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Eskilstuna 
stadsmission finns 
till för personer 
som befinner sig 
i en utsatt 
livssituation.

För oss är olika former av utsatthet inte mer eller 
mindre värda i relation till varandra, men villkoren 
ser annorlunda ut för vilken form av stöd och hjälp 
vi har möjlighet att ge. Vår utgångspunkt är att alla 
människor ska mötas med omsorg, respekt och  
professionalitet. 

Vi försöker se vilka behov som finns bland de 
människor vi möter, lindra den akuta nöden samt 
erbjuda stöd och verktyg till människor för att 
möjliggöra en förändring i sitt liv. 

Vi bedriver socialt arbete inom en rad områden, 
t.ex. Härbärget, Matlaget, Personligt ombud och 
Crossroads. 

Våra verksamheter är helt beroende av med- 
människor som genom sin tid, sin omtanke och  
sitt engagemang gör konkret skillnad för hemlösa 
och utsatta människor varje dag. Vi samarbetar 
även nära med företag och organisationer som  
vill vara med och förändra vardagen för de  
som behöver det allra mest.

www.eskilstunastadsmission.se



Matlaget startades i juni 2016 i samverkan med Willys 
två matbutiker i Eskilstuna. Samverkan har nu utökats 
till  avtal med fem olika matvarubutiker i Eskilstuna, 
och fler intressenter hör av sig. I Matlaget arbetar vi 
med att ta till vara fullt tjänligt matsvinn, som av  
butiker sorteras ut p.g.a. kort datum, skadade ytter- 
förpackningar, frukt och grönt med skönhetsfel m.m. 
Flera dagar i veckan hämtar vi, i vår helt sponsrade 
elbil, en mängd lådor fyllda med olika matvaror. 
Dessa gås igenom, sorteras och organiseras i vårt 
matlager. Här gäller principen snabbt in och snabbt 
ut. Merparten av den mat som under morgon och 
förmiddag hämtas från butiker delas sedan ut under 
eftermiddagen. 

Matlaget är en verksamhet som riktar sig till personer 
som lever i en ekonomisk utsatthet. Den som är i 
behov av hjälp för att klara av sin försörjning och äta 
sig mätt varje månad kan ansöka om medlemskap till 
Matlaget. Vid ansökan prövas vilket behov som finns 

och om personen är berättigad till hjälp. Medlems- 
ansökningar prövas och beviljas löpande. Som medlem 
i Matlaget ger vi hjälp under ett års tid. Tanken är 
att detta stöd ska ge minskad ekonomisk stress, mer 
varierad kost och en möjlighet att se över sin  
ekonomiska situation – dessutom är det klimatsmart 
att ta tillvara fullt tjänligt livsmedel som annars hade 
hamnat i soporna. Varje vecka, på en fast dag och tid, 
får hushållen hämta matkassar som anpassas och  
packas av Matlaget utifrån antal personer och  
eventuella allergier. Varje vecka hjälper vi på detta  
vis 65-70 hushåll, varav många barnfamiljer. I dessa 
regelbundna möten uppstår tillitsfulla kontakter där 
andra livsproblem delas och vi har möjlighet att  
erbjuda olika former av stöd och hjälp exempelvis 
genom att koppla på kontakter med vårt personliga 
ombud,  sjukvård eller socialtjänst. 

Fakta
Varje vecka hjälper vi 65-70 hushåll med 
mat vilket motsvarar ca 130 personer 
varav ca 50 är barn. 

Matlaget bemannas av sammanlagt en 
heltidstjänst, samt 2-4 personer som  
arbetstränar, gör ungdomspraktik eller 
engagerar sig som volontärer.

Matlaget kostar 1,5 miljoner kr per år 
att driva. 

Genom en gåva på 100 000 kr möjlig-
gör du ett kontinuerligt matstöd för fem 
hushåll under ett år.

För 20 000 kronor möjliggör du ett 
kontinuerligt matstöd för ett hushåll 
under ett år.

För 400 000 kronor möjliggör du ett 
kontinuerligt matstöd för 20 hushåll 
under ett år.

Härbärget erbjuder åtta platser för män och två 
platser för kvinnor. Under 2016 hade härbärget 
93 unika nattgäster, varav 18 kvinnor och 75 män. 
Genomsnittsbeläggningen på härbärget var under 
2016 drygt sex personer per natt. De allra flesta av 
långvarigt återkommande nattgäster har någon form av 
substansberoende och/eller psykisk ohälsa. Många har 
en skuldproblematik som utestänger tillträde till den 
ordinarie bostadsmarknaden. Det tar ofta lång tid att få 
hjälp vidare då det råder en akut bostadsbrist och det är 
långa köer till de stödboenden som finns att tillgå.

Hälften av personalbemanningen på härbärget består 
av volontärer – allt ifrån studenter till pensionärer som 

ger av sin tid och sitt engagemang genom att hjälpa till 
att servera middag och erbjuda avkopplande umgänge 
med sällskapsspel, fika och samtal. På härbärget  
ska våra gäster kunna känna sig trygga, landa och  
återhämta sig för att orka ta de nödvändiga steg som 
krävs för att hitta en hållbar väg ut ur hemlöshet.  
På härbärget erbjuds en varm sovplats, möjlighet  
till dusch och tvätt, klädombyte, middag,  
gemenskap, stödsamtal samt hjälp vidare.

Fakta
Härbärget är öppet 365 dagar per år. 

På Härbärget arbetar 3,5 anställda och ca. 
20 volontärer. 

Varje månad möter vi 20-30 personer som 
på olika sätt behöver vårt stöd.

Härbärget kostar 3,5 miljoner kr per år att 
driva.

För 100 000 kronor möjliggör du att 
under 100 dagar  
kunna erbjuda en trygg sovplats, varm mat 
i magen, möjlighet att duscha, tvätta samt 
få professionellt stöd och hjälp vidare i sin 
livssituation för en person som befinner sig 
i hemlöshet.

För 350 000 kronor möjliggör du att un-
der ett år kunna erbjuda en trygg sovplats, 
varm mat i magen, möjlighet att duscha, 
tvätta samt få professionellt stöd och hjälp 
vidare i sin livssituation för en person som 
befinner sig i hemlöshet.

Härbärget mATLAGET



Personligt ombud 
kan hjälpa till med:
• Ge information, råd och stöd
• Stötta i kontakter med olika myndigheter
• Hjälpa till att få insatser samordnade
• Stöd för att få rätt till vård, service, 
  rehabilitering och sysselsättning
• Uppsökande verksamhet
• Personligt ombud kostar 1,3 miljoner kr  
   per år att driva.

Fakta
Varje vecka har Crossroads 100-150 besökare. 
Samtliga är mycket fattiga personer från  
Rumänien som sökt sig till Sverige för att 
försöka finna en möjlighet att försörja sig.

Crossroads bemannas av sammanlagt  
1,25 tjänst, samt några volontärer.

Verksamheten kostar 1,8 miljoner kr  
per år att driva.

Genom en gåva på 100 000 kr möjliggör 
du att 312 personer får möjlighet att komma 
in i en trygg gemenskap, ges möjlighet att 
tvätta och duscha, får ett mål hemlagad  
mat, samt erbjuds stöd och hjälp i olika 
samhällskontakter.

För 300 000 kronor möjliggör du att Cross-
roads kan hållas öppet under en hel månad.

Crossroads är vår verksamhet för utsatta EU-medborgare 
som är öppen vardagar kl. 8.30-13, med 15-40  
besökare varje dag. Verksamheten är välorganiserad 
och tydlig för att kunna möta många människor i stor 
utsatthet. Främsta fokus är att möta de basbehov vi  
ser: dusch, tvätt, klädbyte och något varmt att äta.

En viktig del i verksamheten är att träna språk för 
att kunna samtala om och dela information om hur 
samhället fungerar. Vi erbjuder även råd och stöd vad 
gäller både individuella och strukturella problem och 
kan vara behjälpliga i kontakt med sjukvård, polis,  

ambassader och olika berörda myndigheter för att 
lindra den utsatthet vi ser och möter. 

Crossroads är under kontinuerlig utveckling och vårt 
mål är att kunna erbjuda mer strukturerade former 
för språkstudier, stöd i att komma närmre arbetsmark-
naden, bygga nätverk för vidare stöd och hjälp både 
i Sverige och i respektive hemländer, samt möjlighet 
att kunna öppna upp ett vinterhärbärge med akuta 
sovplatser under de kallaste vintermånaderna.

Tjänsten som personligt ombud inrättades 2008 
som en samverkan mellan Eskilstuna församling och 
Eskilstuna kommun, för att ge ett nära och direkt stöd 
till personer i hemlöshet. Personligt ombud övertogs av 
Eskilstuna stadsmission 2016. Det finns ytterligare fyra 
personliga ombud i Eskilstuna, anställda av Eskilstuna 
kommun, samtliga personliga ombud arbetar på  
uppdrag av Socialstyrelsen.

Eskilstuna stadsmissions personliga ombud ger stöd 
och hjälp åt personer som befinner sig i hemlöshet, har 

en psykisk ohälsa och/eller har ett substansberoende. 
Personligt ombud jobbar dagtid i nära anslutning till 
Eskilstuna församlings öppna Diakonicenter, men 
finns också på härbärget ca 1 kväll var tredje vecka för 
att möjliggöra mötet med gäster som inte söker hjälp 
dagtid. 

CROSSROADS Personligt ombud



Eskilstuna Stadmission

Postadress: Box 307, 631 04 Eskilstuna

Besöksadress: Annexet, Smörparken, Eskilstuna

E-post: info@eskilstunastadsmission.se

Givarservice på tfn. 016-13 12 40

För människor 
Av människor 
Medmänniskor
Vi finns till för dig som befinner dig i en utsatt livssituation.  
Hos oss blir du sedd och mött med omsorg, respekt och professionalitet. 
Här hittar du stöd och hjälp när du som mest behöver det. Vi bedriver 
socialt arbete inom en rad områden, t ex Härbärget, Matlaget,  
Crossroads och Personligt ombud. Våra verksamheter är helt beroende av 
medmänniskor som genom sin omtanke och sitt engagemang gör  
konkret skillnad för hemlösa och utsatta människor varje dag.  
Vi samarbetar också nära företag och organisationer som vill  
förändra vardagen för de som behöver det allra mest. 

Varmt välkommen till oss!

Din gåva 

gör skillnad

Swish: 

123 900 51 17

Plusgiro: 

90 05 11-7

www.eskilstunastadsmission.se

följ oss gärna 
på Facebook


