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Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Org.nr: 802439-9704. Juridisk form: Ideell förening

För vem finns vi till?
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och
utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg,
Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. Vi finns till för att
stödja social hjälpverksamhet i Sverige genom ekonomiska bidrag och opinionsbildning.
Våra medlemsorganisationer anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i deras
respektive region - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra
livssituationen för alla som har hamnat utanför, och vår viktigaste uppgift är att hjälpa
människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

Organisation
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en nationell medlemsorganisation för de lokala
Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala,
Västerås och Örebro. De insatser och verksamheter som sker genomförs av medarbetarna
inom en eller flera Stadsmissioner enskilt eller tillsammans. Sveriges Stadsmissioner stödjer
den sociala hjälpverksamheten och det humanitära biståndsarbetet genom ekonomiska bidrag
och opinionsbildning inom ändamålet.

Vad vi gör
Stödja social hjälpverksamhet och humanitärt bistånd i Sverige
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner driver inget eget socialt arbete utan uppdraget är att
stödja det arbete som sker inom respektive lokal Stadsmission. Detta sker genom att bland
annat söka extern finansiering genom främst enskilda gåvogivare, Svenska PostkodLotteriet,
och nationella företagssamarbeten. En av stadsmissionernas många styrkor när det kommer
till socialt arbete är just den lokala förankringen, och kompetensen om regionens/stadens
specifika problematik med utsatthet och utanförskap.
Opinionsbildning
Med gemensamma krafter vill vi utmana och påverka till förmån för dem som lever i
utsatthet. Detta arbete är långsiktigt och syftar främst till att vara samhällspåverkande.
Exempel på gemensamma projekt inom opinionsbildning:
Forskningsprojekt
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bedriver bland annat forskningsprojektet Metoder
om fattigdom tillsammans med Ersta Sköndal Högskola. Målet är att kartlägga
stadsmissionernas arbete och identifiera metoder för att möta fattigdom i vid mening.
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Almedalsveckan
Minst vartannat år närvarar Riksföreningen med seminarier och andra aktiviteter under
Sveriges största politiska mötesplats, Almedalsveckan. Riksföreningens seminarier har
målsättningen att sätta samhällsfrågor som till exempel hemlöshet på den politiska
dagordningen.

Våra resurser
Styrelse
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners verksamhet leds av en styrelse som ansvarar för
organisation och förvaltning. Styrelsen består av en ledamot från varje medlemsorganisation
(Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala,
Västerås och Örebro), och en suppleant för varje ledamot. Ordinarie ledamöter har av
tradition varit respektive medlemsorganisations direktor, eller annan högste ansvarig.
Verksamhet
För att genomföra de olika besluten samt säkerställa en god kvalitet i redovisning och
administration har styrelsen beslutat att dela ut uppdrag till enskilda stadsmissioner för en på
förhand beslutad tidsperiod.
•
•
•
•

Ordförande
Administration och ekonomi
Samarbetsgrupper där representanter för samtliga stadsmissioner ingår, inom några
områden av väsentlig karaktär, och som arbetar på Riksföreningens uppdrag.
Deltagande i samarbete i frågor av gemensamt intresse och gemensamma ansökningar

Medlemmar och anställda
Riksföreningen har en person anställd via Stockholms Stadsmission och ett fåtal rikstäckande
projekt för metodutveckling/pilotprojekt med syfte att sprida kunskap och metoder bland
stadsmissionerna. All annan social verksamhet sker i de lokala Stadsmissionerna. Sveriges
Stadsmissioner har tillgång till en gedigen kompetens och metodkunnande i socialt arbete och
humanitärt biståndsarbete i Sverige från sju olika regioner/städer, med en samlad historia på
över 160 år1.
Under 2015 har en kommunikatör/projektledare arbetat för Sveriges Stadsmissioner på 100 %
för att genomföra kommunikations- och insamlingsinsatser. Kommunikatören arbetar endast
för Riksföreningen, och koordinerar de gemensamma insatserna från de lokala
Stadsmissionerna.
Nätverksarbete
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har valt att bli medlem i ett antal nationella och
internationella föreningar och nätverk, för att kunna ge och få tillbaka kunskap i olika
gemensamma frågor. Riksföreningen finns representerade i följande föreningar eller nätverk:

1

Stockholms Stadsmission, 1853-2013 http://www.stadsmissionen.se/Omoss/Nyheter/StockholmsStadsmission-160-ar-5/
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• Forum – idéburna organisationer med social inriktning • FRII • Ideell secondhand
• FEANTSA • Nordiskt stadsmissionsnätverk • Europeiskt stadsmissionsnätverk
• Internationellt stadsmissionsnätverk • Eurodiaconia • CAN

Hur vi mäter framsteg
Varje år gör Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners styrelse en uppföljning och utvärdering
av organisationens arbete. Några av punkterna som avhandlas under årets styrelsemöten är:
• Genomgång av riskanalys och riskhanteringsplan
• Uppföljning och utvärdering av förmedlade medel
• Genomgång av långsiktiga inriktningsfrågor och andra strategifrågor
• Utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar såväl ordförande som ledamöters
funktion samt arbetsfördelning och andra angelägna beslut.
Inom Sveriges Stadsmissioners medlemmars verksamheter förs kontinuerligt statistik och
återkoppling till verksamhetschefer, ledning och uppdragsgivare.
Varje stadsmission gör årsplaner utifrån sina respektive verksamhetsplaner, som är
styrdokument för respektive stadsmissions ledningsgrupper. Stadsmissionernas enhets- och
områdeschefer gör uppföljning regelbundet för årsplanerna, vilka revideras årligen.
Dessa olika processer ger tillsammans en bas för lärande och utveckling. De individuella
stadsmissionerna strävar kontinuerligt efter upptakt, avstämning och utvärdering av sitt
arbete. Det finns även system för brukarmedverkan, avvikelser och tillbud samt
klagomålsrutin.

Vårt arbete under 2015
Merparten av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners arbete handlar om att stödja
medlemmarnas sociala arbete i Sverige. Detta sker främst genom insamling och fördelning av
insamlade medel men även genom nätverk, kunskapsutveckling, medlemskap i nationella och
internationella organisationer med mera.
Stödja social hjälpverksamhet och humanitärt bistånd i Sverige
Under 2015 kunde Sveriges Stadsmissioner fördela 19 miljoner kronor i bidrag till de lokala
stadsmissionernas verksamheter eller projekt. Varje stadsmission ansöker årligen om bidrag
från Riksföreningen till lokala verksamheter eller projekt och dessa följs upp årligen. De
insamlade medlen kommer främst från PostkodLotteriet men också från privatpersoner och
företag.
Opinionsbildning
Opinionsbildningsarbetet skedde främst genom deltagande i den politiska mötesplatsen
Almedalsveckan. Sveriges Stadsmissioner genomförde en heldag med fyra egna seminarier
och utöver detta deltog i andras seminarier både som medverkande och deltagare.
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Riksföreningen satte under Almedalsveckan ljus på sådana frågor som den osynliga
fattigdomen, papperslösa barn, EU-migranter och social mobilisering.
Som en del i det långsiktiga opinionsbildningsarbetet driver Sveriges Stadsmissioner ett
gemensamt forskningsprojekt om fattigdom. Ersta Sköndal Högskola leder projektet som
syftar till att lyfta fram och problematisera de idéburna organisationernas roll i relation till
fattigdomsbegreppets tre olika definitioner: absolut fattigdom, relativ fattigdom och utvidgad
fattigdom. Under 2012 gjordes en världsvid teoretisk genomgång av forskning inom området.
Under 2013 har fokus legat på det lokala arbetet hos medlemmarna och deras självförståelse
samt möjligheterna att hitta gemensamma mätmetoder och modeller för arbetet. Under 20142015 har mätningar genomförts och sammanställts. Projektet bekostas av medel från
PostkodLotteriet.
2015 fortskred arbetet med Lokal Social Mobilisering, ett gemensamt
metodutvecklingsprojekt i fyra städer: Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Projektet
avslutades med en konferens samt lansering av en metodhandbok för att människor i socialt
utsatta områden själva ska få möjlighet att förändra sina liv och situationen för människor runt
om dem. Lokal Social Mobilisering finansieras med hjälp av PostkodLotteriets Mångfald och
tolerans-specialprojektsfond.
Under 2015 fortsatte och vidareutvecklades projektet Unga Forum med stöd av
PostkodLotteriet. Projektet syftar till att etablera en mötesplats för flickor och pojkar, barn,
ungdomar och barnfamiljer för att stötta med ekonomisk och juridisk rådgivning, samtal och
lotsning vidare i samhället, gemenskap och aktiviteter m.m.
Under 2015 startade även Specialprojektet ”EU-migranter som resurs” med pilotverksamhet i
Linköping, Skåne, Stockholm och Uppsala, med syfte att testa metoder för att stötta EUmigranter att komma ur tiggeriet och komma i arbete.

