkan). 
Arbetet inom föreningen sker på ekumenisk grund 

och är en del av församlingarnas diakonala arbete.   
 Föreningen höll stämma den 24 april 2021. Michael 
Andersson valdes till ny ordförande för ett års tid ef-
ter Anna-Lotta Hirvonen Nyström som valde att avgå. 
Även Oliver Boij valde att lämna styrelsen.
 Kvar i styrelsen med ett år av mandattiden var Per 
Ericsson, Per-Inge Andersson, Andreas Wessman,  
Viktoria Nordén, Barbara Swanson, Josef Magnusson, 
och Elisabet Modig. Som nya ledamöter valdes Johan 
Pernryd, lna Nissen och Ninni Smedberg till styrelsen 
för en period av två år.
 Styrelsen har mötts för ett konstituerande styrelse-
möte samt ytterligare fem gånger för ordinarie sam-
manträden. Ett precidium bestående av föreningens 
ordförande, en ledamot och föreningens verksam-
hetsledare  har träffats vid ytterligare tillfällen. Hela 
Människan i Malmö är medlem i Arbetsgivaralliansen 
som har gett mycket stöd i olika sakfrågor. 
 Vid årsskiftet övertog Hela Människan i Malmö två 
tjänster från Malmö Frikyrkosamråd. Vid årets slut 
hade föreningen 11 anställda.

EKONOMI
Under 2021 ökade omsättningen med strax över 50%, 
en liknande ökning som året dessförinnan. Vid årsskif-
tet hade föreningen övertagit två tjänster från Mal-
mö Frikyrkosamråd vilket bidrog till intäkter för sålda 
tjänster till Kriminalvården. Sålda tjänster innefattar 
även placeringsersättningar till Noomis skyddade bo-
ende. Hela Människan i Malmö övertog även ansvaret 
att administrera de församlingsbidrag till sjukhuspas-
torstjänsten som frikyrkor i Sydvästra Skåne bidrar 
med. 
 En annan förklaring till ökningen var ett utökat or-
ganisationsbidrag från Malmö stad i samband med 
pandemin samt bidraget från kommunstyrelsen till 
ThaiWISE. Även statsbidragen ökande, föreningen 
drev projekt som finansierades av Länsstyrelsen Skå-
ne, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och 
Delegationen mot segregation. ThaiWISE mottog även 
bidrag från den Thailändska ambassaden i Stockholm. 
Hela Människan i Malmö har även beviljats bidrag från 
Hela Människan Sverige, Lunds Missionssällskap, Dahl-
strömska stiftelsen och Svenska Frälsningsarmén. 
 Gåvor från enskilda och församlingar utgör en min-
dre men oerhört viktig post då dessa medel kan för-
delas efter behov, till skillnad från bidrag från myndig-
heter som endast bekostar specifik verksamhet. Under 
året mottog föreningen en större gåva från Skandina-
viska Barnmissionen. 
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FLERÅRSÖVERSIKT (KR)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intäkter
Bidrag myndigheter 706 000 916 000 1 722 000 1 564 700 3 001 600 4 590 251

Placeringsersättningar 285 000 835 000 598 000 639 700 341 400 682 366

Gåvor och övriga intäkter 412 000 316 000 559 000 565 900 926 000 1 157 934

Summa intäkter 1 403 000 2 067 000 2 879 000 2 770 300 4 269 000 6 430 551

Utgifter
Personalkostnader 658 000 1 292 000 1 902 000 1 999 800 2 740 000 4 110 344

Övriga kostnader 482 000 566 000 701 000 808 000 1 441 000 2 286 101

Summa utgifter 1 140 000 1 858 000 2 603 000 2 807 800 4 181 000 6 396 445

Resultat efter finansiella 
poster

264 000 208 000 276 000 –37 500 88 000 34 106

 

Räkenskaper

INTÄKTER 2021

STATLIGA
MYNDIGHETER

GÅVOR

ÖVRIGA
INTÄKTER

MALMÖ 
STAD

ORGANISATIONER
& STIFTELSER

SÅLDA
TJÄNSTER
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RESULTATRÄKNING (KR)
Not  1 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Föreningens intäkter
Gåvor 700 734 261 114

Bidrag 5 301 601 3 471 586

Övriga rörelseintäkter 428 216 536 357

Summa föreningens intäkter 6 430 551 4 269 057

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader –2 287 669 –1 440 774

Personalkostnader 2 –4 110 344 –2 740 111

Summa föreningens kostnader –6 398 013 –4 180 885

Rörelseresultat 32 538 88 172

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 572 0

Räntekostnader och liknande resultatposter –2  004 –165

Summa finansiella poster 1 568 –165

Resultat efter finansiella poster 34 106 88 007

Resultat före skatt 34 106 88 007

Årets resultat 34 106 88 007
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BALANSRÄKNING (KR)
Not 1 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 96 937 10 608

Övriga fordringar 2 295 2 295

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 483 31 790

Summa kortfristiga fordringar 139 715 44 693

Kassa och bank
Kassa och bank 2 645 108 3 861 565

Summa kassa och bank 2 645 108 3 861 565
Summa omsättningstillgångar 2 784 823 3 906 258

SUMMA TILLGÅNGAR 2 784 823 3 906 258

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 212 108 1 124 101

Årets resultat 34 106 88 007

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 246 214 1 212 108

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 898 649 2 275 130

Leverantörsskulder 232 951 71 504

Skatteskulder 73 557 50 063

Övriga skulder 172 909 170 310

Upplupna kostnader 160 543 127 143

Summa kortfristiga skulder 1 538 609 2 694 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 784 823 3 906 258
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  Allmänna upplysningar
  Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
  allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda 
   2021 2020
  Medelantalet anställda 6 5
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