VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2020

Detta är Sociala Missionen
Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med förankring i Equmeniakyrkan.
Sociala Missionen ska vara en del av Equmeniakyrkans sociala och diakonala arbete i
samverkan med de lokala församlingarna. Sociala Missionens inriktning är att utifrån en
kristen grundsyn stödja människor i utsatta livssituationer.
Etiska dokument som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention
om barnets rättigheter är vägledande för arbetet inom Sociala Missionen. Arbetet skall
präglas av delaktighet och öppenhet.
Sociala Missionens verksamhetsområde är i Stockholms, Gotlands samt delar av Uppsala län.
Medlemmar är ca 40 församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan.
(Ur Sociala Missionens stadgar, reviderade 2017)

Styrelsens mål för Sociala Missionen 2020
Sociala Missionen är mitt i en spännande utveckling där vi inte vet var vi kommer att vara när
2020 är slut. Vi behöver vara öppna för framtiden, vad församlingarna i Equmeniakyrkan
Region Stockholm vill och hur Sociala Missionen ska kunna vara en viktig resurs för det
diakonala arbetet i regionen.
I detta framtidsarbete bygger vi vidare på den utredning Sociala Missionen initierade 2018 i
samråd med Equmeniakyrkans kyrkoledning, Diakoniframtidsutredningen. Vi arbetar
utifrån följande mål för 2020:
1. Utöka samarbetet med församlingarna i Equmeniakyrkan region Stockholm. Konkret
kan det t.ex. handla om att i större utsträckning ha rådgivning till enskilda ute i en
församling, att utveckla rådgivning till personal och volontärer, och att kunna ta emot
personer som pastor/diakon i en församling rekommenderar ska söka stöd och råd
hos Sociala Missionen alternativt lotsa till rätt hjälp.
2. Behålla och utveckla den professionella verksamhet som drivs, genom att ge
personalen goda förutsättningar att bedriva det socialjuridiska stödarbetet.
3. Förstärka nätverksarbetet med församlingar i Equmeniakyrkan tillsammans med våra
samverkansorganisationer Hela Människan i Stockholms län och Ny gemenskap.
4. Bredda basen för finansieringen av verksamheten. Under 2020 ska uppmärksamhet
riktas mot att söka anslag hos fler stiftelser, fonder och enskilda. Verksamheten ska
kunna finansieras utan att tära på Sociala Missionens kapital.
För att förstärka samverkan med församlingarna i regionen, såväl de som är medlemmar som
övriga, är ett nära samarbete med regionen nödvändig. Det kan kräva särskilda resurser i
enlighet med vad Diakoniframtidsutredningen föreslår.
Inför 2021 ska resultatet av det arbete som inletts om strukturer och huvudmannaskap för
Sociala Missionens Råd & stöd kunna implementeras.

Framtidsutredningen
Sociala Missionens styrelse ska i dialog med Equmeniakyrkans församlingar i regionen och
kyrkoledarna ta fram ett förslag till en framtida struktur för Sociala Missionen.
Utgångspunkter är Diakoniframtidsutredningen och de rekommendationer den utredningens
styrgrupp lämnat. Målsättningen är att detta arbete ska vara klart under mars 2020 för att
kunna presenteras på årsmötet i april 2020. Styrelsen avser då att visa på några alternativa
möjligheter, och redovisa för- och nackdelar med dessa, för att ge ombuden goda möjligheter
att värdera alternativen och fatta väl grundade beslut. De beslut som församlingarnas ombud
tar vid årsmötet blir sedan avgörande för det fortsatta arbetet.

Styrelsen har beslutat att inriktningen i dagsläget ska vara oförändrad verksamhet för 2020.
Denna verksamhetsplan utgår från det beslutet och redovisar dagens verksamhet, de mål
som satts upp för 2020 och en budget i balans.

Generell sammanfattning av Sociala Missionens arbete
Rådgivningsverksamheten
Råd & Stöd erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och psykosocialt stöd i individuella
ärenden inom tre olika områden; flykting, social och äldre. Vi ger råd i det enskilda ärendet
och stöd till den utsatta för att hitta kraft att klara den svåra livssituationen. Barnfamiljer
som splittrats av krig eller konflikt och barnfamiljer i Stockholm som lever i bostadslöshet är
två av våra prioriterade målgrupper. Till vår verksamhet vänder sig även församlingar och
yrkesverksamma för rådgivning.
Vi arbetar för och med människor i utsatthet för att deras grundläggande rättigheter ska
tillgodoses. Vi erbjuder en unik kombination av juridiskt och psykosocialt stöd som vi ser är
mycket efterfrågat och värdefullt för de som söker vårt stöd.
-

Flyktingområdet
De senaste årens förändringar inom flyktingområdet har slagit hårt mot de som
söker skydd i Sverige. Stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd och stora krav
på försörjningsförmåga skapar förödande humanitära konsekvenser för såväl
asylsökande som de som fått uppehållstillstånd men som till följd av krig har
splittrats från sin familj. Vi ser särskilt att det finns stora behov av insatser för
splittrade barnfamiljer. Vi möter ofta barn och föräldrar som har tvingats leva
åtskilda i flera år och vars framtid är oviss.
Sociala Missionen erbjuder enskilda och församlingar rådgivning i flyktingfrågor,
i synnerhet frågor kring asyl och familjeåterförening där barnfamiljer separerats
på grund av krig eller konflikt. Sociala Missionen ger stöd, råd om lag och praxis
och går i många fall in som ombud för att hjälpa till att överklaga beslut. Sedan
2019 kan Sociala Missionens flyktinghandläggare förordnas som offentligt biträde
i asylärenden. Många frågor inom flyktingområdet kommer via medlemsförsamlingar som har kontakt med asylsökande och nyanlända. Genom det
fördjupade samarbetet med ett antal församlingar (TIA-projektet) har vi kunnat
vara mer tillgängliga för församlingarna med vår rådgivningskompetens och nått
ut till fler med våra stödinsatser. Vi vill fortsatt prioritera samarbete och att
tillgängliggöra verksamheten för församlingarna år 2020. Därtill fortsätter arbetet
med att öka den ekonomiska hållbarheten för migrationsarbetet i stort.
Tillsammans med ett antal andra organisationer har Sociala Missionen ansökt om
EU-medel för rådgivning till nyanlända.

-

Sociala området
På det sociala området ser vi ser hur det sociala skyddsnätet blir mer grovmaskigt
och att fler faller igenom. Framför allt uppmärksammas vi att antalet bostadslösa
barnfamiljer fortsätter att öka och hur barnen drabbas av att växa upp utan ett
tryggt hem.
Råd & Stöds sociala rådgivning vänder sig främst till nyanlända barnfamiljer, i
första hand boende i Stockholms stad, som har svårigheter kring ekonomi och
bostad. I vårt arbete ser vi dagligen hur bostadslösheten drabbar många barn i
Stockholm. Dessa barn är särskilt utsatta och avsaknaden av ett tryggt, långvarigt
boende att kalla ”hemma” drabbar dem hårt. Barn och föräldrar vittnar till oss om

en kringflackande och orolig tillvaro på olika tillfälliga boenden som får allvarliga
konsekvenser för barns möjligheter att gå i skolan, ha kompisar och känna
trygghet. Vi erbjuder råd och stöd i frågor kring boende, försörjning och
samhällsetablering genom att informera om regler, vara ett stöd vid
myndighetskontakter och att vid behov representera familjer gentemot
socialtjänst och andra myndigheter.
-

Äldreområdet
Råd & Stöds äldrerådgivning vänder sig till personer över 65 år med
flyktingbakgrund/invandrarbakgrund, i första hand boende i Stockholms stad.
Det gemensamma för äldre som kontaktar oss är svag ekonomi, svag fysik och
psykisk hälsa, låga kunskaper i det svenska språket samt ett dåligt eller icke
existerande nätverk i det svenska samhället. Vi erbjuder råd och stöd i frågor
kring försörjning/pensionsfrågor, boende, vård och omsorg.

Projekt
Sociala Missionen bedriver ett antal projekt som på olika sätt syftar till att stärka
samarbetet med församlingarna, stärka insatserna till våra olika målgrupper och skapa
hållbar finansiering för Sociala Missionens verksamhet. Projekten har medfört att det för
första gången på många år finns direkta och konkreta samarbeten mellan Sociala
Missionens rådgivningsverksamhet och församlingarna.
-

Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA)
Sedan hösten 2017 har Sociala Missionen, tillsammans med totalt sju
församlingar, beviljats medel från Länsstyrelsen för att utveckla en ny form av
gruppverksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Projektet innebär en
konkret sammanlänkning mellan Sociala Missionens flyktingverksamhet och
församlingarnas verksamheter riktade mot asylsökande och nyanlända.
TIA-projektet fortsätter under 2020 tillsammans med totalt sex församlingar.

-

Utveckla samarbete med Ny Gemenskap och Hela Människan


Att höra till (samordnade insatser för äldre i utsatthet)
Med detta samarbetsprojekt vill vi både samordna och vidareutveckla
befintliga lokala samarbeten och få möjlighet att starta upp nya
samarbeten i flera stadsdelar. Utgångspunkten för projektet är de öppna
mötesplatser för äldre som redan drivs av Sociala Missionens
medlemsförsamlingar, Ny Gemenskap, Immanuelskyrkan och Hela
Människan inom Stockholms stad, där äldre får möjlighet att ingå i en
gemenskap och delta i olika öppna verksamheter. Vi vill stärka och
utveckla dessa mötesplatser genom att kunna erbjuda olika
gruppaktiviteter, temakvällar, hälsofrämjande aktiviteter, evenemang,
lotsning/länkning till lokala offentliga och ideella aktörer samt rådgivning
och psykosocialt stöd. Genom projektet vill vi bygga upp lokala nätverk
och en metod för lokal samordning av insatser för äldre mellan både ideell
och offentlig sektor, som sedan kan användas för att starta upp nya
mötesplatser och samarbeten inom ramen för våra befintliga nätverk.
Genom ett närmare samarbete kan vi tillvarata och komplettera våra olika
verksamheters kompetenser och resurser, för att möjliggöra ökad hälsa,
stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta
livssituationer.

o

Nya Rum
Flera hundra bostadslösa ungdomar som flytt till Sverige och nu fått
tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen. Föreningen Ny
Gemenskap har av Stockholms stad fått projektmedel för att tillsammans
med andra aktörer göra en kraftinsats för dessa ungdomar och hitta
lösningar på situationen. Projektet heter Nya Rum Stockholm och är ett
samarbete med Equmeniakyrkan, Röda Korset, NBV, Hela Människan
Stockholms län, Svenska kyrkan och Sociala Missionen.

o

Trygga Rum
Sociala Missionen är med i projektet Trygga Rum – tillsammans för
bostadslösa barnfamiljer i Stockholm tillsammans med Hela Människan
(huvudman) och Ny Gemenskap. Stockholms stad har beviljat
tidsbegränsat bidrag för projektet för perioden juli 2019-juni 2021.
Trygga Rum är en öppen mötesplats i tre församlingar (Tensta,
Skärholmen och Vällingby) för familjer som lever i bostadslöshet eller i
tillfälliga eller andra osäkra boendeformer.

Ekonomi
Sedan år 2016 har det funnits ett mål att Sociala Missionen ska ha en ekonomi i balans senast
år 2020.
De senaste åren har Sociala Missionen ekonomiska situation förbättrats avsevärt. Lokalhyran
har reducerats kraftigt och Sociala Missionens olika verksamheter har fått förstärkt extern
finansiering. Särskilt noteras att Sociala Missionen för första gången på mycket lång tid,
genom TIA-projekten, fått extern finansiering för delar av flyktingverksamheten.
Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2020 är en budget i balans.

Verksamhetsplan 2020
Samtidigt som Sociala Missionen står mitt i ett utvecklingsarbete som fortsätter under år
2020 är fokus för det kommande verksamhetsåret att fortsätta vår löpande verksamhet och
ge kvalificerad rådgivning och stöd inom våra olika områden. Vi fortsätter att utveckla och
fördjupa samarbetet med församlingar och därigenom nå fler i vår målgrupp. Med
utgångspunkt i den individuella rådgivningen får Sociala Missionen tillgång till unika
berättelser om hur lagstiftningen påverkar den enskilde och om hur samhället på olika sätt
brister. Under 2020 avser vi synliggöra dessa vittnesmål mer, både för våra egna medlemmar
och externt. Därtill är det fortsatt prioriterat att hitta hållbara finansieringsmöjligheter med
målet att balansera budget.
Mål 1 – Rådgivningsverksamheten 2020
Vi ska fortsätta vår rådgivningsverksamhet inom flykting-, social- och äldreområdet och
fortsätta vara den viktiga rösten för de utsatta människor som vi har upparbetat under
många år.
Sociala Missionen arbetar för att människor i utsatta livssituationer ska få tillgång till
kunskap och stöd för att tillvarata sina rättigheter i flyktingfrågor, sociala frågor och
äldrefrågor. Detta gör vi genom vår rättighetsbaserade, kostnadsfria rådgivning till enskilda
och församlingar. Behoven bland våra målgrupper ökar.

Rådgivning inom flykting-, social- och äldreområden
●
●
●
●

Att fortsätta erbjuda kostnadsfri rådgivning till enskilda individer och församlingar
inom våra tre rådgivningsområden; flykting-, social- och äldreområdet.
Att bistå med minst 900 råd- och stödinsatser till enskilda och församlingar inom
flyktingområdet, det sociala området och äldreområdet.
Ökat antal förordnanden som offentligt biträde i asylärenden
Att, utöver rådgivning, även erbjuda psykosocialt stöd inom alla våra områden då vi
ser att behoven för detta ökar

Söka extern finansiering
●

Att söka extern finansiering för alla våra tre områden inom rådgivningsverksamheten;
flykting, social och äldre

Mål 2 – Gruppverksamhet för stärkta nätverk, egenmakt och delaktighet


Att i samarbete med församlingar som deltar i TIA-projektet även fortsättningsvis
bedriva gruppverksamhet för asylsökande och nyanlända som når ca 800 deltagare.



Att i samarbete med Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och
Immanuelskyrkan även fortsättningsvis erbjuda gruppverksamhet för äldre i utsatthet
som når ca 500 deltagare.



Att i samarbete med Hela Människan Stockholms län och Ny Gemenskap bedriva
projektet Trygga Rum - tillsammans för bostadslösa barnfamiljer i Stockholm

Mål 3 – Kommunikation och påverkan
Sociala Missionen arbetar för att tydliggöra kunskap om villkoren för vår målgrupp, i syfte att
verka för ökad förståelse, sammanhållning och stärkta rättigheter.


Öka synliggörandet av Sociala Missionens verksamhet och om våra fokusfrågor
genom påverkans- och informationsinsatser. Påtala brister i samhället som försvårar
för de personer vi möter.



Att fyra gånger per år distribuera nyhetsbrev om verksamhetens pågående arbete och
riktning framåt till församlingsföreståndare, församlingsordföranden och Sociala
Missionens ombud. Informationen ska också publiceras på hemsidan.

Mål 4 – En ekonomi i balans
Att fortsätta arbetet med att se över befintliga kostnader, stärka den externa finansieringen
av verksamheten samt att vårda och utveckla pågående samarbeten med församlingar och
näraliggande organisationer.

BUDGET I SAMMANDRAG 2020
Sociala Missionen

Resultat

Samtliga verksamheter & projekt
Intäkter
-

Medlemsavgifter m.m.
Gåvor (enskilda och församlingar)
Verksamhetsbidrag Stockholms stad
Bidrag fonder och stiftelser
Projektbidrag Länsstyrelsen (TIA)
Projektbidrag Stockholms stad
AMIF, Trygga rum
Övrigt

3 620 000
173
95
1 586
1 055
80
80
485
66

000
000
000
000
000
000
000
000
- 4 881 000

Kostnader
-

Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Personal

-16
-483
- 453
-3 929

000
000
000
000

- 1 261 000

Kapital
Intäkter
-

Realisationsresultat

1 600 000

Kostnader
-

Förvaltningskostnader

-260 000
1 340 000

Summa Sociala Missionen (Total)

79 000

