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Detta är Sociala Missionen 

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med förankring i Equmeniakyrkan. Sociala 
Missionen är 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. 

Mål för Sociala Missionen 2021  

Sociala Missionen är mitt i en spännande utveckling, med öppenhet 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. Utgångspunkten är de beslut som årsmötet tog 
den 27 augusti. Vi arbetar utifrån följande mål för 2021: 

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. Fördjupa relationen med Equmeniakyrkan region Stockholm och Equmenia Stockholm för 
att gemensamt stärka det diakonala arbetet i regionen. 

3. Behålla och utveckla den professionella verksamhet som drivs, genom att ge personalen goda 
förutsättningar att bedriva det socialjuridiska stödarbetet.  

4. Förstärka nätverksarbetet med församlingar i Equmeniakyrkan tillsammans med våra 
samverkansorganisationer Hela Människan i Stockholms län och Ny gemenskap.  

5. Bredda basen för finansieringen av verksamheten. Under 2021 ska uppmärksamhet riktas 
mot att söka anslag hos fler stiftelser, fonder och enskilda. Verksamheten ska kunna 
finansieras utan att tära på Sociala Missionens kapital. 

Arbetet med att förstärka samverkan med församlingarna i regionen, såväl de som är medlemmar 
som de som ännu inte är det, kan kräva särskilda resurser i enlighet med vad årsmötet beslutat. 
Arbetet ska bedrivas gemensamt med Equmeniakyrkan region Stockholm. 

Under 2021 ska Sociala Missionen delta med utbildningsmoment i yrkesutbildningen på Bromma 
folkhögskola. 

Verksamhetsplan 

Sociala Missionen står mitt i ett utvecklingsarbete tillsammans med församlingarna i region 
Stockholm. Vi ska fortsätta vår löpande verksamhet och ge kvalificerad rådgivning och stöd inom 
våra olika områden till enskilda och till församlingar. För att förverkliga våra mål planerar vi för 
nyrekrytering av ytterligare en handläggare på sociala området och ny verksamhetschef för 
organisationen. 

Med utgångspunkt i den individuella rådgivningen får Sociala Missionen tillgång till unika 
berättelser om hur samhället på olika sätt brister och hur detta påverkar den enskilde. Under 2021 
avser vi synliggöra dessa vittnesmål mer, både internt för våra egna medlemmar och externt i 
påverkanssyfte. Därtill är det fortsatt prioriterat att hitta hållbara finansierings-möjligheter med 
målet att balansera budget. 



Rådgivningsverksamheten 2021 

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. Sociala Missionen ska kunna vara en viktig röstbärare.  

Barn och familjer 

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, och en resurs för församlingarna. 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 ser hur det sociala skyddsnätet blir mer grovmaskigt och att fler faller igenom. Vi kan 
se hur pandemin har drabbat många människor hårt; barnfamiljer, kvinnor utsatta för våld, äldre i 
ensamhet och personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.  

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 hem.  En av sociala 
rådgivningens främsta målgrupper är just nyanlända barnfamiljer som har svårigheter kring 
ekonomi och bostad. Barnen i dessa familjer är särskilt utsatta och avsaknaden av ett tryggt, 
långvarigt boende drabbar dem hårt. Barn och föräldrar vittnar 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 arbetar för ökad egenmakt och 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 gå in som ombud gentemot socialtjänst och andra myndigheter. 

Äldre 

Sociala Missionens 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 fysisk 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.  

Sociala Missionen har bedrivit projektet Att höra till tillsammans med några församlingar, Hela 
Människan och Ny Gemenskap. Under de första månaderna 2021 kommer vi avsluta vårt projekt 
och skicka in en utvärdering till Stockholms stad. Ett arbete för 2021 är att ta tillvara erfarenheterna 
från detta arbete så att de kan leva vidare. 

Arbetet med och för äldre personer ska utvecklas under 2021. Allt fler äldre människor upplever 
ensamhet vilket kan få konsekvenser som känslor av utanförskap, bristande motivation och livsvilja. 
Påtvingad ensamhet har tydligt uppmärksammats, inte minst under Coronatid. Forskning visar att 
dessa konsekvenser kan vara bakomliggande orsaker till depression vilket leder till personligt 
lidande och stora samhällskostnader.  

Vi ska därför erbjuda ledarledda samtal i tio grupper med sex – åtta deltagare i varje grupp. Sociala 
Missionen vill tillsammans med organisationens huvudmän, Equmeniaförsamlingarna i Stor-
Stockholmsområdet och dess nätverk och studieförbundet Bilda inbjuda till mötesplatser för äldre i 
form av gruppaktiviteter med kostnadsfria, ledarledda samtalsgrupper, ”Livsnära samtal”. 

Flykting 

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 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 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, och antalet förordnanden har ökat under 2020. 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 2021. Därtill fortsätter arbetet med att öka den ekonomiska hållbarheten för 
migrationsarbetet i stort. I samarbete med församlingar som deltar i TIA-projektet ska vi även 
fortsättningsvis bedriva gruppverksamhet för asylsökande och nyanlända som når ca 700 deltagare. 

Utveckla samarbetet med Ny Gemenskap och Hela Människan 

Nya Rum  

Målgruppen är de flera hundra bostadslösa ungdomar som flytt till Sverige och nu har 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. Projektet förväntas fortsätta under 2021  

Trygga Rum 

Projektet Trygga Rum – tillsammans för bostadslösa barnfamiljer i Stockholm drivs tillsammans 
med Hela Människan (huvudman) och Ny Gemenskap. Hela Människan har sökt nya medel från 
Stockholms stad för 2021. Trygga Rum är en öppen mötesplats för familjer som lever i bostadslöshet 
eller i tillfälliga eller andra osäkra boendeformer och medel söks för arbete i två församlingar (Farsta 
och Skärholmen). Inom projektet Trygga Rum erbjuds, vid behov, råd och stöd av socionom/jurist 
från Sociala Missionen. 

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.  

 Ta vår del av kyrkans ansvar som röstbärare för människor som lever i en utsatt situation. 
 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. 
 

 Utveckla hemsidan 

En ekonomi i balans 

Sociala Missionen ska 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. Det är nödvändigt att söka extern finansiering för 
alla de områden Sociala Missionen arbetar med.  



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 2021 är en budget i balans. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG 2021 

Sociala Missionen   Resultat 

   
 

 

Samtliga verksamheter & projekt    
Intäkter 

 
- Medlemsavgifter m.m.    
- Gåvor, enskilda och församlingar    
- Verksamhetsbidrag, Stockholms stad  
- Bidrag, fonder och stiftelser 
- Projekt, Länsstyrelsen (TIA) 
- Projekt, 2021  
- Arvoden, biträde 
- Övriga ersättningar myndighet 
 

 
 

187 000 
82 000 

1 596 000 
1 511 000 

218 000 
733 000 
170 000 
30 000 

4 527 000  

Kostnader 
 

- Verksamhet/projektkostnader   
- Lokalkostnader     
- Övriga externa kostnader 
- Personal 
 

 
 

-649 000 
-493 000 
- 431 000 

-4 824 000 
 
 

- 6 397 000  

Rörelseresultat   - 1 870 000 

 
Kapital 

   

Intäkter   
- Realisationsresultat     

  
2 174 000 

 

Kostnader 
-  Förvaltningskostnader  

  
-346 000 

 

   1 828 000 

 
 
Beräknat Resultat Sociala Missionen 

   
-42 000 

 


