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1. Inledning 

SkelleMeå Stadsmission är en ideell ekumenisk förening där kyrkoförsamlingar, frikyrkoförsamlingar 
samt eP stort antal EFS-föreningar inom SkelleMeå kommun är medlemmar. 
Tillsammans ges vi möjlighet göra de diakonala insatser som vår Herre manar oss Vll. SkelleMeå 
Stadsmission ger handfast hjälp och stöd Vll människor som lever i utsaPa livssituaVoner, såsom miss-
bruk, psykisk ohälsa, hemlöshet, ensamhet m m.  

Verksamheten bygger också på samarbete med samhällets olika organ som socialförvaltningen, bero-
endeenheten och frivården. 

SkelleMeå Stadsmission är medlem i riksorganisaVonen Hela Människan och är en del av dess nätverk. 

Genomförandet av 2021 års verksamhetsplan är helt avhängigt av hur coronapandemin utvecklar sig. 
Vi följer myndigheternas rekommendaVoner och kommer aP uYöra den verksamhet som är möjlig aP 
genomföra under rådande omständigheter. 

2. Vision 

Visionen delas med Hela människan där vi menar och vill aP alla människor skall få uppleva tro, re-
spekt och gemenskap 

Tro – Vi tror aP Gud ger människan möjlighet Vll uppräPelse oavseP vad man upplevt Vdigare i livet. 
Tron på uppräPelse skall genomsyra all verksamhet. 
Respekt – Alla människor har lika värde och skall bli behandlade med respekt oavseP kön, ålder, et-
niskt ursprung, sexuell läggning eller funkVonsnedsäPning. 
Gemenskap – Vi vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap och samtal. 



         Sida  av 2 6
Ändamål - föreningens ändamål är aP med Jesus Kristus som förebild och kraMkälla genom samarbete 
med församlingar och samfund skapa intresse och förutsäPningar för eP socialt och diakonalt enga-
gemang för och Vllsammans med människor i utsaPa livssituaVoner. 

3. Uppdrag och mål 

Diakonal mobilisering – Uppmärksamma behov och sVmulera Vll insatser. 
Diakonal handling – Uppmuntra och stödja diakonala insatser och genom utbildning bidra Vll ökad 
kvalitet i arbetet. 
Diakonal opinionsbildning – Föra en socialpoliVsk dialog som medverkar Vll strukturella förändringar, 
där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsaPa livssituaVoner utgör grunden för opini-
onsbildningen. 

SkelleMeå Stadsmissions arbete bedrivs på ekumenisk grund i samverkan med kyrkor, församlingar och 
organisaVoner. 
SkelleMeå Stadsmission vill samverka med kyrkors och församlingars diakonala arbete. 
SkelleMeå Stadsmission vill se och bejaka det friska och fungerande hos varje människa och bidra Vll 
upplevelser av sammanhang och meningsfullhet. 

I linje med SSM:s Vision och diakonala uppdrag vill vi i klargöra vår människosyn och arbetsmetodik: 

! Vi vill frigöra människors egna resurser och egenskaper  
! Vi vill fokusera på det friska och posiVva 
! Vi vill vara eP stöd i aP förändra destrukVva mönster 
! Vi bär alla på en sårbarhet och även den som känner sig stark idag kan hamna i utsaPa situa-

Voner i livet 

4. Öppen Verksamhet  
  
Vår mötesplats är basen för verksamheten. Idag är den i Sankt Olovsgården, öppet tre dagar i vec-
kan, mån-ons kl 08-13. ÖppethållandeVden bör utökas, i befintliga eller i andra lokaler.  
I den öppna verksamheten ingår: 

a) Frukost och lunchservering samt fika. En fast dag (ev torsdagar) för bakning/matlagning, för-
slagsvis i extern lokal. 

b) Enskilda samtal som stöd och hjälp för människor i akut kris, viss kläd- eller mathjälp.  
c) Stöd Vll besökare vid kontakter med Socialkontoret, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kronofogden, frivården, polisen, beroendeenheten, psykiatrin, dubbeldiagnosteamet, Skebo, 
privata fasVghetsägare m.m.   

d) Sluss vidare Vll församlingarna diakoni för stöd och hjälp. 
e) Vid behov, hembesök.  
f) Samarbete kring svinnvaror med buVker/företag. Dessa varor användsf rämst Vll frukost, 

lunch och matkassar Vll behövande.  
g) Sommarverksamhet/sommaröppet i samverkan med medlemmar och volontärer. 
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h) Översyn av öppeeder. Överläggningar med befintlig hyresvärd/ny hyresvärd. AkVv sökning 

eMer ny lokal för SkelleMeå Stadsmission. 
i) Dialog med Träffpunkten i Bureå, Vllsammans med Bureå församling, om eP eventuellt över-

tagande av caféverksamheten, Vllika kunnig befintlig personal. 

5. Grupp och individarbete 

a) Stöd Vll individer.  
Exempel på dePa är t ex, samtalsbaserat individstöd för personer i utsaPa livssituaVoner/miss-
bruk. Samtalen ska syMa Vll aP ta fram en målbild för den enskilde och skapa förutsäPningar 
för förändring via samtal, hembesök, prakVska insatser och vara med i samverkan med myn-
digheter. 
Samarbeten i planerad omfaPning med de besökare som har behov av en individuell stödper-
son (personal eller volontär). AP arbeta Vllsammans med besökaren. 

b) Gruppverksamhet för aP bryta utanförskap och ensamhet via hälsofrämjande akVviteter, enligt 
konceptet ”Passion för livet” (egenansvar, kunskapsförmedling och hälsostärkande åtgärder). 
Fokus i grupp och individarbetet också våld i nära relaVoner. 

c) Lägerverksamhet, 2-3 läger/år med övernaPning. Bl a läger för kvinnor. 
d) Gruppträffar i studiecirkelform för närstående/anhöriga Vll personer i missbruk/psykisk ohälsa. 
e) Utöka studiecirkelarbetet uVfrån besökarnas intressen och önskemål. Samarbete med Bilda. 
f) Utveckla och stabilisera körverksamheten ”Together” –  gemenskapskören. 

6. Besöksrelaterat 

a) Sinnesrostunder där vi samlar de besökare som så önskar för en stund för gemensamt samtal 
och eMertanke.   

b) UYlykter och promenader med jämna mellanrum. 
c) Evenemang; TeaterbiljePer i samarbete med VästerboPensteatern samt hockeybiljePer från 

SAIK. DePa om biljePer kan erbjudas.  
d) Studiebesök 
e) Föreläsningar 
f) Regelbundna stormöten för besökarna innehållande informaVon m m.  
g) Minnesstunder vid behov. 

7. Samverkan 
a) Samarbete och samverkan med samhällsinstanser som Polisen, psykiatrin, socialförvaltningen, 

beroendeavdelningen, missbruksrådet, frivården m fl.  
b) Samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
c) Besök med info hos medlemmarna, medverkan vid gudstjänster. 
d) InformaVonsblad om verksamheten Vll medlemmarna minst en gång/termin.  
e) Medlemmarna bjuds in Vll studiebesök och infoträffar.  
f) Söka samverkan med församlingsmedarbetare, såsom diakoner och präster. 
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g) Kumulus Barn, vars föräldrar är i kriminalvården. Undersöka möjligheter Vll finansiering av ar-

betet. Studiebesök på häkte, utbildning av personal och volontärer. Kontakt och samarbete 
med enheten i Umeå. 

h) Utveckla och bibehålla samarbetet med Hela Människan. Se möjligheter och ta vara på resur-
ser som finns på vardera håll. 

8. Volontärverksamhet 

a) Sammanställning och genomförande av 2020 års volontärsprojekt. 
b) Fler volontärinsatser i den sociala verksamheten. 
c) Volontärträffar – minst en gång/termin för informaVon och utbildning 
d) Volontärskompetens söks – frisörer, fotvård, massage m m 
e) Engagera volontärer som kan leda verksamheter, t ex studiecirklar, stödsamtal, ”passion för li-

vet”, stöd/kontaktverksamhet m m. 
f) Strukturera volontärsarbetet med schema, m m. 
g) Besöksgruppen utvecklas (en grupp besökare hjälper Vll med viss planering av akVviteter, 

städning, utemiljö etc) 
h) Samarbete med NA, AA, ALANON fortsäPer. Vi är en sluss Vll dessa. 

9. Personal 

Personalen består i två helVdsanställda samt två anställda på 75%, dvs 3,5 tjänster.  
Förhoppningen är aP via AF få resurser genom arbetsträning eller arbetssökande i åtgärder Vll kök och 
städ. Städresurs är en nödvändighet aP hiPa. 

a) Regelbundna personalmöten med dag-, vecko- och månadsplanering. 
b) Utbildning allt eMer behov kring kompetenshöjning och utveckling. 
c) Regelbundna utvecklingssamtal 
d) Uppföljning och redovisning av akVviteter: Månadsvis Vll styrelsen samt varje termin Vll SSM:s 

medlemmar.  
e) Loggbok med dokumentaVon och sammanställning över antal stödsamtal, akuVnsatser, övriga 

akVviteter samt antal volontärsVmmar förs. RuVner för användande hiPas, t ex vid den dagliga 
uppföljningen av arbetet vid personalsamlingen. 

10. Ekonomi 

a) AkVvt verka för aP öka intäkterna. 
b) Teckna fler ekonomiska avtal med medlemmar och sponsorer 
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c) Uppmana medlemmarna aP betala in anslag regelbundet så aP inflödet blir jämnt fördelat 

över årets månader. Fleråriga avtal om anslag tecknas för aP få bäPre ekonomisk överblick. 
d) Stärka insamlingen av pengar. Fler Vllfällen där vi samlar in pengar och möjligheten aP finnas 

med på – eller arrangera evenemang av skilda slag övervägs. 
e) Ekonomin skall vara under konstant uppsikt. Rapporter med en lägesbild ges konVnuerligt från 

kassören. 

11. Avslutande kommentar 

Vår övergripande dagliga uppgiM är aP arbeta med diakonala insatser, med människor i utsaPa 
livssituaVoner. Tillsammans med församlingar och medlemmar kan vi samverka på olika plan för 
aP förbäPra livssituaVoner. Strävan skall vara aP finna en balanserad väg mellan omsorg/ge-
menskap och förändring/problemlösning i verksamhetens innehåll. Allt i aP fokusera på det po-
siVva och friska i varje människa. 

Med verksamhetsplanen 2021 vill vi fortsäPa stärka de ekonomiska förutsäPningarna, utveckla 
en på sikt hållbar verksamhet med bibehållen och ökad kvalitet. 

 

På uppdrag av av sina medlemmar, kristna församlingar/föreningar, arbetar SkelleMeå Stadsmission med 
diakoni riktad Vll människor i utsaPhet, för aP kunna göra skillnad för många. 

Vi går framåt i visshet om aP före går Herden. 
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