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1. Inledning 

SkelleNeå Stadsmission är en ideell ekumenisk förening för kristet socialt arbete. Föreningens medlemmar är 
kristna föreningar och församlingar i SkelleNebygden. 

I våra stadgar står a1 vi ska arbeta på tre sä1: 
* Diakonal mobilisering. Diakonal mobilisering innebär bland annat a1 hi1a fler människor hos medlemmarna 
som kan vara kontaktpersoner, eller som kan hjälpa Vll med det prakVska i vår verksamhet. Vår diakonala insats 
ska ses som en naturlig del av medlemmarnas/församlingarnas arbete. Uppmuntran Vll engagemang utöver bi-
drag och kollekter. 
* Diakonal handling. Det är arbetet vi u[ör dagligen i vår verksamhet och som beskrivs i de1a dokument.  
* Diakonal opinionsbildning. Som kristna, både enskilt och som församlingar bör vi vara profeVska röster som 
ställer sig på de svagas sida och bekämpar a\tyder och fördomar som strider mot tanken om a1 vi alla är ska-
pade Vll Guds avbild. 

SkelleNeå Stadsmission är inte någon församling utan det arbete som u[örs kan benämnas ”kristen markbered-
ning”. A1 hjälpa människor a1 upptäcka den befriande kraNen i den kristna tron, vilket förutsä1er a1 försam-
lingarna tar vid och erbjuder människor en kristen gemenskap. 

2. Sammanfa.ning av 2022 

RestrikVonerna eNer pandemin är nu e1 minne blo1 och verksamheten kunde rullas igång Vll e1 någorlunda 
normalläge. Det har inneburit a1 vi kunnat göra u[lykter, gruppverksamheter och annat som inte varit möjligt 
under coronaperioden.  
En av årets utmaningar har varit sjukskrivningar bland personalen. Dock har vi haN stor hjälp av vikarier och vo-
lontärer så allt har löst sig i slutändan. En pensionsavgång har ske1 under året och en ersä1are har anställts. Det 
har ansluVt några fler volontärer samVdigt som några slutat.  
ENer e1 kraNigt minus i budgetprognosen så sent som i november visar föreningen återigen e1 plusresultat, 
vilket är glädjande. De1a har med största säkerhet sin förklaring i sjukskrivningar bland personalen, så det är e1 
plusresultat med reservaVon. Insamlade medel nådde inte upp Vll budgetmålet vilket är en varningssignal inför 
kommande budgetår.    

3. Styrelsen 

Årsmötet hölls den 29 mars 2022. 
Styrelsen har haN sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  

Styrelsen har bestå1 av: 



 
  Sida  av 2 6
Ordförande, Pär Lindström 
Vice ordförande Hans Stenberg 
Sekretare, Eva Forslund 
Anna-Karin Krisström (representant från LP) 
Olof Andersson 
Shervin Ahmadzadeh 
Per Lundström 
Suppleanter: 
KersVn Lidman 
Christer Feldt 
Alf Lindén 

Adjungerade: Kassör Thomas Nordenstam, föreståndare Magnus Hammega, biträdande föreståndare Katarina 
Larsson samt Mats Philipsson representerande Hela Människan. 
Revisionen har bestå1 av lekmannarevisor Assar Forsen (Alma Sandqvist ersä1are) samt auktoriserad revisor 
Kennet Holmberg från en revisionsbyrå. 
Valberedningen har bestå1 av Karin Eriksson (sammankallande) samt Hans Marklund. 

4. Öppen verksamhet 

a)   Frukost och lunchserveringen: Frukostserveringen och inte minst luncherna har fungerat som vanligt 
under året, Vll besökarnas stora glädje. Volontärsstyrkan har återkommit vilket möjliggjort våra serve-
ringar. Många äter sin frukost på SSM samt även luncher. För somliga är det dagens enda lagade mål 
mat, så målVderna är vikVga och betydelsefulla. 
    

b)  Klädhanteringen har löpt på oavbrutet. Vi har få1 in stora mängder kläder från allmänhet och buVker 
under året. Kläder som har fördelats ut Vll de med behov av klädstöd. Dock är det svårt med förvaring 
när det kommer in stora mängder. Förrådsutrymmena är små.  

c)  Enskilda samtal kunnat genomföras med personer i akuta krislägen eller i behov av samtalsstöd. En bety-
delsefull del av verksamheten då vårt förtroendekapital är stort bland besökarna. Det är Vll SSM man 
vänder sig i svåra livssituaVoner. Beredskapen är god när det gäller akuta krislägen. 

d)  Stöd har kunnat ges Vll besökare vid kontakter med socialkontoret, AF, FK, frivården, polisen, beroende-
enheten, psykiatrin, DD-teamet, m fl. Verksamheten har e1 bre1 och värdefullt kontaktnät som kan ut-
ny1jas i många olika sammanhang, inte minst Vll hjälp för behövande besökare. 

e)  E1 flertal personer har slussats vidare Vll församlingarnas diakoner för hjälp med matpengar, hyra, eller 
liknande.  

f)  Samarbetet runt svinnvaror har utökats. ICA Kvantum, Willys på Solbacken liksom nyöppnade Willys på 
Söder hör Vll den ordinarie hämtningsrundan. Svensk Cater och Nyhlén Hugosons och Bastuträsk Chark 
levererar dessutom varor med ojämna mellanrum, liksom också Folkparken.  
Hämtningsrundan körs tre gånger i veckan, måndag, onsdag samt fredag och sköts Vll största del av vo-
lontärer. Inkomna varor används i verksamheten Vll frukost, lunch, matdelning eller matkassar. 

g)  Romerna som finns runt omkring i stan har också få1 ta del av vår hjälp, främst mat och kläder. 

h) Insamling av tv-apparater har genomförts. Då flera av besökarna visat sig sakna tv eNerlystes tv-appara-
ter via Facebook. Det kom in hela fem stycken som vi då kunde förmedla. 

i) Föreläsningar har förekommit vid fyra Vllfällen, ”Våld mot kvinnor”, ”Om krisen kommer”, Anonyma Alko-
holister informerade om si1 arbete, samt Margita Tjärnström har varit på SSM och berä1at om si1 för-
fa1arskap. Föreläsningarna ingår i ”Passion för livet” (se punkt 5 a nedan). 
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j) Inköp av profilkläder har gjorts. Det är förkläden och västar Vll personal och volontärer. 
En ny kylvagn har också införskaffats Vll serveringen. Restaurang Arken skänkte sin överblivna vagn Vll 
vår verksamhet. 

k) Årets julfirande blev e1 stort glädjeämne. Julen firades i dagarna tre med julbord under torsdagen och 
fredagen med 35 gäster vardera. JulaNon firades med julgröt och julfest med 50 personer. Upplägget 
innebar a1 fler kunde delta vid julbegivenheterna jämfört med Vdigare år.  

Även julborden blev välfyllda. De1a tack vare skänkta varor från Willys, ICA Kvantum, Svensk Cater, Nyhlén 
Hugosons, Bastuträsk Chark, SVgs Konditori, Restaurang Mandel samt Alhems Trädgård.   

Årets julklappsinsamling gav stora mängder klappar som räckte Vll alla och blev över. ENer utvärdering av 
året insamling kan vi åter konstatera a1 få klappar kommer in Vll vår målgrupp, alltså vuxna, medan mer-
parten är avsedda för barn - som det finns få av i vår verksamhet.  Dessvärre fortsä1er en stor del av pake-
ten a1 innehålla begagnat trots a1 vi vädjat om a1 det ska vara nya saker i paketen. 
Lagret av begagnade leksaker, böcker m m har därför förmedlas ut Vll andra behövande, såsom barnav-
delningen på lasare1et, lekhörnor i församlingar, Vll UkrainaflykVngar m fl.  
Klappar kunde också hämtas Vll behövande barnfamiljer ute i våra församlingar.  
Julklappsinsamling skedde på Scandic Hotell, Stadshotellet, på gymmet ”Step in” samt i foajén på Sankt 
Olovsgården. 

Vår uppfa1ning är a1 julklappsinsamlingen bör övergå Vll en insamling av pengar och a1 vi köper in klap-
par som i högre grad än hi\lls motsvara våra besökaren behov och önskemål.  
    

5. Grupp och individarbete 
     

a)  Verksamhet i samverkan med SkelleNeå kommuns projekt ”Passion för livet” kring hälsostärkande åtgär-
der har genomförts, främst föreläsningar och u[lykter. 

b)  Kören ”Together” under ledning av Siv Karbin övar i Equmeniakyrkan och har haN e1 antal framträdan-
den i olika kyrkor/bönhus under året. Kören svarade också för årets luciafirande på SSM med en upp-
ska1ad insats. Antal sångare är 15-20 per Vllfälle.  

c)   Hockeykvällar har startats under hösten. Man samlas för a1 se på ishockey och fika. Det är då bortamat-
cher med SkelleNeå AIK som gäller. Mycket uppska1at av deltagarna. 

d)  Projektet KvinnoRum är nu en etablerad del av vår verksamhet. En grupp kvinnor med fokus på samtal-
sämnen och akVviteter som intresserar deltagarna är e1 givet inslag på måndagar. Gruppen har även 
genomfört en loppis Vll förmån för den egna verksamheten.  

e)  Lägerverksamhet har bestå1 av dels en fiskeresa med 12 personer Vll Saltströmmen i Bodö dels e1 läger 
för kvinnor i Munkviken för sex personer. 

   
f) En hel del uXlykter kunnat genomföras. U[lykterna har Vll största del ske1 under sommarVd.    

Följande ställen har få1 besök eller där akVviteter genomförts: Tuvagården (x2), Storkågeträsk, Minigolf,   
Kyrkholmen, Alhems Trädgård, Träffpunkten I Bureå, Renström (med lunch) samt flera fisketurer Vll Bo-
daträsket. 

6. Besöksrelaterat 

Besöksantalet på mötesplatsen har under året varit stort. Med full verksamhet har sni1et för antalet besök per 
dag ökat jämfört med föregående år. Behovet av vårt arbete är stort vilket visar sig i staVsVken. 
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a) Sinnesrostunder har genomförts i mån av Vd och intresse bland besökarna. Personal och volontärer 
har hållit i sinnesrostunderna.  

b) Under året har några av våra vänner lämnat jordelivet. En begravning har hållits över en av våra 
medlemmar. I övrigt har de avlidna hedrats och uppmärksammats genom vår minnestavla och 
ljuständning. En vigsel har också genomförts under året. 

7. Samverkan    

SkelleNeå Stadsmission har en fortsa1 bred kontaktyta ut mot samhällsinstanser såsom SkelleNeå kommun, Po-
lisen, frivården, AF, FK m fl.  

- Samverkan med Skelle5eå Stadsmissions medlemmar är e1 stående inslag i vårt arbete. Besök med in-
formaVon om SSM eller för gudstjänst, har ske1 i Bureå församling, EFS Sjöbo1en, Byske församling, 
Sankt Olovs församling, EFS Myckle, Ursvikens kyrka, EFS Stortjärn, EFS Morö Backe, Lövångers försam-
ling. Vid några Vllfällen har även kören ”Together” funnits med. 

- Övriga informa[ons[llfällen har ske1 på inbjudan av Odd Fellow, Regionens grupp Beredning för folkhäl-
sa och demokraV (om SSM:s pandemihantering) samt Rotary.  

- E. informa[onsblad har förfa1ats av ordförande Pär Lindström och distribuerats två gånger per termin.  
- Hela Människan har akVvt stö1 vår verksamhet bl a genom bidrag och lån Vll verksamheten. HM har ock-

så genom Daniel Ryderholm åter funnits på plats på SSM för inspelning av podden ”Tusen röster” där 
han intervjuade några av besökarna.  

- Studieförbundet Bilda är samarbetspartner och stö1ar med material, annonser och annat i samband med 
gruppakVviteter eller föreläsningar. 

Månad Antal Matdelning Luncher Matkasse Öppetdagar

Jan 373 147 211 10 12

Feb 346 131 200 8 9

Mars 509 159 314 12 13

Apr 451 118 274 8 11

Maj 523 306 144 8 13

Juni 295 90 118 2 9

Juli 278 83   12

Aug 409 56 93 4 15

Sep 387 132 242 4 12

Okt 433 136 264 8 12

Nov 475 145 292 16 14

Dec 487 319 319 11 12

      

Totalt 4966 1822 2471 91 144

  

Sni. 34  17   



 
  Sida  av 5 6

- Samverkan med Sankt Olovs församling pågår konVnuerligt. Varje månad hålls e1 husmöte med informa-
Vonsutbyte och där prakVska frågor löses eller diskuteras. 

- Möte med Skelle5eå pastorat har ske1 under året. Allt för a1 se över möjligheter Vll en utveckling av 
samarbetet med diakonin. Fortsä1ning följer. 

- I samverkan med Frivården har SSM under en period haN en tjänstgörande samhällstjänst (en kock). 
- Guldstadens Gymnasium har under året stö1at vårt arbete och våra besökare med a1 överlämna e1 an-

tal uppfräschade elevdatorer som kunde delas ut Vll inspirerade vänner som då gla1 kunde träda in i 
den digitala världen. Frisörutbildningen har också tagit emot e1 antal långhåriga besökare som få1 ka-
lufsen åtgärdad som e1 Vllfälle för elever a1 träna och kostnadsfri1 förbä1ra det y1re på de hågade. 

- Skelle5eå AIK har lämnat ut bilje1er Vll vissa hemmatcher under året. SSM har också tagit emot 400 
mössor från supporterklubben North Power för utdelning. 

- På inbjudan av Skelle5eå kommun deltog SSM Vllsammans med fler sociala föreningar i e1 dialogmöte 
med socialtjänsten om hemlöshet och den sociala situaVonen för många utsa1a medborgare. SyNet var 
a1 kommunen skulle få en lägesbild över läget vid fronten.  

- Träffpunkten är en socialmötesplats i Bureå.  SkelleNeå kommun, SolkraN Öst, har Vdigare erbjudit stads-
missionen a1 överta ansvaret för köket på Träffpunkten. SkelleNeå Stadsmission och föreningen Träff-
punkten bildade i mars en gemensam förening för driN av caféet kök. Verksamheten har egen arbetsle-
dare och caféföreningen leds av stadsmissionens ordförande. Verksamheten i Bureå bär sina egna kost-
nader. 

8. Volontärverksamhet 

Volontärsarbetet har dragit igång under 2022.  
SSM kan glädjas åt e1 30-tal dukVga volontärer som regelbundet hjälper Vll i kök, socialt eller i övrig verksamhet 
(inklusive styrelsen). Under julen fanns dessutom e1 30-tal frivilliga kraNer som hjälpte Vll.  
ChrisVna Marklund arbetar med hjälp Vll romerna och Siv Karbin har hand om körverksamheten. 
Totalt har SSM således under året haN omkring 60 volontärer engagerade med uppska1ningsvis 4000 ar-
betsVmmar – Vll e1 ekonomiskt värde av cirka 800 000 kr.  
Värdet av insatserna som gjorts går dock inte a1 räkna i pengar. 
  
Skelle%eå Stadsmission är oerhört tacksam för de volontärsinsatser som görs och har gjorts under året. Det är 
värdefullt och betyder oerhört mycket för arbetet! 

- Det har genomförts tre stora volontärsträffar under året. En upptakt inför höstens arbete samt en träff för 
julvolontärerna samt e1 Öppet Hus. Det var uppska1ade träffar där man fick en genomgång av SSM, 
vilket arbete som u[örs samt vilka uppgiNer som behöver bemannas. 

- En u[lykt Vll Renström för besökare och volontärer genomfördes i november där man bjöds på lunch. 

9. Personal 
Stadsmissionen har fyra tjänster. Magnus Hammega (100%), Katarina Larsson (100%), Maria Almström (75%) 
samt Marja Nilsson (75%).  
Katarina Larsson har varit sjukskriven långa perioder och däremellan jobbat delVd. När Maria Almström gick 
pension  i augusV anställdes KrisVna Stenlund på 50%.  
Maria Almström har under våren 2022 varit uthyrd Vll Träffpunkten som arbetsledare stor del av hennes Vd.  
Berit Lindkvist har gjort en ovärderlig insats som Vmvikarie när ordinarie befa1ningshavare inte varit på plats.  
Lönebidrag har utgå1 från Arbetsförmedlingen för Marja Nilsson, Maria Almström samt för KrisVna Stenlund.  
Personalen har så oNa det varit möjligt haN träffar för uppföljning, planering och informaVon. 
  

10. Ekonomi 

SSM visar för året 2022 e1 plusresultat med 208 078 kronor. De1a trots a1 gåvor minskat jämfört med föregå-
ende år och a1 verksamhetskostnaderna ökat ordentligt. Se vidare i bokslut för 2022. 
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Översko1et beror på a1 personalkostnaderna ligger klart lägre än budget på grund av sjukskrivning och a1 per-
sonal lånats ut Vll Träffpunkten, Bureå. 
Hade vi under 2022 kunnat ny1ja våra personalresurser som planerat hade året slutat med e1 undersko1. Det 
är därför vikVgt a1 gåvomedel och bidrag hålls uppe och a1 arbetet med a1 jaga intäkter intensifieras. 

11.Övrigt 

- Medial närvaro 

Under året har SSM haN en hel del utrymme i media. Inslag har förekommit i Norran, lokalradion och i Väster-
bo1ensny1. Inslagen har handlat om både verksamhet, inflaVonens påverkan samt om julfirandet. 
Facebook är den vikVgaste kanalen för a1 nå ut med informaVon Vll besökare, allmänhet och företag. Följarna 
blir allt fler och inläggen läses av många.  
Även hemsidan är akVv och uppdateras allt eNersom. 

- Inspek[on från myndigheter 

Kommunens miljökontor har i år inspekterat kök, förvaring och arbetssä1. Det resulterade i endast en anmärk-
ning. Man påpekade om ruVner med arbetskläder i köket där man önskade a1 personalen hade anpassade klä-
der för ändamålet. Förkläden har köpts in och används så anmärkningen är åtgärdad. I övrigt fick hygien, förva-
ring och liknande fullt godkänt.  

12. Avslutande kommentar 

Under året har verksamheten återgå1 Vll e1 någorlunda normalläge. Den gemenskap och samvaro som finns på 
SSM är värdefull och höjer livskvalitén för åtskilliga av våra mest utsa1a medmänniskor. Glädjen har varit påtag-
lig över a1 kunna si1a fler vid borden, träffas på kvällar, u[lykter med mera. 
En decimerad arbetsstyrka har självfallet varit en begränsade faktor. Vikarier och volontärer har emellerVd varit 
enorma resurser som bidragit Vll a1 SSM ändå kunnat fullgöra de basala delarna av vårt uppdrag.   

Församlingar och föreningar, alltså SSM:s medlemmar, och SkelleNeå kommun är våra vikVgaste finansiärer. SSM 
ser fram emot e1 fortsa1 stöd och samarbete och ser gärna ökade insatser, både ekonomiskt och personellt. 

SkelleNeå Stadsmission arbetar med diakoni och insatser på hemmaplan, på uppdrag av SSM:s medlemmar.   
Det arbete SkelleNeå Stadsmissions gör betyder mycket för väldigt många och har en vikVg uppgiN i en Vd när 
vårt samhällsklimat hårdnar allt mer. 

E@ stort tack för allt engagemang för Skelle%eå Stadsmissions arbete!  

SkelleNeå 2023-01-27  

  
Magnus Hammega       Pär Lindström 
Föreståndare        Ordförande      

  


