


Vem är vi? 
Vision: 

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. 

 

Verksamhetsidé: 

Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett 

medmänskligare Skåne. Vi arbetar 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. 



Social utsatthet 
• Sverige har högst fattigdom i Norden och visar de högsta siffrorna 

på 20 år (både i Sverige och i Norden) 

 

• Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden men allt lägre 

investeringar i utbildning. 

 

• Senaste åren försämrad situation för äldre och barnfamiljer med 

bara en förälder. (Tomas Berglund Göteborgs universitet, Ingrid 

Esser Stockholms universitet) 

 

• Arbetslöshetssiffran i Malmö ligger på ca 15%, med en mycket hög 

andel arbetslösa ungdomar. Riksnivån ligger på ca 8%.  

 

• Barnfattigdomen är mycket allvarlig i Malmö som ligger sist på listan 

i Rädda Barnens rapport. Enligt 2013 års rapport är barnfattigdomen 

ca 32% i Malmö. I Sverige, nationellt, ligger nivån på ca 12%. 



Social utsatthet 

• Malmökommissionens rapport från 2013 konstaterar att skillnader i 

livsvillkor, exempelvis mellan dem som har arbete och de som inte 

har arbete, eller dem som är välutbildade och de som inte har 

utbildning, ger stor skillnader i b l a hälsan som resultat. Några av de 

viktigaste sociala bestämningsfaktorerna för hälsa är 

uppväxtförhållanden, skolgång, arbete, inkomst, utbildning, 

boendemiljö och social delaktighet..  

 

• Klyftan ökat mellan dem som har bra hälsa och dem som har dålig 

hälsa de senaste 20 åren. Det är stora skillnader i livslängd 

beroende på vilken stadsdel man bor (7-8 år) 

 

• 17 000 fattiga barn i Malmö  

• Marginaliserade som lever utanför ALLA trygghetssystem, EU-

medborgare och papperslösa. 



Socialtjänstlagen 

• 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

   Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 

sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. 

   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

 

• 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

   Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande 



Vad är civila samhällets 

uppdrag? 

  

• Ersätta? 

• Komplettera? 

 

• Tillgodose rättigheter 

• Utkräva ansvar och förändring 

 

 

 
 



Vad innebär alla människors 

lika värde? 

 

 

Rättigheter 

 

 

 
 



Vad gör vi? 

Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett 

medmänskligare Skåne. Vi arbetar 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. 

 

• Hjälp och stöd i svåra/akuta situationer 

• Social Gemenskap 

• Tillgodose rättigheter – stöd i kontakt med myndigheter 

• Påverkansarbete 



Unga Forum 
• Målgrupp: Unga Forum välkomnar alla barn och unga upp till 25 år 

och deras familj och närmaste nätverk. Vi finns för alla barn, unga 

och föräldrar som befinner sig i någon form av social utsatthet. 

• Personal: Socionomer och jurister 

• Syfte: Att skapa en långsiktig verksamhet som bidrar till ett 

samhälle där människor är inkluderade och delaktiga. Att öka barn 

och ungas psykosociala välbefinnande. 

• Övergripande mål: Att vara ett forum som bidrar till ett Sverige där 

alla är inkluderade och där mångfald är en förutsättning och en 

självklarhet. Att uppnå en varaktig förändring på individuellt och 

strukturellt plan för ett socialt hållbart samhälle.  

 

 

 



Vad möter vi? 

 

 

• Barn, unga och deras vårdnadshavare som upplever 

rasism och diskriminering i kontakt med myndigheter och 

trygghetssystem, socialtjänst, sjukvård, skola, 

migrationsverk etc… 

 

• Socialt exkluderade grupper som står helt utanför alla 

trygghetssystem, som inte ryms inom välfärdens ramar.  



Hur jobbar vi? 

• Barnet – den unge är vår uppdragsgivare 

• Varje situation är unik 

• Ett helhetsperspektiv 

• All verksamhet är frivillig 

• Alltid kostnadsfritt 

• Tystnadsplikt – anmälningsskyldighet 

• Påverkansarbete 

 



Exempel från verksamheten 
 



• Skriva ansökningar (soc-migration) 

• Överklaganden 

• Anmälningar 

• Företräda 

• Ombud, medföljande 

• Stöd och samtal 

• Nödhjälp 

• Socialt sammanhang 

 



Ett juridiskt perspektiv 

 

 

Papperslösa 

 

Eu-migranter 



Rekommendationer! 

• Lyssna – vara lyhörd! 

• Ställ frågor 

• Lita på det barnet (eller föräldern) säger 

• Ha samma riktlinjer för bemötande, 
bedömning och åtgärder för alla barn. 

• Ha mod  

• Samarbeta med andra aktörer för klientens 
bästa 



Tack, kontakta oss gärna! 
http://www.skanestadsmission.se/ 

 

liv.palm@skanestadsmission.se 

Johanna.saunders@skanestadsmission.se 
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