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1 Förvaltningsberättelse 

2017 präglades, likt föregående år, av ökande klimathot och nationalistiska tongångar runt om i 

världen, som i sin tur bidrar till hot och konflikter. Vår position är att vara en del av lösningen, en 

motpol till förtryck och miljöförstöring, ett arbete vi trappat upp på flera fronter under året. 

Utvecklingen av organisationen har fortsatt och vi har blivit skickligare inom alltifrån insamling 

och produktion till projektarbete och att nå ut i samhället.  

Nya utmaningar seglade upp på himlen under våren, och en rad omständigheter ledde till att tre 

butiker stängde för gott mellan juni och augusti, samtidigt som en ny jättelik butik på Malmös 

kanske allra bästa butiksadress öppnade i juli. Både denna omorganisation och övrig utveckling 

har lett till ett kraftigt minusresultat vid årets slut. Att vända detta och stabilisera ekonomin är 

inte bara högsta prioritet för kommande år utan även något som det finns mycket goda för-

hoppningar om att lyckas med. 
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1.1 Allmänt om verksamheten 

Föreningen Emmaus Björkå är en ideell förening med organisationsnummer 829500-1112.  

Emmaus Björkå har sitt säte i Göteborg. 

Vision och ändamål 

Emmaus Björkås såväl som den internationella Emmausrörelsens vision är att avskaffa nödens 

orsaker. 

Emmaus Björkå arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarsta-

gande. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer 

som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. Genom vår second hand-verksamhet 

möjliggör vi återanvändning av insamlade gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jor-

dens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som 

står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. 

Betydande samarbeten 

Föreningen är en av den internationella Emmausrörelsens över 350 medlemsorganisationer. 

Emmaus Björkå är också medlem i Forum Syd. Båda dessa samlar solidaritets- och/eller bistånds-

organisationer. I Sverige samarbetar vi med över 20 kommuner, Arbetsförmedlingen och Krimi-

nalvården, i syfte att sysselsätta människor med olika former av svårigheter och att ge dem möj-

lighet att arbeta för hållbarhet och solidaritet. Vi deltar också i flera forskningsprojekt kring åter-

användning och återvinning. 
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1.2 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Viktiga förändringar i organisationen 

Under året har Emmaus Björkå stängt tre butiker och öppnat en ny. Föreningen förlorade under 

våren en upphandling av insamling i Skåne, vilket resulterade i att vi varslade personal på flera 

enheter i Malmö och i Halmstad. Vi överklagade upphandlingen, som byggde på att uppdrags-

givaren hade lottat vilka som skulle tilldelas insamlingen. Emmaus Björkå fick rätt – upphand-

lingen ska göras om. Det blev under året inte klart hur eller när upphandlingen ska göras. Vars-

len av personal i Malmö drogs tillbaka, medan vi gick vidare med stängning av butiken i Halm-

stad, som hade öppet sista dagen den 31 augusti. Under året stängde vi också butikerna i Kirse-

berg och på Södra Förstadsgatan 69 i Malmö för att istället öppna en stor ny butik närmare 

centrum på Södra Förstadsgatan 14.  

Ledningsgruppen har varit fulltalig och stabil under året. Föreningschef för internationellt arbete 

och opinion, Kristin Ivarsson, kom tillbaka från föräldraledighet i maj.  

Viktiga händelser i omvärlden 

Då ultranationalistiska krafter i både USA och Europa flyttat fram sina positioner, leder detta 

hela tiden till att de redan mest utsatta drabbas ännu hårdare, oavsett om det är i konfliktområ-

den eller i de länder i Nord som vägrar ta sitt ansvar och leva upp till exempelvis barnkonvent-

ionen eller asylrätten. Både Palestina och Västsahara drabbas när högerextrema ledare som till 

exempel USA:s president Donald Trump så aktivt uttalar stöd för ockupationer och människo-

rättskränkningar. Sverige å sin sida har aldrig tidigare befunnit sig i en lika skamlig situation när 

det kommer till landets egen flyktinghantering. 

På miljösidan växer intresset hela tiden för cirkulär ekonomi och minskad miljö- och klimatbe-

lastning, men stat och myndigheter ligger många gånger efter i arbetet. Globalt sett finns det 

ännu inget land som undertecknat Parisöverenskommelsen som spås kunna hålla sin del av avta-

let. Parisavtalet i sig siktar på att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, men ett stort 

antal av de allra fattigaste och mest utsatta länderna i Syd kommer att drabbas av monumentala 

humanitära och biologiska katastrofer redan vid 1,5 graders uppvärmning. I second hand- och 

detaljhandelssammanhang blir detta som mest konkret då regeringen i sitt klimatpolitiska ram-

verk som lanserades i början av 2017, och som beskrivs som ”världens mest ambitiösa klimat-

lag”, fortfarande inte nämner de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i andra länder och 

som nu är uppe i två tredjedelar av svensk konsumtions totala klimatpåverkan. 

Inom både människorätts-, rättvise- och miljöfrågor finns det få kommersiella organisationer 

som vågar hålla en fast linje utifrån sin värdegrund. Emmaus Björkå har, i sitt sätt att ta ställning 

i viktiga frågor, fortfarande en unik ställning inom exempelvis detaljhandeln. 
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1.3 Främjandet av ändamål under året 

1.3.1 Solidaritetsprojekt 

Emmaus Björkås internationella solidaritetsprojekt sker i samarbete med lokala partnerorganisat-

ioner. Samarbetet inleds alltid med att avtal utformas och skrivs under av båda parter. Avtalet 

reglerar hur medlen får användas, antikorruption, krav på finansiell och narrativ rapportering etc 

samt innehåller projektplan, målmatris och budget som bilagor. 

Under samarbetsperioden har Emmaus Björkås anställda kontinuerlig kontakt med samarbetsor-

ganisationerna genom uppföljningsbesök och skype-möten, epost- och telefonkontakt. Genom 

detta i kombination med regelbundna rapporteringar och externa revisioner följs måluppfyllelsen 

och effekterna av insatserna upp liksom hur ekonomin hanterats, om budgeten följts samt om 

planerade aktiviteter genomförts. Alla projekt som stöds med ändamålspengar ska uppfylla re-

sultatkrav. 

Ekonomisk översikt av solidaritetsprojekt under 2017  

Stöd till Sverige 1 340 tkr 

Stöd till Palestina/Libanon 3 263 tkr 

Stöd till Nicaragua 67 tkr 

Stöd till Moçambique/Västsahara/Algeriet 1 959 tkr 

 

Programutveckling 

I slutet av 2015 meddelande Forum Syd att Emmaus Björkå beviljats programstatus och var väl-

komna att lämna in organisationens första ansökan om programstöd. I juni 2017 skickade vi in 

en ansökan om ett treårsprogram som inkluderar tre västsahariska och tre palestinska organisat-

ioner. 

Ansökan baseras till stor del på en förstudie som genomfördes i mars 2017 där representanter 

från samtliga organisationer deltog. Förstuden innebar att våra partners fick möjligheten att vara 

direkt involverade i formulerandet av programmets fokus, mål och indikatorer. 

Programmets fokus är kampen mot ockupation och målgruppen är unga ledare inom civilsam-

hället. Varje organisation som deltar har sitt egna projekt inom programmet. 

Tillsammans täcker projekten fem geografiska områden: Västbanken, Gaza, palestinska flykting-

läger i Libanon, det ockuperade Västsahara och västsahariska flyktingläger i Algeriet. 
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Övergången till att arbeta i program gentemot Forum Syd innebär mer resurser, möjligheter att 

utföra insatser under längre tid och större flexibilitet. Det innebär dock också att Forum Syd stäl-

ler högre krav på system för intern styrning och kontroll och att en större del av ansvaret för 

uppföljning och kontroll ligger hos oss.  

Programmet ger Emmaus Björkå möjlighet att växla upp och fördjupa arbetet i både Västsahara 

och Palestina samt skapa plattformar för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan våra partners. 

Det innebär också en betoning på insatser som syftar till politisk påverkan och ett större fokus 

på grund-orsaken till det problem som palestinier och västsaharier brottas med: ockupation. I 

början av 2018 fick vi beskedet att programansökan beviljats.  

Världen1 

Emmaus Björkås internationella stöd förmedlas till våra samarbetsorganisationers arbete mot 

förtryck och fattigdom. De flesta av våra insatser går till det civila samhället för att stärka männi-

skors möjlighet att organisera och mobilisera sig, för att själva kunna kräva sina rättigheter. Vi 

har under året samarbetat med likasinnade organisationer i Palestina, Libanon, Västsahara, Alge-

riet, Nicaragua och Moçambique.  

Palestina 

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina. Vi har under 2017 gett 

stöd till lokala gräsrotsorganisationer som fokuserar på sjukvård, utbildning, kultur/fritid, ledar-

skap inom civilsamhället och före detta fångars rättigheter. Våra sex samarbetsorganisationer 

arbetar i palestinska flyktingläger i Libanon samt på Västbanken och i Gaza. 

Sjukvård 

Under 2017 har Emmaus Björkå gett stöd till Human Call Association (HCA) som driver ett sjuk-

hus i flyktinglägret Ein el–Helweh i södra Libanon. Sjukhuset är det enda som har öppet dygnet 

runt i ett stort läger där det ofta sker konfrontationer. Stödet har gjort det möjligt för flyktingar 

att få gratis vård och har därmed räddat liv.  

Organisationen Union of Health Work Committee (UHWC) driver ett sjukhus i norra Gaza och 

har fått stöd till sin fond för socialt utsatta patienter (Needy Patient Support Fund). Stödet har 

finaniserat operationer av drygt 130 patienter som valts ut med hjälp av fyra kriterier: patienter 

med funktionsnedsättningar, patienter med familjer som består av fler än åtta personer, äldre 

patienter eller patienter som nyligen tvingats fly.  

Utbildning 

Under 2017 har Emmaus Björkå gett stöd till två olika förskolor.  

                                                 
1
De effekter av projektstöd som redovisas utgår enbart från det stöd som skickats av Emmaus Björkå, antingen genom 

egenfinansiering eller genom öronmärka gåvor och stöd från andra organisationer. Övriga effekter som mottagare 

finansierat på andra sätt redovisas inte. 
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En av förskolorna finns i byn Kharbata Bani Hareth på Västbanken och drivs av organisationen 

Peace Home for Children and Motherhood (PHCM). Drygt 140 barn var under året inskrivna på 

förskolan som förutom sin basverksamhet även arrangerade workshops för föräldrar. Projektet 

samfinansierades av Radiohjälpen. 

Den andra förskolan finns i det palestinska flyktinglägret Shatila i Libanon och drivs av organisat-

ionen Chouhah el-Nour Educational and Professional Organization (CENEP). Drygt 80 barn är 

inskrivna på förskolan som, liksom den på Västbanken, även arrangerar workshops för föräldrar. 

Kultur/fritid 

Under 2017 har Emmaus Björkå gett stöd till två olika kulturhus.  

Ett av kulturhusen finns i det palestinska flyktinglägret Bourj el-Barajneh i Libanon och drivs, 

liksom förskolan ovan, av organisationen CENEP. I kulturhuset anordnas aktiviteter för barn, 

unga och äldre. De har även en grupp för personer med funktionsnedsättningar. Hit kan invå-

nare i lägret komma för att dansa traditionell dans, måla, gå på föreläsningar och workshops 

eller följa med på utflykt. De ordnar även firanden av speciella högtider.  

Det andra kulturhuset drivs av Nuwat Social Solidarity Centre (Nuwat) i flyktinglägret Ein el-

Helweh, Libanon. I kulturcentret har vårt stöd gått till att organisera aktiviteter för barn. Det 

handlar dels om fritidsaktiviteter och dels om att informera barnen om deras rättigheter.   

Ledarskap inom civilsamhället 

HCA, som nämndes ovan som organisationen som driver ett sjukhus i Libanon, är en av de 

större palestinska organisationerna i landet. De agerar paraplyorganisation för flera andra pales-

tinska organisationer som de hjälper på olika sätt. Under 2017 har de fått finansiering för att 

driva ett projekt fokuserat på att stärka kapaciteten hos sig själva och åtta av sina systerorgani-

sationer i två olika flyktingläger, Ein el-Helweh och Naher el-Bared. De teman som togs upp var 

ledarskap, administration, hälsa, första hjälpen och flyktingars rättigheter. Totalt deltog drygt 

190 personer, 113 kvinnor och 81 män, i insatserna. Målet med projektet är att stärka HCA in-

för det program som startar 2018 och som de kommer att vara en del av. 

Före detta fångars rättigheter 

Organisationen Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) har under året drivit pro-

jektet ”Psychological and vocational support for women” i Hebron och Nablus på Västbanken i 

Palestina.  Projektet har dels fokuserat på att sammanföra kvinnor som blivit frisläppta från israe-

liska fängelser och ge dem yrkesutbildning och psykosocialt stöd. Det psykosociala stödet har 

getts av Women Studies Center och har inte finansierats av Emmaus Björkå men samverkan 

mellan de båda lokala organisationerna har skett inom ramen för projektet. En annan viktig del 

av projektet har varit att bedriva påverkansarbete för att uppmärksamma och förbättra kvinnliga 

fångars situation både under tiden i häkte/fängelse och efter att de blivit frisläppta. Påverkans-

arbetet har skett på många olika nivåer, lokala demonstrationer så väl som möten med FNs vice 

högkommissionär för mänskliga rättigheter i Hebron, och har involverat de före detta fångarna. 
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Moçambique 

Emmaus Björkå samarbetar med organisationen Ademo-Monapo i tre distrikt i Nampula-

provinsen i norra Moçambique. Ademo arbetar med att stärka civilsamhället och särskilt grup-

pen personer med funktionsnedsättningar.  

Under 2017 har Emmaus Björkå fortsatt samarbetet med Ademo i projektet ”Ökade rättigheter 

för personer med funktionsnedsättningar i norra Moçambique”. Projektet vänder sig till barn 

och vuxna med både intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar, och har fokus på flickor 

och kvinnor som är de mest utsatta grupperna. Projektet arbetar utifrån den rättighetsbaserade 

strategin och metodiken Community Based Rehabilitation (CBR), en samhällsbaserad rehabilite-

ring som strävar efter bättre levnadsvillkor för alla i samhället, inklusive personer med funktions-

nedsättning.  

Projektet har stöd från Forum Syd 2016-2018. Under året har fokus legat på att identifiera barn i 

skolåldern med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med målsmän och lokala myn-

digheter syftar arbetet till att ge målgruppen möjligheter att gå i skola och möjligheter till yrkes-

träning, men också att påverka myndigheter att stärka sitt arbete kopplat till funktionsnedsätt-

ningar. 

Projektet har också innehållit kapacitetsstärkande organisationsutveckling för Ademo-Monapo 

samt inkluderat informationsarbete kring självhjälp, rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, 

sexuellt överförbara sjukdomar samt jämställdhet.  

Ademo-Monapo har ytterligare stärkts som organisation genom detta stöd och blivit ett bra 

exempel för andra organisationer, lokala och nationella, samt lokala myndigheter att det går att 

förändra och påverka. 

Genom det sedan 2010 pågående kunskapsutbytet mellan dagliga verksamheter i ett par kom-

muner i Sverige och representanter från Ademo-Monapo besökte representanter från Sverige 

Ademo-Monapo i oktober 2017 där besökarna bland annat fick möjlighet att på plats se hur 

CBR-arbetet utvecklats.  

Västsahara 

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt Västsahara som en del i vårt arbete mot ockupation. 

Våra samarbetsorganisationer är landets befrielserörelse Polisario, ungdomsorganisationen UJ-

SARIO och två mediegrupper: Equipe media (baserade i det ockuperade Västsahara) och Saha-

rawi Voice (baserade i flyktinglägren i Algeriet).  

Stöd till Polisario 

Emmaus Björkå ger finansiellt stöd till Polisarios kontor i Sverige så att de kan arbeta politiskt 

och diplomatiskt för självbestämmande. Stödet används till lokalkostnader, resor och möten 

mellan Polisarios representant i Sverige och politiker. 
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Materiellt stöd 

Förutom att arbeta för självständighet administrerar Polisario även flyktinglägren i sydvästra Al-

geriet där ca 160 000 västsaharier lever. Emmaus Björkå skickar materiellt stöd till de västsaha-

riska flyktinglägren.  

Stödet består av skor och babypaket och lindrar nöd för människor som är ekonomiskt och ma-

teriellt beroende av omvärlden både i sin vardag och i sin kamp för självbestämmande. Under 

2017 skickade Emmaus Björkå 16 ton skor och 7 ton babypaket. Ingen utdelning skedde under 

året men under kommande år beräknas vårt stöd ge 23 000 människor skor och 7 000 blivande 

mödrar varsitt paket med barnkläder, tygblöjor och en filt. 

UJSARIO 

Ett projekt i samarbete med den västsahariska ungdomsorganisationen UJSARIO (baserade i flyk-

tinglägren i Algeriet) beviljades under 2016 finansiering av Forum Syd. Projektet inleddes redan 

under hösten 2016 och pågick under hela 2017. Målet var att stärka UJSARIO:s kapacitet inom 

projektadministration. Inom ramen för projektet deltog nio unga ledare, fyra kvinnor och fem 

män, från UJSARIO i en projektledningskurs som hölls i lägren av Indevelop/Niras. Projektet in-

nehöll också en kurs i finansiell kapacitet som blev något försenad och hölls först i januari 2018 

med elva deltagare, sex kvinnor och fem män. Vidare skapades en ny websida för UJSARIO av 

konsulter från Gaza. 

Slutligen gjorde två representanter från vår nicaraguanska partnerorganisation MCN ett besök i 

lägren. Under en vecka besökte de flera läger och träffade ledare inom UJSARIO. De delade med 

sig av sina erfarenheter av att ha drivit projektet ”Unga Bygger demokrati” i sju år och av de 

möjligheter och utmaningar som det inneburit. De skapade också band av solidaritet mellan de 

båda organisationerna.  

Equipe Media och Saharawi Voice 

Emmaus Björkå påbörjade under 2017 ett tvåårigt projekt i samarbete med de båda västsaha-

riska mediegrupperna Saharawi Voice (baserade i flyktinglägren) och Equipe Media (baserade i 

det ockuperade Västsahara) samt det svenska filmkollektivet RåFILM. Projektet sker med stöd 

från Svenska Institutet och kommer att pågå fram till december 2018. Kärnaktiviteter under 

2017 var ett nätverksmöte i Göteborg och Malmö i september 2017. Syftet med besöket då 

deltagare från partnerorganisationerna från Västsahara och Algeriet besökte Sverige, var att 

stärka nätverket mellan grupperna i projektet, följa upp och planera projektet och hålla works-

hops i dokumentärfilm och påverkansarbete. Aktivisterna träffade även svenska journalister. 

Filmen ”3 Stolen Cameras" som skapats av Equipe Media i samarbete med RåFILM deltog under 

året i sju internationella filmfestivaler inklusive två festivaler i Sverige. Dessutom har en engelsk 

webbplats samt två affischer utvecklats för att sprida information om filmen. Den arabiska vers-

ionen av webbplatsen kommer snart att släppas. Projektgruppen utarbetade en distributionsplan 

för affisch-er där Emmaus Björkå under mars och april 2018 marknadsför filmen i en kampanj i 

skyltfönster och på digitala informationsskärmar i våra butiker. 



Årsredovisning 2017, Föreningen Emmaus Björkå, 829500-1112 

Sida 11 av 36 

Nicaragua 

Emmaus Björkå har under 25 år gett stöd till Nicaragua i syfte till att stärka landets demokrati 

och folkstyre. Sedan tidigt 1990-tal har vi i olika former samarbetat med den breda folkrörelsen 

Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN). 

Under de senaste sju åren (2010–2016) har vi tillsammans med MCN drivit projektet ”Unga 

Bygger Demokrati”. Projektet avslutades planenligt den 31 december 2016. Samtidigt avsluta-

des också Emmaus Björkås ekonomiska stöd till MCN. Under 2017 jobbade vi dock intensivt 

med att färdigställa och skicka in slutrapporten för projektet som delfinansierats av Forum Syd. 

Slutrapporten visar på mycket goda resultat i form av ett påbörjat generationsskifte inom MCN. 

Vi höll också en avslutningsceremoni i Managua för att minnas 25 år av internationell solidaritet 

för en bättre värld där en representant från Emmaus Björkå deltog. Två unga ledare från MCN 

besökte även de västsahariska flyktiglägren i Algeriet inom ramen för vårt projekt tillsammans 

med UJSARIO (se ”UJSARIO” ovan). 

Sverige 

Emmaus Björkås arbete i Sverige syftar både till att stödja utsatta i vårt eget samhälle och att 

bilda opinion för att utrota orsakerna till fattigdom och förtryck. Vårt fokus är asylrätt och anti-

rasism. 

Asylrättsrörelsen 

Emmausrörelsen har en lång tradition av att välkomna alla människor. Emmaus Björkå vill att 

Sverige istället för att motarbeta, ska välkomna de migranter som kommer till vårt land. Vi ger 

ekonomiska bidrag till asylrättsorganisationerna Asylgruppen i Malmö, nätverket Ingen människa 

är illegal och Rosengrenska kliniken i Göteborg. Dessa organisationer ger praktiskt stöd till pap-

perslösa i form av boende, mat och hjälp till hälso- och sjukvård, och arbetar politiskt för en hu-

man flyktingpolitik. Vi ger även kläder och annat materialstöd till papperslösa genom dessa or-

ganisationer. 

1.3.2 Miljö 

Emmaus Björkås second hand-verksamhet innehåller många delar som samhället behöver mer av 

om klimat- och miljömål ska klaras både nationellt och globalt. Textilindustrin är näst efter olje-

industrin den största globala klimat- och miljöboven. Genom att hela tiden arbeta för att återan-

vändningen i Sverige ska öka, och hålla kvar varje vara längre tid och längre upp på avfallstrap-

pan, har Emmaus Björkå en stor påverkan. Det vi inte kan påverka i direkt form, och inte heller 

ta ansvar för, är Sveriges totala konsumtion av ny textil. Den behöver minska, och Emmaus 

Björkås roll är att erbjuda second hand-alternativ när människor ska handla. 
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Miljö som rättvisefråga 

Många organisationer delar idag bilden av att miljö inte bara är förknippat med rättvisa, utan att 

det idag är en av de viktigaste rättvisefrågorna. Att varor får en längre livslängd och cirkulerar i 

Sverige, är inte i första hand bra för Sveriges miljö och klimat utan har en global påverkan. 

Under 2017 samlade föreningen in 4 137 ton gåvor. Av dessa är 2 750 ton textil, kläder och 

skor. Det betyder att Emmaus Björkå tillsammans med alla givare möjliggjort att nytillverkning av 

motsvarande mängd antingen besparas helt eller skjuts upp och minskas rejält – nytillverkning 

som sker främst i låglöneländer med dåliga arbetsvillkor och en enorm miljöbelastning i form av 

energiförbrukning, luft- och kemikalieföroreningar samt vattenbrist. 

Strategiska miljömål 

Under 2017 påbörjades arbete med att till 2020 ha ersatt stor del av föreningens dieseldrivna 

fordonsflotta med en fossilfri sådan. 

2017 var också året då vi på allvar gick från att enbart be givare om hela och ”fina” kläder, till 

att börja samla in och hantera ökade mängder med återvinningsbar textil. Detta är material som 

givare traditionellt väljer att lägga i sina egna avfallskärl och som därmed gått förlorade som 

resurser annat än till förbränning. Detta är ett led i att föreningen själv valt att vara med och 

bidra till Naturvårdsverkets uppdrag att till 2025 återanvända eller återvinna 60 % av det textila 

material som hushållen idag slänger som avfall. Textilier är aldrig avfall, de är en resurs som vid 

cirkulärt flöde kraftigt avlastar jorden den belastning som uppstår vid framtagning och tillverk-

ning av nya textilier. 

Forskning och utveckling 

Emmaus Björkå har under året ytterligare breddat föreningens konsultations- och referensinsats 

inom svensk textilforskning. De redan påbörjade partnerskapen inom Swereas Testbädd för tex-

tilier och Vargön/Innovatums sorteringspilotsprojekt har genererat ett växande nätverk inom 

idéburen sektor, akademi och samhälle. Det finns ett brett behov inom olika samhällsinstanser 

av att öka kunskapen om hållbar textilhantering. Att Emmaus Björkå aktivt arbetar med att 

sprida sådan kunskap gynnar både samhälle, miljö och inte minst föreningens position som le-

dande aktör inom hållbar textil. 

Inför året 2018 har samtal och samarbete påbörjats med Borås Textilhögskola, Tillskärarakade-

min i Göteborg och ett antal kommuner inom Göteborgsregionen. Syftet är att få fram nya 

samarbeten kring hur värdet på uttjänta plagg kan höjas, till exempel genom så kallad upcycling 

som innebär att nya plagg skapas av gamla. 

Fastighetsnära insamling 

Den samverkan som påbörjades i februari 2017 tillsammans med Kretslopp och vatten i Göte-

borg gällande Fastighetsnära insamling (FNI) har under året utvecklats och innefattar i skrivande 

stund 59 insamlingspunkter. FNI är en relativt ny metod som går ut på att göra insamlingen till-

gänglig i flerbostadshus, i till exempel tvättstugor, återvinningsrum och liknande. 
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Vi tror att Sveriges miljömål kräver att FNI ökar. Vi kommer också succesivt att påbörja FNI i egen 

regi som kommer att vara mer effektiv i förhållande till placering av insamlingspunkter. 

Samarbetet med Göteborgs stad kring FNI har också tagits väl emot ur ett kommunikationsper-

spektiv, och lett till att ett antal bostadsrättsföreningar också hört av sig med förfrågningar om 

samarbete. 

1.3.3 Socialt ansvar på arbetsmarknaden 

Emmaus Björkå arbetar för att hjälpa personer med olika typer av svårigheter till en utvecklande 

och hållbar arbetsvardag. På så vis blir även hur vi tillsammans tjänar in de ekonomiska medel 

som sedan betalas ut som bistånd i sig en viktig del av ändamålsarbetet. Under 2017 hade ca 

260 personer någon form av sysselsättning organiserad av eller i samarbete med föreningen. 

Kommunala samarbeten 

Emmaus Björkå har sedan 1989 samarbetat med kommuner i västra och södra Sverige, just nu 

har vi aktiva samarbeten i ett tjugotal kommuner. Samarbetena sysselsätter ca 200 personer 

dagligen, i första hand inom daglig verksamhet (för personer med kognitiva funktionsnedsätt-

ningar) men även inom arbetsmarknadsprojekt. Genom våra samarbeten får människor som 

själva behöver hjälp i sin vardag möjlighet att hjälpa andra genom att bidra till våra solidaritets-

projekt. 

Den huvudsakliga aktiviteten inom ramen för de kommunala samarbetena är Emmaus Björkås så 

kallade ”kompisbutiker”. Deltagarna sköter själva insamling, sortering och försäljning i sina egna 

second hand-butiker. Överskottet från försäljningen i kompisbutikerna går till Emmaus Björkås 

solidaritets- och biståndsprojekt. 

Några av våra kommunala samarbetspartners tillverkar också babypaket som skickas i form av 

materialstöd till Västsahara (se under rubriken ”Västsahara” ovan). De innehåller startpaket be-

stående av ett par uppsättningar kläder, handduk, filt, tygblöjor och ett litet gosedjur. Det är en 

uppskattad gåva till mödrarna i Västsahara och ett mycket bra och uppskattat arbete för delta-

garna inom de kommunala verksamheterna. 

Även andra varor av återbrukad textil tillverkas genom dagliga verksamheter som Emmaus 

Björkå samarbetar med. Vi stödjer verksamheterna med organisatorisk rådgivning, grafiskt 

material samt marknadsföring.  
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Arbetsträning och praktik 

Emmaus Björkå erbjuder arbetsträning och praktik till individer som står utanför arbetsmark-

naden och/eller har funktionsnedsättningar. De tilldelade arbetsuppgifterna planeras efter per-

sonens individuella behov och fokus ligger på handledning, kontinuerlig uppföljning och mål-

bild. Emmaus Björkå tar också emot personer genom Frivården som gör samhällstjänst på våra 

enheter. Vi strävar efter att varje individs tid på Emmaus Björkå ska hålla god kvalité och inne-

bära både utmaning och utveckling. Genom att erbjuda individuellt planerad arbetsträning och 

praktikplats tar Emmaus Björkå ett socialt ansvar samtidigt som deltagarna efter förmåga bidrar 

till solidaritetsarbete på ett värdefullt sätt. 

Under 2017 tog föreningen emot sammanlagt 63 personer för arbetsträning och praktik på våra 

enheter i Göteborg, Malmö, Halmstad och Borås. 

1.3.4 Opinionsarbete och synlighet 

Ett av Emmaus Björkås ändamål är att påverka opinionen i Sverige i en rad frågor som vi ser som 

nödvändiga för att uppnå ett rättvisare samhälle. Opinionsarbetet har fokus på de projekt och 

geografiska områden som vi skickar ekonomiskt stöd till samt de frågor som utöver det blir nöd-

vändiga utifrån vår värdegrund i förhållande till aktuella händelser i Sverige och världen. 

Skyltfönster 

Emmaus Björkå har under 2017 fortsatt att använda skyltfönstren i de centralt belägna butiker-

na på Linnégatan i Göteborg och Södra Förstadsgatan i Malmö för att skapa politisk påverkan. 

Skyltningarna under 2017 har bland annat handlat om att uppmärksamma Marockos ockupat-

ion av Västsahara, bristen på jämställdhet i Sverige, antikapitalism, HBTQ- rättigheter, utvisning-

arna av ensamkommande barn, den alternativa bokmässan Bokmassan (som hölls på Heden i 

Göteborg samtidigt som Bokmässan 2017) samt diskriminering. 

Medlemspotten 

Ett sätt för Emmaus Björkås medlemmar att få hjälp att nå ut med frågor som ligger i linje med 

föreningens värdegrund är att söka medel från medlemspotten. Under 2017 beviljades och ge-

nomfördes flera projekt med inriktning på Västsahara och Palestina, bland annat en reportage-

resa till Västsahara som resulterade i en artikel i brittiska the Guardian. 

Massmedia 

När det handlar om PR och synlighet i massmedia var 2017 Emmaus Björkå mest framgångsrika 

år hittills. Målet med föreningens pressarbete är dels att skapa uppmärksamhet kring de sakfrå-

gor som föreningens värdegrund och strategi handlar om, och dels att positionera själva före-

ningen som en aktör inom både politik, miljö och detaljhandel. Det har varit uppenbart att dessa 

områden kan ge varandra draghjälp i många lägen, det vill säga att Emmaus Björkå och våra 

frågor både exponeras mer och möter större uppskattning när vi vågar kombinera flera av våra 

intresseområden. Att prata om Palestina och Västsahara kan till exempel inte bara vara viktigt i 

sig, utan också stärka föreningens varumärke som kommersiell aktör inom handeln. 
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Rapporteringen som Emmaus Björkå har figurerat i har varit relativt ihållande, med ett antal om-

nämnanden varje månad och spridningen har varit relativt jämn mellan områdena handel, miljö 

och solidaritet/bistånd. Ett fåtal debattartiklar har publicerats men fokus har legat på innehåll 

med nyhetsvärde. 

Överlägset mest omrapporterad blev Emmaus Björkås ”icke-medverkan” på Bokmässan i sep-

tember 2017. Istället för föreningens traditionella medverkan lämnades montern tom och av-

spärrad, sånär som på en vägg full med ett uttalande från föreningen samt en stol som en besö-

kare i taget kunde sitta på och fundera. Montern blev den enskilt mest omrapporterade från 

hela mässan, och nådde både de största dagstidningarna och lokaltidningar i hela landet från 

södra Skåne till Västerbotten. 

Digitala medier 

Arbetet med digitala kanaler har fortsatt under 2017 ungefär som tidigare. Antalet följare på 

sociala medier växer i någorlunda stadig takt, på Facebook med ca 25 % under ett år. På före-

ningens Instagram-konto har fler och fler enheter i verksamheten börjat engagera sig i att bidra 

med material. 

Events 

Under 2017 har Emmaus Björkå medverkat, antingen som deltagare men ofta som medarrangör 

och samarbetspartner, i en rad event såsom mässor, konferenser, utställningar, festivaler, mark-

nadsdagar och modevisningar. Fokus har i de flesta fall legat på textil, miljö eller försäljning i 

form av popup-butik. 

Demonstrationer och publika möten 

Emmaus Björkå tillhandahöll traditionsenligt scenlastbil för demonstrationer och torgmöten där 

vi står som medarrangör eller vars syfte ligger i linje med föreningens värdegrund och priorite-

ringar vid sammanlagt ett tiotal tillfällen under 2017. 
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1.4 Resultat och ställning 

Överskottet till föreningens ändamålsarbete kommer från intäkterna i second hand-

verksamheten, institutionella medel från Forum Syd, bidrag från Radiohjälpen och Svenska Insti-

tutet samt övriga gåvor. 

Under året var det några händelser som avsevärt påverkade föreningens resultat negativt. Upp-

handlingen av insamling i Skåne som beskrivs under 1.2. ledde till flera svåra beslut bland annat 

om stängningar av butiker för att säkra varutillgången till kvarvarande butiker. Efter butiks-

stängningarna fortsatte vi ha kostnader för lokaler och personal vilket påverkade resultatet ne-

gativt. För att säkra framtida utveckling och resultat valde föreningen att satsa mer än budgete-

rat på personalutbildningar, framför allt för enhetschefer. Marknaden för export av textilier fort-

sätter vara osäker och vi har under året lägre intäkter från grossistkunder både i jämförelse med 

föregående år och med budget. Ytterligare en förklaring till årets resultat är en hög omsättning 

av personal i ledningsgruppen under 2016 vilket kraftigt försenade både arbetet med budget-

planering och budgetuppföljning. Åtgärder för att säkerställa stabilitet framöver vidtogs redan 

under hösten 2017 vilket resulterade i en välförankrad budget för 2018 och nya rutiner för bud-

getuppföljning.  

Trots det negativa resultatet har föreningen valt att göra utbetalningar till föreningens ända-

målsarbete enligt budget. 
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1.5 Framtida utveckling 

2017 var ett turbulent år för Emmaus Björkå och resulterade i ett minusresultat. Fokus för 2018 

är att återigen stabilisera ekonomin. Utöver det fattade medlemmarna på Emmaus Björkås extra 

årsmöte den 29 oktober 2017 beslutet att föreningen ska lämna Emmausrörelsen och byta 

namn. För att ett sådant beslut ska verkställas krävs beslut på ytterligare årsmöte. Processen att 

ta fram ett nytt namn och förankra det kommer att vara högt prioriterat under 2018.  

Framtida hjälpbehov 

Behoven i de regioner som Emmaus Björkå arbetar i ser ut att fortsätta öka. Storskaliga konflik-

ter, flyktingsituationen och klimatkrisen kommer kräva omfattande förändringar från världssam-

fundet och när stater fallerar i sitt ansvar ökar behovet av insatser från organisationer som 

Emmaus Björkå. 

Efter USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad och en intensifiering av fängslande 

av palestinska politiska fångar är läget i Palestina desperat. Blockaden av Gaza tillåts fortsätta 

trots rapporter från FN om allvarliga humanitära följder. Detta samtidigt som frustrationen växer 

hos palestinier som i generationer levt i flyktingläger i grannländerna och antalet bosättningar 

på Västbanken bara ökar.  

Vad gäller Västsahara, så fortsätter Marocko långsamt flytta fram sina positioner med EU:s goda 

minne. Det begränsade biståndet till flyktinglägren får allvarliga konsekvenser i form av undernä-

ring och bristsjukdomar. Trots detta ser vi ingen förändring av den linje Sverige drivit de senaste 

två åren som inneburit minskat humanitärt och politiskt stöd till det västsahariska folket.  

I Sverige fortsätter de hårda asyllagarna implementeras, vilket i praktiken innebär att såväl asyl-

rätten som barnkonventionen åsidosätts. Våra samarbetsorganisationer inom asylrättsrörelsen 

märker av ett ökat hjälpbehov till följd av detta och vårt fortsatta stöd är viktigt.  

Cirkulär ekonomi och miljö 

Landet Sverige fortsätter att öka belastningen på jordens ändliga resurser.  Emmaus Björkå han-

terar de materiel som lämnas sist i näringskedjan i en icke hållbar konsumtion. Att vi till bety-

dande del tar hand om textilier som överkonsumtionen lämnar efter sig lägger ett än större an-

svar på oss då textilindustrin är den produktion som näst efter oljeindustrin lämnar störst negativ 

miljöpåverkan av alla industrier.  

Som landets kanske mest effektiva insamlings- och sorteringsorganisation har Emmaus Björkå 

ett ansvar att dela med sig av kunskap till myndigheter, akademi, idéburen sektor och självklart 

även konsumenter. 
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1.6 Övrig icke-finansiell information 

1.6.1 Medlemmar 

Vid årets slut hade föreningen 196 medlemmar, en ökning med två gentemot föregående år. 

Medlemsavgift beslutades ligga kvar enligt tidigare års beslut, vilket innebär att ordinarie med-

lemsavgift är 200 kr per år men att den som behöver och vill kan välja att betala mellan 50 och 

500 kr för sitt medlemskap. 

Medlemskapet ger rösträtt på föreningens årsmöte. 

Lokala grupper 

Emmaus Björkå har inga distrikts- eller lokalföreningar. Däremot finns det arbetsgrupper där 

medlemmar kan engagera sig i frågor som intresserar dem. Förutom arbetsgrupper finns också 

möjlighet för alla medlemmar att söka medel via föreningens medlemspott, som finns till för att 

göra det möjligt för fler att uppmärksamma frågor som ligger i linje med Emmaus Björkås vär-

degrund. 

Volontärer och frivilliginsatser 

I butiks- och sorteringsverksamheten har ett fåtal volontärer återkommande men i begränsad 

grad hjälpt till med det löpande arbetet. 

Värdet av ovanstående ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

1.6.2 Anställda 

Emmaus Björkå hade under perioden 2017 i genomsnitt 148 anställda, varav 84 kvinnor och 64 

män. Arbetsuppgifter som hanteras av anställda rör den dagliga verksamheten, med alltifrån 

insamling, sortering, försäljning till projekthandläggning och övrig administration. 

Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och har kollektivavtal med Handelsan-

ställdas förbund samt Unionen. 

Föreningens samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar minst tio gånger om året, där 

anställda bland annat diskuterar arbetsmiljö och hur system och rutiner kan förbättras avseende 

bland annat effektivitet och måluppfyllelse. 
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1.6.3 Förvaltning 

Styrelse 

Föreningens styrelse bestod från årsmötet 22 april 2017 av en ordförande, sju ordinarie ledamö-

ter och tre suppleanter. Ordförande var Monzer El-Sabini. Ordinarie ledamöter var Amer Sarsour, 

Simon Renner, Mikela Lundahl Hero, Mariana van Veen, Susanne Fjällemark, Zahra Bayati, Kris-

ter Holm och Pelle Hällje. Suppleanter var László Sall Vesselényi och Lina Wellman. Monzer El-

Sabini avgick 18 maj, varpå Zahra Bayati som tidigare valts som vice ordförande agerade som 

tillförordnad fram till ett extra årsmöte den 29 oktober. Från 29 oktober 2017 bestod styrelsen 

av ordförande Mikela Lundahl Hero, ledamöterna Amer Sarsour, Simon Renner, Mariana van 

Veen, Susanne Fjällemark, Zahra Bayati, Krister Holm, László Sall Vesselényi och Pelle Hällje, samt 

suppleanterna Mikael Belin och Saga Ländström. Den 30 januari 2018, det vill säga efter verk-

samhetsåret 2017:s slut, valde Zahra Bayati och Amer Sarsour att avsluta sina uppdrag. 

Under 2017 har styrelsen haft sammanlagt tio sammanträden, samtliga har protokollförts. Sty-

relsen har utgått från sin arbetsordning som också uppdaterats under året. Styrelsen har hante-

rat och protokollfört samtliga närvarande på styrelsens möten inklusive anställda och/eller med-

lemmar som adjungerats samt jävssituationer när sådana uppstått. 

Styrelseledamöter erhåller inga arvoden, men blir ersatta för resekostnader. Ersättning till perso-

ner i ledande befattning finns under rubriken Noter. 

Ledningsgrupp 

Föreningen leds av två föreningschefer, Sandro D’Errico med ansvar för second hand och Kristin 

Ivarsson med ansvar för internationellt arbete och opinion. Ledningsgruppen bestod under året 

även av Sara Lindgren, driftschef, samt Elisabeth Svedberg, ekonomichef. 

Valberedning 

Valberedningen bestod från årsmötet i april 2017 av sammankallande Pernilla Stafsén samt Olof 

Gradin och Lasse Björkdahl. 

Revisorer 

Revisor: Inger Sjöberg, auktoriserad revisor från Ernst & Young i Göteborg. 

Internrevisorer: Hans Hahn och Christer Johansson samt som suppleanter Johanna Engelbrecht 

och Ingela Friman. 

1.6.4 Övrig information 

90-konto 

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar Emmaus Björkås verksamhet och vi har två 90-konton, pg 

90 01 71-0 och bg 900-1710. 
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Representation i andra styrelser 

Emmaus Björkå har sedan årsmötet i april 2017 ingen representation i någon annan organisat-

ions styrelse. 

Intressepolitiska engagemang 

På årsmötet i april 2017 beslutade föreningens medlemmar att Emmaus Björkå ska pausa sitt 

engagemang i Riksföreningen Emmaus Sverige, och i oktober 2017 beslutades på ett extra års-

möte att föreningen helt ska lämna Emmausrörelsen. Det senare träder dock först i kraft om det 

godkänns på ytterligare ett efterföljande årsmöte, som planeras till 21 april 2018. Detta betyder 

att Emmaus Björkå inte bör ses som delaktigt i eventuella intressepolitiska insatser från Riksför-

eningen Emmaus Sveriges sida. 

Emmaus Björkå är också medlem i nätverket Ideell Second Hand, som representerar 90-

kontoinne-havande ideella second hand-organisationers intressen gentemot makthavare och 

myndigheter. Emmaus Björkå bedriver självt ingen lobbyverksamhet, men däremot ett aktivt 

publikt påverkansarbete genom alltifrån butiksskyltningar och medlemsaktiviteter till mässor och 

debattartiklar i dagspress. 

Som medlem i intressenätverket Ideell Second Hand (ISH) har samtal under året utvecklats gäl-

lande gemensamma intressen inom respektive verksamhet, forskning och utveckling. Emmaus 

Björkå driver en uttalad linje att Sverige måste avsätta resurser för att nationellt ta hand om det 

textila överflöd som idag exporteras utomlands, med tillhörande miljöbelastning för andra 

och/eller tredje land. Sverige måste också ge insamlingsorganisationer resurser att hantera den 

mängd textilier som idag blir hushållsavfall. Emmaus Björkå arbetar för en etablering av en stor-

skalig nationell/nordisk sorteringsanläggning. 

Kontaktuppgifter 

Telefon: 031-23 30 80 

E-post: info@emmausbjorka.se 

Adress: Ångpannegatan 6, 417 05 Göteborg 

Internet 

På internet finns Emmaus Björkå tillgängligt via www.emmausbjorka.se, 

facebook.com/emmausbjorka samt www.instagram.com/emmaus_bjorka 
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Butiker 

Emmaus Björkå drev vid årets slut fem butiker i egen regi. Utöver dessa drivs ett antal butiker 

genom kommunala samarbeten, adresser till dessa återfinns på 

www.emmausbjorka.se/kompisbutiker. 

Lantmannagatan 59B 214 48 Malmö 040-92 35 40 

Linnégatan 9 413 04 Göteborg 031-775 35 40 

Södra Förstadsgatan 14 211 43 Malmö 040-97 10 15 

Ålgårdsgatan 5-9 506 30 Borås 033-12 48 60 

Ångpannegatan 5 417 05 Göteborg 031-51 81 16 
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2 Flerårsöversikt 

Resultatrapport 2017 2016 2015 2014 2013 

Verksamhetsintäkter  91 389 97 895 81 211 82 363 77 752 

Personalkostnader -61 137 -53 772 -49 121 -49 933 -47 196 

Övriga kostnader -27 897 -25 797 -20 719 -22 305 -22 453 

Avskrivningar -1 997 -1 815 -1 501 -2 017 -2 245 
Finansiella intäk-
ter/kostnader 185 190 -634 -114 -165 

Resultat före kontantstöd 543 16 701 9 236 7 995 5 694 

Kontantstöd -6 947 -6 761 -6 343 -4 679 -3 676 

Resultat -6 404 9 940 2 893 3 316 2 018 

Nyckeltal 

2017 2016 2015 2014 2013 

Kassalikviditet 137% 215% 132% 147% 115% 

Soliditet 62% 72% 63% 57% 53% 

Nyckeltalsdefinition 
Kassalikviditet - Kassa & Bank + Omsättningstillgångar minus varulager i procent av 
kortfristiga skulder 
Soliditet - Beräknat eget kapital i procent av totalt kapital 
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3 Resultaträkning 

tkr Not 2017 2016 

Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter 27 28 

Insamlade medel 63 86 

Försäljning 2 86 147 85 416 

Projektbidrag 3 2 090 2 616 

Erhållet lönebidrag m m 2 259 0 

Övriga verksamhetsintäkter 803 9 749 

Summa föreningens intäkter 91 389 97 895 

Verksamhetskostnader 1, 4 

Ändamålskostnader 5 -12 065 -11 880 

Insamlingskostnader -85 019 -75 358 

Administrationskostnader -893 -907 

Summa föreningens kostnader -97 977 -88 145 

Verksamhetsresultat -6 588 9 750 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 225 259 

Räntekostnader och liknande resultatposter -41 -69 

Summa resultat från finansiella investeringar 184 190 

Resultat efter finansiella poster -6 404 9 940 

Årets resultat -6 404 9 940 

Fördelning av årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen -6 404 9 940 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigar år 

Reservering av ändamålsbestämda medel som  

erhållits men inte utnyttjats under året     

Kvarstående belopp för året -6 404 9 940 
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4 Balansräkning 

tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 6 382 400 

Inventarier  7 6 090 6 082 

6 472 6 482 

Summa anläggningstillgångar 6 472 6 482 

Omsättningstillgångar  

Varulager 

Handelsvaror 12 970 11 773 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  8 709 1 374 

Övriga fordringar  228 288 

Skattefordringar 83 689 

Förutbetalda kostnader 9 3 122 1 800 

Upplupna intäkter 10 257 241 

4 399 4 392 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank  17 000 21 415 

Summa omsättningstillgångar 34 369 37 580 

Summa tillgångar 40 841 44 062 
 

 

  



Årsredovisning 2017, Föreningen Emmaus Björkå, 829500-1112 

Sida 25 av 36 

Fortsättning Balandsräkning 

 

2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  

Balanserat kapital 31 087 21 147 

Ändamålsbestämda medel 654 654 

Årets resultat -6 404 9 940 

25 337 31 741 

Långfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut 11 0 320 

0 320 

Kortfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut 320 960 

Leverantörsskulder 4 045 1 772 

Övriga skulder 12 1 614 1 468 

Upplupna kostnader 13 9 464 7 647 

Förutbetalda intäkter 14 61 154 

15 504 12 001 

Summa eget kapital och skulder 40 841 44 062 
 

 

 

Förändring i eget kapital (tkr) 

 

Ändamåls-
bestämda 

medel 
Balanserat 

kapital 
Årets 

resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 654 21 147 9 940 31 741 

Omföring föregående års resultat 9 940 -9 940 0 

Årets resultat -6 404 -6 404 

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 0 

Avsättning ändamål 0 

 
654 31 087 -6 404 25 337 
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5 Kassaflödesanalys 

2017-01-01 2016-01-01 

Den löpande verksamheten - 2017-12-31 - 2016-12-31 

Verksamhetsresultat -6 588 9 750 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 1 997 1 815 

Förlust vid utrangering 0 32 

Erhållen ränta 225 260 

Erlagd ränta -41 -69 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -4 407 11 788 

Förändring av varulager -1 197 914 

Förändring av kortfristiga fordringar -7 4 510 

Förändring av kortfristiga skulder 4 143 442 

Kassaflöde från den löpande verksamheten. -1 468 17 654 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 987 -1 610 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 987 -1 610 

Finansieringsverksamheten 

Amortering av skuld -960 -960 

Kassaflöde för finansieringsverksamheten -960 -960 

Årets kassaflöde Ökning/Minskning av likvida medel -4 415 15 084 

Likvida medel vid årets början 21 415 6 331 

Likvida medel vid årets slut 17 000 21 415 
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6 Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Föreningen Emmaus Björkås redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 

med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). 

Detta är fjärde gången föreningen tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Då byggnadsvärdet är ett mycket litet belopp har fördelning på komponenter ej skett. 

Även FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning ligger till grund för  redovisningsprinciperna. 

Föreningen Emmaus Björkå använder sig av en funktionsindelad resultaträkning. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Bidrag från andra organisationer redovisas till de belopp som de förbrukats, ej utnyttjad del skuld-
förs. 

 

Ändamålskostnader 

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med 

Föreningen Emmaus Björkås vision och uppdrag enligt stadgarna. Hit räknas bland annat kostnader 

för våra biståndsprojekt, information, opinionsbildning och materialbistånd. 

I posten ändamålskostnader ingår lönekostnader och administrativa kostnader för den personal 

som arbetar med dessa verksamheter samt gemensamma kostnader som fördelas  

på samtliga verksamhetsgrenar. 

 

Insamlingskostnader 

Insamlingskostnader omfattar alla led i vår secondhandverksamhet som börjar vid insamlingen av 

kläder och prylar, och slutar vid försäljning av dessa i våra butiker.  

Däremellan finns alla kostnader som är förknippade med hantering av materialet genom transport, 

sortering, prismärkning, exportförsäljning, butiksförsäljning och marknadsföring.  

Kostnader för personal och anläggningar i anslutning till detta är också del av våra  

insamlingskostnader. 

 

Administrationskostnader 

Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för 

att administrera Föreningen Emmaus Björkå. 

I administrationskostnaderna ingår del av lönekostnaden för föreningscheferna och 

den administrativa personalen (ekonomi, personal IT mm) 

samt fördelade gemensamma kostnader. 

 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
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Lagervärdering 

Skänkta varor har värderats till försäljningsvärdet minskat med försäljningsomkostnader och inku-
rans. 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 

minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt 

över den bedömda ekonomiska livslängden. 

 
Följande avskrivningstider har tillämpats: 

Byggnader                                       30 år 

Anläggning i annans fastighet         5-20 år 

Inventarier och fordon                   5-10 år 

Datorer                                             3 år 
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7 Noter till resultat- och balansräkning 

Not 1 Personal 
   

    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

  

  
2017 2016 

    
Lön, ledande befattningshavare * 

 
740 932 

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 40 807 36 809 

Sociala kostnader inklusive arbetsmarknadsförsäkringar 16 175 15 045 

Övriga personalkostnader 
 

981 986 

Summa  
 

58 703 53 772 

    
* Under 2017 leddes föreningen av föreningscheferna för Second Hand 
samt Internationellt arbete och opinionsarbete (2 pers).  

Under året har styrelsearbetet såväl som annat arbete gjorts ideellt för föreningen. 

Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
 

Medelantal anställda 
    

 
2017 2016 

  
Varav 
män  

Varav 
män 

Medelantal anställda 148 64 144 62 

     
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

   

     

 
2017 2016 

 
Antal på Varav  Antal på Varav  

 
balansdagen män balansdagen män 

Styrelseledamöter 7 4 8 4 

Andra ledande befattningshavare 2 1 2 1 

 

 

Not 2    Försäljning 
   

  
2017 2016 

    
Butiksförsäljning 

 
73 363 69 653 

Försäljning via kommunala samar-
beten  

3 496 3 602 

Grossistförsäljning 
 

9 288 12 161 

Summa  
 

86 147 85 416 
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Not 3    Projektbidrag 
   

  
2017 2016 

    
Forum Syd 

 
1 323 1 736 

Radiohjälpen 
 

767 880 

Summa  
 

2 090 2 616 

    
Externa bidrag har intäktsförts till samma belopp som ändamålskostnader under året. 

Resterande erhållna bidrag har skuldförts. 
  

I ovanstående belopp ingår administrationsbidrag. 
  

 

 

Not 4    Leasing 
   

Föreningen Emmaus Björkå leasar framför allt kontors-, butiks- och lagerlokaler samt truckar.  

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 12 280 tkr (föreg år 9 920 tkr). 
 

    
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 

  

    

  
2017 2016 

Inom 1 år 
 

9 744 9 744 

Inom 1-5 år 
 

7 096 7 096 

Senare än 5 år 
 

0 0 

Summa  
 

16 840 16 840 

    
Föreningen Emmaus Björkå äger och hyr ut en fastighet. Intäktsförd hyra uppgår till 18 tkr (fö-
reg år 18 tkr). 

Hyreskontraktet löper på tillsvidare. 
   

 

 

Not 5    Ändamålskostnader 
   

    

  
2017 2016 

    
Stöd till Sverige (tidigare, flyktingstöd i Sverige) -1 340 -739 

Stöd till Palestina/Libanon (tidigare, Organisationer i Mel-
lanöstern) 

-3 263 -3 090 

Stöd till Nicaragua (tidigare, Organisationer i Latinamerika) -67 -1 337 

Stöd till Mocambique/Västsahara/Algeriet (tidigare, Org. i 
Afrika) 

-1 959 -1 050 

Internationella Emmausrörelsen 
 

-318 -371 

Information och opinionsarbete 
 

-2 994 -2 410 

Övrigt 
 

-2 124 -2 883 

Summa  
 

-12 065 -11 880 
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Not 6     Byggnader och mark 
   

2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
   

Ingående anskaffningsvärde 
 

607 607 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 607 607 

   

   
Ingående avskrivningar 

 
-206 -188 

Årets avskrivningar 
 

-18 -18 

Utgående restvärde enligt plan 
 

-224 -206 

    

Utgående restvärde enligt plan 382 400 
 

 

Not 7    Inventarier och fordon 

 
2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 23 607 22 230 

Årets inköp 1 987 1 377 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 594 23 607 

Ingående avskrivningar/återtagande av utrangering -17 526 -15 929 

Årets avskrivningar -1 979 -1 597 

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 505 -17 526 

Utgående restvärde enligt plan 6 090 6 082 
 

 

Not 8   Kundfordringar 
   

  
2017 2016 

    
Kundfordringar 

 
709 1 374 

Summa 
 

709 1 374 
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Not 9     Förutbetalda kostnader 
  

  
2017 2016 

    
Förutbetalda hyror 

 
2 659 1 634 

Övriga förutbetalda kostnader 
 

463 166 

Summa 
 

3 122 1 800 

 

 

Not 10    Upplupna intäkter 
   

  
2017 2016 

    
Upplupna lönebidrag 

 
182 250 

Övriga upplupna intäkter 
 

75 -9 

Summa  
 

257 241 

 

 

Not 11    Långfristiga skulder 
 

2017 2016 

    
Skulder till kreditinstitut med förfallotid om 2-5 år 0 320 

Summa  
 

0 320 

 

 

Not 12    Kortfristiga skulder 
   

  
2017 2016 

    
Skuld, källskatt 

 
873 836 

Skuld pensionskostnad 
 

0 0 

Presentkort och tillgodokvitton 
 

739 632 

Övriga skulder 
 

2 0 

Summa  
 

1 614 1 468 
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Not 13    Upplupna kostnader 
   

  
2017 2016 

    
Sociala avgifter och löneskatt 

 
1 132 1 481 

Semesterlöner  
 

6 121 4 979 

Upplupen pensionskostnad 
 

1 175 0 

Erhållna ej utnyttjade bidrag 
 

348 713 

Övriga poster 
 

688 474 

Summa  
 

9 464 7 647 

 

 

Not 14  Förutbetalda intäkter 
   

  
2017 2016 

    
Förskott grossistförsäljning 

 
61 154 

Summa  
 

61 154 

    

    
2017-12-31 2016-12-31 

Ställda panter 

Företagsinteckning 7 300 7 300 

    
Eventualförpliktelser 

 
Inga  Inga  
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