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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 Stockholm. Alla församlingar och 
föreningar i området inbjuds att bli medlemmar. I dagsläget är ett 40-tal församlingar 
medlemmar i Sociala Missionen. 

 

VERKSAMHETSPLAN 2023 

 

MÅL FÖR SOCIALA MISSIONEN  

1. Fortsätta att utveckla ett tydligt diakonalt församlingsstöd 

 - i samverkan och dialog med församlingarna i Equmeniakyrkan region Stockholm 

 

2. Utöka och stärka den professionella rådgivningen  

- genom tillvaratagande och utvecklande av kompetens och förändrat arbetssätt till mer 

utåtriktad verksamhet 

 

3. Arbeta strategiskt med kommunikation och påverkansarbete 

- genom ett rättighetsfokus synliggöra våra målgrupper och deras berättelser 

 

4. Utveckla sociala/diakonala pionjärprojekt i Stockholmsregionen 

- i lyhördhet till vår tids samhällsutmaningar, församlingars och föreningars möjligheter samt 

i dialog och samarbete med närliggande organisationer 

 



  
 

  
 

 

AKTIVITETER FÖR 2023 

Mål 1: Fortsätta att utveckla ett tydligt diakonalt församlingsstöd 

- i samverkan och dialog med församlingarna i Equmeniakyrkan region Stockholm 

Aktiviteter: 

- Söka kontakt och möten med de medlemmar vi idag inte har kontakt med och 
paketera erbjudanden till alla medlemsförsamlingar i olika teman och för olika 
målgrupper 

- Fortsätta att driva Diakonalt forum - ett digitalt diakonalt nätverk för medarbetare 
och ideella för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling i region Stockholm 

- Ansvara tillsammans med Equmeniakyrkan region Stockholm för regelbundna möten 
med anställda diakoner i regionen 

- Vara projektägare och samordnare för församlingssatsningar av diakonalt arbete som 
till exempel Tillsammans Hallunda och TIA arbetet 

- Fortsätta satsningen på äldreverksamhet i samma anda som projektet Att höra till  
med bland annat gruppverksamheten Livsnära samtal 

- Stärka relationen med Equmeniakyrkan/Equmenias regionsanställda genom 
regelbundna möten och gemensam planering 

- Under året följa utvecklingen och sprida erfarenheter av hjälpverksamhet för att 
minska fattigdom och social utsatthet i samhället 

 

Mål 2: Utöka och stärka den professionella rådgivningen 

- genom tillvaratagande och utvecklande av kompetens och förändrat arbetssätt till mer 

utåtriktad verksamhet 

Aktiviteter: 

- Metodutveckling genom gemensam och individuell kompetensutveckling för att 
stärka kvalitén och likvärdigheten i arbetet  

- Göra personalsatsningar för att minska sårbarhet och öka den samlade kompetensen  
- Fortsätta utveckla ett utåtriktat arbetssätt i församlingsmiljöer, medborgarkontor och 

närliggande organisationers mötesplatser 
- Säkerställa en kvalitativ stöd- och rådgivningsverksamhet genom nya former för 

effektmätning 
- Gemensamma aktiviteter för att stärka en positiv arbetsmiljö och vara en attraktiv 

arbetsgivare 

 

 



  
 

  
 

Mål 3: Arbeta strategiskt med kommunikation och påverkansarbete  

- genom ett rättighetsfokus synliggöra våra målgrupper och deras berättelser 

Aktiviteter: 

- Färdigställa en funktionell hemsida för att bättre nå ut till stödsökande, församlingar, 
bidragsgivare och andra partners 

- Vara kommunikativ i sociala medier med fokus på det konkreta arbetet och dess 
effekter samt att i sociala medier även lyfta närliggande diakonala 
församlingsverksamheter 

- stärka vår medverkan i nätverk för opinions- och påverkansarbete inom 
social/diakonal sektor 

- Omvärldsbevaka våra frågor och erbjuda församlingar att sluta upp bakom 
påverkansinsatser i samhällsaktuella ämnen kopplade till våra frågor 

- Arrangera något/några seminarier utifrån våra aktuella rapporter samt planera för att 
delta vid Järvaveckan och Almedalen 2023 

 

Mål 4: Utveckla sociala/diakonala pionjärprojekt i Stockholmsregionen 

- i lyhördhet till vår tids samhällsutmaningar, församlingars och föreningars möjligheter samt 
i dialog och samarbete med närliggande organisationer 

 Aktiviteter: 

- Följa upp befintliga, välfungerande projekt för att dra lärdomar till nya satsningar 
- Bygga förtroendefulla relationer och arenor för idéutbyte med närliggande 

organisationer 
- Påbörja ett idéutbyte med Equmeniakyrkan med fokus på barn och familj i utsatthet  
- Planera en konferens om diakoni i samverkan med bland andra Bromma 

folkhögskola, Enskilda Högskolan Stockholm, Equmeniakyrkan och Equmenia  
- Fortsätta utveckla samarbetet med Björkögården för ny verksamhet för våra 

målgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

Preliminär verksamhetsplan för de närmaste åren 

 stärka Sociala Missionens ekonomi för att minska sårbarhet och för att kunna bredda 
kompetensen till att ännu bättre kunna tillgodose församlingarnas behov av 
rådgivning, utbildning och nätverksbyggande, 

 

 utveckla det församlingsstödjande arbetet genom samarbete med Equmeniakyrkan 
region Stockholm och församlingarna i regionen för socialt och diakonalt 
ansvarstagande, 

 

 bygga upp ett samarbete med Equmenia region Stockholm och dela erfarenheter av 
socialt och diakonalt arbete med föreningar i Equmenia, 

 

 utveckla samarbetet med närliggande organisationer genom sociala/diakonala 
projekt och folkbildningsverksamhet 

 

 

En kort beskrivning av verksamheten och dess samhällsutmaningar 

Vi står inför stora utmaningar med krig och oro i vårt närområde och på många platser i 
världen. Människor tvingas på flykt och kommer också till vårt land. Här ser vi en allt tuffare 
lagstiftning i migrationsfrågor som oroar. Vi är inne i en lågkonjunktur med skenande priser 
på bland annat el och livsmedel, vilket förvärrar situationen för redan utsatta grupper i 
samhället. Fattigdomen ökar för allt fler och den sociala utsattheten i form av bostadsbrist, 
svaga sociala nätverk och ensamhet ökar. Tillsammans i Sociala Missionen och med hela 
civilsamhället kan vi förbättra människors situation på kort och lång sikt. Vi tror på ett stort 
engagemang för våra medmänniskor.  

 

Rådgivningsverksamheten 

Sociala Missionen fortsätter att arbeta efter det uppdrag som gavs av årsmötet 2020 att 
utveckla Sociala Missionens församlingsstödjande roll tillsammans med Equmeniakyrkan och 
Equmenia i region Stockholm. Hjärtat i Sociala Missionens verksamhet är den kostnadsfria 
rådgivning och öppna mottagning för människor i utsatthet som finns på Högbergsgatan, 
men som också under de senaste åren flyttat ut i olika församlingsverksamheter. Sociala 
Missionen erbjuder en unik kombination av juridiskt och psykosocialt stöd i flyktingfrågor, 
sociala frågor och äldrefrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Rådgivningen är efterfrågat av 



  
 

  
 

såväl de personer som söker stöd hos Sociala Missionen som hos församlingsanställda och 
volontärer.  

I en tid som präglas av polarisering, misstänkliggörande, ifrågasättande av asylrätten och 
skärpta krav för att få grundläggande rättigheter tillgodosedda har Sociala Missionen en 
viktig roll att fylla både i arbetet med enskilda ärenden och som röstbärare i 
påverkansarbete för medmänsklighet och allas lika värde. De behov som Sociala Missionen 
fångar upp i rådgivningsverksamheten återfinns även i många församlingars diakonala 
verksamheter. 

Genom gemensamma projekt och samarbeten utforskar och vidareutvecklar Sociala 
Missionen hur arbetet kan utvecklas tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia i 
region Stockholm. I detta arbete är den metod som utvecklats genom TIA-projektet 
vägledande, att kombinera Sociala Missionens spetskompetens med församlingars öppna 
verksamheter för att tillsammans skapa bättre verksamheter som ger större effekt för 
målgruppen. 

 

Barn och familjer (sociala frågor) 

Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp hos Sociala Missionen. Särskilt barnfamiljer som 
splittrats och lever åtskilda av krig och konflikter och de familjer som riskerar hemlöshet. 
Sociala Missionen ser med oro på att samhällets skyddsnät blir mer grovmaskigt och att fler 
riskerar att falla igenom samt vilka konsekvenser det får för berörda barn. Barnfamiljer i risk 
för hemlöshet och familjer som splittrats på grund av krig tillhör Sociala Missionens 
viktigaste målgrupper. Efter Ukrainakrigets utbrott har Sociala Missionen arbetat med både 
rådgivning direkt till ukrainska flyktingar och även stöttat församlingar i regionen med 
nätverk, informationsspridning och kompetenshöjande insatser. Detta arbete fortsätter 
under 2023.   

Genom rådgivning, informations- och stödinsatser i socioekonomiska rättigheter kopplade 
till framför allt ekonomi, bostad och arbete fyller Sociala Missionen en viktig funktion för att 
rusta personer som söker sig till vår rådgivning. Grundläggande mänskliga rättigheter och 
barns specifika rättigheter är utgångspunkten i Sociala Missionens arbete.  

 

Äldre (sociala frågor) 

Sociala Missionens äldrerådgivning vänder sig främst 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 svagt eller icke existerande nätverk i det 
svenska samhället. Vi erbjuder stöd och rådgivning i frågor om försörjning/pensionsfrågor, 
boende, vård och omsorg. Vi ger också stöd och råd till anhöriga till äldre som vänder sig till 
oss. 



  
 

  
 

 Motverka ofrivillig ensamhet 

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 sedan 2019 bedrivit projektet Att höra till tillsammans med några 
församlingar, Hela Människan och Ny gemenskap. Syftet med projektet är att minska äldres 
ofrivilliga ensamhet och isolering. Projektet har bland annat erbjudit fortbildning och 
mötesplatser till människor som arbetar med äldre i sin vardag. Projektet har tagit initiativ 
att starta upp arbetet med livsnära samtal – livsberättargrupper som nu genomförs i många 
församlingarna. Det arbetet har varit mycket uppskattat och ledare har utbildats för att hålla 
i denna gruppverksamhet. I höst kommer en rapport från projektet Att höra till som fått 
namnet Äldreboende, för vem? Röster från äldreomsorgen. Projektet Att höra till avslutas 
troligtvis 2022, men arbetet med livsnära samtalsgrupper och att främja samverkan för 
äldres hälsa kommer att fortsätta i Sociala Missionens ordinarie verksamhet och i våra 
medlemsförsamlingar. 

 

Flykting (migrationsfrågor) 

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 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 har Sociala Missionens flyktinghandläggare 
förordnas som offentligt biträde i asylärenden. Många frågor inom flyktingområdet kommer 
via medlemsförsamlingar som har kontakt med asylsökande och nyanlända.  

TIA-projektet fortsätter tillsammans med Equmeniakyrkan Södertälje, Equmeniakyrkan 
Hallunda och Equmeniakyrkan Upplands Väsby och innefattar 2023 en extra satsning med 
samhällsinformation till ukrainska flyktingar som kan utföras i fler församlingar än de som 
ingår nuvarande TIA-samarbete. 

Genom det fördjupade samarbetet med ett antal församlingar (TIA-projektet) har vi kunnat 
vara mer tillgängliga för församlingarna och har nått ut till fler med våra stödinsatser. Vi vill 
fortsatt prioritera samarbete och att tillgängliggöra verksamheten för församlingarna under 
2023.  

 



  
 

  
 

Ukrainakriget har medfört många behov från flyktingar, särskilt kvinnor och barn. Sociala 
Missionen har mött behovet genom rådgivning samt genom att stötta församlingar med 
nätverk, information och rådgivningskompetens. Sociala Missionens rådgivare har också 
varit på plats varje vecka på Mötesplats Ukraina i Söderhöjdskyrkan på Södermalm. Detta 
arbete fortsätter 2023. 

 

Övriga verksamhetsområden och projekt 

Sociala Missionen har ytterligare några pågående projekt inför 2023. Trygga Rum i 
samarbete med Centrumkyrkan i Farsta, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Svenska kyrkan i 
Skärholmen och Hela Människan Stockholm. Trygga rum syftar till att erbjuda familjer som 
riskerar bostadslöshet att få en trygg mötesplats för både barn och föräldrar. 

Tillsammans Hallunda startade under senvåren 2022 och fortsätter 2023 tillsammans med 
Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia riks för att starta scoutverksamhet och 
mötesplatser för barn och familjer i norra Botkyrka.  

 

Opinions- och påverkansarbete 

Sociala Missionen har under året varit aktiva i ett opinions- och påverkansarbete utifrån våra 
frågor och för de målgrupper vi har fokus på i arbetet. Vi har producerat en ny rapport under 
året Dumpad - berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun. Rapporten 
släpptes och presenterades under Almedalsveckan och fick ett stort genomslag i media som 
DN, Dagen och Sändaren. Vi har gjort nytryck av rapporterna Försörjningskravet - berättelser 
om splittrade familjer och Barn på flykt flytt - berättelser om familjer i bostadslöshet som vi 
fortsätter att sprida och presentera i olika sammanhang. Vi arrangerade för första gången 
två seminarier under Almedalsveckan med bra gensvar. I hjälparbetet för flyktingar från 
Ukraina stod Sociala Missionen tillsammans med Räddningsmissionen och Equmeniakyrkan 
bakom en debattartikel om kommunernas ansvar för boende kontra civilsamhällets insatser. 
Vi vill fortsätta göra påverkansinsatser i samhällsaktuella ämnen kopplade till våra frågor, 
gärna i samarbete med våra medlemsförsamlingar och närliggande organisationer.  

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

BUDGET I SAMMANDRAG 2023 

Sociala Missionen   Resultat 

Samtliga verksamheter & 
projekt 

   

Intäkter 
 
- Anslag huvudmän    
- Gåvor, enskilda och förs.    
- Verksamhetsbidrag, Sthlm   
- Bidrag, fonder och stiftelser 
- Projekt, Länsstyrelsen (TIA) 
- Projekt, 2023  
- Arvoden, biträde 
- Övriga intäkter, arv, 

myndighet 
 

 
 

200 000 
82 000 

1 703 000 
  1 040 000 

425 000 
827 000 
50 000 

905 000 

5 232 000  

Kostnader 
 
- Verksamhet/projektkostnader   

- Lokalkostnader     
- Övriga externa kostnader 
- Personal 
 

 
 

-322 000 
-591 000 
-401 000 

-6 403 000 
 
 

-7 717 000  

Rörelseresultat   - 2 485 000 

Kapital    

Intäkter   
- Realisationsresultat     

  
2 332 000 

 

Kostnader 
-  Förvaltningskostnader  

  
-451 000 

 

   1 881 000 

 
Beräknat Resultat Sociala 
Missionen 

   
-604 000 

 

 

 


