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Förvaltningsberättelse 2016
Föreningen Hjärta till Hjärta firade under 2016 sitt 25 årsjubileum med mottot Vi
firar 25 årsjubileum men har hjälpt människor i mer än 50 år och det tänker vi
fortsätta med.
Följande text beskriver måluppfyllelsen för Föreningen Hjärta till Hjärta. Den
beskriver också grundförutsättningar, struktur och regelverk som verksamheten
förhåller sig till.
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening med ca 950
medlemmar. Föreningen har egna stadgar, samlas till årsstämma där man väljer
en styrelse och beslutar om verksamheten. Styrelseledamöterna är ej arvoderade.
Föreningens ändamål anges i stadgarna och fokuserar på insatser för enskilda och
grupper i såväl Sverige som internationellt, främst i östra Europa.
Verksamheten finansieras i huvudsak genom insamlingsverksamhet och överskott
från secondhandbutiker. Försäljningen i secondhandbutikerna är momsbefriad.
Hjärta till Hjärta bedriver även en momspliktig verksamhet i det helägda dotterbolaget Lintrimex International AB.
Insamlingsverksamheten regleras av föreskrifter från Svensk Insamlingskontroll
som ger anvisningar för innehavare av 90-konto. Kvaliteten säkerställs genom
att Hjärta till Hjärta lämnar in en årlig redovisning till Svensk Insamlingskontroll
efter godkännande av föreningens revisor.
Insamlingsverksamheten övervakas även av branchorganisationen FRII som
genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i
insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda
ändamål.
Utifrån dessa förutsättningar når föreningens verksamhet en god måluppfyllelse.

Väsentliga händelser
Under våren 2016 utsattes Hjärta till Hjärta för en granskning av radioprogrammet Kaliber i SR/P1. I två radioprogram den 9 och 16 maj granskade Kaliber det
korgflätningsprojekt i Rumänien som Hjärta till Hjärta startat under sommaren
2015. Programmen utgick från nio missnöjda korgflätare med påståenden om
svarta löner, slavkontrakt, utnyttjande av deras situation och felaktiga arbetsavtal.
Programmen hävdade att Hjärta till Hjärta vilselett allmänheten i syfte att samla
in mer pengar. Man hävdade att statsminister Löfvéns offentliga stöd till Hjärta
till Hjärta (uttalat i mars 2016) skulle ha medverkat till rekordinsamlingen under
2015, dvs året innan statsministern gjorde sitt uttalande!
Hjärta till Hjärta gav Revisionsbyrån PwC i Rumänien uppdraget att granska
alla avtal, anställningskontrakt, skatteinbetalningar och registreringar avseende
korgflätningsprojektet, som pågått i ca 9 månader. Rapporten publicerades den
9 juni och kunde bestyrka att samtliga 29 korgflätare, som under någon tid varit
delaktig i projektet, varit legalt anställda och att skatter, avgifter och försäkringar
varit betalda.
Rapporten föreslog även vägval för fortsatt utveckling i linje med gällande
lagstiftning på arbetsmarknaden. Omedelbart efter Kaliber-programmen upprättade Hjärta till Hjärta en anmälan till Granskningsnämnden, då vi ansåg att
Kaliber brustit i opartiskhet och saklighet. Granskningsnämnden valde dock att
fria Kaliber-programmen. I en kommentar i juni 2016 säger Kalibers ansvarig
redaktör på tal om brister i dokumentationen för de nio missnöjda korgflätarna att
”Kaliber aldrig påstått att det var Hjärtat till Hjärtas korgflätare som avsågs”. Vi
hade kunnat belägga att 4 av 9 korgflätare som namngivits var involverade i vårt

projekt. De övriga 5 arbetarna har inte funnits med i vårt projekt!
Effekten av Kaliber-granskningen har tydligt påverkat insamlingen av gåvor från
och med maj månad 2016. En återhållsam beräkning av insamlingsprognosen
visar ett tapp på ca 1 miljon kronor för helåret. Likaså har vi mötts av frågor
från samarbetspartners och större gåvogivare om vårt arbete och trovärdighet.
Effekterna av detta kan komma att leva under lång tid. För att återvinna full
trovärdighet krävs ett uthålligt biståndsarbete med tydlighet, transparens och
ett omfattande informationsarbete. Vi fortsätter med korgprojektet men nu med
en annan organisatorisk form (producentkooperativ). Samtidigt ska vi tillstå att
Kaliber-granskningen har lett till att vi utvecklat bättre verktyg för dokumentation, projektledning och projektutveckling.
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Kvalitetsarbetet har varit föremål för en omfattande bearbetning under sommaren
2016 då föreningen FRII beslöt att avbryta medlemskapet för Hjärta till Hjärta vid
sitt årsmöte i maj pga utebliven rapportering. Efter omfattande dokumentation och
uppdatering av policies och riktlinjer återfick Hjärta till Hjärta sitt medlemskap
i FRII tre månader senare (augusti 2016). Den bearbetning som Hjärta till Hjärta
gjort med att uppdatera dokumentationen har nu blivit ett användbart redskap i
organisationens fortsatta utveckling och kvalitetssäkring.
Ytterligare väsentliga händelser utgörs av att vi glädjande nog, erhållit två testamenten som tillföll Hjärta till Hjärta under 2016 liksom ett större anslag från ett
företag.
Koncernen och moderföreningen
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta äger samtliga aktier i Lintrimex International AB, org.nr 556488-4186. Lintrimex International AB bildades 1994 och
bedriver försäljning av begagnade varor i syfte att främja föreningen.
Fortsättningen av denna förvaltningsberättelse är i huvudsak en beskrivning av
hur moderföreningens verksamhet främjats, samt förväntad framtida utveckling
för föreningen.
Verksamheten i Sverige
Penninggåvorna under 2016 ökade med 47%. Ökningen beror av två testamenten
samt en större företagsgåva. Fram till maj månad ökade insamlingen med 440
kkr jfr föregående år. Under maj månad tappar vi hela insamlingsökningen.
Under hösten noterar vi en återhämtning men vi nådde inte helt upp till fjolårets
insamling, borträknat de extraordinära gåvorna. Som förklaring till insamlingens
nedgång ser vi en tydlig koppling till negativ mediabevakning.
Secondhandverksamheten fortsatte under verksamhetsåret att vara en viktig
finansieringskälla för föreningens biståndsverksamhet. Målet för secondhandbutikerna är att bidra både med ekonomiska resurser, samt kläder och annat för det
materiella biståndet. Dessutom skapas meningsfull sysselsättning för personer
som, av olika anledningar, stått långt från den ordinarie arbetsmarknaden, samt för
volontärer.
Secondhandbutikerna är en viktig del i vår förenings representation och genom
dem skapas värdefulla kontakter med allmänheten, som leder till ökat antal
medlemmar, volontärer och understödjare.
Total butiksomsättning för 2016 är 20 283 kkr vilket är en ökning med 22% sedan
föregående år. Linköpingsbutiken ökade 30%, Mjölby ökade 12%, Motala ökade
2% och Kisa minskade 5%. Katrineholmsbutiken öppnade i november 2015 och
saknar således jämförelsetal.
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Det totala biståndet under året uppgick till 6 935 kkr (6 042 kkr 2015). Ökningen
under verksamhetsåret har skett både i det ekonomiska biståndet, 6 195 kkr (5 561
kkr 2015), och det materiella biståndet, 740 kkr (481 kkr 2015). Om det materiella
biståndet skulle ha värderats till försäljnings- eller marknadsvärde skulle det totala
biståndet bli betydligt större.
Totalt redovisar föreningen ett överskott för verksamhetsåret med 1 414 kkr (83
kkr 2015). Vid utgången av 2016 uppgick föreningens eget kapital till 3 159 kkr
(1 745 kkr för 2015). Projektskulden till de olika mottagarorganisationerna uppgick till 1 262 kkr (1 296 kkr 2015). Minskningen av projektskulden beror främst
på att bistånd lämnats i de projekt som föregående år var relativt nystartade och
där biståndsarbetet nu kommit igång.
Likviditeten uppnår vid årsskiftet knappt 1 928 kkr (samt checkkredit 1 000 kkr).
Återanvändning av kläder, möbler och prylar är tveklöst en av de mest effektiva
miljöinsatserna i samhället. Genom second hand-verksamheten, samt det materiella bistånd vår förening förmedlat under verksamhetsåret 2016, medverkar
föreningen till en klimatförbättring. Summan av den totala klädinsamlingen för
Ideell Second hand verksamhet i Sverige motsvarar endast 25% av alla kläder
som slängs.
Genom verksamheten i våra secondhandbutiker bereds arbetstillfällen för ett stort
antal volontärer, som på detta sätt får en meningsfull tillvaro där de känner att de
kan göra nytta. På liknande sätt erbjuder secondhandbutikerna sysselsättningsoch praktikplatser för personer som inte kommit in på arbetsmarknaden eller som
av olika orsaker behöver arbetsträning. Detta sätt att se på vår verksamhet inbjuder till många möjligheter och värdefulla insatser för många.
Samarbetspartners
Under 2016 hade föreningen följande betydande samarbetspartners i Sverige:
• Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 ÖREBRO
• Bra & Begagnat, Nastagatan 20, 702 27 ÖREBRO
• Bra & Begagnat, Finspångsvägen 27, NORRKÖPING
• Pärlan Secondhand, Solbergavägen 2, 783 50 GUSTAFS
• Pingstkyrkan Secondhand, De Beschevägen 3B, 612 30 FINSPÅNG
• Kisa Frikyrkoförsamling, Sjögatan 11, 590 38 KISA
• Pingstförsamlingen, Drottninggatan 15 A, 591 30 MOTALA
• Motala Baptistförsamling, Storgatan 5 A, 591 38 MOTALA
• Samarbete med liknande verksamheter i Visby, Dals Ed, Årjäng, Flen,
Vingåker, Röda Korset i Norrköping, m fl.
Dessutom har verksamhetsåret 2016 kännetecknats av ett fortsatt gott samarbete
med olika myndigheter: Linköpings Kommun – Utbildningsnämnden, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Mjölby

Kommun, Svenska för Invandrare, Kinda Kommun – Villa Brokullen, Motala
kommun Arbetsmarknadscentrum i Motala, Hermods i Motala mfl.
Genom vårt fokus på EU-migranter har ett samarbete i Sverige utvecklats med
bland annat Erikshjälpen, Hoppets Stjärna och SAM-hjälp. Samarbete med aktionsgrupper, kyrkor och politiker har utvecklats i nätverk för ett 30-tal kommuner
med insatser i staden Buzau i Rumänien (Buzau-nätverket). Hjärta till Hjärta har
deltagit och varit drivande i arbetet med nätverket ”Swedish Civil Society for
Romania” som består av nio svenska biståndsorganisationer som bedriver insatser
för romer i Rumänien: Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, SOS Barnbyar,
Svenska Kyrkan, Läkarmissionen, Hoppets Stjärna, Erikshjälpen, SAM-hjälp och
Hjärta till Hjärta.
Ett samarbete och informationsutbyte har skett med olika myndigheter, som till
exempel de nationella samordnarna för EU-migranter, ministrar och personer i
vår regering och andra myndigheter samt med ambassadörerna i Rumänien och
Bulgarien.
Styrelsens sammansättning, kompetens och närvaro vid sammanträden under 2016 (valda vid årsmötet i april 2016)
Vår styrelse har sedan årsmötet den 23 april 2016 sammanträtt vid åtta tillfällen.
Styrelsens sammansättning, kompetens samt närvaro var följande:
Namn &
Funktion

Utbildning

Yrkeserfarenhet

Nuvarande sysselsättning

Närvaro
8 möten

Jörgen Ljung
Ordförande

Företagsekonom
Ekonomiedoktor

Universitetslekor,
Pastor

Pensionär

8

Hans Askenteg
Vice Ordförande

Ingenjör

Inköpschef

Pensionär

7

Åke Berglund
2:e Vice Ordf.

Rådgivare

Begravningsrådgivare

Pensionär &
volontär

6

Annika Widerstedt

Musiklärare

Musiklärare

Kyrkomusiker

5

Daniel Råsberg

Pastor

Missionär

Informatör

3

Carina Eriksson

Högskoleutb.
social omv.,
intern utb. McDonalds

Ägare/VD McDonalds.
Tidigare verksamhetschef vård o
omsorg

Ägare/VD McDonalds

6

Magnus Eriksson

Ekonom

Detaljhandel

Pensionär,
Styrelseuppdrag

5

Sixten Widerstedt
Hedersledamot

Skolledare

Folkskollärare,
Rektor

Pensionär

6

Inger-Johanne
Hjalmarson
Suppleant

Lantbruk,
ekonomi, miljö
och utveckling

Datastöd på
Universitet och
Lantbruk

Student

8

Lena BergvinLundquist
Suppleant

Civilingenjör
Datateknik

Chefsjobb
inom försvars-,
säkerhets- samt
apoteksbranschen

Affärsenhetschef

3

En mycket god närvaro och engagemang av styrelseledamöter i styrelsemöten.

Styrelseledamöterna har för sitt arbete, som är ett förtroendeuppdrag, inte erhållit
något arvode eller någon lön.
Ersättningen till den högste befattningshavaren, direktorn, uppgick till 505 504 kr
i lön. Något så kallat fallskärmsavtal eller några avsättningar till pension, utöver
det som kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.
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Den internationella verksamheten
Under 2016 hade föreningen följande betydande internationella samarbetspartners:
• Samaaria Eesti Misjon, Aida 3, 90506 HAAPSALU, ESTLAND
• Velki Association, P.O. Box 117, RIGA LV-1011, LETTLAND
• Mission Pakapieni, Rigas 41, TUKUMS LV-3101, LETTLAND
• Fundatia Inima catre Inima, Str. Teleajen nr 52A, Sector 2, BUCURESTI, RUMÄNIEN
• Social Economy Development Foundation (FDES), 200463 Craiova, Str.
Vasile Alecsandri, no. 162, RUMÄNIEN
• SomebodyCares, Micesti, Judetul Arges, RUMÄNIEN
• Bulgaria Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
• Shoqata Betesda Sheptia i Meshira, Kutia Postare 200, LAC, ALBANIEN
• Church of Word of Life Lac, ALBANIEN
• Evangeliska Frikyrkan / Interact, Örebro, SVERIGE
• Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete, RYSSLAND
Lettland
Under 2016 har en ny verksamhet startats – studiestöd till ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer. Hitintills har 7 ungdomar inkluderats i verksamheten.
Familjestöd, stöd till föräldrastödsgrupper samt stöd till mödrahemmet fortsätter i
oförändrad omfattning.
Biståndet till Lettland uppgick under året till 898 kkr varav 136 kkr var materiellt
bistånd.
Rumänien
Under 2016 har insatserna i Rumänien fortsatt att utvecklas och utökas. Under
året har bland andra följande mottagare inkluderats:

Utbildning – grundskoleelever läxläsning mm		
Utbildning – ekonomiskt stöd till gymnasiestudier
Medlemmar i kooperativ – mindre jordbrukare		
Arbetstillfällen				
		
Hemtjänst för äldre				

160
25
130
20
37

Punktinsatser för syntester och tillgänglighet till synhjälpmedel för ett symboliskt
pris har genomförts i samarbete med organisationen Vision for all. Totalt har 2093
personer fått synundersökning. Målgruppen kommer från socioekonomiskt utsatta
områden och förhållanden.
I det lokalsamhälle som jordbrukskooperativet startats under året har organisationen under några år genomfört en rad insatser och projekt i samarbete med
kommunen och organisationen FDES. Förbättrade förhållanden och en spirande
framtidstro har lett till minskad fattigdomsmigration från kommunen samt till att
en del av de som arbetat tillfälligt eller tiggt för familjens försörjning utomlands
återvänt. Under året har korgflätningsprojektet i Rumänien ombildats till producentkooperativet Micraft lokal projektledning. Produktionen av flätade produkter
har marknadsanpassats.
Föreningens totala bistånd till Rumänien blev 3. 224 kkr, varav 10 kkr i materiell
form.
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Estland
Överskottsvaror från de svenska secondhandbutikerna till ett värde av 595 kkr har
skänkts till organisationen, som arbetar med rehabilitering av missbrukare.
Albanien
Alfabetiseringsprojektet för barn och ungdomar, ofta av romsk etnicitet, har
omorganiserats. Barnen bussas till verksamheten 4 eftermiddagar varje vecka. De
grundläggande rättigheterna att kunna läsa, skriva och räkna är en förutsättning
för en positiv och hållbar utveckling för gruppen på lång sikt.

Stödet till barnhemmet ”Barnens hus” fortsatte under året. Under året har verksamheten förändrats till mindre enheter med familjehem. En familjehemsenhet för
äldre barn har startats i huvudstaden Tirana.
Under hösten invigdes det nya CBR-centret i Lac. Centret erbjuder gruppverksamhet och rehab-utrustning som komplement till den uppsökande verksamheten.
Conny Bergqvist, Sverige, utför volontärt regelbunden konsultation i projektet.
Förberedelser görs för att påbörja liknande verksamheter i Puka och Fush Arres.
Vårt totala bistånd till Albanien uppgick till 969 kkr under verksamhetsåret.
Afghanistan
I samarbete med Evangeliska Frikyrkan deltog föreningen i ett hälso- och utvecklingsprojekt i Afghanistan, till en kostnad av 180 kkr.
Bulgarien
Sedan mitten av 2015 har olika verksamheter och insatser utvecklats tillsammans
med partnerorganisationen. Dessa har bland andra följande mottagare:
Barn och ungdomar – utbildning och sportaktiviteter		
Hemtjänst för äldre				
		
Arbetstillfällen							

83
6
35

Hemtjänsten för äldre startades under maj månad 2016. Av de totalt sex personer som arbetar i projektet har tidigare fyra varit i Sverige och tiggt för sin och
familjens försörjning. De har återförenats med sina familjer och genom att ha en
officiell anställning får de del av de olika sociala skyddsnät som det medför, till
exempel sjukförsäkring och intjänande av pensionsrättigheter.
Vårt totala bistånd till Bulgarien uppgick till 868 kkr under verksamhetsåret.
Ryssland
Under vintern 2015–2016 inkluderades 2 100 barn och deras fängslade föräldrar i
Christmas Angel Tree-projektet genom Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas
stöd till samarbetspartnern. Under vintern 2016-2017 beräknas stödet nå till 2 500
barn och deras fängslade föräldrar.
Projektet har sedan starten för ett tiotal år sedan, visat sig vara mycket effektiv
för upprätthållande och förstärkta band mellan barnen och deras föräldrar vilket
blivit ett starkt skäl för föräldrarna att förändra sina liv och lämna brottslighet och
drogmissbruk.
Vårt totala bistånd till Ryssland uppgick till 195 kkr under verksamhetsåret.

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
org.nr 802002-0187
8(25)

Sverige
Ett stort antal personer har under året haft olika placeringar (arbetsträning, praktik, samhällstjänst och liknande) hos Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta. De
flesta har fortsatt vidare till studier eller andra verksamheter och företag men under året har Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta kunnat erbjuda fem personer,
av de som haft olika placeringar, anställning hos organisationen.
Lobbyverksamheten för barn med föräldrar inom gruppen utsatta EU-medborgare
i Sverige, som saknat kompletta registerutdrag avseende födelsen i Sverige, har
resulterat i förändrade rutiner hos berörda myndigheter. De fall som organisationen lyft som exempel, barn med inkompletta registerutdrag avseende deras
födelse i Sverige, har kunnat lösas. De två familjer från Bulgarien som på grund
av de inkompletta registerutdragen varit tvungna att stanna i Sverige mot sin vilja
har kunnat återvända till hemlandet. Dessutom kommer de förändrade rutinerna
hos berörda svenska myndigheter att leda till att de ytterligare fall som förekommer med barn med inkompletta registerutdrag kan lösas samt att uppkomsten av
liknande fall undviks i framtiden.
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är fortsatt i en stark utvecklingsfas både
i Sverige och i arbetet tillsammans med våra internationella samarbetspartners.
Förnyade samarbetsavtal med partnerorganisationer och organisationsgenomlysning av dessa har genomförts under året.
Totalt bistånd 2016

46%

TOTALT BISTÅND 2016
Ryssland; 2,8%
195

Övrigt 0,1%
;6
Albanien;14%
969
Afghanistan;2,6%
180

Bulgarien;12,5%
868
Rumänien;46,5%
3224
Estland; 8,6%
595
Lettland;12,9%
898

Land
Albanien
Afghanistan
Bulgarien
Estland
Lettland
Rumänien
Ryssland
Övrigt

Kkr
969
180
868
595
898
3224
195
6

Summa

6935

Främjandet av föreningens ändamål och måluppfyllelse
De åtaganden vi har gentemot våra mottagarorganisationer och slutliga mottagare
av biståndsverksamheten har under verksamhetsåret förverkligats. En viktig del
i de samarbetsavtal vi har med våra mottagarorganisationer är att vi tillsammans
utarbetar mätmetoder, för att på ett tydligare sätt kunna utvärdera effekterna av
verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt, både på kort och lång sikt. Den
effektrapport som redovisats till FRII är ett uttryck för detta.
Genom secondhandverksamheten, samt det materiella bistånd vår förening
förmedlat under verksamhetsåret 2016, medverkar föreningen till en klimatförbättring.
Förväntad framtida utveckling
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har under året genomgått en administrativ och medial granskning som gör att kommande verksamhetsutveckling står
på en stabil grund. En solid grundstruktur med tydlig styrning och administration
ger förutsättningar för ett breddat nationellt stöd och omfattande internationella
biståndsinsatser. Insatserna för EU-migranter har medverkat till att ett stort antal
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nya kontakter i Sverige fortsatt vänder sig till vår biståndsorganisation med stora
förväntningar och många frågor.

Insamling: Det totala givandet har under 2016 ökat med 47 %, tack vare två
testamenten och en större företagsgåva. För framtiden bör insamlingen öka från
enskilda givare och företag. Arbetet med ansökningar till andra institutioner och
myndigheter bör intensifieras. Antalet månadsgivare på autogiro har ökat till 321
st (243 st 2015, 113 st 2014).
Insamlingsutveckling 2012 - 2016
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Verksamhetsutveckling: Secondhandverksamheten har ett stort inflöde av
skänkta varor. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt har dock påverkat vår
bemanning negativt. Samt att vi erhållit lägre nivå av bidrag. Vi bör i allt större
grad utveckla projekt och verksamheter som tillför stabilitet i bemanning och
ersättningar.
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Förändring av Eget kapital

Moderföreningen
Belopp vid årets ingång
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

1 661 877
83 099

83 099
-83 099
1 414 162
1 414 162

1 744 976
1 414 162
3 159 138

1 744 976
Bundet
Eget kapital

Fritt
Eget kapital

16 000

1 682 001
1 446 229
3 128 230

16 000

