
   

 

Effektrapport, Skåne Stadsmission 2016 

 
1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? 

 

Stiftelsens ändamålsparagraf, §1 i organisationens stadgar: 
 
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med 
egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland 
hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. 
 
Skåne Stadsmissions långsiktiga vision är: 
 
På människans uppdrag - för ett medmänskligt Skåne 
 
Skåne Stadsmissions verksamhetsidé: 
 
Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut 
och långsiktigt.  
 
Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och 
organisationer att engagera sig för förändring 
 
Mål: Levande värderingar 
 
Skåne Stadsmissions värderingar ska vara drivkraften i arbetet och en viktig profilfråga för hela 
organisationen. 
 
Strategi 
Arbeta metodiskt och uthålligt med att inspirera, implementera och upprätthålla pågående samtal i dialog internt 
och externt i de värdegrundande frågor som styr Skåne Stadsmissions dagliga arbete. 
 
Mål: Strategisk finansiering 
 
Skåne Stadsmission har effektiva strategier för hållbar och långsiktig finansiering. 
 
Strategi 
I de verksamheter det är möjligt skapa överskott genom försäljning av varor och tjänster som återinvesteras till 
gagn för de sociala verksamheterna. 
 
Genomföra relevanta ansökningar till fonder och stiftelser, institutioner och organisationer samt arbeta för 
långsiktiga överenskommelser och svara på relevanta upphandlingar från kommuner och landsting. 
 
Beakta och matcha de allt högre krav som ställs i ansökningsförfarandet och säkerställa att finansiärers krav på 
uppföljning och utvärdering efterföljs på ett föredömligt och professionellt vis.  
 



   
Öka antalet samverkanspartners, gåvogivare och gåvor. 

Mål: Påverka samhällsutvecklingen 
 
Skåne Stadsmission ska öka medvetenheten och förståelsen för människors utsatthet, livsvillkor, 
och behov samt påverka till förändring. 
 
Strategi 
Genom samverkan och utbildning proaktivt driva opinionsarbetet i frågor som vi har erfarenhet och kunskap om. 
 
Positionera Skåne Stadsmission som kompetent och förtroendegivande organisation i våra kärnfrågor. 

Mål: Vara det självklara valet 
 
Skåne Stadsmission ska vara den ledande aktören och det självklara valet avseende trovärdighet, 
tillgänglighet, kontinuitet och kunskapsutveckling.  
 
Skåne Stadsmission ska vara en attraktiv arbetsgivare och det självklara valet för medarbetare med 
rätt kompetens och profil.  
 
Strategi 
Vi ska ständigt utveckla strukturer för byggande av förtroende för organisationen såväl internt som externt.  
 
Uppfylla kraven på att kvalitativa effektmål uppnås, speciellt vad gäller deltagarinflytande och egenmakt för 
deltagarna i våra verksamheter.  
 
Medvetet arbeta för att motsvara förväntningar på såväl transparens som integritet. 
 

2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Skåne Stadsmission? 

Skåne Stadsmission är en enskild stiftelse med organisationsnummer 846004-8716. De olika 
sociala verksamheterna som genomförs i olika orter i Skåne tillhör alla samma stiftelse.  

Det arbete som genomförs i stiftelsens olika sociala verksamheter ger effekter och resultat för de 
deltagare som besöker Skåne Stadsmission, både dagligen och mer sällan; både kort- och 
långsiktiga effekter. I det dagliga arbetet samverkar Skåne Stadsmission med en rad olika aktörer, 
t ex socialtjänst, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skola, Migrationsverket mfl, 
för att bättre uppnå effekt för deltagarna.   

Skåne Stadsmission är en av nio medlemsorganisationer i Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner. Föreningen har bla som syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning 
och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna, med fokus på frågor som handlar om 
utsatthet och utanförskap i Sverige.  

I olika strategiska och/eller rådgivande frågor, som är relevanta för vårt arbete och våra 
långsiktiga målsättningar, arbetar Skåne Stadsmission i nätverk, eller samverkar organisationen, t 
ex med Malmö Högskola, andra idéburna organisationer och kommuner. Region Skåne och 
Skåne Stadsmission samverkar genom ett idéburet offentligt partnerskap, IOP.  

 



   
 

Skåne Stadsmission, i de flesta fall via medlemskapet i Riksföreningen, ingår i nationella eller 
internationella nätverk, t ex Famna, FEANTZA, nätverket med de nordiska stadsmissionerna, 
European Association of Urban Mission och City Mission World Association. 

3. Vilka strategier har Skåne Stadsmission för att uppnå målen? 
 

Se under punkt 1 för Skåne Stadsmissions övergripande mål och strategier.  

Skåne Stadsmission gör årligen en verksamhetsplanering för varje verksamhet, som b l a 
inkluderar mål, resultat, aktiviteter, uppföljning och utvärdering. Denna planering beslutas ytterst 
av stiftelsens styrelse, som också gör regelbunden uppföljning under verksamhetsåret.  

Både kvalitativa och kvantitativa mål och indikatorer definieras i verksamhetsplaneringen och 
följs upp regelbundet under året. Detta arbetssätt ger direkt kännedom om arbetets fortskridande 
och ger möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i de fall det framgår att effekter och resultat inte 
uppnår det som planerats.  

Eftersom Skåne Stadsmission verkar i ett större övergripande sammanhang i samhället pågår en 
ständig dialog med olika relevanta aktörer för att vi ska nå organisationens långsiktiga mål, och 
därmed verka för en positiv förändring i samhället.  

4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har Skåne Stadsmission för att vårt mål? 
 

Skåne Stadsmission har och rekryterar professionell och utbildad personal, med relevant 
kompetens och erfarenhet, som dagligen genomför ett socialt väl avvägt arbete i förhållande till 
de personer som söker sig till våra verksamheter. Det handlar dels om akut stöd för att lindra den 
direkta nöden men även om långsiktigt förändringsarbete i varje enskilt fall. I det dagliga arbetet 
verkar personalen för deltagarnas ökade egenmakt och för att de ska återta kontrollen över sina 
liv.  

Flera olika sociala och evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik används i det dagliga 
arbetet för att stödja varje individ på bästa sätt. Bredden och variationen i de sociala metoderna 
främjar en långsiktigt hållbar lösning i varje enskilt fall.  

2015 arbetade 78 helårsanställda i organisationen.  

Därtill har organisationen ca 60 aktiva volontärer som tillsammans under 2016 bidrog med ca 
3600 volontärtimmar. Volontärerna har varierande bakgrund och erfarenhet och genomgår en 
grundutbildning vid start, samt får löpande handledning under uppdragets genomförande. Värdet 
av frivilliga krafter är stort då det förstärker de anställdas arbete.  

Det pågår en ständig dialog och ett samarbete med olika relevanta och viktiga externa aktörer. I 
varje enskilt fall främjar detta en personligt hållbar situation och lösning på lång sikt. Det främjar 
även tvärsektoriellt arbete och skapar underlag för att uppnå gemensamma mål. Exempel på 
aktörer är socialtjänst, sjukvård, skola, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen.  

 

http://www.stadtmissioneuropa.eu/364.htm
http://www.cmwa.org/


   
 

Ur ett organisatoriskt perspektiv främjar samverkan med olika aktörer en hållbar utveckling av 
våra sociala verksamheter. Samtidigt gynnar samverkan och partnerskap dialogen kring de 
övergripande frågor och strukturer som karaktäriserar det sammanhang som vi verkar i. Exempel 
på aktörer är Region Skåne, kommuner, FAMNA, Malmö Högskola mfl. 

5. Hur vet vi om Skåne Stadsmission gör framsteg? 
I de olika sociala verksamheterna genomförs regelbunden uppföljning utifrån uppsatta mål i den 
årliga verksamhetsplaneringen, vilket inkluderar analys av resultat och nyckeltal. 

De kvantitativa nyckeltalen handlar, exempelvis, om antal frukostgäster eller andra matgäster, 
antal nattgäster, antal patienter, antal boende, antal besök, antal enskilda stödsamtal, antal 
ombudsärenden, antal deltagare i aktiviteter/utflykter, antal klädombyten, antal kontakter med 
myndigheter mm.  

De kvalitativa indikatorerna handlar, exempelvis, om våra deltagares upplevda känsla av 
(ökad/förbättrad) egenmakt/påverkansmöjlighet/inflytande/tillgänglighet/grad av 
deltagande/bemötande/psykisk hälsa mm. Det är viktigt att nämna att, t e x en känsla av ökad 
egenmakt är personlig och såväl innehåll som mål definieras i varje enskilt fall. Det som mäts är 
graden eller känslan som personen upplever.  

I fallet med de kvalitativa indikatorerna förhåller de sig både till varje enskild individs situation 
och till våra deltagares uppfattning om det sociala arbete som genomförs dagligen i de olika 
verksamheterna i organisationen.  

Statistik, som är av intresse och av vikt för varje enskild verksamhet, förs dagligen och följs upp 
månadsvis i de olika verksamheterna, och på ledningsnivå. Det kvalitativa arbetet genomförs och 
följs upp utifrån brukarenkäter, möten med deltagare, enskilda samtal mm. Detta arbete 
genomförs ett par gånger per år i varje verksamhet.   

Det är deltagarnas upplevelse som leder oss i vårt dagliga och långsiktiga arbete. Utifrån 
dokumenterad statistik och kvalitativa resultat görs utvärdering och analys för framtida 
förändringar och förbättringar i de sociala verksamheterna. Dessa olika processer ger tillsammans 
en bas för lärande och utveckling. 

6. Vad har Skåne Stadsmission åstadkommit så här långt?  
Skåne Stadsmissions Café David är en av organisationens sociala verksamheter i Skåne. Det är en 
mötesplats för människor som lever i social utsatthet i Malmö. Café David är den enda 
verksamheten för personer som lever i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk 
ohälsa, som är öppen 365 dagar om året i staden. Den omfattande tillgängligheten, både vad 
gäller akut hjälp (mat, kläder, hygien) och det professionella och medmänskliga stödet är unikt i 
sitt slag i Malmö. I snitt under 2016 har Café David haft besök av 150 unika individer varje 
dag.  

 

Café David finansieras genom gåvor från allmänheten, fonder, stiftelser, företag, föreningar och 
andra bidrag. Det innebär att gåvorna är en förutsättning för att Skåne Stadsmission ska kunna 
driva denna viktiga verksamhet. 



   
 

 

Café Davids övergripande mål är att belysa värdet av ett individperspektiv dvs. att varje människa 

är unik och inte en kategori. Att utifrån ett professionellt bemötande se varje individ där han eller 

hon befinner sig just för stunden. Verksamheten erbjuder deltagarna en aktiv vardag som en 

möjlighet att bryta destruktiva mönster och som istället gynnar den personliga utvecklingen och 

hälsan. Det betyder att personalen parallellt arbetar med basbehov och långsiktiga, mer komplexa, 

behov på daglig basis för att stärka såväl delaktighet som egenmakt.  

Café Davids delmål är: 

 Erbjuda en trygg, positiv och kreativ miljö för de mest behövande 

 Se och bemöta varje individ där den befinner sig 

 Erbjuda en verksamhet som snabbt kan förändras efter målgruppens sammansättning och 

behov 

 Inspirera deltagarna till aktiviteter som bryter invanda mönster och gynnar den personliga 

utvecklingen 

 Erbjuda ett för deltagarna relevant nätverk t.ex. socialtjänst, försäkringskassa, 

arbetsförmedling, psykiatri, brukarorganisationer och andra samverkansparter. 

 

 

Antal svar: 163 

 

Deltagarnas upplevelse av personalens 
bemötande i  Café David

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra



   

 
Antal svar: 161 

 

Café David kan i högre grad än de flesta erbjuda en helhetslösning för individen. Personalens 
styrka ligger i möjligheten att lyfta upp den enskilde individens situation och behov av 
stödinsatser och anpassa lösningen därefter. Kuratorn har en viktig funktion på Café David.  

 

Under 2016 genomfördes ca 5475 individuella samtal mellan personal och deltagare. Ca 10 
kuratorsbesök genomfördes per dag, måndag till fredag. 

 

I samma byggnad, och med en samarbetande personalgrupp, erbjuds bla samtalsstöd, sjuk- och 
tandvård, meningsfulla aktiviteter, möjlighet att sköta sin personliga hygien och byta kläder, hjälp 
i kontakten med olika viktiga aktörer och ett socialt sammanhang. Som deltagare på Café David 
upplever man att det finns ett sammanhang mellan både personalen och de olika möjligheterna i 
huset. Deltagarna är positiva till att de gång på gång inte behöver förklara sin situation och ”börja 
från början”.  

 

 
Antal svar: 158 

Deltagarnas upplevelse av personalens 
tillgänglighet i Café David

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra

Café Davids stöd till deltagare för att påverka och 
komma vidare i livssituation

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra



   
 

 
Antal svar: 156 

 

 
Antal svar: 123 

 

Den rikliga och kostnadsfria frukosten som erbjuds varje dag betyder mycket för deltagarna och 
deras möjligheter att må bättre och nå förändring i livet. Med mätt mage är det lättare att ta sig an 
de moment och uppgifter som upplevs som jobbiga – möten, telefonsamtal, besök, stödsamtal 
mm – för att kunna återta makten över sitt liv och hitta sätt att gå vidare. Drygt 29 000 frukostar 
har serverats på Café David under 2016, mot ca 26 000 förra året. Ungefär samma antal 
luncher har serverats som förra året, ca 26500 st. 

 

Café David inbjuder till en aktiv vardag där deltagarna tillsammans med Stadsmissionens personal 
och volontärer utövar meningsfulla aktiviteter. Det finns flera syften med aktiviteterna: främja 
sunda rutiner och vanor i vardagen, visa på positiva alternativ i livet, erbjuda ett socialt 
sammanhang, ge möjlighet att uttrycka känslor på olika sätt mm. Exempel på aktiviteter är bla 
återkommande utflykter, högtidsfirande och konstprojekt. Just de kreativa processerna är viktiga  

Café Davids stöd till deltagare i kontakt med 
andra aktörer / myndigheter

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra

Café Davids bidrag till deltagares ökade / 
förbättrade hälsa

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra



   
 

och möjligheten att måla och teckna erbjuds dagligen. Under 2016 har i snitt sex personer per 
dag deltagit i det kreativa skapandet. De regelbundna aktiviteterna på Café David är 
anpassade så att deltagarna förutsättningslöst kan engagera sig utifrån dagsform. Aktiviteterna är 
inte beroende av enskilt deltagande.  

 

Under 2016 har ca 270 personer deltagit i olika aktiviteter, tex utflykter (Kåseberga, 
Rövarkulan, fisketur från Landskrona, Jylland, Öland, Vellingeblomman mm), museibesök 
(Arken, Louisiana, Moderna Museet mm), bio- och teaterbesök och filmvisningar, 
bowling/boule/biljard, och kreativt skrivande samt måleri och inramning. Därtill är alltid 
högtidsfirandena viktiga för deltagarna och därmed välbesökta. Julhelgen och dess firande sticker 
ut med över hundra deltagare.  

 

 
Antal svar: 128 

 

Kvalitets- och uppföljningsarbete 

Det regelbundna kvalitets- och uppföljningsarbetet på Café David sker genom samtal, 
deltagarfrukostar, enkäter samt förslagslåda. Enkäterna och de givna förslagen utvärderas på 
arbetsplatsträffarna, och sammanställs och redovisas på aktivitetstavla i caféet. En gång i 
månaden träffas representanter från personalgruppen och deltagarna vid ett frukostmöte. Där 
pratas det om aktuella händelser och det ges utrymme för synpunkter och öppen diskussion. 
Mötena dokumenteras och en handlingsplan upprättas på eventuella förändringar som bör 
genomföras.  

 

     

 

Erbjudande om meningsfulla aktiviteter

Dålig Mindre bra Varken eller Bra Mkt bra


