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Projekt: Stadsmissionens sociala företagande 

Stadsmissionen har lång erfarenhet som aktör inom den sociala ekonomin. Vi arbetar med 
människor som befinner sig i svåra livssituationer, på olika sätt, och bemöter därför varje 
person med respekt, utifrån dennes dagsform och förmåga. Det är viktigt att locka fram 
och se varje människas resurser och lyfta upp vad varje person kan bidra med.  

Stadsmissionen arbetar för att stimulera personer till förändring, för att hitta långsiktiga och 
hållbara lösningar. Det finns alltid en väg ut ur svårigheter och det finns alltid möjligheter 
att komma igen. Det handlar om att bygga upp handlingskraft för att kunna ta vara på livets 
positiva möjligheter!  

Återbruk bör ses som en kombination av materiella ting och människor. Stadsmissionens 
second handbutik .nu har sedan tidigare ett volontärprojekt där skänkta textilier 
återanvänds till att skapa kassar, kuddar och dukar. Nya klädkollektioner planeras inför 
kommande år.  

Stadsmissionen planerar att starta upp ett sysselsättningsprojekt med flera olika grenar. 
Deltagarna finns med på 100% utifrån sin egen förmåga, vilket kan innebära allt mellan 1 
till 40 timmar per vecka. I nuläget planeras en möbelrenoveringsverksamhet, en syateljé 
samt utökade försäljningsmöjligheter; allt under ett tak. Samarbete kommer att ske med 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Överskottet av försäljningsintäkterna går 
tillbaka till Stadsmissionens verksamhet. 

Syfte: Utvidga Stadsmissionens sociala ekonomi till att omfatta även sociala företag 

Målgrupp: långtidsarbetslösa personer i arbetsträning samt Stadsmissionens besökare som 
lever i hemlöshet och/eller missbruk 

För att genomföra detta projekt behöver Stadsmissionen: 

- En stor sponsrad lokal, helst runt 1500 kvm, i utkanten av Malmö eller i Malmö med 
omnejd (Åkarp, Hjärup, Burlöv, Staffanstorp etc). Lokalen ska fungera som lager, 
arbetsplats samt butik. 

- Möbelverktyg samt annat renoveringsmaterial.  

- Symaskiner till vår syateljé där skänkta textilier får nytt liv och senare säljs. 

-   Volontärer som har erfarenhet och kunskap om möbelrenovering samt 

 textilarbete. De här personerna ska fungera som stödpersoner i arbetet och vissa fall 
 även som utbildningsresurser. 


