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Det här är
Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en idéburen professionell organisation som verkar i det civila samhället. Verksamheterna bedrivs för
människor i utsatta livssituationer. Arbetet
utförs av anställd personal och volontärer.
Verksamheten finansieras med gåvomedel
från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat,
kommun och landsting samt intäkter från
våra sociala företag via försäljning.
Inom Stadsmissionen möter vi de
människor som står utanför samhällsgemenskapen. En del har ett helt liv av
svårigheter med sig i bagaget, medan
andra av olika anledningar, har hamnat i en
livssituation som är svår att reda ut ensam
och nu behöver hjälp. Vi arbetar med akut
stöd för långsiktiga förändringar och för
att förebygga ojämlikheter i samhället. Alla
har inte samma förutsättning att klara sig i
dagens samhälle. Vi ser det därför som vår
roll att vara ett stöd mellan det offentliga
och den enskilde individen och utgöra ett
komplement till myndigheter. Det dagliga
arbetet spänner från akut nödhjälp i form
av mat, kläder och värme, till ambitionen
att ge människor egenmakt och ökade
möjligheter att förändra sina liv genom till
exempel behandling.

Vi utgår från ett helhetsperspektiv, att alltid
ha den enskilda människans behov i fokus.
Vi vill skapa rimliga livsvillkor för grupper
eller individer som riskerar att hamna i
utanförskap och social utestängning.

Värdegrund
– vår syn på människan

Stadsmissionen står för en kristen
grundsyn som värnar alla människors
lika värde, rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt
oberoende av livssituation. Vi vill stötta
människor som bor eller lever i Uppsala
att bygga upp en tro på sig själva, en tillit
till sin egen förmåga samt ge dem de
rätta verktygen för att bli inkluderade
av samhället. Varje människa ses som
en likvärdig part och bjuds in att delta
utifrån sina förutsättningar. Inom
Stadsmissionen ska det alltid finnas en
möjlighet att börja om och göra nya val.
Vi bemöter varje människa utifrån sina
olika behov och önskningar. Vi är alltid
beredda att arbeta för att ge människor
nya och bättre förutsättningar.

VERKSAMHETSINTÄKTER
0,1%

24,7%

21,3%

53,9%

Medlemsavgifter 56 tkr
Gåvor 10 353 tkr
Bidrag 26 243 tkr
Försäljning och
hyresintäkter 12 031 tkr

VERKSAMHETSKOSTNADER
2,7% 1,6%

Vision
Vi gör skillnad
genom att:
• Lindra – ge akut stöd
• Förändra – bedriva långsiktigt
förändringsarbete
• Förebygga – Förebygga
utsatthet
• Engagera – engagera
människor till delaktighet
• Utmana – påverka
samhällsutvecklingen

Ett medmänskligare samhälle –
Samhället blir mer medmänskligt om
fler kan påverka sin livssituation och
delaktighet.

Ändamålsparagraf

Uppsala Stadsmission är en ideell förening
som har till ändamål att utifrån en kristen
grundsyn främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Diakonalt stöd
och omsorg ges till behövande i särskilt
utsatta grupper som ensamma och äldre
samt barn och ungdomars vård, fostran
och utbildning. (§1)
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95,7%

Ändamålskostnader 44 251 tkr
Insamlingskostnader 1 229 tkr
Administrationskostnader 741 tkr

Organisation 2019
STYRELSE

DIREKTOR

PERSONAL, EKONOMI,
KOMMUNIKATION OCH
INSAMLING, ADMINISTRATION

LEDNINGSGRUPPEN

SOCIALA VERKSAMHETER

KVINNOBYRÅN

MIKAELSGÅRDEN

SOPPMÄSSAN

SOCIALA FÖRETAG
OCH ARBETSTRÄNING

INTEGRATION

HANTVERKSSLUSSEN

FADDERHEM UPPSALA

HYRESFÖRMEDLINGEN

SECOND HAND

JOBBCOACHING

MÖTESPLATSEN

MATCENTRALEN
MATKASSEN

PENTRU TINE
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ÖPPENVÅRDSBEHANDLING

ARBETSINTEGRERAD
ÖPPENVÅRD

SPELBEROENDE

Direktor har ordet
Hyresförmedlingen med finansiellt stöd från
regeringen. Här kunde vi göra en betydande insats för unga människor med tillfälligt
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och
som studerar på gymnasiet eller Komvux. Vi
gjorde även en stor klimatinsats. Vi räddade
nästan 150 ton matsvinn som vi delade ut
i 15 000 matkassar till hushåll i ekonomisk
utsatthet, 280 av dessa var barnfamiljer
med totalt 380 barn. Nästan 100 personer
arbetstränade i någon av våra verksamheter
och flera av dem har gått vidare till studier
eller anställning. Dessutom ökade antalet
människor som sökte hjälp i vår verksamhet
för hemlösa till över 20 000 besök, många
av dem fick hjälp i kontakter med myndigheter, mat, möjlighet att duscha och vila.
Stadsbilden förändras snabbt. Polariseringen och klyftorna ökar. I dagspressen har vi
läst om skjutningar i Eriksberg, Gottsunda,
Kvarngärdet, Gränby och på många fler
platser. Faktum är att Uppsala blivit klassad
som den stad med högst antal skjutningar
i förhållande till invånare i hela Sverige. Nu
behövs Stadsmissionens arbete – nu mer än
någonsin – för att kunna fånga in, hjälpa,
visa medmänsklighet och ge de rätta verktygen till positiv förändring.
Det är med stolthet jag summerar 2019.
Under året som gått har vi nått fler deltagare än tidigare och fler upplever att
vi gör skillnad. I våra verksamheter möter
vi människorna bakom siffrorna och statistiken, ja, till och med dem som inte syns i
statistiken. Stadsmissionens medarbetare
arbetar dagligen för att människor ska
bygga upp en tro på sig själva, en tillit
till sin egen förmåga samt bli delaktiga
i samhället.

Under året har vi märkt att de som redan
haft det svårt har fått det ännu värre. Det
är många som söker hjälp som upplever
isolering och utsatthet. Vår uppgift är att
erbjuda trygga miljöer, professionellt stöd
samt gemenskap och ett sammanhang att
vara i. Det är inte alltid ett enkelt jobb att
utföra, men den glädje som uppstår hos
en person som lyckas ta sig vidare, är värd
all kamp. Det är i den glädjen som också
hoppet och tron ligger.
Inom Stadsmissionen arbetar vi med
flera olika verksamheter för att möta
människor med olika behov. Vi arbetar
med hemlöshet, psykisk ohälsa, våld i nära
relationer, missbruk av alkohol och droger,
spelberoende, arbetsträning, nyanlända
och ekonomiskt utsatta. Vi arbetar utifrån
rådande behov och resurser. Det är också
en av anledningarna till att vi tillsammans
med Stockholms stadsmission startade

”Det är med stolthet jag summerar 2019.
Under året som gått har vi nått fler deltagare
än tidigare och fler upplever att vi gör skillnad.
I våra verksamheter möter vi människorna
bakom siffrorna och statistiken.”
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Under kommande år är vår ambition att
utveckla hjälpinsatser som stöd i boende,
arbete bland unga för att öka integrationen samt ansvara för helhetslösningar.
Stadsmissionens uppdrag är högaktuellt
eftersom allt fler människor faller mellan
stolarna. Civilsamhället behövs där det
offentliga slutar.
Jag är stolt över att de människor som vill
få hjälp eller vill göra en förändringsresa
väljer att göra den med Uppsala Stadsmission som stöd. Utan alla engagerade
medarbetare och volontärer hade det inte
varit möjligt. Inte heller utan förtroendet
som våra gåvogivare och samarbetspartners ger oss. Tillsammans är vi ett bevis på
att engagemang gör skillnad.

Margaretha S Paras
Direktor

2019 i korthet
JURIDIKSTUDENTER PÅ MIKAELSGÅRDEN
Sedan februari har Mikaelsgården en dag i veckan besök av en grupp
juridikstudenter som stöttar gästerna med juridiska frågor och myndighetskontakter. Ett mycket välbehövt och uppskattat tillskott!

PENTRU TINE STARTAR
I mars startade projektet ”Pentru
Tine – For you” som riktar sig till
EU-migranter som befinner sig i
en utsatt situation i Uppsala.

ÖPPENVÅRD
Under året har Öppenvård blivit
en egen verksamhet som inkluderar förutom arbetsintegrerad
öppenvård även spelbehandling
och jobbcoach.

TONVIS MED KLÄDER
Gåvomottagningen
mottog 111 ton skänkta
kläder och textilier.

KOSTNADSFRI
RÅDGIVNING
Under våren har
Kvinnobyrån kunnat
erbjuda kostnadsfri
juridisk rådgivning
främst gällande
vårdnadstvister och
brottsmål genom
Therese Ström
Advokatbyrå AB.

MÖTESPLATSEN
I september startade
Mötesplatsen, en samlingspunkt för ensamkommande ungdomar som kom till
Sverige under den stora
flyktingvågen. Här får de
hjälp och stöd med att fylla
i blanketter, söka bostad,
skriva CV och mycket
annat.

TOMTERUSCHEN
Tomteruschen, anordnades för första
gången den 14 december av Uppsala
Stadsmission. Uppsalabor kunde mot en
anmälningsavgift delta i ett 500 m långt
lopp runt S:t Per gallerian. Intäkterna gick
till stöd för människor i social utsatthet
och hemlöshet. Ett 50-tal deltagare ställde
upp, vilket gav ca 4 000 kr i intäkter.
Ambitionen är att evenemanget växer till
nästa år och blir en tradition i Uppsala city.

HYRESFÖRMEDLINGEN STARTAR
I SAMARBETE MED STOCKHOLM
STADSMISSION
För unga människor med tillfälligt
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och som studerar på komvux
eller gymnasiet.
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MEST ÖNSKADE
JULKLAPPEN
– VÄRME!

Swisha din gåva
900 28 25

MEST ÖNSKADE
JULKLAPPEN
– MAT!

ÅRETS JULKAMPANJ
GRATISANNONSER TILL ETT
VÄRDE AV 3,6 MILJONER
Antalet pluggar i tidningar runt om
i Uppland ökade under 2019. Totalt
användes 11 stycken olika annonsformat
med fyra olika motiv. De införda gratis
annonserna under året har sammanlagt
ett värde på 3,6 miljoner.

”Den mest önskade julklappen; värme, mat, bostad”
genomfördes under perioden 18 november-31 december.
Nytt för i år var en utökad digital närvaro i samarbete med
kommunikationsbyrån Salgado. Julkampanjen inbringade
1 646 000 kr, en marginell ökning från förra året.

JOBBCOACH
Under sommaren anställdes
en jobbcoach för att lotsa
arbetstränande vidare till
studier och arbete.

JUL I GEMENSKAP
För tredje året i rad bjöd Uppsala Stadsmission
tillsammans med Diakonistiftelsen och Diakonicentrum in till Jul i Gemenskap. Det blev en
mycket fin dag med god mat, sång, dans och
över 100 gäster!

DESIGNPRISET 2019
2019 års vinnare av Uppsala
Stadsmissions tävling Designpriset
(för unga designers), blev trähyllan
Furin. Den började säljas i design
butiker i både Uppsala och
Stockholm i januari 2020.

ALLA HJÄRTANS DAG
Under Alla hjärtans dag, den
14 februari, såldes för tredje året i rad
blommor och choklad av volontärer.
Alla intäkter, totalt 40 000 kr, tillföll
Uppsala Stadsmission. Ett samarbete
med Vasakronan och Svava matgalleria.

FLER ARBETSTRÄNINGSPLATSER
Gåvomottagningen har kunnat
erbjuda fler arbetsträningsplatser
eftersom de öppnat en lagerbutik
i verksamheten.
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Swisha din gåva
900 28 25

Organisation och styrelse
Uppsala Stadsmission leds i sin helhet av en direktor som i sin tur utser en ledningsgrupp. Direktor
utses av Uppsala Stadsmissions styrelse. Uppsala
Stadsmissions styrelse svarar för organisation och
förvaltning av verksamheten. Styrelseledamöterna
väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för
sitt styrelsearbete. Styrelsen består av sex ledamöter samt en ordförande. Under 2019 har styrelsen
sammanträtt sju gånger.

Uppsala Stadsmissions
Ledningsgrupp 2019
LEDNINGSGRUPPEN UTSES AV DIREKTOR OCH ÄR
OPERATIVT ANSVARIG FÖR ORGANISATIONEN

Medarbetare

Margaretha Svensson Paras, Direktor
Anställd sedan 2006, Direktor sedan 2018.
Diakon i Svenska kyrkan och har arbetat många år med
människor i utsatthet, bl.a. för Hela människan.

Under 2019 hade Uppsala Stadsmission i medeltal

64 anställda på hel- eller deltid, varav
42 var kvinnor och 22 var män.

Ewa Johansson, Kommunikations- och insamlingschef
Anställd sedan 2014, kommunikations- och insamlingschef
sedan 2018. Marknadsekonom som arbetat många år som chef
inom kommunikation och insamling för bl. a. Svenska Kyrkan och
Hjärnfonden.

Volontärer

Johanna Rudmark Hagström, Socialchef
Anställd sedan augusti 2019, Socionom med mångårig chefs
erfarenhet från bl.a. Uppsala kommun

Sammanlagt arbetade 180 volontärer tillsammans

Uppsala Stadsmissions volontärer är ett oumbärligt
komplement till anställd personal och en del av verksamheterna är helt eller till stor del volontärbaserade.
i närmare 8 600 timmar vid någon av våra
verksamheter.

Dirk Kehr, Chef sociala företag
Anställd sedan 2009, chef för sociala företag sedan 2019.
Teolog och snickare med mångårig kunskap kring arbetsträning
för människor som står långt utanför arbetsmarknaden.
Marie Nordwall, HR-ansvarig
Anställd av Diakonistiftelsen Samariterhemmet sedan 2017
men arbetar ca en dag per vecka för Uppsala Stadsmission.
Arbetade innan dess som personalchef för Svenska kyrkan
Uppsala.
Karin Thornberg Arvidsson, Ekonomichef
Anställd sedan 2016. Ekonomichef sedan 2019. Civilekonom
och legitimerad ekonomilärare. Har tidigare bl. a. arbetat som
internationell ekonom på Svenska kyrkan och som controller
på Synskadades Riksförbund.
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Styrelsen

Erik Eckerdal, Ordförande
Direktor på Diakonistiftelsen
Samariterhemmet

Erland Olsson, ledamot
VD Sofrosyne
för bättre kvalitet i vården

Gunnar Hedberg, ledamot
Tidigare ordförande kommunstyrelsen i Uppsala

Carin Åblad Lundström,
ledamot
Kyrkoherde, T. D. Svenska
kyrkan

Ann-Christin Norrström,
ledamot
F.d. VD på Länsförsäkringar i
Uppsala

Christer Segerström, ledamot
Jurist statsförvaltning,
internationella uppdrag för FN,
EU mm

Stina Fernqvist, ledamot
Universitetslektor och forskare i
socialt arbete
Ny ledamot invald på årsmötet
2019-05-15

Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner

Uppsala klimatprotokoll
Uppsala Stadsmission är med i Uppsala
klimatprotokoll som är ett nätverk mellan
föreningar, offentlig verksamhet, företag och
universitet.

Totalt finns i Sverige 10 stadsmissioner som är medlemmar i
i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS). I det gemensamma arbetet inom Sveriges Stadsmissioner vill stadsmissionerna stödja och utveckla diakonalt/socialt arbete, utifrån
en gemensam idépolitisk plattform bedriva opinionsarbete,
stärka och utveckla den gemensamma identiteten och varumärket och genom
samarbetet stärka
det lokala arbetet.
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Sociala verksamheter
”Tack vare Mikaelsgården
slipper jag snatta!”

”På Kvinnobyrån finns så
mycket kärlek och om
tänksamhet! Jag litar på
att jag och barnen får den
hjälp vi behöver här.”

Berra på Mikaelsgården

Maria, ensamstående mamma
till fem barn.

”Nu är jag inte längre
orolig över att maten
tar slut innan pensionen
kommer”
Birgitta, pensionär och prenumerant på
Matkassen.

“Matkassen har hjälpt
mig att slippa den vardag
liga stressen över att jag
inte har tillräckligt med
mat att ge mina barn.
Det hjälper mig att få en
stabilare ekonomi och att
jag själv har mat att äta.
Annars prioriterar jag
maten till mina barn”.
Miranda, 45 år.
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Hopp och gemenskap
Uppsala Stadsmission har en bred social verksamhet.
Här finns mötesplatser där alla är välkomna, bland
annat genom terapi, samtalsstöd, måltider, gemenskap och värme. Här får alla chansen att berätta sin
livshistoria och tid att utveckla trygga relationer.
Stadsmissionen arbetar för att kunna ge både akut och långsiktigt
stöd till de människor vi möter. Vi stödjer även människor i deras
kontakt med myndigheter, som socialtjänst, skatteverk och region. Uppsala Stadsmission har under 2019 bedrivit följande sociala
verksamheter:

Matcentralen
Matcentralens syfte är att rädda livsmedelsbutikernas
matsvinn för att istället tillaga maten och servera den i
Stadsmissionens sociala verksamheter, samt även dela ut i
matkassar till familjer som lever i ekonomisk utsatthet (en
inkomst som understiger 9290 kr per månad).
Under 2019 togs totalt om hand 146,7 ton livsmedelsöverskott som delades ut i våra sociala verksamheter samt
genom Stadsmissionens matkasse. Under året delades

Mikaelsgården
Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet för vuxna
människor som lever i hemlöshet, missbruk och med
psykisk ohälsa. Verksamheten erbjuder mat, dusch- och
möjlighet till ombyte samt aktivitetsgrupper. Personalen kan erbjuda stöd i kontakter med myndigheter som
socialtjänst och psykiatri. Majoriteten av Mikaelsgårdens
gäster lever helt utan skyddsnät och saknar förmåga att
tillgodose sina rättigheter. Behoven hos de som söker sig
till verksamheten är komplexa. Högskoleutbildad personal
arbetar med förebyggande insatser och lotsning av gäster.
Samarbete sker med myndigheter när behov finns.

15 000 matkassar ut till i snitt 415 prenumererade
hushåll, ungefär 280 av dessa har varit barnfamiljer med
ca 380 barn.

Kvinnobyrån
Kvinnobyrån erbjuder stöd till kvinnor och barn som
är eller har varit utsatta för någon form av våld i en
nära relation. Stödverksamheten sker både i grupp och
individuellt och omfattar även anonymt boende. Verksamheten erbjuder även stöd till föräldrar i sitt föräldraskap
samt ensamstående gravida kvinnor. Vid behov ges även
människor stöd i kontakter med myndigheter såsom socialtjänsten, psykiatri samt migrationsverket. Under året har
Kvinnobyrån genom dess olika initiativ och aktiviteter gett

Mikaelsgården har haft 20

618 besök under 2019,
14 954 av dessa besök gjordes av män och 5 664
besök gjordes av kvinnor. Stöd vid myndighets- och
sjukdomskontakter har getts vid 415 tillfällen. 6
portioner mat har serverats under 2019.

902

stöd till

Verksamheten har dessutom kunnat erbjuda 987
stödjande samtal med människor i utsatthet.

Soppmässan
Soppmässan är en öppen kvällsverksamhet som varje
torsdag genomförs i Mikaelskyrkan under perioden september-maj. Utöver fördjupning i mässan erbjuds måltidsgemenskap, delaktighet och samtal med andra besökare.
Soppmässan arrangeras i samarbete med Svenska kyrkan.
Under året har vi serverat 679 portioner soppa för behövande under Soppmässan.
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87 kvinnor och 15 barn.

Integration
Fadderhem
Sedan hösten 2017 driver Uppsala Stadsmission med
stöd från kommunen Projekt Fadderhem. Projektet
ger stöd till ensamkommande ungdomar i hemlöshet som kommit att rota sig i Uppsala. Det handlar
om ungdomar som är 18 år eller som blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket. Ungdomarna
går i skolan i Uppsala och befinner sig antingen i en
pågående asylprocess eller har beviljats tillfälliga
uppehållstillstånd.
Projektet erbjuder ungdomar tak över huvudet främst i form av
fadderhem, men även kollektiva boendelösningar. Under 2019
har 126 ungdomar kunnat erbjudas boende, 83 i Fadderhem,

37 i alternativa kollektivboenden och 6 stycken med inneboendekontrakt.

Den sista december 2019 avslutades projekt Fadderhem. I dess
ställe startades Mötesplatsen.

Mötesplatsen

Hyresförmedlingen

Mötesplatsen startade i september 2019 och är en samlingspunkt
för ensamkommande ungdomar som kom till Sverige under den
stora flyktingvågen. På Mötesplatsen får de stöd med att fylla
i blanketter, söka bostad, skriva CV och andra administrativa
göromål.

Stadsmissionens hyresförmedling förmedlar sedan sommaren 2019 boenden till unga människor som fått tillfälliga
uppehållstillstånd i Sverige enligt nya gymnasielagen och
som idag studerar på gymnasiet eller Komvux.

”Jag kan inte leva utan mina kompisar
i Uppsala! Att bo i ett Fadderhem
betyder jättemycket för mig.”

350 intresseanmälningar från privatpersoner som ville

Det är statliga medel, öronmärkta för målgruppen, som
finansierar projektet. Under hösten 2019 kom det in över
hyra ut och över 200 personer erbjöds boenden via hyresförmedlingen.

Pentru Tine – FEAD
Uppsala Stadsmission driver sedan mars 2019 projektet
”Pentru Tine – For you” som riktar sig till EU-migranter
som befinner sig i Uppsala i en utsatt situation.
I projektet jobbar projektledare och uppsökare med att
ta kontakt med målgruppen och informera om deras
rättigheter men även deras skyldigheter för att stärka
deltagarnas egenmakt och öka inkluderingen i det svenska
samhället. Vi informerar även om deltagarnas rättigheter
i hemlandet vid behov. 31 unika individer har under
hösten fått information och vägbeskrivning till Läkare i
världen, hemlösemottagningen, Härbärget, Röda Korset
träffpunkten samt Arbetsförmedlingen. Det har även getts
information om körkort, bilskatt, parkeringsavgifter samt
viss information om hemlandet och socialförsäkringar.
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Volontärer
Uppsala Stadsmission har under året haft 180 volontärer som med sin tid och kraft bidragit till att fler
människor i utsatthet fått stöd och hjälp. Volontärer
erbjuder oss dagligen sitt engagemang, vilket är en
förutsättning för att våra verksamheter ska kunna
fortsätta att drivas.
Uppsala Stadsmission rekryterar
volontärer utifrån det behov
som besökare, deltagare och
personal inom de olika verksamheterna uttrycker. Volontärerna
arbetar med olika typer av uppdrag där såväl deras fritidsintressen och profession, som personliga egenskaper och färdigheter
kan komma verksamheterna
till del. Bland volontärkrafterna
finns studenter, pensionärer
och yrkesarbetande människor.
Volontärarbetet innebär ofta
praktiska uppgifter som att hjälpa till i köket, sortera mat eller
kläder, ta hand om barn eller
köra bil. Men det finns också
volontärer som hjälper till med
punktinsatser vid olika event,
till exempel vid klädinsamlingar
eller på julafton.

Totalt bidrog våra
volontärer med

8 600

timmar under 2019,
en ökning med drygt 10%
jämfört med 2018.
Under året hade
Stadsmissionen ca

145

regelbundna volontärer,
samt ca 35 volontärer
som deltog vid olika
punktinsatser såsom
julafton och andra event.

Under året har Uppsala Stadsmission utökat antalet volontärer
inom flera av verksamheterna, främst inom Matcentralen och
second hand-butikerna.

Volontärerna får verktyg och metoder att hantera de utmaningar
som de kan möta beroende på uppdrag och verksamhet. Det är
viktigt att volontärerna känner att de bidrar och gör skillnad samt
är trygga i sina olika uppdrag.

’’Det är väldig kul att arbeta som volontär med
människor med andra åldrar och bakgrund än vad
jag brukar träffa. Det bästa med att vara volontär
för just mötesplatsen är att jag upplever att jag gör
nytta för ungdomarna här’’.
Sophie, volontär på mötesplatsen

”Jag blev volontär för att jag ville göra
något meningsfullt. Och kan jag använda
min kunskap för att göra världen lite
bättre, så vill jag göra det!”
Robert, juristvolontär på Mikaelsgården
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Arbetsträning och
socialt företagande
”Vi är som en stor familj
här, alla bryr sig om var
andra så mycket”
Man i 30- årsåldern som arbetstränar på
Gåvomottagningen.

”Jag har en lång historia
med depression som star
tade redan i gymnasiet.
Jag fick aldrig riktigt
någon chans att må bra i
mitt vuxna liv. Inte förrän
jag kom till Hantverks
slussen och påbörjade mitt
rehabiliteringsprogram.
Verksamheten har gett
mig en trygghet! Precis
innan sommaren fick jag
min ADD-diagnos, då var
det viktigt för mig att ha
en trygg plats att vara på.
På Hantverksslussen kun
de jag förstå min diagnos
samtidigt som jag prova
de nya mediciner. Här var
det okej att må dåligt!”

”Jag har aldrig haft ett
jobb i hela mitt liv, nu
äntligen kan jag försörja
mig själv”
Man i 60-års åldern som arbetstränar på
Gåvomottagningen.

Samuel på Hantverksslussen
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Arbete som skapar
mening i tillvaron
Uppsala Stadsmission driver
flera verksamheter som sociala företag med målet att
få människor att närma sig
arbetsmarknaden. Här ges
människor en chans att växa
i sin egen takt. Människor
får möjligheten att närma
sig eller komma tillbaka till
arbetslivet genom praktik
och arbetsträning.

Totalt har

92

personer arbetstränat
inom någon av våra
verksamheter.

Uppsala Stadsmission har under
2019 drivit följande sociala företag:

Totalt har

37

Second Hand-butikerna
Uppsala Stadsmission driver två second hand-butiker i
Uppsala, en i Gränbystadens galleria och en i Gottsunda centrum. Verksamheten lägger fokus på miljö och
återbruk, samt att skapa förutsättningar för människor
att arbetsträna och närma sig arbetsmarknaden.

varit anställda
med lönestöd.

Under 2019 har totalt 19 personer arbetstränat
inom någon av butikerna. Antalet besökande

Jobbcoach
Uppsala Stadsmission har sedan sommaren 2019 kunnat
erbjuda en jobbcoach för att lotsa arbetstränande vidare
till studier eller arbete.

kunder under året var 243 065 varav 41 005
betalande. Intäkterna från försäljningen resulterade i

5 700 000 kr.

Hantverksslussen och Öppenvård

Gåvomottagningen

Hantverksslussen är ett socialt företag som erbjuder
arbetsinriktad rehabilitering i snickerimiljö. Arbetsuppgifterna rör främst tillverkning inom finsnickeri, men
omfattar även olika renoveringsuppdrag. Här arbetstränar såväl långtidssjukskrivna som människor med
psykisk ohälsa eller funktionsvariationer.

På gåvomottagningen tar Stadsmissionen emot skänkta
kläder och prylar. De skänkta kläderna och prylarna
går sedan vidare till second hand-butikerna eller till de
sociala verksamheterna, en del säljs även vidare direkt
i Gåvomottagningens shop. Verksamheten möjliggör
arbetsträning och en chans för deltagarna att tillhöra ett
sammanhang samt att närma sig arbetsmarknaden.

Verksamheten erbjuder en strukturerad arbetsdag och
kreativa uppdrag, där också den kommersiella avsättningen för det som produceras ger motivation till deltagarna. Till verksamheten hör även en arbetsinriktad öppenvårdsbehandling som bygger på integration mellan
behandling och arbete. Under året har en delning skett
mellan Hantverksslsussen och Öppenvård. Öppenvård
har blivit en egen verksamhet som inkluderar förutom
arbetsintegrerad öppenvård även behandling för spelberoende och en jobbcoach. Syftet med verksamheten
är att utveckla en hållbar helhetsmodell som binder
samman öppenvårdsbehandling med arbetsinriktad
behandling. Målet är att bryta beroende och öka
möjligheterna för en återkomst till arbetsmarknaden.

Verksamheten är ett socialt företag som erbjuder
individanpassad arbetsinriktad rehabilitering i produktionsverksamhet och butiksmiljö. I verksamheten ser vi
människor växa både personligt och arbetsmässigt. Att
få vara del i en gemenskap och ta ansvar för sina arbetsuppgifter gör att deltagarna efter egen förmåga och i
egen takt närmar sig den reguljära arbetsmarknaden
och återtar egenmakt över sitt liv.
Under 2019 har totalt 38 personer arbetstränat på
Gåvomottagningen

5 personer har fått anställning på Gåvomottagningen

Under 2019 har 25 personer arbetstränat på

med lönestöd direkt efter arbetsträning

Hantverksslussen och 6 personer har varit anställda
med lönebidrag.

7 personer har gått vidare till anställning hos annan
arbetsgivare eller studier.
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Ekonomi & insamling
Målet för Uppsala Stadsmissions insamling är att säkerhetsställa att de gåvofinansierade verksamheterna ges tillräckligt med resurser för att vi ska kunna fortsätta driva dem. Insamlingsarbetet bedrivs på flera olika sätt, till exempel genom olika företagsseminarier, kampanjer,
insamlingsbrev, kollekter, samt via ansökningar från stiftelser och fonder.
GÅVOR OCH BIDRAG
Totalt fick Uppsala Stadsmission under
2019 in 36,5 Mkr i insamlade medel från
allmänheten, direkta bidrag från företag
och organisationer, samt offentliga bidrag
från Uppsala kommun, arbetsmarknadsbidrag och statliga myndigheter.

ALLMÄNHETEN
Privatpersoner bidrar med monetära gåvor
som gör stor nytta för Stadsmissionen.
Totalt bidrog allmänheten med
2,7 Mkr under 2019.

NATURAGÅVOR
Totalt under året skänktes gåvor i natura
till Uppsala Stadsmission motsvarande
ett värde av 4,9 Mkr. Mikaelsgården,
Soppmässan och Gatumässan har bland
annat fått soppa, bröd, frukt, mat, kläder
och hygienartiklar. Flera verksamheter har
dessutom fått blöjor, blommor, verktyg
och möbler. Under 2019 syntes Uppsala
Stadsmission i gratisannonser i flera olika
tidningar till ett värde av 3,6 Mkr.

NATURAGÅVOR
Totalt 4,9 Mkr

Blommor, 22 4

Blöjor, 208 00

Bröd & fika, 4

Dryck, 16 800

Frukt & grönt,

Färdiga rätter,

Soppor, 78 48

Hygien/hushå

Julklappar , 79

Kläder & skor,

Kött, fick, kyc

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
Uppsala Stadsmission samarbetade 2019
med ett stort antal företag och organisationer, vilka under året bidrog med monetära gåvor till ett värde av totalt 2,7 Mkr.

STIFTELSER OCH FONDER
Stiftelser och fonder står för en betydande
del av de monetära bidragen till Uppsala
Stadsmission. Den enskilt största gåvan
under 2019 var på 2,0 Mkr och kom från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Totalt
bidrog stiftelser och fonder med
3,2 Mkr.

KYRKLIGA ORGANISATIONER
En viktigt del av de insamlade medlen
kommer från kyrkliga organisationer,
exempelvis Svenska Kyrkan i Uppsala stift,
pastorat, församlingar, diakonikretsar och
syföreningar. Under 2019 bidrog de med
463 tkr.

Linas matkass

Livsmedel, 19

Lokalhyra, 160

GÅVOR OCH BIDRAG

Matöverskott, 2 397 800 kr

Totalt 36,5 Mkr

Blommor, 22 400 kr

3,6% 1,3%
3,3%
7,3%
5,5%
46,4%
33,6%

7,4%
9,3%

Bröd & fika, 445 740 kr

Presentkort/bi

Allmänheten 2 701 tkr

Färdiga rätter, 263 130 kr

Tårtor, 37 800

Soppor, 78 480 kr
Hygien/hushåll, 185 400 kr
Julklappar , 79 500 kr
Kött, fisk, kyckling, 50 240 kr

Lokalhyra, 160 000 kr
Mejeri, 137 452 kr
Möbler & vitvaror, 7 000 kr
Porslin & textil, 7 400 kr
Presentkort/biljetter, 36 050 kr

Diakonistiftelsen
Samariterhemmet 2 000 tkr

Sallader & smörgåsar, 249 900 kr

Företag och organisationer 2 673 tkr

Torrvaror, 48 500 kr

Övriga stiftelser och fonder 1 202 tkr

Tårtor, 37 800 kr

Svenska PostkodLotteriet/
RSS 1 314 tkr

Utbildning & tjänster, 200 kr

Kyrkliga organisationer 463 tkr

Övrigt, 100 350 kr
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Snacks & god

Torrvaror, 48 5

Övriga livsmedel, 191 465 kr

Statliga myndigheter 3 413 tkr

Sallader & sm

Frukt & grönt, 75 580 kr

Linas matkasse, 5 000 kr
Uppsala kommun 16 975 tkr

Möbler & vitva

Porslin & texti

Kläder & skor, 111 100 kr
15,9%

Mejeri, 137 45

Blöjor, 208 000 kr
Dryck, 16 800 kr

Arbetsmarknadsbidrag 5 855 tkr

Under 2019 syntes
Uppsala stadsmission
i gratisannonser/pluggar
till ett värde av
3,6 miljoner kronor.

Matöverskott,

Snacks & godis, 17 040 kr

Verktyg, 15 000 kr

Utbildning & t

Verktyg, 15 00

Övrigt, 100 35

Stort tack till företag, organisationer, stiftelser, fonder,
församlingar, föreningar och enskilda gåvogivare som
bidragit med stöd och engagemang under 2019.
Vi riktar ett särskilt tack till vår grundare och huvudpartner
Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Accigo
ACO Tak & montage
Advokatbyrån Vigilo
Advokatfirman Lindahl
Ahlsell
AKH Arbetsklädshuset
Aktinova Företagsutveckling
AllOffice
Almeco Svets & Kaross
Almi
Almtuna församling
Almunge församling
Andersson och Tillman
Andreas Ands minne
Annerogrisen
Apoteket S:t Per
Astra Zeneca
Atrium Ljungberg
Axfood Snabbgross
Balingsta Pastorat
Björklinge Kyrkliga Syförening
Björklinge Missionsförsamling
Björklinge – Skuttunge – Viks Pastorat
Blodomloppet
Blomsterhallen Gränbystaden
Blomsterlandet Gränbystaden
Bokförlaget Max Ström
Bollnäs Pastorat
Brixder Development
Byrå 4
Bälingebibliotekets kultur och
vänförening
Bälinge Syförening
Bälingebygdens församling
Börje Syförening
Cajsas Kök
Capto HR
Caspeco
Castellum

Centralkonditoriet
Chocolat Svavagallerian
Choices
Citygross Boländerna
Citygross Gränby
Clarion Hotel Gillet
Clearhaus CH
CM Fleetwood Testamentesfond
Coffee Center Sverige
Coffeehouse by George
Connected Knowledge Svenska AB
Consid
Consoden
Coop Boländerna
Coop Stationsgallerian
Creperi Lemoni
Danmark – Funbo Församling
Designtorget
Diskteknik
Domkyrkoförsamlingen
Dwell
EatAway
Eckerö Linjen
Ekeby hälsocenter
Elite Hotel Academia
Enåkers Kyrkliga Syförening
Epsilon Chapter Delta Kappa Gamma
Eriksberg kyrkan
Espresso House Forumgallerian
Essity
Etraveli Group
Families for International Friendship
Feiff Revision & Redovisning
Fensala Damlogen
Festfint
Festool
Fg Advizer
Finsta Gård
Forsa Hembageri
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Fresh Air Ventilation
Fruntimmersföreningen
Funbo Kyrkliga Syförening
Fyrisbiografen
Fyrisfjädern
Fyrishov
Föreningen TintoMara
Gamla Uppsala Församling
Galderma
Gateau
GE Health Care
Gibon
Grand Hotell Hörnan
Grekiska kulturföreningen
Grillska Gymnasiet
Güntherska Hovkonditori
Handelsbanken
Happy Food
Heby Kyrkliga Syförening
Helga Trefaldighetskyrkan
Helgesson Catering
Hellströms veterinärpraktik
Hennes & Mauritz
Herbalife
Himla
Himmelsö AB/Swedish Fika
Hjelm Förlag
Hjälp till hemlösa i Östhammars
kommun & Uppsala
Hjälpstickan
Hotell Kristina
HSB Uppsala
Håbo Pastorat
Hårbolaget
Härkeberga Kyrkliga Syförening
ICA Nära Folkes Livs
ICA Supermarket City
ICA Supermarket Luthagens Livs
ICA Torgkassen

Information & Business Solutions
InfraKonsult
Insamlingsstiftelsen handihand
Invistic
Itrim
Jernhusen
Jobbet.se
Julpatrullen
Jultomtarne
Juristnu
Järlåsa Kyrka
Jötagruppen
Kandyz
Katarinaskolan
Knivsta Pastorat
Kph Trycksaksbolaget
Kranpunkten i Båstad
Kulturhjältarna/Musikens Hus Vänner
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Kungsängens församling
La fabrica
Ladies Circle Uppsala Carolina
Lagga Kyrkliga Syförening
Lagga/Knivsta Pastorat
Lagunda Församling
Landings Hovkonditori
Leklust
Lidl Boländerna
Lidl Gottsunda
Lidl Gränby
Lindborg
Lindvalls kaffe
Ljusnans Pastorat
Lush
Länsförsäkringar
Löplabbet
Magdalenas Kontorstjänster
Magnus Bergvalls stiftelse
Malmstensbutiken
Martin & Servera
Martinas delikatesser
Mattssons Guld
Messob
Mindustry
MLT
Moell Konsult
Musik i Uppland
Mäklarbutiken i Knivsta
Märsta Pastorat
Möteskraft
NanoDev
Nestlé Professional
Nora Församling
Nordea
Nordström Advokater
Norra Hagunda församling
Norrlands nation
Norrtälje-Malsta församling
Oatly
Odd Fellow
OKQ8
Opus Bilprovning
Palmbladsskolan

Park Inn by Radisson
Phosworks
PJB Business
Plantagen
Power Center
Praktiska Gymnasiet
Pro Grafiska
Pronestor
PWC
Pågen
Qproject
Radisson Blu Hotel
Ramsta Center
Ramstakyrkan
Randstad
Rasbo Pastorat
Resia
Returpapperscentralen
Rizzo
Rolans Herrmode
Roslagens Västra Pastorat
Roslagens Östra Pastorat (Norrtälje)
S:t Ansgar församling
S:t Per Gallerian
S:ta Lars Syförening, Enköping
S:ta Maria Församling
S2 Communications
Salabacke kyrkan
Salgado kommunikation
Sandvik Coromant
SEB
Sh bygg
Sharp Business Systems
SISU
Skebostiftelsen
SLU
Socialdemokraterna Uppsala
Sodexo
Sofrosyne
Solar-Screen
SPF Seniorerna Linné
Stavby Kyrkliga Syförening
Stickspåret Designbutik
Stiftelsen Axel Johanssons minne
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
minnesfond
Stiftelsen Mikaelsfonden
Stiftelsen Samfond
Stiftelsen Upplandsmuseét
Structor
Svava Blommor
Svea Orden av Uppsala
Svensk Hemleverans
Svenska Kyrkan Uppsala Stift
Sätrabagaren
Technosite
Tensta Kyrkliga Syförening
Therese Ström Advokatbyrå
Thermo Fisher Scientific
Tidtryck
Tierps Pastorat
Toni reklam
Tonprakt
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Torom Finans & försäkring
Trianon konditori
Triller mat och bröd
Tuna backar café
UKKF
Unionklubben GE Healthcare
Uplands nation
Upplands potatis
Uppsala Akademiförvaltning
Uppsala Bilgalleri
Uppsala Hem och Samhälle
Uppsala kommun
Uppsala Konsert och Kongress
Uppsala Kulturmaraton
Uppsala Maskin och Verktyg
Uppsala Monitoring Centre
Uppsala Pastorat
Uppsala PT Studio
Uppsala Rotary
Uppsala Stadsteater
Uppsala Universitet Holding
Uppsala ÖNH Specialisten
Uppsalahem
Vaksala församling
Valsta församling
Vasakronan
Vattholma Pastorat
Viksta Kyrkliga Syförening
Villa Anna
Visera
Vänge och Skogstibbles Kyrkor
Värdeledande
Västlands Kyrkliga Syförening
W:sex Damklubb
Webking
WEIAB Systemlösningar
White Arkitekter
Wilhelmina
Willys Björkgatan
Willys Gottsunda
Willys Gränby
Willys Kungsgatan
Willys Stenhagen
WRS
XXL Boländerna
Zellout
Zonta Club of Uppsala
Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs Stiftelse
Älvkarleby-Skutskärs Församling
Östervåla Harbo Pastorat
Östhammarshem
Östuna församling

Lindra
Förändra
Engagera

Utmana

Förebygga
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SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha 900 28 25
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Handla i våra Second Hand-butiker
Beställ produkter från Hantverksslussen
Lämna in rena och hela kläder samt prylar till Gåvomottagningen
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
FÖR MER INFORMATION
info@uppsalastadsmission.se
www.uppsalastadsmission.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter

Organisationsnummer: 802464-0065
Uppsala Stadsmission, Kungsängstorg 2, 753 19 Uppsala, info@uppsalastadsmission.se, 018-16 03 30

