
2019

Hela_Manniskan_Verksamhetsberattelse_2012.indd   1 3/19/2013   9:19:30 AM

 
 

   



2     VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2019

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2019. © Hela Människan, 2020

Layout: Daniel Ryderholm

Sida

Innehåll
"det är som det skall".....................................................................3
I Helsingborg gör man skillnad!......................................................4
Ändamål.....................................................................................6
Hela Människan Sveriges arbete 2019..........................................6
Hela Människan Sverige 2019.......................................................9
Hela Människans styrelse.............................................................10
Årsredovisning 2018.....................................................................12 



               VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2019   3

Vi blir aldrig färdiga och, som Tranströmer 
säger, ”det är som det skall”. Så är det åt-
minstone om en människa lever för och till-

sammans andra. Hen berörs och påverkas i mötet med 
andras styrkor och behov. Och hen kan samtidigt för-
ändras utan att förlora sin identitet, sin inre kompass 
och ryggrad.

Så är det också med organisationer som har några 
år på nacken. Hela Människan, med sina 100 år, har 
tagit sig igenom en hel del skiftningar. Världskrig och 
rörelser har passerat, och vi är stolta att kunna säga 
att Hela Människan är en organisation som hängt med 
i alla svängar – ibland som 
en central del av politiskt 
opinionsarbete, i andra ti-
der en allt igenom praktisk 
organisation lite vid sidan 
av. Vi har till och med hun-
nit byta namn några gånger!

År 2019 har vi behövt vara både politiska och 
praktiska: För det första har Hela Människan varit ak-
tiv i det bredare civilsamhället för att värna demokrati 
och mänskliga rättigheter. Vi gick också med i den 
europeiska paraplyorganisationen Eurodiaconia – ett 
arbete som nu präglar vårt eget allt mer, Hela Männi-
skan är del av något större. Vi vill också vara mer en-
gagerade i Sveriges Kristna Råds arbete för diakoni – 
ekumenik och diakoni hör ihop för Hela Människan, 
och har alltid gjort. 

För det andra har vi jobbat med ett starkt fokus 
inåt med ett förstärkt internt kvalitetsarbete. Detta gör 
vi bakom kulisserna och är trygga med att vi har den 
bästa interna utbildningen för social verksamhet som 

en organisation som Hela Människan kan ha. För att 
hålla i ytterligare 100 år måste vi också bygga inåt.

Hela Människan vill samarbeta med andra organi-
sationer, vi har goda erfarenheter i projektet Suntprat 
tillsammans med ungdomsorganisationen Equmenia 
och i framtagandet av det digitala materialet kring 
äldres hälsa och alkohol, bl.a. tillsammans med Stif-
telsen Ansvar för framtiden.

Sist, men inte minst, är vi väldigt stolta över vårt 
arbete för och med barn som av olika skäl är i kontakt 
med Socialtjänst eller på annat sätt lider av en dålig 
hemmasituation. Med ett nytt barnstödsmaterial, Lina 

och Linus, når vi fler. 
Vårt viktigaste arbete 

kommer alltid att värna de 
allra minsta och de perso-
ner som står längst ifrån 
det etablerade samhället – 
dessa människors behov ut-

gör den räls mot vilken vi lägger vårt öra för att höra 
och se vår riktning framåt. 

Mia Nilson
generalsekretare
Hela Människan

Mia Nilson. Foto: Daniel Ryderholm

"det är som det 
skall" 

"Vi gick också med i den europeiska para-
plyorganisationen Eurodiaconia – ett 

arbete som nu präglar vårt eget allt mer, 
Hela Människan är del av något större." 
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 över 36 år har Hela Männi-
skan Helsingborg Ria drivit ett 
socialt och diakonalt motiva-

tionsarbete på kristen grund. Man 
vänder sig till människor i olika ut-
satta livssituationer och vill genom 
arbetet göra skillnad och medverka 
till värdigare livsvillkor. 

Efter sommaren (vecka 34, 
2019) öppnade lokalerna på Carl 
Krooks gata 54 igen efter en om-
fattande renovering. Gästerna möt-
tes av ljusa fina lokaler, med bättre 
utrymmen för enskilda samtal, 
personalutrymmet med mera. 

15 000 besök per år
Besökstrycket är stort och under år 
2018 hade man cirka 15 000 besök 
och det gick åt cirka 30 000 koppar 
kaffe. 

– En vanlig dag har vi ofta runt 
50 personer på besök. Många kom-
mer redan klockan 07.00 när vi 
öppnar och köper en frukost för 20 
kronor, eller lägger till en femma 
så får de även lunch, förklarar före-
ståndare Annika Lübeck Hultman. 

Annika berättar att gästerna 
uppskattar den lugna atmosfären, 
med tydliga regler och trygghet. 
Många vittnar om att de uppskattar 
personalen och de andra gästerna 
som kommer till den centralt pla-
cerade Ria-verksamheten. 

– Vi ser till att gästerna kän-
ner sig välkomna här och det grun-
dar sig bland annat i att vi har en 
trygghet inom personalen, där vi 
kan vara flexibla och täcka upp för 
varandra. Ofta vill någon samtala 
med någon specifik i personalen, 
då är det viktigt att vi kan varand-
ras uppgifter. Detsamma gäller ju 
om någon i personalen är sjuk eller 
ledig från jobbet någon dag, för-
djupar Annika Lübeck Hultman. 

Många av Hela Människan 
Helsingborg Rias gäster är inne 
i ett aktivt blandmissbruk men 
bland besökarna finns allt från de 
som kommer för den goda stäm-
ningen, ensamma, EU-migranter 
till dem som befinner sig i hemlös-
het och/eller psykisk ohälsa. Ria 
vill fungera som en positiv för-

medlande länk mellan myndighe-
ter och gästerna som är inne i en 
utsatt livssituation. Genom fika- 
och lunchgemenskap, musik, sång 
och andakter skapar man en trevlig 
miljö. Det finns också möjlighet 
till dusch och byte av kläder, mo-
tiverande gruppverksamheter efter 
behov. 

– Vi brukar ofta gå ut och gå 
med gäster i skogen runt Pålsjö-
skog. Andra gånger kan det bli 
biobesök eller äta lunch med våra 
gäster på olika mysiga restaurang-
er. Det är viktigt att få känna sig 
som en i mängden, förklarar An-
nika Lübeck Hultman.

Verksamheten har många  
andra utflykter och aktiviteter med 
gästerna, under främst vår- och 
sommarhalvåret, bland annat film-
klubb, grillning, bowling, mini-
golf, teater och rida islandshäst. 
Under år 2018 visade man bland 
annat 30 filmer i filmklubben. 

Gruppaktiviteter
Genom att erbjuda olika individu-

I Helsingborg gör man skillnad!

Cirka 50 gäster per dag, de flesta i blandmiss-
bruk eller annan social utsatt livssituation kom-
mer till Hela Människans sociala verksamhet i 
Helsingborg. Här möts man av gruppaktiviteter, 
utflykter, spel, samtal och andra insatser som 
gör skillnad i vardagen för gästerna. 
Artikeln publicerades på www.helamanniskan.se den 19 november 2019. På 
hemsidan hittar du fler artiklar om verksamheten i Helsingborg och om andra av våra 
drygt 60 lokala verksamheter i landet. 

Text och foto: Daniel Ryderholm
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ella eller gruppaktiviteter skapar 
man också goda relationer och 
motiverar till drogfrihet. Bland an-
nat har gästerna gjort armband och 
nyckelringar som också finns till 
försäljning i kassan. 

Bra samarbete med 
kommunen och stöttning 
i olika sammanhang
Många av gästerna har olika behov 
av stöttning, exempelvis att de har 
behov av någon som följer med på 
läkarbesök, psykakuten eller andra 
ställen. 

– Många upplever att de får 
ett bättre bemötande om vi är med 
vid exempelvis läkarbesöket. Det 
kan också vara bra att ha någon 
att prata med om det som togs upp 
vid besöket, säger Annika Lübeck 
Hultman.

Socialförvaltningen och dess 
fältassistenter besöker Ria varje 
torsdag vilket är uppskattat av be-
sökarna. Det är många gånger lätt-
are att mötas på en neutral plats än 
socialförvaltningens kontor. 

– Vi gör också många hembe-
sök till de av våra gäster som är 
ensamma och ofta saknar anhörig-
anknytning, berättar Annika Lü-
beck Hultman.

Yatsy och andra spel 
leder till samtal
Yatsy, kortspel och andra spel är 
något som besökare tillsammans 
personal ägnar sig åt. Det leder 
ofta till samtal om väder och vind 
men även viktigare samtal om livet 
och dess glädjen och bekymmer. 

Stor klädesutdelning tack vare 
generösa och omtänksamma 
givare
Vad sägs om 2 000 par kalsonger, 
eller 2 500 par strumpor? Det är 
nämligen en del av de klädesplagg, 
bröd och annan mat som delades 
ut under år 2018 till besökarna. 
Det olika generösa givare som har 
skänkt och bekostat detta. Även 
privatpersoner skänker vinter-
kängor och vinterjackor och andra 
plagg som behövs för många som 

befinner sig i hemlöshet eller andra 
utsatta situationer. 

– Vi får också mycket bröd 
och annan mat skänkt till oss, detta 
skänker vi vidare till våra besöka-
re. Det är otroligt uppskattat, säger 
Annika Lübeck Hultman.

Många av besökarna får också 
möjlighet att själva eller med tek-
nisk assistans från personalen, be-
tala hyran och andra räkningar via 
Internet. 

Uppsökande  
verksamhet
Varje tisdagsförmiddag (mellan 
klockan 10.00–12.00) går en ur 
personalstyrkan tillsammans med 
en diakon från Svenska kyrkan 
Helsingborg en runda runt stan. De 
besöker platser som presumtiva 
gäster kan tänkas finnas på. 

– Under rundan kan vi träffa 
nya människor som vi bjuder in 
till vår verksamhet som behöver 
någonstans att bara vara och få vara 
med i en gemenskap utan krav, av-
slutar Annika Lübeck Hultman.

I Helsingborg gör man skillnad! Lisa, Sara, Annika, Elin och Katrin arbetar här.
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Ändamål
Enligt Hela Människans stadgar verkar organisatio-
nen för följande ändamål:

”Hela Människan är en allmännyttig ideell organisa-
tion med uppdraget att, utifrån en människosyn
med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och 
inspiration, skapa intresse och förutsättningar
för ett socialt och diakonalt arbete, för och tillsam-
mans med människor i utsatta livssituationer.”

Den praktiska konsekvensen av ändamålet blir det 
tredelade uppdraget: 

Diakonal mobilisering
Hela Människan arbetar för att uppmärksamma be-
hov samt stimulera och bidra till sociala/diakonala 
insatser. Hela Människan stödjer pågående diakonalt 
arbete och förstärker genom bl.a. utbildningar enhe-
ternas kvalitet.

Diakonal handling 
67 lokala enheter med social verksamhet är anslutna 
till Hela Människan.

Diakonal opinionsbildning 
Hela Människan verkar för ökade insatser från sam-
hälle och organisationer för att påverka till förändrade 
strukturer eller livsvillkor för människor i utsatt livs-
situation. Rösten och erfarenheten från de människor 
i utsatt livssituation som organisationen möter utgör 
grunden för organisationens opinionsbildning.

Hela Människan 
Sveriges arbete 
2019
I årsredovisningens förvaltningsberättelse redogörs 
för hur Hela Människan efterlever ändamålet.

Nedan följer en övergripande sammanfattning av 
Hela Människans verksamhet 2019 utifrån den roll 
som Hela Människan Sverige har i att stödja och bidra 
till utveckling i hela organisationen och externt.

Under 2019 har visionen om en digitaliserad organi-
sation till stor del blivit verklighet. Samtliga interna 
utbildningar bedrivs digitalt, liksom de allra flesta 
möten med personal på olika platser i landet. De loka-
la verksamheterna har nu också själva initierat digita-
la tematiska utvecklingsgrupper. De lokala enheterna 
använder sig fortsatt av Facebook som primär kom-
munikationskanal i sociala medier, främst kommuni-
ceras praktisk information och insamling av medel.

Under 2019 har en medarbetare på Hela Människan 
Sveriges kansli gått i pension och en annan medarbe-
tare gått vidare till annan tjänst. Sedan augusti 2019 
anställdes en lokal enhetschef på Hela Människan 
Sverige för att dels utgöra en supportfunktion för  
andra enheter, dels utgöra stöd för de interna chefs- 
och ledarskapsutbildningarna. Ekonomifunktion 
sköts fortfarande dels från kansliet, dels av Aktiv Pla-
nering, som även sköter Hela Människans bokföring. 
All fakturahantering på kansliet har digitaliserats, så 
även lönehantering och signering. 

En pilotomgång med åtta verksamhetschefer som fått 
utbildning och handledning i ledarskapsfrågor och 

entreprenörskap avslutades i samband med Riksstäm-
man i maj 2019. Deltagarna har i sin tur blivit kon-
taktpersoner för 2–3 andra verksamhetschefer i olika 
frågor. Syftet är dels att öka kunskap och motivation 
hos cheferna, dels att kunskap och erfarenhet får 

Borgholm
Falkenberg
Gislaved
Gävle
Heby
Karlstad *
Kristinehamn
Köping
Lerum
Norrköping
Nybro

Nässjö
Sala
Stuvsta
Tumba
Örsundsbro **
 
* Gengåvan 
** Verksamheten i 
Örsundsbro stänger 
under maj 2020.  

Visste du att Hela Människan driver sexton 
Second Hand-butiker i landet? 

På följande orter finns våra 
Second Hand-butiker: 

Se mer här: 
http://helamanniskan.se/har-finns-vi/
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spridning i hela organisationen för att höja kvaliteten 
på organisationens tjänster. 

En ny chefskurs påbörjades i september 2019 med 
13 deltagare. Dessa har haft en fysisk träff, därutöver 
möts de digitalt för intern utbildning varannan vecka. 
Flera av enheterna har under året också deltagit i in-
tern utbildning för medarbetare, styrelse, valbered-
ning och administratörer för hemsida. Ett särskilt 
koncept för en kurs i bemötandefrågor har tagits fram 
och prövats. 

Hela Människan Sverige har genomfört två BAS-
utbildningar (barn- och anhörigstöd) för stödgrupp-
sledare. Ett nytt eget pedagogiskt material, Lina och 
Linus, har tagits fram för stödgruppsverksamhet rik-
tad till barn i olika typer av utsatthet. Lina och Linus 
lanserades i maj 2019. Utbildning för användning av 
det nya materialet har genomförts en första omgång 
i Göteborg i november. Materialet togs fram i sam-
verkan med en pilotgrupp bestående av yrkespersoner 
från bland annat Hela Människans lokala verksamhe-
ter och socialtjänst från ett antal kommuner. Se http://
helamanniskan.se/linaochlinus/

SAFF – Stiftelsen Ansvar för Framtiden – har under 
2019 gett stöd till projektet Äldres hälsa och alkohol. 
Syftet med projektet har varit att sprida kunskap om 
de ökade risker alkoholkonsumtion för med sig med 
stigande ålder. En person har varit anställd på halvtid 
för projektet och har arbetat med föreläsningar och 
samtal som metod. Projektet har samarbetat med eta-
blerade aktörer så som länsnykterhetsförbund, CAN, 
Bilda, NBV, SKL, Systembolaget, IQ och Riddarga-
tan 1. Projektet har under senare delen av 2019 fo-
kuserat på att digitalisera sitt material för spridning. 
Hela Människan Sverige har genom medarbetaren i 
detta projekt också bidragit till innehållet i Diakonins 
Månad, som under året bytte namn till Diakonifokus 
– se https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/2018-
aldres-psykiska-ohalsa/

Hela Människan driver tillsammans med ungdoms-
organisationen Equmenia ett projekt finansierat av 
Arvsfonden: Suntprat. Syftet med projektet är att 
ungdomar ska få möjlighet att prata om beroendefrå-
gor. Projektet har tagit fram metodmaterial i form av 
forumspel, samtalskort och värderingsövningar. Me-
toderna har prövats hos lokala huvudmän, i konfir-
mandgrupper med föräldrar och på större konferenser 
för ungdomar hos huvudmännen, så som Equmenias 
stora scoutläger sommaren 2019.  www.suntprat.se

Hela Människans drygt 60 verksamheter i landet 
möter tusentals människor varje vecka. Här är ett 
axplock från år 2019: 

Öppet socialt arbete (Ria) på 44 platser 
i landet. 

257 698 besök i vår öppna sociala 
verksamhet, ofta kallad Ria. 

405 890 serverade luncher. De flesta 
serverar rejäl husmanskost. 

8 972 övernattningar på härbärgen och 
andra typer av boenden. 

3 173 volontärer som tillsammans 
arbetar 146 928 fantastiska frivillig-
timmar. 

314 anställda inom Hela Människan.  

*Sifforna skiljer sig något från det som har 
redovisats i förvaltningsberättelsen. Ytterligare data 
har tillkommit sedan påskrivandet/godkännandet av 
densamma. 

Julbord som serverades på julafton hos Hela Människan i  
Enköping. Många av våra verksamheter bjuder på festmålti-
der runt högtider så som jul, påsk och midsommar. 
  Foto: Daniel Ryderholm

Hela Människan 
i siffror*
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Under 2018 avvecklades Ekumeniska EU-kontoret, 
som drivits av Sveriges Kristna Råd och Hela Män-
niskan. I anslutning till avvecklingen slöts en över-
enskommelse med Svenska kyrkan om att Hela Män-
niskan t.o.m. december 2019 skulle utgöra ett stöd för 
Svenska kyrkans medarbetare inom ramen för t.ex. 
bidragsansökningar. Hela Människan har under 2019 
genomfört en utbildning enligt överenskommelse. En 
rapportering skedde i december 2019 till styrelsen för 
Sveriges Kristna Råd.

Hela Människan vill vara en organisation som är aktiv 
i påverkansarbete i så väl sakfrågor som i de breda frå-
gor som rör civilsamhällets villkor. Hela Människan 
är huvudman för SAFF – Stiftelsen Ansvar för Fram-
tiden – och medlem i Studieförbundet Bilda, samt i 
följande paraplyorganisationer: Forum – idéburna or-
ganisationer med social inriktning, Famna – idéburen 
välfärd, GIVA Sverige, CAN – Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning samt SLAN – Sve-
riges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor. Hela 
Människan ingår även i partnerskapet Ideell Arena. 
Hela Människans GS har representerat Forum i NOD 
– nationellt organ för dialog och samråd mellan reger-
ingen och det civila samhället. Hela Människan vill 
också utveckla sin kunskap inom och påverka frågor 
kring diakoni på internationell nivå. Hela Människan 
gick därför under 2019 med i Eurodiaconia, med sitt 
säte  i Bryssel.

Strömsborgs vilohem är en stiftelse på ekumenisk 
grund som äger ett antal villor i Roslagen. Ett samar-
bete inleddes 2018 för att undersöka möjligheten att 
Hela Människan skulle förlägga delar av sin verksam-
het på Strömsborg, främst under sommarmånaderna. 
Sedan december 2018 är Hela Människan överinse-
ende organisation för Strömsborgs vilohem. Under 
sommaren 2019 hyrde Hela Människan ett antal av 
villorna för diakonal verksamhet – dels familjeläger, 
dels enskilda personer i behov som på Hela Männi-
skans bekostnad fick vistas på Strömsborg. Hela 
Människan ingick under hösten 2019 ett samverkans-
avtal med Stiftelsen Strömsborgs vilohem om att ge-
mensamt arbeta för att prioritera diakonal verksamhet 
på Strömsborg. Detta står i enlighet med syften i stif-
telsens stadgar.

 
FAKTA: 
Hela Människans Facebooksida växte 
starkt under år 2019, från cirka 1 900 följare 
till 2 600. Idag har sidan 2 721 följare  
(5 maj 2020). 

Många av inläggen delas och sidans inlägg 
når ofta fler än 10 000 personer under en må-
nad. 

Fokus för Facebooksidan är att visa Hela 
Människans sociala verksamhet i Sverige. 

www.facebook.com/hela.manniskan 

Använder du Instagram? Vi finns även där: 
helamanniskan heter vi där!
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Hela Människan Sverige 2019
Generalsekreterare
Mia Nilson

Verksamhet
Annika Andreasson, Äldres hälsa och alkohol
Mimmi Edin, chefs- och ledarskapsutbildning
Lisbet Flank, stödgrupps- och familjearbete och enhetsstöd
Christine Jomansson, chefs- och ledarskapsutbildning, verksamhetssupport
Örjan Wallin, utbildning och personaladministration, enhetsstöd
Lars-Gunnar Wettebrand, utbildning, samordning enheter
Erling Zetterman, chefs- och ledarskapsutbildning
Marie Zingmark Huld, stödgrupps- och familjearbete, enhetsstöd, samordning utbildning

Information och insamling
Daniel Ryderholm, informatör
Jenniy Ekman Karlsson, administration och GS-stöd

Ekonomi
Karin Josefsson, verksamhetsutvecklare finansiering

Under året avslutade Örjan Wallin, Lars-Gunnar Wettebrand och Erling Zetterman sina tjänster. 

Från vänster: Lars-Gunnar Wetterbrand, Mimmi Edin, Örjan Wallin, Lisbet Flank Jenniy Ekman Karlsson, 
Anna Karin Herngren Wirdheim (som är anställd av Equmenia för det gemensamma projektet ”Suntprat”), 
Karin Josefsson, Marie Zingmark Huld, Erling Zetterman, Annika Andreasson. 
Saknas på fotot: Mia Nilson och Daniel Ryderholm 



Hela Människans styrelse 
Hela Människans stämma sammanträdde i Stockholm den 5 maj 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
åren 2017–2018. Hela Människans styrelse har under 2019 haft ett konstituerande möte samt sex ordinarie 
sammanträden. AU har mötts i anslutning till styrelsemöten. 

Ordförande             Närvaro styrelsesammanträden
Anders Persson, vald 2013. Omvald av stämmorna 2015, 2017 och 2019 (7/7)

Ordinarie ledamöter 
Från huvudmännen: 
Hannah Kroksson, Svenska kyrkans unga      (7/7)                              
Maria Leijman, Svenska kyrkan                               (6/7)
Ragnwald Ahlnér, Svenska Alliansmissionen       (6/7)
Pieter van Gylswyk, Stockholms katolska stift**        (4/5)
Elisabeth Rydström, Svenska kyrkan**     (3/5)
Lars Newman, Evangeliska frikyrkan**     (4/5)
Ingela Freed, Evangeliska Frikyrkan*     (2/2)             
Johan Einarsson, Equmeniakyrkan*                        (0/2)
Britt Louise Agrell, Svenska kyrkan*                                   (2/2)

Från enheterna: 
Mats Philipsson, Stadsmissionen, Skellefteå      (7/7)
Oliver Boij, Hela Människan Malmö**     (1/5)
Gull-Britt Byhlin, Hela Människan Västra Götaland*     (2/2)

Ersättare 
Från huvudmännen: 
Monica von Schreiner, Svenska kyrkan     (7/7)
Sr Dorothea Fischer, Stockholms katolska stift**           (1/5)
Omon Norén, Equmeniakyrkan*       (0/2)

Från enheterna: 
Tommy Aronsson, Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem**  (5/5)
Oliver Boij, Hela Människan Malmö*       (1/2)
 
Revisorer     
Auktoriserad revisor: Daniel Holmström, RevisorCompaniet 
Förtroendevald revisor och ersättare:
Kay Rönn*
Magnus Björk, ersättare fram till stämman, ordinarie därefter
Gunnar Sjödelius, ersättare **

Valberedning 
Från huvudmännen:
Christer Schwartz, Svenska kyrkan
Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan**
Inga Johansson, Equmeniakyrkan**
Linda Andersson, Equmeniakyrkan*

Från enheterna:
Lennart Sjögren (sammankallande), Hela Människan Gävle 
Christer H Persson, Hela Människan Helsingborg*  

*  Avgick i och med 
    Hela Människans årsstämma 190510
**Ny ledamot från och med 
    Hela Människans årsstämma 190510

Kontaktuppgifter till Hela Människans valberedning finns på www.helamanniskan.se
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Förvaltnings-
berättelse 
år 2019
Styrelsen för Hela Människan Sverige, som är en 
ideell förening med organisationsnummer
802000–6394, avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 1 januari–31 december 2019.

Allmänt om verksamheten
 
Ändamål
”Hela Människan är en allmännyttig ideell förening 
med uppdraget att, utifrån en människosyn
med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft 
och inspiration, skapa intresse och förutsättningar
för ett socialt och diakonalt arbete, för och tillsam-
mans med människor i utsatta livssituationer.”
 
Uppdrag
Diakonal mobilisering
Hela Människan arbetar för att uppmärksamma be-
hov samt stimulera och bidra till sociala/diakonala 
insatser. Hela Människan stödjer pågående diako-
nalt arbete och förstärker genom bl.a. utbildningar 
sina lokala enheters kvalitet.

Diakonal handling 
68 lokala enheter med social verksamhet är anslut-
na till och verkar inom Hela Människan.

Diakonal opinionsbildning 
Hela Människan verkar för ökade insatser från 
samhälle och organisationer för att påverka till för-
ändrade strukturer eller livsvillkor för människor i 
utsatt livssituation. Rösten och erfarenheten från de 
människor i utsatt livssituation som organisationen 
möter utgör grunden för organisationens opinions-
bildning.
 
Organisation
Arbetet inom Hela Människan sker på ekumenisk 
grund och är en del av kyrkors och församlingars
diakonala arbete. Organisationen har arbetat i 99 
år. Hela Människans huvudmannaorganisation 
på nationell nivå utgörs av de sex trossamfunden 
Svenska kyrkan, Katolska kyrkan (Stockholms ka-

tolska stift) som välkomnades vid årsmötet 2019, 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Equmeniakyr-
kan, Evangeliska frikyrkan samt Svenska Allians-
missionen, alla nämnda samfunds ungdomsförbund 
(EFK undantaget) samt Svenska kyrkans lekman-
naförbund. Vid början av år 2019 hade Hela Män-
niskans huvudmän sammanlagt 6 076 000 medlem-
mar. 
 
I samband med Riksstämman, vartannat år, utser 
Hela Människans lokala enheter 20 ombud som till-
sammans med huvudmännen bland annat beslutar 
om styrelse och verksamhetsplan.
 
Hela Människan genomför socialt arbete och är 
med sitt nätverk ett forum för erfarenhetsutbyte, ut-
veckling och samverkan. Hela Människan Sverige 
utgör organisationens samordnande och stödjande 
funktion där arbetet sker på uppdrag av och i sam-
arbete med huvudmännen. Arbetet genomförs ock-
så i nära samverkan med de lokala enheterna inom 
Hela Människan, andra ideella organisationer samt 
det offentliga samhället. 

Hela Människan samverkar tätt med övriga civil-
samhället och är medlem i Forum – idéburna or-
ganisationer med social inriktning, Famna, Ideell 
Arena, Sveriges landsråd för alkohol- och narko-
tikafrågor (SLAN), Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikafrågor (CAN), Studieförbundet Bilda, 
Plattformen civila Sverige mot människohandel, 
Giva Sverige samt Arbetsgivaralliansen. Hela Män-
niskan är även huvudman i stiftelsen Ansvar för 
framtiden (SAFF) och stiftelsen Tempus (student-
bostäder). Under 2019 ansökte Hela Människan om 
medlemskap och blev välkomnade i den europeiska 
paraplyorganisationen för diakoni, Eurodiaconia, 
med säte i Bryssel. Utöver dessa samverkansparter 
har Hela Människan ett nära samarbete med Sveri-
ges Kristna Råd (SKR). Under 2019 har också ett 
samarbete fördjupats med stiftelsen Strömsborgs 
vilohem i Roslagen.
 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
 
Diakonal mobilisering
Den pilotutbildning för verksamhetschefer som 
påbörjades hösten 2018 avslutades i maj 2019. En 
ordinarie utbildning för chefer i Hela Människan 
påbörjades i september. Utbildningen pågår under 
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ett läsår och omfattar tre timmars digitala utbild-
ningstillfällen varannan vecka plus två tillfällen för 
fysiska möten. Program har även inrättats för nya 
chefer, för de som ska utbilda volontärer och för 
styrelser. Den digitala plattformen Teams används 
nu i hela organisationen för utvecklingsgrupper 
inom olika områden, så som second hand, existen-
tiell hälsa eller kultur och miljö. Teams används 
också för att snabbt bilda referensgrupper i enstaka 
frågor eller i längre processer.
 
I maj 2019 lanserades det eget producerade mate-
rialet Lina och Linus, som syftar till att utbilda per-
soner som ska leda stödgrupper för barn i familjer 
med olika typer av social dysfunktion, så som miss-
bruk. I framtagandet har till exempel socialsek- 
reterare och andra professioner som arbetar nära 
barn funnits med i referensgrupper. Hela Männi-
skan kommer att fortsätta leda utbildningar i ämnet 
framöver med Lina och Linus som grund. 
 
Projektet Äldres hälsa och alkohol har under 2019 
fortsatt arbeta med att sprida information. Stiftelsen 
Ansvar för framtiden gav ett bidrag på 300 tkr för 
att digitalisera det material som finns. Digitalise-
ring påbörjades 2019 i samarbete med Studieför-
bundet Bilda.
 
Projektet Suntprat, som Hela Människan driver till-
sammans med Equmenia, har under 2019 påbörjat 
en inriktning mot yngre målgrupp, Tweens i åldern 
9–12 år. Finansiering av Suntprat utgår fortfarande 
från Arvsfonden och delvis från Stiftelsen Ansvar 
för framtiden, SAFF. 
 
Hela Människan satt under 2019 med i SKR:s Refe-
rensgrupp för diakoni och är även medarrangör till 
Diakonifokus, tidigare Diakonins månad.
 
Härutöver har Hela Människan medverkat i hu-
vudmannaorganisationers och samverkanspartners 
olika konferenser.
 
Diakonal handling
Hela Människans lokala arbete finns över hela 
Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder och 
ger stöd till människor i social utsatthet. Inte säl-
lan orsakas denna utsatthet av alkohol- eller drog-
beroende, men det kan lika gärna handla om psy-
kisk ohälsa, ensamhet, arbetslöshet eller fattigdom. 
Samtalsstöd, social gemenskap samt den kristna 
värdegrunden är viktiga inslag i Hela Människans 
praktiska verksamhet.

Kärnverksamheten, som ofta går under namnet Ria, 
pågår på 43 orter i landet, och är ett stort öppet so-
cialt arbete i kombination med fältarbete. Detta ar-
bete innebär ofta någon form av öppen café- eller 
lunchverksamhet, oftast på vardagar och på många 
platser även under helger. Lägerverksamhet, utflyk-
ter och andra organiserade aktiviteter är också en 
del av denna verksamhet.

En betydande del av Hela Människans besökare 
är kvinnor och på ett 10-tal platser har man därför 
organiserat strukturerade kvinnogrupper. På ett par 
enheter finns särskilda boenden för kvinnor i aktivt 
missbruk, och enheten i Malmö driver ett skyddat 
boende för kvinnor som blivit utsatta för trafficking.
Hela Människan har på 8 platser drivit olika typer 
av boenden för hemlösa, oftast i form av natthär-
bärge, men också i form av mer strukturerat stödbo-
ende. Andra strukturerade insatser bland människor 
i alkohol- och drogberoende har utförts på 3 platser. 
Hos ett 20-tal enheter erbjuds – utöver andra so-
ciala insatser – arbete eller sysselsättningsinsatser 
i form av till exempel secondhand-butiker eller so-
ciala företag. Andra enheter arbetar med barnstöd i 
form av barnstödsgrupper eller enskilda samtal och 
barnaktiviteter. 10 enheter arbetar, i samarbete med 
Kriminalvården, med stöd till nyligen frigivna att 
etablera sig i samhället.

På två platser har samarbete med lokala matgrossis-
ter utvecklats till så kallade sociala matbutiker, dit 
människor kan vända sig för att med fördelaktiga 
villkor köpa mat. Butikerna skapar arbetstillfällen 
och ser till att matsvinn undviks. Det främsta syftet 
är dock att bidra till människor självständighet i att 
kunna betala för sin egen mat. 

Ett fördjupat samarbete har påbörjats med Stiftel-
sen Strömsborgs vilohem i Roslagen. Hela Män-
niskan har under 2019 prövat att förlägga viss dia-
konal verksamhet på Strömsborg som ett led i det 
fortsatta gemensamma arbetet med stiftelsen.
 
Diakonal opinionsbildning
Hela Människan är aktiv (ofta på styrelsenivå) i 
Forum – idéburna organisationer med social inrikt-
ning, Famna, CAN, SLAN, SAFF, Studieförbundet 
Bilda, Giva Sverige och Arbetsgivaralliansen. Hela 
Människans generalsekreterare har under 2019 re-
presenterat Forum i NOD – Nationellt organ för 
dialog och samråd mellan regeringen och det civila 
samhället. I samtliga av dessa fora arbetar Hela 
Människan för organisationens sakfrågor och även 
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för att tillsammans med andra organisationer stärka 
det breda civilsamhällets roll. I den kyrkliga sfären 
finns särskilda frågeställningar om diakonin och 
dess roll för en stärkt ekumenik på agendan.
 
Hela Människan är aktivt i Socialstyrelsens miss-
bruks- och beroenderåd. I anslutning till detta sam-
manhang har Hela Människan under 2019 startat ett 
samarbete med Socialstyrelsens utredare och bistår 
regelbundet med underlag utifrån verksamheten.
 
Inför 100-årsjubiléet 2020 har ett arbete påbörjats 
under rubriken 100 år – 100 röster. Hela Männi-
skans besökare får ge sin berättelse eller åsikt i ett 
aktuellt ämne. Materialet ska ligga till grund för vi-
dare opinionsarbete. 
 
Under året gjordes ett antal Facebook-kampanjer 
för att öka kännedomen om Hela Människan och 
det sociala arbete som de drygt 60 lokala enheterna 
utför. Under år 2019 ökade Hela Människan antalet 
följare från cirka 1 900 personer till över 2 600. Or-
ganisationen arbetade främst med icke-sponsrade 
inlägg där det främsta syftet var att öka Hela Män-
niskans synlighet på Facebook och därmed känne-
dom om varumärket och vilka värden organisatio-
nen står för.
 

Resultat och ställning
 
Hela Människans verksamhet finansierades år 2019 
via bidrag från myndigheter (3 792 tkr) och bi-
drag från stiftelser (1 174 tkr). Därutöver bedrevs 
verksamheten med stöd av avkastning på kapital 
(1 517 tkr), rikskollekt från Svenska kyrkan (1 070 
tkr) samt gåvor från huvudmän och privatpersoner 
(45 tkr). Hela Människan är innehavare av ett av 
Svensk Insamlingskontroll utfärdat 90-konto, PG 
90 32 16-0, och följer Giva Sveriges kvalitetskod. 
Giva Sverige, där Hela Människan är medlem, ar-
betar för etisk och professionell insamling. 90-kon-
tot är gemensamt för Hela Människans enheter. 
Under 2019 har insamlingsverksamheten genom 
90-kontot inbringat 575 tkr som sedan fördelats ut 
till de lokala enheterna. 

Anslaget från Socialstyrelsen minskade med 750 
tkr till 3 750 tkr. För särskilda utvecklingsprojekt 
har medel erhållits främst från Stiftelsen Ansvar för 
Framtiden. 
De sammantagna intäkterna uppgick till 6 251 tkr, 
vilket är 4 838 tkr lägre än föregående år. Projekt 

och verksamhetskostnaderna har minskat med 1 
734 tkr samtidigt som personal- och administra-
tionskostnaderna ökat med 1 073 tkr jämfört med 
föregående år. Före finansiella investeringar och 
anslag till lokala enheter av reserverade medel re-
dovisas ett underskott på 2 419 tkr (underskott på 1 
758 tkr 2018).
 
Ur reservationen för verksamhetsutveckling har 
sammanlagt 735 tkr anslagits till Hela Människans 
enheter i Sala/Heby, Oskarshamn, Malmö, Eslöv, 
Kristinehamn samt Falkenberg.
 
Årets underskott på 902 tkr balanseras i ny räkning. 
 

Användning av 
finansiella instrument
 
Hela Människans finansiella anläggningstillgångar 
är till 70 % placerade i olika främst räntebärande 
finansiella instrument med godtagbar säkerhet. 
Resterande andel är placerade i aktiefonder. Hela 
Människans värdepappersportfölj klassificeras 
som anläggningstillgång, då syftet med innehavet 
är långsiktigt. Vid anskaffningstidpunkten vär-
deras finansiella tillgångar till anskaffningsvärde 
med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Ned-
skrivningsprövning sker kontinuerligt enligt lägsta 
värdets princip. Om marknadsvärdet understiger 
anskaffningsvärdet och nedgången bedöms vara 
bestående sker nedskrivning. I december 2018 an-
togs en ny placeringspolicy. I denna återfinns bland 
annat etiska riktlinjer: Hela Människan skall inte 
äga aktier eller obligationer i företag som är verk-
samma inom krigs-, spel- eller porrindustrin eller 
tillverkar alkohol och tobak. Vid företag med blan-
dad verksamhet får högst 5 % av dess omsättning 
vara relaterad till dessa verksamheter. Styrelsens 
särskilda placeringsgrupp har under 2019 imple-
menterat policyn. Placeringsgruppen bestod under 
första hälften av 2019 av Britt-Louise Agrell och 
Samuel Borg. Den senare fick därefter i uppdrag att 
med arvode förvalta placeringar. Till gruppen an-
slöt i maj 2019 Anders Persson (ordförande) samt 
Tommy Aronsson.  Årsstämman 2019 informera-
des om den nya placeringspolicyn.
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Hela Människans 
lokala enheter
 
Vid årets slut 2019 bestod Hela Människan av 69 
(78) juridiska enheter. Av dessa var 64 anslutna till 
Hela Människan genom ett samverkansavtal. Ytter-
ligare fyra enheter är anslutna till Hela Människan 
som associerade enheter. Verksamhet bedrivs, för-
utom på nationell nivå, på 55 orter och i 10 länsre-
gioner.
 
Under 2019 välkomnades Hela Människan Norr-
köping secondhand som ny medlem. Under 2019 
har samtal också förts med föreningen Den Öppna 
Dörren om att ansluta sig som associerad medlem i 
Hela Människan. Den Öppna Dörren har tre lokala 
enheter och en riksenhet. Under året har Hela Män-
niskans enhet i Sundsvall åter startat verksamhet 
efter att ha varit vilande i 1–2 år. Ingen verksamhet 
har stängt eller lämnat Hela Människan.
 
Hela Människans arbete på nationell nivå har under 
2019 letts av generalsekreteraren med ett kansli be-
stående av nio medarbetare. I hela organisationen 
finns cirka 325 anställda och drygt 1 500 volontärer.

Hållbarhetsupplysningar
Hela Människan arbetar med utgångspunkt i kol-
lektivavtal hos Arbetsgivaralliansen och är där 
aktiv i branschkommittén för vård och omsorg. I 
branschkommittén behandlas frågor som styr av-
talet gällande villkor för Hela Människans lokala 
enheter i första hand.
 
Då flera medarbetare på Hela Människan Sveri-
ge avslutat sin tjänst det senaste året till följd av 
pensionering, så har främst två av de kvarvarande 
medarbetarna fått nya arbetsuppgifter som krävt 
kompetensutveckling och utbildning, främst inom 
HR- och personaladministration. Hela Människan 
Sverige har även tillsatt en supportfunktion för en-
heterna på 10 %.
 
Det nya internprogrammet för Hela Människans 
chefer har under 2019 involverat ca 30 chefer från 
hela landet. Ett mål med denna kompetensutveck-
ling är att uppmärksamma verksamheterna på den 
kunskap och erfarenhet som redan finns inom or-
ganisationen och att skapa plattformar för dessa att 
samverka med varandra, främst digitalt. På ett år 
har cirka tio digitala referens- och utvecklingsgrup-
per startat inom organisationen.
 
Hela Människan vill arbeta klimatmedvetet och ef-
fektivt. I och med en stark inriktning på digital sam-
verkan enheterna emellan och i internutbildningen, 
har resandet minskat avsevärt.
 

Förväntad framtida 
utveckling
På årsstämman 2019 antogs en verksamhetsplan för 
åren 2020–2022 med fortsatt inriktning på kvali-
tetsutveckling av de lokala enheternas verksamhet. 
 
Under 2020 fyller Hela Människan 100 år, vilket 
kommer att uppmärksammas på de lokala enheter-
na så väl som nationellt. Hela Människan Sverige 
har i anslutning till 100-årsfirandet fått i uppdrag av 
styrelsen att dels ta fram en varumärkesplattform 
för att stärka organisationens identitet, dels se till 
att organisationens gästers, besökares och volontä-
rers röster ska höras för att utgöra grunden för Hela 
Människans opinionsbildning.
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Några av Hela Människans verksamhetschefer samt personal 
från Hela Människan Sverige som träffades för konferens och 
utbildning inom internprogrammet i september år 2019. 

Foto: Daniel Ryderholm 
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Hela Människan vill arbeta för sina besökares och 
gästers självständighet. Därför kommer organisa-
tionen att satsa mer på digital delaktighet, utbild-
ning i privatekonomi, sociala matbutiker och att 
stärka arbetet med kultur och miljö på enheterna.
 
Hela Människans medlemskap i Eurodiaconia 
innebär stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
utbildning på europeisk nivå. Den nationella sty-
relsen utlyser sökbara medel för att uppmuntra de 
lokala enheterna att utnyttja detta.
 

Förvaltning
 
Riksstämma hölls den 10 maj 2019. Anders Persson 
omvaldes då till organisationens ordförande och till 
ordinarie ledamöter valdes Hannah Kroksson (vice 
ordförande), Mats Philipsson, Elisabeth Rydström, 
Maria Leijman, Ragnwald Ahlnér, Oliver Boij, Pie-
ter van Gylswyk samt Lars Newman. Till ersättare 
valdes Tommy Aronsson, Monica von Schreiner 
och Sr Dorothea Fischer. Johan Einarsson, Gull-
Britt Byhlin, Britt Louise Agrell samt Ingela Freed 
avtackades. Styrelsen har under år 2019 haft sex 
ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet har haft 
sex sammanträden. Arvode om motsvarande två 
prisbasbelopp per år har efter styrelsebeslut utgått 
till styrelsens ordförande från och med den 1 janu-
ari 2019. Till valberedning utsågs Lennart Sjögren 
(sammankallande), Inga-Lena Arvidsson, Christer 
Schwartz samt Inga Johansson. Till förtroendevald 
revisor utsågs Magnus Björk. Auktoriserad revisor 
är Daniel Holmström.
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer  802000-6394

Not
Resultaträkning 1 2019 2018

Intäkter

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel, gåvor 2 1 110 418 1 143 328
Offentliga bidrag 3 3 792 000 4 870 000
Insamlade medel, bidrag 4 1 173 893 4 844 000
Övriga intäkter 174 193 231 133

6 250 504 11 088 460

Kostnader
Verksamhetskostnader -1 185 389 -2 919 876
Övriga externa kostnader -2 025 455 -1 785 783
Personalkostnader 5 -5 418 974 -4 585 223
Avskrivningar 9 -39 744 -39 769

-8 669 563 -9 330 651

Rörelseresultat -2 419 058 1 757 809

Finansiella poster
Finansiella investeringar 6 428 566 1 110 907
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 088 937 753 792
Övriga räntekostnader -132 -3 917

1 517 371 1 860 782

Resultat -901 688 3 618 591

Anslag till lokala enheter -685 000 -1 227 592
Disponerat av ändamålsbestämda medel 8 685 000 1 227 592

0 0

Redovisat resultat -901 688 3 618 591
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not
Balansräkning 1 2019 12 31 2018 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier 119 232 158 976
Summa materiella anläggningstillgångar 119 232 158 976

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 29 403 855 29 403 855
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 403 855 29 403 855

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar 19 314 24 799
Övriga fordringar 785 048 674 494
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 124 582 141 004
Summa kortfristiga fordringar 928 944 840 297

Kassa och bank 3 856 126 6 200 648

Summa omsättningstillgångar 4 785 070 7 040 945

Summa tillgångar 34 308 157 36 603 777

Eget kapital 12
Bundet eget kapital
Grundkapital 1 000 000 1 000 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Verksamhetsstöd 9 853 247 10 238 247
Medel från upplösta enheter 700 453 1 000 453
Värdepappersreserv 3 000 000 3 000 000

Balanserat kapital 18 044 588 14 425 997
Årets resultat -901 688 3 618 591
Summa fritt eget kapital 30 696 600 32 283 288
Summa eget kapital 31 696 600 33 283 288

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 798 787 742 134
Särskild löneskatt 0 8 889
Övriga skulder 14 1 429 636 1 915 554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 383 135 653 912
Summa kortfristiga skulder 2 611 557 3 320 489

Summa eget kapital och skulder 34 308 157 36 603 777

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Noter till årsredovisningen år 2019

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Under året har redovisningsprinciper för branschanpassning ändrats enlig Branschorganisationen Giva 
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas en avskrivningstid om fem år.

Inventarier
Inventarier med ett anskaffningsvärde över ett halvt prisbasbelopp har aktiverats.

Finansiella anläggningstillgångar
Hela Människans värdepappersportfölj klassificeras som anläggningstillgång, då syftet med innehavet är 
långsiktigt. Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. Nedskrivningsprövning sker kontinuerligt enligt lägsta värdets princip. 
Om marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms vara bestående sker 
nedskrivning.

Not 2  Insamlade medel, gåvor 2019 2018
Svenska kyrkan, rikskollekt 1 069 539 1 042 118
Gåvor från församlingar och enskilda 616 007 476 696
Förmedlade gåvor -575 127 -375 487
Summa 1 110 418 1 143 328

Not 3 Offentliga bidrag 2019 2 018
Socialstyrelsen 3 750 000 4 500 000
Delegationen mot segregation 42 000 76 000
Kriminalvården 0 370 000
Summa 3 792 000 4 946 000

Not 4 Insamlade medel, bidrag 2019 2018
Stiftelsen Ansvar för framtiden 892 000 256 000
FRII - momspengar 0 609 000
Åke Wibergs Stiftelse 47 000 473 000
EU-kontoret 234 893 2 900 000
Övriga 0 530 000
Summa 1 173 893 4 768 000

Å
RS

RE
D

O
VI

SN
IN

G



               VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2019   21

Noter tilll årsredovisningen år 2011

Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2019 2018
Generalsekreterare 820 480 772 017
Övriga anställda 2 711 417 3 564 893
Totala löner och ersättningar 3 531 897 4 336 910

Sociala kostnader 1 674 123 1 827 181
(Varav pensionskostnader) 448 432 501 260

Av pensionskostnaderna avser 233 tkr (210 tkr) exkl särskild löneskatt generalsekreteraren.
Arvode har utgått till styrelsens ordförande om 85 250kr. 
Placeringsansvarig ersättning har betalats med 52 500kr.

Medelantal anställda 2019 2018
Antal anställda (årsarbetskrafter) 7,2 8,1
Varav kvinnor 5,3 5,3
Varav män 1,9 2,8

Styrelseledamöter och ledande Antal Antal Antal Antal
befattningshavare kvinnor män kvinnor män

Styrelseledamöter 3 6 5 4
Generalsekreterare 1 0 1 0

Not 6  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2019 2018

Utdelning 428 566 346 963
Värdereglering värdepapper 0 321 033
Realisationsresultat vid försäljning 0 442 911
Summa 428 566 1 110 907

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2019 2018

Ränteintäkter 1 088 937 753 785
Valutakursvinst 0 7
Summa 1 088 937 753 792

2019 2018
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 8 Disposition/Avsättning 2019 2018
Anslag till lokala enheter -385 000 -1 250 000
Återbetalt från upplösta enheter -300 000 22 408
Disponerat av ändamålsbestämda medel 685 000 1 227 592
Summa 0 0

Not 9  Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 944 332 745 587
Inköp 0 198 745
Utgående ackumulerade anskaffningar 944 332 944 332

Ingående avskrivningar 785 356 745 587
Årets avskrivning 39 744 39 769
Utgående ackumulerad avskrivning 825 100 785 356

Utgående bokfört värde inventarier 119 232 158 976

Not 10  Långfristiga värdepappersinnehav 2019 2018
Ingående anskaffningsvärde 29 403 855 29 480 412
Förvärv 0 10 340 645
Försäljning 0 -10 738 235
Värdereglering 0 321 033
Utgående Ackumulerat anskaffningsvärde 29 403 855 29 403 855

Ackumulerat marknadsvärden 30 004 041

SEB värdepapper Anskaffn värde Markn värde
ETHOS aktiefond 6 282 465 7 401 605
ETHOS aktiefond Global class ID 2 000 000 2 624 209
Summa 8 282 465 10 025 814

Företag och antal aktier Anskaffn värde Markn värde
Aktie Ansvar Graal 1 088 658 1 179 773
Aktie Ansvar Sverige 7 912 22 568
Summa 1 096 570 1 202 341

Garantum:
STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 4 040 000 4 000 000
Apikal fastighets RB 4 1 179 821 1 164 986
DDB KO SAS Bombardier stena KSK 2685 1 515 000 1 479 600
Apex 9 4 040 000 3 934 000
STUDENTBOSTADSOBLIGATION 2 2 200 000 2 000 000
1843 KREDITOBLIGATION USA HIGH YIELD 3 030 000 2 827 800
SEB KO HY EUROPA KVART 3432 3 015 000 2 622 600
BNP AC SV BOLAG OS KSK 3447 1 005 000 746 900
Summa 20 024 821 18 775 886
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Hela Människan, Sverige
Organisationsnummer 802000-6394

Not 11  Förutbet. kostnader/upplupna intäkter
2019 2018

Förutbetalda hyror 116 430 114 592
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 8 152 26 412
Summa 124 582 141 004

Not 12  Eget kapital, fonder och ändamålsbestämda medel

Grundkapital Balanserat Ändamåls- Totalt 
resultat bestämda eget kapital

medel
Ingående balans 1 000 000 18 044 588 14 238 700 33 283 288
Reserveringar 0 0
Utnyttjande -685 000 -685 000
Årets resultat -901 688 -901 688
Utgående balans 1 000 000 17 142 900 13 553 700 31 696 600

Not 13 Leasing och hyror
Hyror och leasingkontrakt som förfaller inom 1år 2-5 år Summa
Lokalhyra - EFS Mitt i Sverige 497 491 221 425 718 915
RICOH 18 000 66 000 84 000
Summa 515 491 287 425 802 915

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
2019 2018

Personalens källskatt 74 243 95 350
Ändamålsbestämda projektmedel 258 081 261 081
Övriga kortfristiga skulder 1 012 322 1 559 123
Sociala avgifter 84 989 97 368
Summa 1 429 636 1 915 554

Not 15  Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
2019 2018

Upplupen semesterlön 218 172 268 602
Övriga interimsskulder 164 963 385 310
Summa 383 135 653 912
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Årsredovisningen godkändes av 
styrelsen 2020-03-30 och är 
digitalt signerad. 
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Hela Människan Sverige

www.helamanniskan.se
www.facebook.com/hela.manniskan
www.instagram.com/helamanniskan

Post- och besöksadress: 
Rehnsgatan 20, 6 tr
113 57 Stockholm

E-post: info@helamanniskan.se
Gåvogiro 903-2160 

Bg  295-2539 

                              9032160 

Org. nr: 802000-6394

Lokala verksamheter inom Hela Människan se: 
www. helamanniskan.se/har-finns-vi

Hela Människan i Sverige


