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Detta är Sociala Missionen
Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med förankring i Equmeniakyrkan och en
del av kyrkans sociala och diakonala arbete i samverkan med de lokala församlingarna. Sociala
Missionens inriktning är att utifrån en kristen grundsyn stödja människor i utsatta
livssituationer. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention av
barnets rättigheter är vägledande för arbetet inom Sociala Missionen. Arbetet ska präglas av
delaktighet och öppenhet. Sociala Missionens verksamhetsområde är detsamma som
Equmeniakyrkan region Stockholm och Equmenia region Stockholm. Alla församlingar och
föreningar i området inbjuds att bli medlemmar. I dagsläget är ett 40-tal församlingar
medlemmar i Sociala Missionen.
MÅL FÖR SOCIALA MISSIONEN 2022
1. Utveckla organisationens församlingstödjande roll
- i samarbete med regionen förstärka dialogen om diakonalt arbete med
församlingarna/föreningarna i Equmeniakyrkan region Stockholm

2. Stärka och tydliggöra organisationens identitet
- genom ett arbete i personalgrupp och styrelse lyfta organisationens unika bidrag av social
och diakonal verksamhet

3. Utveckla den professionella rådgivningen
- med stärkt långsiktig finansiering, kunnig personal och goda förutsättningar för arbetet med
rådgivning till enskilda och församlingar.

4. Förstärka påverkansarbetet och organisationens kommunikation
- genom ett rättighetsfokus kommunicera våra berättelser och delta i samhällsdebatten

5. Utveckla projektsamverkan inom barn och familj, flyktingfrågor och äldrefrågor
- genom samarbete med församlingar, föreningar och samarbetsorganisationer som Ny
Gemenskap, Hela Människan, Betaniastiftelsen och Bilda.

VERKSAMHETSPLAN MED AKTIVITETER FÖR 2022

Mål 1: Utveckla organisationens församlingstödjande roll
- i samarbete med regionen förstärka dialogen om diakonalt arbete med
församlingarna/föreningarna i Equmeniakyrkan region Stockholm
Aktiviteter:
-

Besöka såväl nuvarande som nya församlingar/föreningar under året
Utveckla rådgivning och stöd till enskilda och till medarbetare i församlingsmiljön
Ta ansvar för ett diakonalt digitalt nätverk för medarbetare och ideella för
erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling
Fortsätta att fördjupa relationen med Equmeniakyrkan/Equmenias regionsanställda
för ökad förståelse av våra olika roller och möjligheter till samverkan
Vara projektägare och samordnare för satsningar av diakonalt arbete, tex TIA arbetet
Vara en aktiv del i projektet Hela Hallunda med Equmeniakyrkan i Hallunda, Equmenia
och Botkyrka kommun.
Fortsätta satsningen för äldre med gruppverksamhet och utbildning för ledare i
Livsnära samtal i församlingarna.

Mål 2: Stärka och tydliggöra organisationens identitet
- genom ett arbete i personalgrupp och styrelse lyfta organisationens unika bidrag av social
och diakonal verksamhet
Aktiviteter:
-

Vara en personalgrupp som lär av varandra och kan vara ”back-up” till varandra.
Identitetsarbete genom att lära av historien och vår tids samhällsutmaningar i
studiebesök och utbildning
möta andra personalgrupper i våra samarbetsorganisationer och församlingar
arbeta med frågan om organisationens identitet i styrelsen

Mål 3: Utveckla den professionella rådgivningen
- med stärkt långsiktig finansiering, kunnig personal och goda förutsättningar för arbetet med
rådgivning till enskilda och församlingar
Aktiviteter:
-

säkerställ god professionalitet genom att erbjuda kompetensutveckling och
metodutveckling

-

arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare men god personalpolitik
skapa förutsättningar för att utöka personalgruppen med 1–2 anställda
planlägg ansökningsarbetet till offentlig sektor, myndigheter och fonder
utveckla arbetsformer för effektmätning av vår rådgivningsverksamhet
informera om vår rådgivningsverksamhet till berörda förvaltningar i Stockholm stad

Mål 4: Förstärka påverkansarbetet och organisationens kommunikation
- genom ett rättighetsfokus kommunicera våra berättelser och delta i samhällsdebatten
Aktiviteter:
- omvärldsbevaka ”våra frågor” för att kunna agera snabbt i påverkanssyfte
- stärka vår medverkan i nätverk som finns för gemensamt opinions- och
påverkansarbete inom social/diakonal sektor
- projektera för att ge ut en skrift med berättelser inom våra områden under 2022
- Projektera en ny hemsida under våren 2022 samt öka aktiviteten i sociala medier
- Fördela ansvar i personalgruppen för informatörsuppgifter alternativt anställa en
kommunikatör

Mål 5: Utveckla projektsamverkan inom barn och familj, flyktingfrågor och äldrefrågor
- genom samarbete med församlingar, föreningar och samarbetsorganisationer som Ny
Gemenskap, Hela Människan, Betaniastiftelsen och Bilda.
Aktiviteter:
-

Följa upp befintliga projekt med bra utvärderingar och analyser
Lära känna de andra organisationerna bättre och bygga förtroendefulla relationer
Arbeta fram nya gemensamma projektidéer och ansökningar
Genomföra projekt tillsammans med tydliga ansvarsfördelningar och roller

En kort beskrivning av verksamheten och dess samhällsutmaningar

Rådgivningsverksamheten
Sociala Missionen står mitt i ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med
församlingarna i Equmeniakyrkan region Stockholm. Sociala Missionen arbetar för att
människor i utsatta livssituationer ska få tillgång till kunskap och stöd för att kunna tillvarata
sina rättigheter i flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Detta gör vi genom vår
rättighetsbaserade rådgivning till enskilda och till församlingar. Vi erbjuder en unik
kombination av juridiskt och psykosocialt stöd som vi ser är mycket efterfrågat och värdefullt
för de som söker stöd. Detta gör vi genom en kostnadsfri, öppen mottagning varje vardag mitt
på Södermalm i Stockholm. Genom våra projekt och i samverkan med församlingar sker
också rådgivningen på plats i församlingsmiljön eller per telefon.

Målgrupper

Barn och familjer
Barnfamiljer som splittrats av krig och konflikter och barnfamiljer i Stockholm som lever i
bostadslöshet är två av våra prioriterade målgrupper. Vi ser hur det sociala skyddsnätet inte
fungerar och att allt fler faller igenom. Vi ser också att pandemin har drabbat många
barnfamiljer hårt och där kvinnor har utsatts för ett ökat våld under pandemin.
Vi uppmärksammar att antalet bostadslösa barnfamiljer fortsätter att öka och hur de barn som
växer upp i bostadslöshet påverkas negativt av att växa upp utan ett tryggt bostad. En av
sociala rådgivningens främsta målgrupper är just nyanlända barnfamiljer som har svårigheter
kring ekonomi och bostad. Barn och föräldrar vittnar om ett kringflackande och orolig tillvaro
på olika boenden som får allvarliga konsekvenser för barns möjligheter att gå i skolan, ha
kompisar och känna trygghet.

Äldre
Allt fler äldre upplever ensamhet vilket kan få konsekvenser som känslor av utanförskap,
bristande motivation och livsvilja. Påtvingad ensamhet har tydligt uppmärksammats under
Covid-19 pandemin och effekterna av den ensamheten finns kvar även efter pandemin.
Sociala Missionen har under tre år bedrivit projektet Att höra till tillsammans med några
församlingar, Hela Människan och Ny gemenskap. Projektet har inneburit öppna
verksamheter för äldre, utbildning för medarbetare och start av livsnära samtal –
livsberättargrupper i församlingarna. Arbetet med och för äldre kommer att fortsätta att
utvecklas i Sociala Missionen tillsammans med församlingarna även efter att projektet Att
höra till avslutas.

Sociala Missionens äldrerådgivning i vår öppna mottagning vänder sig främst till personer
över 65 år med flyktingbakgrund/invandrarbakgrund, i första hand boende i Stockholms stad.
Det gemensamma för dessa äldre som kontaktar oss är svag ekonomi, svag fysisk och psykisk
hälsa, låga kunskaper i det svenska språket samt ett svagt eller icke existerande nätverk i det
svenska samhället. Vi erbjuder stöd och rådgivning i frågor om försörjning/pensionsfrågor,
boende, vård och omsorg.

Flyktingar
De senaste årens förändringar inom flyktingområdet med ny lagstiftning har slagit hårt mot de
som söker skydd i Sverige. Stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd och stora krav på
försörjningsförmåga har lett till allvarliga konsekvenser för såväl asylsökande som de som fått
uppehållstillstånd men som till följd av krig har splittrats från sin familj. Vi uppmärksammar
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 har Sociala Missionens
flyktinghandläggare förordnas som offentligt biträde i asylärenden. Många frågor inom
flyktingområdet kommer via medlemsförsamlingar som har kontakt med asylsökande och
nyanlända.

Projekt
Sociala Missionen har ett antal pågående projekt och några nya satsningar inför 2022. Genom
medel från Länsstyrelsen har Sociala Missionen under flera år drivit projektet ”Tillsammans
för asylsökandes egenmakt och delaktighet” som involverar fyra-fem församlingar som
arbetar med öppna mötesplatser som t ex. språkcaféer för nyanlända. Sociala Missionens
bidrag utöver projektsamordning har varit samhällsinformation och juridisk rådgivning på
plats i församlingsmiljön. Projektet kommer att fortsätta under 2022.

Trygga Rum är ett projektsamarbete med Hela Människan som projektägare där barnfamiljer
som riskerar bostadslöshet kan få komma till en trygg miljö för samtal, gemenskap och
aktiviteter. Sociala Missionens bidrag har varit att bistå med juridisk rådgivning. Trygga Rum
kommer att fortsätta i någon form under 2022.

Nya Rum är ett projektsamarbete med flera organisationer där Ny Gemenskap är projektägare
och Sociala Missionen haft en roll som referenspart. Projektet syftar till att finna fler
möjligheter för ensamkommande gymnasieelever att hitta ett boende.

Projektet Att höra till för äldre personer som lever i en utsatt livssituation på grund av
isolering, utanförskap, psykisk och fysisk ohälsa avslutas efter tre år, men viss verksamhet
kommer att drivas vidare. Gruppverksamhet Livsnära samtal med utbildning av ledare och
samordning av grupper i församlingar i region Stockholm kommer att fortsätta under 2022.

Nytt för 2022 är ett projekt under namnet Hela Hallunda där visionen är ett samhälle där barn
får förutsättningar att växa upp till trygga individer. I pionjärprojektet erbjuds scouting till
barn och olika slags stöd till deras föräldrar. I projektet samverkar Equmeniakyrkan i
Hallunda, Equmenia, Botkyrka kommun och Sociala Missionen. Sociala Missionens roll blir
att fånga upp behov och erbjuda stöd och rådgivning till familjer.

BUDGET I SAMMANDRAG 2022
Sociala Missionen

Resultat

Samtliga verksamheter & projekt
Intäkter
-

Anslag huvudmän
Gåvor, enskilda och församlingar
Verksamhetsbidrag, Stockholms stad
Bidrag, fonder och stiftelser
Projekt, Länsstyrelsen (TIA)
Projekt, 2022
Arvoden, biträde
Övriga intäkter, arv, myndighet

4 271 000
200
107
1 703
740
296
320
100
805

000
000
000
000
000
000
000
000
- 6 785 000

Kostnader
-

Verksamhet/projektkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Personal

-183
-525
- 442
-5 635

000
000
000
000

- 2 514 000

Rörelseresultat
Kapital
Intäkter
-

Realisationsresultat

2 574 000

Kostnader
-

Förvaltningskostnader

-415 000
2 159 000

Beräknat Resultat Sociala Missionen

-355 000

