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Eskilstuna Stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige. Vi är en allmännyttig och ideell förening
som driver professionellt socialt arbete med syfte att minska utsatthet och utanförskap. Vi verkar för
en mänskligare stad för alla genom att både erbjuda akut stöd såväl som långsiktiga insatser.
Verksamheten är ideell och vilar på en diakonal och kristen grund. Vår utgångspunkt är att alla
människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och
förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.
Genom att bygga lokalt förankrade nätverk kan vi tillsammans med det offentliga,
medlemsförsamlingar, civilsamhället, näringslivet och enskilda privatpersoner skapar vi förutsättningar
för innovativa lösningar på sociala utmaningar.
Eskilstuna Stadsmission har drivit verksamheter i Eskilstuna sedan 2015. Genom åren har vi startat fler
och fler verksamheter för att under 2020 öppna upp verksamheter på ny ort. I januari i år startade vi
ett härbärge och dagverksamhet i Nyköping under namnet Stadsmissionen i Nyköping.
Idag verkar tio stadsmissioner i Sverige: Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping, Västerås,
Kalmar, Eskilstuna, Umeå och Örebro. Stadsmissionerna verkar lokalt inom egna organisationer men
samarbetar nationellt under Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Riksföreningen arbetar för att
främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala stadsmissionerna. Vår
direktor Tomas Lindroos tog under årsmötet 2020 över ordförandeskapet för riksföreningen.

1.1 Finansiering av verksamheter
Vi kan driva Eskilstuna Stadsmission och Stadsmissionen i Nyköping tack vare IOP (idéburet offentligt
partnerskap), samverkansavtal med Eskilstuna pastorat, Nyköpings församling, Eskilstuna kommun,
Nyköpings kommun samt generösa gåvor från enskilda gåvogivare, församlingar, föreningar, företag,
fonder och stiftelser.
Huvudman för Stadsmissionen i Nyköping är Nyköpings församling, Svenska kyrkan. Genom
medlemsavgift samt särskild huvudmannaavgift, vilken fastställs av föreningsmötet, är våra huvudmän
väldigt viktiga för oss. De verkar också aktivt för utveckling och finansiering av våra verksamheter.

1.2 Att driva socialt arbete under pågående pandemi
Samtidigt som verksamheterna startade i Nyköping bröt coronapandemin ut över världen. Som så ofta
tidigare drabbas de redan utsatta allra hårdast av kriser i samhället. Sjukvård, äldreomsorg, socialt
arbete bland hemlösa eller andra utsatta personer befinner sig i frontlinjen för covid19-hanteringen.
Nya rutiner etablerades, med fokus på skyddsutrustning och nya krav på både medarbetare och
besökare till våra verksamheter.
Pandemin har präglat det löpande kvalitetsarbetet hos oss, men vi har även anpassat och ställt om en
del av våra verksamheters aktiviteter, allt för att följa rådande restriktioner. Mycket tid har ägnats åt
att besvara och möta de frågor och den ångest våra besökare har haft. Vi har även ägnat mycket tid åt
digitala möten för att ta del av information och råd, men också för att föra fram våra medarbetares
synpunkter och erfarenheter.
Utifrån begränsat antal (max 8 st/tillfälle) i dagverksamheten blev personalen tvungna att neka
besökare. Personalen har använd all kreativitet för att finna nya vägar till att tillgodo se besökarnas
behov av mat och värme.
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Med stöd från Sörmlands Sparbank kunde vi under vintern 20/21 starta upp fältarbete för att nå ut till
våra målgrupper utanför våra verksamheter. Med ryggsäckar laddade med kaffe, smörgåsar,
hygienartiklar och liknande rörde vi oss runt Nyköpings centrum för att finnas tillgängliga för flera och
erbjuda vårt stöd.
Sveriges Stadsmissioner publicerade under hösten den årliga Fattigdomsrapporten som fokuserade på
pandemins effekter (läs mer om rapporten i avsnitt 6.2). Runt om i Sverige, från Umeå i norr till
Skåne i söder, har alla stadsmissioner sett konsekvenserna av den pågående pandemin och delat
med sig av sina erfarenheter. Vissa städer har varit mer drabbade än andra, och med mer eller
mindre fördröjning, men gemensamt är att vi alla ser en ökad utsatthet i samhället.

Redan utsatta grupper har hamnat i en ännu större utsatthet och nya grupper tillkommer som
tidigare har klarat sig förhållandevis bra. I våra verksamheter möter vi människor som exempelvis
förlorat sin försörjning under pandemin och nu tvingas välja mellan att betala hyran eller att köpa
mat.

2.1 Dagverksamheten
Dagverksamheten riktar sig till personer som befinner sig i hemlöshet, långvarig arbetslöshet,
beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller av andra orsaker socialt utanförskap. Innehållet är skapat
utifrån målgruppens behov och önskemål och byggs upp i samverkan med det omgivande samhället.
De effekter som verksamheten syftar att uppnå för målgruppen är:
•
•
•
•
•

Ökad delaktighet i samhället
Ökad självständighet
Känsla av mening och sammanhang
Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
Minskat utanförskap

Dagverksamheten är öppen varje vardag klockan 8–16 och är bemannad med två personal.
Verksamheten finns i direkt anslutning till Härbärget. Personalen erbjuder en välkomnande
gemenskap, stöd och hjälp med akuta basbehov, stöd och lotsning vidare utifrån behov, allt efter
målgruppens önskemål. I verksamheten erbjuds målgruppen grötfrukost och kaffe utan kostnad samt
möjlighet att köpa sopplunch och smörgåsar till självkostnadspris.
Gästerna har under året deltagit i ett Brukarråd där de som vill fått vara med att planera och uttrycka
aktiviteter som önskas och kan antas vara gynnsamma för att individen ska nå sina egna uppsatta mål
och öka sin livskvalitet. Ett regelbundet återkommande inslag i verksamheten har varit person från
Stadsbiblioteket som bistått deltagare med digitalt stöd. Handläggare från kommunen har också med
regelbundenhet varit närvarande i verksamheten för att hjälpa till med åtkomst till stödjande insatser
så som försörjningsstöd och ansökan till och väg in på behandlingshem.

2.1.1 Stadsmissionshälsan
Stadsmissionshälsan har sedan oktober varit en del av det stöd och den service som Dagverksamheten
har kunnat erbjuda. Stadsmissionshälsan tar emot alla målgrupper för olika vårdbehov och rådgivande
samtal och bemannas av en sköterska från primärvården (region Sörmland Vårdcentralen Åsidan). Det
har under 2020 blivit mycket tydligt hur viktigt det är med personalkontinuitet och trygghet i just
vårdkontakter för många människor som lever i utsatthet och utanförskap. Stadsmissionshälsan har
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blivit mer än bara en kontakt med vården, det har blivit en viktig social samvaro och trygghet i livet för
flertal deltagare.
För vissa är mötet med Stadsmissionshälsan kanske enda gången de lämnar hemmet på en vecka.
Särskilt viktigt har Stadsmissionshälsan visat sig vara för personer med långvarig och problematisk
kontakt med psykiatrin.
Fördelen med att Stadsmissionshälsan erbjuds via Dagverksamheten är att sköterskan kan, med den
enskilde patientens medgivande, involvera personal för att för att under resterande del av veckan
kunna vara behjälplig i uppföljning av sjukvårdskontakter. Ytterligare ett mervärde av att kunna
Stadsmissionshälsan i samband med en öppen Dagverksamhet är för personalen att kunna få råd och
stöd, och i vissa fall en bedömning, vid oro för enskilda personers hälsotillstånd.
De effekter som Stadsmissionshälsan syftar att uppnå är minskad fysisk och psykisk ohälsa genom att:
•
•
•
•
•

Erbjuda drop-in kontakt utan tidsbokning
Erbjuda enklare undersökningar och omplåstringar på plats
Skapa vägar in till nya vårdkontakter för personer i olika former av utsatthet
Erbjuda stöd i form av uppföljning och samordning av pågående sjukvårdskontakter
Skapa respektfulla, tillitsfulla och trygga vårdkontakter

Den stora efterfrågan på samtal med Stadsmissionshälsans sköterska vittnar om ett stort behov av att
få samtala om oro kring den egna hälsan och erfarenheter från tidigare kontakter med sjukvården. Att
erbjuda möjligheten att knyta en tillitsfull kontakt med vården i en trygg och bekant miljö har visat sig
vara mycket betydelsefullt för våra deltagare, då många har upplevt sig osedda, svikna, kränkta och
felbehandlade i tidigare vårdkontakter. Minst lika betydelsefullt är det att Stadsmissionshälsan
bemannas av en och samma sköterska som ges tid att bygga tillit, förtroende och trygga relationer
över tid.

2.2 Härbärget
Målet med härbärget är att erbjuda en tillfällig och trygg plats att sova på, där elementära basbehov
kan erbjudas. Här finns totalt 10 platser för personer i akut hemlöshet, åtta för män och två för
kvinnor. På Härbärget finns inget absolut krav på nykterhet eller drogfrihet, men alla gäster behöver
vara självgående och följa överenskomna regler för allas trygghet och säkerhet.
Motiverande samtal och lågaffektivt bemötande är metoder och förhållningssätt som används i
verksamheten för att möta gästerna på ett respektfullt sätt och för att söka förståelse för individuella
behov och förmågor. Verksamheten skapar en lugn och trygg miljö som ger möjlighet till samtal som
förstärker känslan och upplevelsen av egenmakt. Detta ska motivera till kontakt med socialtjänsten
med förhoppning om förflyttning till mer varaktigt boende. Det krävs inte bistånd från socialtjänsten
för att få övernatta på Härbärget.
De effekter som verksamheten syftar att uppnå för målgruppen är:
• Ökad chans till överlevnad (värme, mat och tillsyn)
•
•
•

Ökad motivation/hopp om förändring av livssituation
Snabbare kontakt med myndigheter för den enskilde
Ökad självständighet

•

Delaktighet i en trygg gemenskap (inkluderande)

5

Under 2020 hade Härbärget 571 övernattningar, med ett snitt om 2 besökare per natt. Totalt sett har
övervägande övernattningar bestått av män – under året har endast 4 kvinnor har sökt sig till oss.
Dessa kvinnor har varit återkommande besökare och sammantaget tillbringat 30 nätter i
verksamheten.
Det finns från Härbärget krav för återkommande gäster gällande delaktighet i planering för att få stöd
och hjälp vidare ut ur sin akuta hemlöshet, med målet att finna ett mer stadigvarande boende och
bättre livskvalitet. Likaså finns det tydliga regler och rutiner för avstängning vid införsel av
alkohol/narkotika/vapen, eller förekomst av hot och våld. Regelbundna uppföljningar sker med
återkommande nattgäster och stöd erbjuds för att upprätta individuella handlingsplaner med stöd av
personal i den öppna Dagverksamheten. Det är inte ovanligt att vissa gäster fastnar i passivitet, eller
på grund av dåligt mående vägrar medverka till någon form av förändring av sin livssituation,
alternativt bryter pågående insatser, med tillhörande krav, för att återvända till Härbärget. Vid dessa
tillfällen kan personalen behöva stänga av nattgäster en kortare tid och kravställa delaktighet i en
planering för att ta sig vidare.

Avstängningar på grund av hot/våld och/eller bristande medverkan i planering för ett mer
stadigvarande boende genomfördes under 2020 vid 0 tillfällen för kvinnor och vid 17 tillfällen för män.
Anledningen till avstängningar för män kan förstås utifrån den stora bostadskris som Nyköping
befinner sig i, med långa väntetider för olika insatser i kombination med neddragningar på externa
vårdplaceringar till förmån för hemmaplansvård.
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Under 2020 anmäldes 1 tillbud från Härbärget. Händelsen gällde personer som vistades på Härbärget
och som hade smugglat med sig laddade skjutvapen. Polis tillkallades och personerna omhändertogs.
Tillbudsrapporter nedtecknades och polisanmälningar gjordes vid skadegörelse och hot mot personal.
Många av de regelbundet återkommande nattgäster har någon form av substansberoende och/eller
psykisk ohälsa. Flödet av droger i Nyköping har direkt påverkat det mesta som sker i och runt
verksamheten. Fler yngre personer med komplext missbruk har rört sig i och kring Härbärget och
förekomst av handel med droger och/eller stöldgods har upptäckts och hanterats vid ett flertal
tillfällen. En nära kontakt har etablerats med både väktare och polis för att i perioder av det slaget
motverka en spridning och tolerans mot kriminell verksamhet i eller kring verksamheten.
Personer med antisocialt beteende, bristande impulskontroll och benägenhet att ta till våld (vapen)
har under året varit en utmaning för personalen att hantera. Likaså personer med komplex psykisk
ohälsa där det är svårt att förhålla sig till andra och gemensamma förhållningsregler. Personer med
komplex problematik (beroende och psykisk ohälsa) är också en grupp som är svåra att matcha till en
långsiktig och hållbar boendelösning, då de flesta stödboenden är villkorade med olika regler och där
det finns begränsningar i resurser för att anpassa stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättningar
och behov. Det har under året varit svårt att få samordnat stöd och hjälp kring både beroende och
psykisk ohälsa.
Härbärgets verksamhet och arbetsmetod handlar om att bygga och bibehålla tydliga och stödjande
strukturer, förutsägbarhet och respektfullt bemötande för att skapa trygghet och möjlighet till
personlig utveckling för alla. För att skapa goda förutsättningar för detta arbete krävs kontinuitet i ett
arbetslag, med god sammanhållning. Arbetslaget har arbetat målinriktad med att bygga en trygg,
inspirerande och inkluderande arbetsplats.
Under 2020 hade Härbärget god samverkan med Frivården och 1 person genomförde samhällstjänst i
verksamheten, omfattande totalt 80 timmar. I tillägg till det kompletterade sammanlagt 5 volontärer
verksamheten med sammanlagt 75 timmar i form av matservering, socialt umgänge med nattgästerna
främst under kvällstid men även som back-up till ordinarie personal vissa nätter.

2.3 Stadsmissionens Second hand
I samband med att verksamheterna startade i Nyköping öppnades även Stadsmissionens Second handbutik upp på Västra Storgatan 14. Här kan du fynda begagnade prylar, inredning och kläder som
personer skänkt till butiken.
När du handlar eller lämnar gåvor till oss bidrar du till att erbjuda människor en ljusare framtid. I
butiken får människor möjlighet att närma sig eller komma tillbaka till arbetslivet genom praktik och
arbetsträning. De intäkter som butiken får in gör även direkt nytta i våra verksamheter.
Butiken drivs gemensamt med Stockholms Stadsmission.

Eskilstuna Stadsmissions arbete med kvalitet och effekt har hög prioritet. Under 2020 har vi arbetat
med att färdigställa kvalitetsledningssystem, verksamt fr.o.m. december 2020. För att kunna hantera
och leda organisationer i denna snabbt föränderliga värld behöver vi nya ledningsmodeller som dels
säkerställer en organisations nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en
anpassningsförmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling.
Verksamheterna styrs genom ett systematiskt och heltäckande kvalitetsarbete.
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De grundläggande delarna är planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheterna. Riktlinjen syftar till att övergripande beskriva vilka krav på kvalitet som gäller för våra
verksamheter och tillsammans med bilagor vara ett instrument för verksamheterna i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Målet är att säkra utförandet av socialt stöd, service och omsorg. En verksamhet kan även ha krav på
sig eller egna önskemål om att ha ledningssystem med andra syftar än att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet på det sätt som SOSFS 2011:9 kräver. Sådana
andra syfte kan vara att uppnå en god arbetsmiljö eller en god livsmedelshantering. Det är fullt möjligt
att ha ett integrerat ledningssystem som uppfyller flera olika syften så läge kraven enligt SOSFS 2011:9
uppnås.
Vår kvalitetsdefinition är: Vår förmåga att se till att det blir som vi tänkt
I klartext betyder det att vi har tänkt att verksamheten ska se ut på ett visst sätt. Dessa tankar
kartlägger vi i processer och de flöden som beskrivs ska beskriva de aktiviteter enheten genomför för
att se till att de uppnår de önskade effekter som efterfrågas av enheten. Flödena bygger på den
forskning som finns, den beprövade erfarenhet som vi har och den förändringsteori som enheten
arbetar efter.

Att arbeta med kvalitet utifrån ett hållbarhetsperspektiv innebär att rikta arbetet till alla delar av
organisationen. Eskilstuna Stadsmission har sedan föregående verksamhetsberättelse haft avsikt att
jobba med kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv som ser till hela organisationen.
Under en tid som präglas av pandemin är det dock betydligt svårare att se till hela organisationen i
kvalitetsarbete, eller att aktivt bedriva kvalitetsarbete överhuvudtaget. Från resultaten av
enkätundersökningen (hösten 2020) går det dock att utläsa att medarbetarna lägger stor vikt vid att
aktivt arbeta med kvalitet. Vi har blivit tvungna att ställa om verksamheter för att tillgodose nya behov
vilket gör att kvalitetsarbetet blir och är det viktigaste fokuset.
Under 2020 fastslogs att Eskilstuna Stadsmission och Stadsmissionen i Nyköping skall utveckla, driva
och marknadsföra tjänster av hög kvalitet som fyller behov hos kunder och samhälle. Verksamheterna
skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön samt med en god
arbetsmiljö för våra medarbetare.

I våra sociala verksamheter är volontärer en viktig del av bemanningen. Under året har vi haft 5 aktiva
volontärer, 1 person i arbetsträning, 1 person i samhällstjänst samt 2 studenter från campus Nyköping
som stöttat arbetet i våra verksamheter.

6.1 Hemlöshetrapporten 2020
Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009, trots att erfarenheter och forskning visar
att statligt ansvarstagande är en nyckel för att minska hemlösheten. Sveriges Stadsmissioner har därför tagit
saken i egna händer och arbetat fram grunden till en ny strategi som är konkret, tydlig och möjlig att genomföra
här och nu – om den politiska viljan finns.
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Den 2a december 2020 släppte Sveriges Stadsmissioner den årliga Hemlöshetsrapporten. Rapporten är ett
viktigt bidrag i arbetet med att säkra en trygg bostadsförsörjning för alla i vårt land. Rapporten finns tillgänglig på
vår webbsida eskilstunastadsmission.se/nykoping.

6.2 Fattigdomsrapporten 2020
Som redan nämnt i tidigare avsnitt har Sveriges Stadsmissioner tagit fram 2020 års fattigdomsrapport i
samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Linnéuniversitetet. Temat för i år är konsekvenser
av Coronapandemin för utsatta grupper i samhället.
Sedan pandemin bröt ut ser vi en ökad utsatthet i samhället. Redan utsatta grupper har hamnat i en
ännu större utsatthet och nya grupper tillkommer som tidigare har klarat sig förhållandevis bra. I våra
verksamheter möter vi människor som exempelvis förlorat sin försörjning under pandemin och nu
tvingas välja mellan att betala hyran eller att köpa mat. Rapporten finns tillgänglig på vår webbsida
eskilstunastadsmission.se/nykoping.

Som ideell förening är vi beroende av gåvor och insamlade medel, utöver olika former av
samverkansavtal och upphandlingar, för att professionellt bedriva och utveckla fler sociala
verksamheter för människor i utsatthet. Insamlingsarbetet riktas till privatpersoner, företag,
församlingar, föreningar, testamentsgåvor, organisationer, stiftelser samt fonder. Gåvorna kommer in
via Plusgiro, Bankgiro, kortbetalning, kontanter samt swish.
Eskilstuna stadsmission är medlem i Giva Sverige, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige
är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent,
etiskt och professionellt. Medlemmar i Giva Sverige förbinder sig att tillämpa Giva Sveriges kvalitetskos
samt följa Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som
innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

7.1 Insamlingsarbetet under året
Insamlingsarbetet har under 2020 bestått av att etablera vårt varumärke och skapa kontakter med
näringslivet och andra aktörer i Nyköping. Det har bland annat inneburit annonsering i lokalmedia, PRinsatser och arbete med vår Facebook-sida. Under några tillfällen har vi slagit upp vårt eget tält i
Nyköpings centrum och bjudit förbipasserade på kaffe och fika för att skapa möten och tillfällen att
berätta om vårt arbete. Vi har även deltagit i lokala evenemang som exempelvis Prylbytardagen i
oktober.
Vårt enda evenemang under året var vår officiella invigning den 14 oktober. Evenemanget hölls för ett
litet urval inbjudna gäster och utifrån de restriktioner som gällde för tillfället. På plats fanns bland
annat representanter från Nyköpings kommun och Svenska kyrkan.
Etableringsfasen har också lett till att vi inlett flera samarbeten med lokala företag. Bland annat
inledde vi ett långsiktigt samarbete med Schneider Electric som startat flera insamlingar inom sin
organisation till förmån för våra verksamheter.
Julen 2020 startade vi vår första insamlingskampanj riktad till privatpersoner. Vår julkampanj innebar
att vi skickade ut brev till ett stort antal Nyköpingsbor med uppmaning att stötta vårt härbärge.
Kampanjen gick även på Facebook och ledde till många nya följare till vår egen Facebook-sida.
Under samma period startade vi även en julkampanj riktade till företag och erbjöd dem att bli vår
julpartner genom att investera med en gåva i vårt härbärge. Detta ledde till många nya
företagskontakter.
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Vi fick även ta del av annat stöd inför julen. Clarion Collection Hotel Kompaniet bidrog med en egen
insamling där de samlade in julklappar till våra besökare. Ett mycket uppskattat inslag till julfirandet på
Dagverksamheten och Härbärget.
I slutet av året, när smittspridningen åter igen tog fart, sökte vi medel för att införa fältarbete i
Nyköpings centrum. Projektet möjliggjordes av Sörmlands Sparbank – tack vare deras bidrag kunde
verksamheten anpassa sitt arbete utifrån rådande restriktioner.

7.2 En del av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS)
Som en del av Sveriges Stadsmissioner har vi flera nationella huvudpartners. En av dem är Svenska
Postkodlotteriet, där vi är en av 57 förmånstagare som får ta del av vinsten från lottförsäljningen. I
övrigt består våra huvudpartners av Åhléns, Fastighetsbyrån, Permira och årets nykomlingar IKEA och
Pågen.
Vi har även varit delaktiga i flera nationella insamlingar. Exempel på det är Åhléns som under julen
2020 genomförde en ”runda upp”-kampanj i alla varuhus och IKEA som bidrog med mat och möbler
till våra verksamheter. Som en del av RSS fick vi även motta medel i samband med Radiohjälpens
insamling för att stötta civilsamhället under pandemin.

8.1 Skyddat boende
Under 2021 kommer Eskilstuna Stadsmission starta ett skyddat boende med barnrättsperspektiv. Vi
kommer att vända oss till kvinnor, med eller utan barn, som utsatts för våld i nära relation samt
personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Verksamheten ska erbjuda bostäder med hög säkerhet
och specialistkompetens för att bemöta upplevelser och hantera konsekvenserna som kommer av att
leva med våldsutsatthet.

8.2 Matlaget i Nyköping
Eskilstuna Stadsmission har drivit verksamheten Matlaget i Eskilstuna sedan 2019 och nu står det klart
att verksamheten öppnar upp även i Nyköping under senare delen av 2021. Matlaget vänder sig till
människor i ekonomisk utsatthet som behöver stöd för att kunna äta sig mätta varje månad.
Verksamheten kommer att erbjuda matstöd och andra sociala insatser för att minska den ekonomiska
stressen och ge möjlighet att ta de första stegen till en mer hållbar livssituation. Matstödet består av
funktionellt matsvinn som vi hämtar från lokala livsmedelsbutiker.
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