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VISION:
FÖR ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE

Stadsmissionen är en del av den idéburna välfärden.
Den idéburna välfärden sätter människans behov i fokus
och drivs av en vilja att göra världen bättre. Människor
väljer idéburet när de kan och i idéburna verksamheter
blir kvaliteten hög. Vår region, Östergötland och norra
Småland, ska få ta del av utökad idéburen välfärd.
Under kommande år ska vi skapa nya livschanser för
många fler. Resan ska ta oss till nya geografiska
områden, möten med fler människor, möjlighet till nya
livschanser och berättelser om hur människor gjort
förflyttningar från utanförskap till inkludering.
Vi ska utmana och komplettera samhället genom att
bedriva och innovativt utforma social verksamhet.
Genom proaktiv kommunikation verkar vi som
opinionsbildare och visar på brister i samhället i syfte
att nå en samhällsförbättring.

EN STAD DÄR DET FINNS EN

STADSMISSION
ÄR EN LITE BÄTTRE STAD ATT LEVA I

-FÖR ALLA

Tillväxt ska skapas genom robusta, effektfulla verksamheter med god kvalitet i fokus. Detta dokument visar vår
vision och vårt varför. Vad vi gör för att leva upp till vårt
existensberättigande, vår strävan efter människors rätt
till egenmakt.

VISION
För ett mänskligare samhälle. Genom omsorg och
mätbar förändring för den enskilda människan ska
Stadsmissionen bidra till samhällsförändring.
Med samhällets stora utmaningar kommer
Stadsmissionen att hitta anpassade lösningar att
erbjuda innovativt socialt arbete.

ÄNDAMÅLSPARAGRAF
§1. Stadsmissionen, är en ekumenisk allmännyttig ideell
förening. Stadsmissionen ska utifrån kristen värdegrund
verka för att ge utsatta människor förutsättningar att
förbättra hela livssituationen. Genom professionalism,
tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stötta
den enskilda människan till egenmakt samt delaktighet i
samhället.

Med den enskilda människans behov i fokus har
Stadsmissionen utvecklat en organisation i framkant
när det kommer till kompetens och förtroende inom
fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, beroende, våld i
nära relation, segregation, ofrivillig ensamhet, psykisk
och fysisk ohälsa.
För många människor är Stadsmissionen enda vägen
tillbaka. Vår förmåga som idéburen part är att skapa
relationer till människor och få deras tillit.
Att Stadsmissionen är utsatthetens trygga punkt visar sig
dagligen i de möten som uppstår i våra verksamheter.
Genom Stadsmissionens förmåga att jobba med örat mot
rälsen finner vi trender och uppkomna sociala problem
tidigt.

PARTNERSKAP

Vi vet hur varaktig hjälp kan göra nytta för både
samhälle och människa. Vi vet hur stora ord som
inkludering, egenmakt och välfärd kan brytas ner till
relevanta insatser för den enskilda människan.
Vi vet hur vi kan skapa effekt. Detta vill vi göra för fler
människor runt oss. Vi vill vara en relevant samarbetspartner i flera städer i vår region.
För det offentliga är Stadsmissionen en trygg partner
för utveckling av socialt arbete och innovativa
processer i kommunen eller regionen. Genom att ingå i
ett partnerskap med Stadsmissionen finns möjligheter
till kompetens, förtroende från målgrupper och möjlighet
att finna nya vägar på komplexa sociala problem.
I det nära samarbetet och genom tillitsfull dialog skapas
möjlighet för människor att ta sig vidare från utanförskap
till innanförskap.
För näringslivet är Stadsmissionen en seriös partner
som kan bidra till företagens ambition att uppnå sociala
hållbarhetsmål. Partnerskapet kan även vara en del i att
skapa mervärde in i organisationen. Genom ett tydligt
lokalt perspektiv kan bolagsstyrelser få möjlighet att ta
ansvar för mänskliga rättigheter i staden där
bolaget verkar.
Stadsmissionen blir en viktig part i samhällsnyttan.
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VÅR DRIVKRAFT - NYA LIVSCHANSER FÖR FLER
Stadsmissionen är en idéburen aktör utan vinstsyfte.
Vår drivkraft är att skapa förändring för enskilda
människor, påverka samhällsstrukturer och skapa
opinion och påverkan för att uppnå vår vision om ett
mänskligare samhälle. Stadsmissionen vill aktivt vara
med och bidra till nya livschanser för fler människor i
Östergötland och norra Småland. Genom engagemang
i riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner bidrar vi
till ett nationellt arbete för människor som faller mellan
stolarna.

VÅR MÄNNISKOSYN
Stadsmissionen arbetar efter en fast övertygelse om alla
människors lika värde. När en deltagare inte når målet är
självreflektion en självklarhet: hur kan Stadsmissionen
göra annorlunda för att ge rätt stöd och insatser för att
deltagaren ska nå utveckling och egenmakt?
Stadsmissionens människosyn hävdar alla människors:
• Lika värde och lika rättigheter
• Rätt till kärlek och värme
• Rätt till nya livschanser
• Förmåga till egenmakt och ansvar
• Obeskrivbara unika liv
• Strävan efter mening

INNOVATIVT SOCIALT ARBETE TILLSAMMANS
För att klara av uppdraget att skapa mer för fler utifrån
såväl värdegrund, människosyn och krav på
professionalitet och affärsmässighet är ledarskapet
och dess kultur en nyckelfråga. Stadsmissionens
ledarskap ska bidra till att vi gemensamt kan skapa
effekt för den enskilda människan och bidra till att
hålla fokus från aktiviteter till att göra skillnad för
människor och samhället. Ledarskapet och dess
filosofi ska säkerställa att vi uppnår den förändring vi
vill åstadkomma och att det är ett gemensamt arbete
för alla på Stadsmissionen, oavsett roll. Ledarskapet
ska bidra till att frigöra kreativitet och innovation där
alla känner tillit till varandra och förtroende att
utveckla vårt sociala arbete.
Varje verksamhet och medarbetare ska bidra till att
identifiera behov samt vara självklara i effektmätning och den återkoppling Stadsmissionens
intressenter, såväl det offentliga, näringslivet och
den privata givaren ska kunna ta del av.

SAMHÄLLSPROBLEM FOKUS 2021-2024
EFFEKTMÅL
Samhällsproblemen Stadsmissionen fokuserar på
tenderar inte att sjunka, utan snarare öka.
Samtidigt som många goda krafter finns verkar inte
samhällsproblem lösas utan snarare tvärtom, bli värre.

Linköpings Stadsmissions mål med sin verksamhet är
att våra deltagare kan ta del av och bidra till samhället
utifrån sin egen förmåga. Genom det sker en
förflyttning mot egenmakt och minskat lidande.

I utvecklingen av denna strategi pågår en pandemi
och effekten av COVID -19 är omöjlig att analysera eller
förutspå. Det Stadsmissionen märker är hårdare
ekonomiska ramar och minskning på insatser. För oss
stärker detta vårt existensberättigande. Människor som
redan lever i utanförskap hamnar ännu mer utanför.
Insatser för att minska hemlöshet, psykisk ohälsa och
andra samhällsproblem tenderar att prioriteras ner.
Att nu bidra till ett mänskligare samhälle och hitta nya
grepp för att bygga välfärd kommer att bli än mer
relevant. För att bli relevant krävs kunskap om vad som
ger effekt och hur den effekten ser ut. Detta ska vi mäta
och kommunicera.

Indikatorer för detta är:
• Ökat välmående
• Ökad egenmakt
• Ökad livskvalitet
Utifrån dessa indikatorer gör vi effektmätning för att
veta att vi gör rätt saker och att vi uppnår effekt för
individer, grupper och samhälle. Under perioden
kommer vi att organisera, kompetensutveckla och
systematisera vår effektmätning för att kommunicera
vår relevans och påverkan på samhällsutvecklingen.

Tillsammans skapar vi en kultur för framgång,
nytänkande och möjlighet till effekt för deltagare.

DELTAGARENS MEDVERKAN
Alla människor är unika och olika. För oss på
Stadsmissionen innebär det att vi alltid bemöter alla
människor olika och vi lägger stor vikt, tid och
engagemang på hur olika deltagare vill bli bemötta
för att bli förstådda och hitta vägen till inkludering.
Linköpings Stadsmissions värdegrund bygger på
delaktighet som ska genomsyra planering och
genomförande av insatser. För framgång i varje
människas förändringsresa att uppnå egenmakt ser vi
till de behov våra deltagare har. Alla ska tillsammans
skapa verksamhet, med varandra – för varandra.
Verksamhet utformas i huvudsak med våra deltagare,
inte för våra deltagare.
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OMRÅDEN VI KOMMER FOKUSERA PÅ:

SAMHÄLLSPROBLEM
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VI ERBJUDER

FATTIGDOM

EGENFÖRSÖRJNING

Med fattigdom menar vi situationen för människor som inte
har tillräckligt med pengar för att försörja sig och/eller sin
familj. Fattigdom omfattar även fler dimensioner än de
ekonomiska; bland annat även brist på frihet, makt, inflytande,
hälsa, utbildning och fysisk hälsa.

Genom akut praktisk hjälp, psykosocialt stöd, samhällsinformation och juridisk rådgivning möjliggörs vägen till nya
livschanser och egenmakt genom egen försörjning.

ARBETSLÖSHET/SYSSLOLÖSHET

ARBETE/SYSSELSÄTTNING

Personer i förvärvsaktiv ålder som ofrivilligt är utan arbete
eller sysselsättning. Ofrivillig sysslolöshet leder till negativa
konsekvenser för individen såsom ensamhet, isolering, fattigdom och upplevelse meningslöshet.

Genom arbetstränande aktiviteter på olika nivåer och olika
branscher och en variation av miljöer att arbetsträna i erbjuder Stadsmissionen en väg ur sysslolöshet och arbetslöshet.
Sysselsättning möjliggörs utifrån individens unika egenskaper
och förmågor.

HEMLÖSHET

EGET BOENDE

Hemlöshet innebär avsaknad av ett eget boende. Det finns
olika dimensioner av hemlöshet. Akut hemlöshet,
personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner
samt den sekundära bostadsmarknaden. Hemlöshet skapar
andra individuella problem och samhällsproblem.

Genom att erbjuda boendelösningar i olika former och utifrån
individens behov erbjuder Linköpings Stadsmission en väg
från akut hemlöshet till eget boende. Genom att se till individens unika egenskaper och förmågor erbjuds hen en boendelösning i den takt och i den utsträckning som bidrar till en
positiv utveckling för ett eget boende.

BEROENDE

ETT NYKTERT OCH DROGFRITT LIV

Beroende uppstår vid regelbundet, omfattande och långvarigt
bruk av olika berusningssubstanser som medför förhöjd risk
för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.
Beroende klassificeras som en sjukdom och innebär en
förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem.

Genom att arbeta uppsökande och relationsskapande med
låga trösklar och lätta kontaktvägar till verksamheter där krav
inte ställs på att ge upp sitt beroende erbjuder Linköpings
Stadsmission en unik startpunkt för människor i beroende
eller i riskzon. Genom att erbjuda kvalificerade behandlingsmetoder och dygnet-runt-vård skapas förutsättningar att
tillfriskna och leva ett liv utan aktivt substansberoende.

VÅLD I NÄRA RELATION

ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD

Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller
kränker en annan person och som får denna person att göra
något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
Våld kan utföras fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, socialt
och materiellt. Nära relation är en bred definition. Det är bara
individen själv som kan definiera vad som är en nära relation.

Linköpings Stadsmission stöd till våldsutsatta personer i form
av skyddade boenden med olika inriktningar, behandlingsmetoder individuellt och i grupp för våldsutsatta och deras
anhöriga. Genom att dessutom agera med opinion och påverkan bidrar Linköpings Stadsmission på ett övergripande plan
till ett samhälle fritt från våld.

SEGREGATION

INKLUDERING

Ett ofrivilligt utanförskap från samhällets tjänster som kan
leda till sämre folkhälsa. Utanförskapet har ofta sin grund i
att människor på grund av etnicitet, religion, hudfärg eller
klass bor i olika områden i en stad. Det kan också innebära
icke-delaktighet i demokratin där människan har en aktiv del
i arbetsmarknaden, förstår de demokratiska processerna och
har en aktiv fritid.

Genom att vara närvarande i segregerade miljöer och möta
upp människor som på olika sätt befinner sig i utanförskap
bidrar Linköpings Stadsmission till att skapa relationsskapande kontaktytor för medborgare att mötas.
Genom att erbjuda akut praktisk hjälp, psykosocialt stöd,
samhällsinformation och juridisk rådgivning och aktiviteter
som skapar sammanhang, involvering och engagemang bidrar
Stadsmissionen till inkludering.

OFRIVILLIG ENSAMHET

GEMENSKAP/SAMHÖRIGHET

Ensamhet kan vara frivillig och ofrivillig, objektiv eller subjektiv. Det finns existentiell, emotionell och social ensamhet.
Långvarig ofrivillig ensamhet innebär en kronisk lågintensiv
stress där det biologiska varningssystemet om att man bör
söka social kontext är ständigt aktiverat. Det långvariga
påslaget av stresshormoner ger både fysiska, psykiska och
sociala konsekvenser.

Genom att erbjuda meningsfulla och hoppfulla aktiviteter i
olika sammanhang för personliga möten, både individuellt
och i grupp bidrar Linköpings Stadsmission till att bryta
strukturer och stigman kring ensamhet och stärker KASAM känsla av sammanhang

PSYKISK OHÄLSA

PSYKISK HÄLSA

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående
besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare
tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska
tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom
depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Med det lågmälda existentiella samtalet som verktyg och ett
icke dömande förhållningssätt bidrar Linköpings Stadsmission
värdegrund att förbygga fall mellan stolar och onödigt
psykiskt lidande. Då den psykiska hälsan påverkas positivt av
fysisk aktivitet har Stadsmissionens alla verksamheter uppsatta mål att erbjuda aktiviteter som främjar fysisk och
därmed psykisk hälsa.

FYSISK OHÄLSA

FYSISK HÄLSA

Kan vara medfödd, ärftlig, själv inducerat eller konsekvens
av yttre påverkan. Oftast finns det en korrelation mellan den
fysiska- och psykiska ohälsan.

Genom att erbjuda lättillgängliga sjukvårdsinsatser i verksamheter där behovet är stort bidrar Stadsmissionen till ökad
fysisk hälsa. I Stadsmissionens alla verksamheter finns uppsatta mål att erbjuda aktiviteter som främjar fysisk hälsa

VERKSAMHETSSTRATEGI 2021 - 2024
Strategin ”Mer för fler” för 2021–2024 består av geografisk tillväxt. Utifrån definierade samhällsproblem skapar
Stadsmissionen verksamhet för att ge människor möjlighet till förändring. Detta gör vi via sålda tjänster,
partnerskap med offentligheten, samarbeten med företag, finansiering från stiftelser och fonder samt engagemang
från filantroper och privata givare. Alltid utifrån ett behov i staden.
Verksamheter ska ge effekt för deltagaren, nytta för samhället och ligga i linje med Stadsmissionens vision.
Alla nya verksamheter ska ha en uppstartsplan med behovsanalyser, finansiering och etableringsplan innan uppstart.
I syfte att vara en kunskapsbärande, metodutvecklande, innovativ och aktiv part i det sociala arbetet ska redan
befintliga metoder och goda verksamhetsexempel implementeras i fler städer. Utifrån grundliga behov- och
omvärldsanalyser i varje stad ska nya plattformar skapas för samarbete med kommun och region i strävan att skapa
en bättre stad för alla.
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MÄNNISKORNA VI MÖTER
Stadsmissionen riktar sig till människor som av olika anledningar lever i utsatta livssituationer. Vår viktigaste uppgift
är att stötta människor att bygga en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i
samhället. Vi lutar oss mot vår värdegrund och hävdar alla människors lika värde och rättigheter, rätt till nya
livschanser, förmåga till egenmakt och strävan efter mening.

SAMHÄLLSPROBLEM
VÅLD I NÄRA RELATION

VI JOBBAR FÖR
AKUT STÖD

SAMSJUKLIGHET

PSYKOSOCIALT
STÖD

BEROENDE
HEMLÖSHET

BASBEHOV OCH SOCIALT RÄTTIGHETSARBETE
Sedan starten 1972 har basbehov och socialt
rättighetsarbete varit en del av Stadsmissionen.
Detta är en grund för människors basbehov och
verksamheten har lågtröskelingång.
Det innebär att deltagare kommer som de är, ibland
påverkade, ibland papperslösa. Här står mänskliga
rättigheter i fokus och arbetet påbörjas på en
fundamental nivå.

Vi säkerställer basbehov som mat, kläder och hygienartiklar. Genom ombudskap ges tillgång till välfärdssystemen som bidrag, tak över huvudet och tillgång
till stöd. Detta gör vi genom uppsökande påverkansarbete, relationsskapande insatser, öppna lågtröskelverksamheter, akut stöd, praktiskt och socialjuridiskt
stöd.

ETT NYKTERT OCH DROGFRITT LIV

SKYDD

SKYDD &
BEHANDLING

PRAKTISKT
STÖD

PSYKISK & FYSISK OHÄLSA
SEGREGATION
OFRIVILLIG ENSAMHET

ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD

EGET BOENDE
PSYKISK & FYSISK HÄLSA

HVB &
UTSLUSS

BARNPERSPEKTIV

PREVENTIONSARBETE

INKLUDERING
GEMENSKAP

BOENDE
SAMHÄLLSPROBLEM
FATTIGDOM

VI JOBBAR FÖR
AKUT STÖD

LÅGTRÖSKEL
VERKSAMHET

PSYKOSOCIALT
STÖD

HEMLÖSHET
BEROENDE

EGET BOENDE
UPPSÖKANDE
ARBETE

BAS & RÄTTIGHETSARBETE

PSYKISK & FYSISK OHÄLSA
SEGREGATION
OFRIVILLIG ENSAMHET

EGENFÖRSÖRJNING
HEMLÖSHET

INKLUDERANDE
MILJÖER

PREVENTIONSARBETE

VÄGLEDNING,
JURIDISKT
STÖD

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

ETT NYKTERT OCH DROGFRITT LIV

PSYKISK & FYSISK HÄLSA

Stadsmissionen har mångårig erfarenhet av att arbete
med människor som lever i hemlöshet. I vårt arbete
möter vi människor som lever i akut samt strukturell
hemlöshet. Det är ett stort samhällsproblem att så
många människor lever sitt liv utan fast mark under
fötterna. Under perioden drivs påverkansarbete kring
hemlöshet. Det konstateras att nya metoder och nya sätt
att agera är ett krav för att komma tillrätta med
problemet.

Stadsmissionen verkar för att människor har tak över
huvudet och egna boendekontrakt. Vi driver boende
för unga och vuxna inom socialtjänstlagen.
Vi har flexibla, individanpassade boendelösningar och
erbjuder både samlade och utspridda boendealternativ, både på kort och lång sikt.

INKLUDERING
GEMENSKAP

SAMHÄLLSPROBLEM
FATTIGDOM

JOURBOENDE

SAMSJUKLIGHET

SPETSKOMPETENS

PSYKOSOCIALT
STÖD

HEMLÖSHET
PSYKISK & FYSISK OHÄLSA

SKYDD OCH BEHANDLING
Sedan 1993 har Stadsmissionen drivit HVB för kvinnor.
Erfarenheten av över 25 års arbete gör att området
utvecklas och professionaliseras. I takt med att
samhället och opinionen uppmärksammar en
diskriminerad målgrupp av kvinnor med beroende,
tydliggörs även behovet av både skydd och behandling.
Ambitionen är att vara nationellt ledande.

Vi har moderna metoder och hela tiden olika projekt
för att göra pilotprojekt för utveckling.
Detta gör vi genom uppsökande påverkansarbete,
rådgivning, metoder för behandling, akuta och
långsiktiga skyddsinsatser både i slutenvård och
öppenvård.

OFRIVILLIG ENSAMHET

EGENFÖRSÖRJNING
EGET BOENDE

BOSTAD
FÖRST

BOENDE

STÖDBOENDE

PSYKISK & FYSISK HÄLSA
ARBETE/SYSSELSÄTTNING

ARBETSLÖSHET
SEGREGATION

VI JOBBAR FÖR

BOENDESTÖD

FLEXIBLA
LÖSNINGAR

SKULDSANERING

INKLUDERING
GEMENSKAP

Vi driver skyddade boenden för kvinnor och barn samt
HVB och öppenvårdsbehandling för män och kvinnor i
behov av bearbetande och behandlande insatser.
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ARBETSINTEGRATION
Arbetslöshet och fattigdomsproblematik hänger tätt
samman. Flera kommuner i vårt geografiska område
uppger att långtidsarbetslöshet är förknippat med stor
påverkan på utanförskap. Personer som är arbetslösa
har sviktande psykisk hälsa och många får därmed
svårigheter att ta sig tillbaka eller in på arbetsmarknaden. Att komma i sysselsättning eller egenförsörjning är en nyckel till egenmakt och möjlighet
att påverka sitt eget liv.

Stadsmissionen kommer under perioden att
utveckla möjligheter för människor att komma till oss
för arbetsintegration. Fler får arbete genom våra
sociala företag som erbjuder flexibla, individanpassade arbets- och sysselsättningslösningar.
Vi erbjuder både samlade och utspridda platsalternativ, från rehabiliterande insatser till egenvald
sysselsättning.

SAMHÄLLSPROBLEM
FATTIGDOM

VI JOBBAR FÖR
STÖD OCH
MATCHA

ARBETSTRÄNING

REHABILITERING

ARBETE/SYSSELSÄTTNING

ARBETSLÖSHET
BEROENDE

STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING

ARBETSINTEGRATION

MOTIVERANDE
INSATSER

PSYKISK & FYSISK OHÄLSA
SEGREGATION
OFRIVILLIG ENSAMHET

EGENFÖRSÖRJNING

ETT NYKTERT OCH DROGFRITT LIV

PSYKISK & FYSISK HÄLSA
INKLUDERANDE
MILJÖER

SYSSELSÄTTNING

ARBETSTILLFÄLLEN

INKLUDERING
GEMENSKAP

EN STAD DÄR DET FINNS EN STADSMISSION

ÄR EN LITE BÄTTRE STAD ATT LEVA I - FÖR ALLA
Stadsmissionen ser samhällsutmaningar som gemensamma utmaningar för det offentliga, civilsamhället och
näringslivet. Stadsmissionen vill medverka till samarbete de tre emellan för att skapa nya livschanser för fler
människor. Att göra detta är att bidra till ett gott samhällsklimat och skapa mervärde och nytta för alla medborgare.
En stad som har en Stadsmission blir därför en bättre stad för alla att leva i.
Här början resan mot 2024 - mer för fler.
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