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www.eskilstunastadsmission.se

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

Eskilstuna Stadsmission arbetar successivt med att
utveckla befintliga verksamheter och implementera nya
verksamheter för att uppfylla fastställt syfte och mål.
Verksamheten i Eskilstuna Stadsmission drivs med en
kristen värdegrund med församlingar och föreningar
som medlemmar och huvudmän. I förlängningen räknar
vi med att detta ska bidra till att stärka vår närvaro i
samhället och visa på att Eskilstuna Stadsmission till

sammans med sina medlemmar vill spela en betydande
roll i utvecklingen av ett mänskligare Eskilstuna. Vi
vill arbeta med en tydlig upprättelsekedja där våra olika
verksamheter syftar till att hjälpa utsatta människor att
kunna ta viktiga steg för att öka sin delaktighet i sam
hället och leva ett så fullvärdigt och gott liv som möjligt.

www.eskilstunastadsmission.se

Härbärget
Under 2017 hade Härbärget 2505 övernattningar, för
delat på 88 unika nattgäster, varav 18 kvinnor och 70
män. Åtta av dessa kvinnor och 33 av männen var under
2017 för verksamheten helt nya. Det innebär att nästan
hälften av de nattgäster som uppsökte Härbärget under
2017 inte tidigare har varit i denna akuta situation av
hemlöshet i Eskilstuna. Genomsnittsbeläggningen på
Härbärget var under 2017 6,9 personer per natt, fördelat
på kön: 0,75 kvinnor per natt respektive 6,2 män per natt.
Då det periodvis varit väldigt många personer i behov av
akut tak över huvudet så har platserna inte alltid räckt

fakta
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
Bättre samordning av myndighetskontakter
för den enskilde
Snabbare stöd och hjälp från myndigheter
för den enskilde
Ökad känsla av egenmakt
Delaktighet i en trygg gemenskap
(inkluderande)

till. Under 2017 tvingades personalen på Härbärget neka
kvinnor en trygg sovplats p.g.a. platsbrist vid 12 tillfällen.
Motsvarande siffror för män var 40 tillfällen.
På Härbärget ser vi en ökning av antal tillfällen som
kvinnor övernattar, jämfört med tidigare år. Samtidigt är
vetskapen om att de flesta kvinnor som uppsöker Här
bärget endast gör det i yttersta nödfall, däremellan löser
man sitt boende och sin överlevnad på annat vis.
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2505
övernattninGar gjordes
på härbärget under 2017.

Personligt ombud
I Eskilstuna finns totalt fem Personliga ombud, varav
fyra är anställda av Eskilstuna kommun. Det Personliga
ombudet som är anställt av Eskilstuna Stadsmission
är nära knutet till våra olika verksamheter, och har
en kontinuerlig nära samverkan med framförallt
Härbärget. Målgruppen för Stadsmissionens och ett
av kommunens Personliga ombud är personer i hem

löshet med substansberoende och psykisk ohälsa,
med särskilt fokus på kvinnor. Utifrån Socialstyrelsens
uppdragsbeskrivning och återredovisningskrav
beviljas statsbidrag för samtliga Personliga ombud.
Målsättningen med verksamheten är att stärka enskilda
personers möjligheter och förmåga att hantera och
förbättra sin livssituation.

fakta
Personligt Ombud jobbar på uppdrag av den
enskilde genom att:
•
•
•
•
•

Ge information, råd och stöd
Stötta i kontakter med olika myndigheter
Hjälpa till att få insatser samordnade
Ge stöd för att få rätt till vård, stöd, service,
rehabilitering och sysselsättning
Uppmärksamma och rapportera systemfel
och brister i vårt samhällssystem

De effekter som verksamheten Personligt Ombud
syftar att uppnå för målgruppen är:
•
•
•
•
•

Ökad motivation/hopp om förändring av
livssituation
Förbättrat fysisk och psykiskt mående
Ökad egenmakt
Ökad delaktighet i samhället
Ökad livskvalitet

stadsmissionens
personliga ombud
har haft

22
280
aktiva ärenden
och

kortare
stödkontakter
under 2017.

Crossroads
Crossroads är vår dagverksamhet för EU och tredje
landsmedborgare. Verksamheten var under 2017 öppen
helgfria vardagar mellan kl. 08.30–13.00.

sexualkunskap, preventivmedel, abort, våldsutsatthet,
utsatthet för sexuella övergrepp/ försök till sexköp och
lyfta allas rätt till sin egen kropp.

Särskilt fokus har funnits på kvinnorna i Crossroads
genom att erbjuda avskilda aktiviteter bl.a. i form av
enkla spaträffar. Där har en trygg atmosfär skapats för
att öppna upp möjligheten till samtal om samlevnad,

Allas lika värde och jämställdhet oavsett kön, etniskt
tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktions
nedsättning är något som kontinuerligt lyfts upp för
samtal med Crossroads gäster.
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fakta
De effekter som verksamheten syftar att uppnå
för målgruppen är:
•
•
•
•

Ökad chans till överlevnad
(värme, mat och omsorg)
Ökad motivation till förändring av
livssituation
Ökad känsla av egenmakt
Delaktighet i en trygg gemenskap
(inkluderande)
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För människor
Av människor
Medmänniskor
Vi finns till för dig som befinner dig i en utsatt livs
situation. 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 verksamhe
ter 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!

www.eskilstunastadsmission.se

matlaget
Matlaget är en verksamhet riktad till personer som lever i
långvarig ekonomisk utsatthet. I Matlaget redistribueras
omkring 40 ton funktionellt matsvinn per år. Under 2017
deltog totalt fem livsmedelsbutiker i samarbetet (Willys
två butiker, Hemköps två butiker samt IcaSupermarket
Nyfors). Dessutom deltog en producent (Mälarchark).
Under 2017 beviljade Matlaget 58 nya medlemskap.
Under året fanns 70 hushåll registrerade som medlemmar

Antal nya
shåll 2017
medlemshu
58

med ca 130 personer. Alla dessa hushåll har varje vecka
fått kontinuerligt matstöd genom verksamheten.
Matlaget fick under året flera riktade monetära gåvor till
verksamheten vilket möjliggjorde riktade insatser för just
barnfamiljerna. Bland annat arrangerades picknick, bad
och utomhusaktiviteter, en heldag på Parken Zoo samt
utflykt till Gröna Lund.
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fakta
De effekter som verksamheten syftar att uppnå för
målgruppen är:
•
•
•
•
•

Förbättrad ekonomi
Förbättrat fysiskt mående
Förbättrat psykiskt mående
Ökad motivation till förändring
av livssituation
Ökad känsla av egenmakt

40

2

papperslös

3

40 ton matsvinn
redistribueras
i matlaget varje år

7

etableringsersättning

försörjningsstöd

antal barn

antal män

antal kvinnor

antal barnfamiljer

antal hushåll

sjukersättning

26

22

Nätverk och dialog för
framtida samverkan
Eskilstuna stadsmission har en kontinuerlig dialog med
Svenska kyrkan, Eskilstuna pastorat, som är huvudman.
Dialog förs också med ledande tjänstemän och politiker i
Eskilstuna kommun. Även kringkommunerna i Sörmland
finns i vårt nätverk och kommunikation sker löpande.
En viktig del i vårt arbete är omvärldsbevakning och
behovsanalyser för utsatta målgrupper. En förutsättning
för att driva och utveckla de sociala verksamheterna på ett
professionellt sätt.

Samverkan med
Folktandvården Sörmland
Ett samarbete gällande fri akuttandvård för hemlösa och
utsatta människor i Eskilstuna inleddes i början av 2017
på initiativ av Christer Stenvinkel, vårdutvecklingschef
för Folktandvården Sörmland. Ett team av tandläkare,
tandsköterskor och tandhygienister är med och arbetar
ideellt, i nära samverkan med Stadsmissionens personal.
Bristande tandhälsa är mycket vanligt hos våra mål
grupper och det skapar såväl fysiska, psykiska och sociala

15

personer fick hjälp med
akuttandvård under 2017

problem. Till en början var det svårt att få målgruppen
att komma på utsatta tider för undersökning, efter en
prövoperiod började vi gemensamt hitta fungerande
former där målgruppen i stort behov av akut tandvård,
kostnadsförslag och vidare behandlingsåtgärder med stöd
och hjälp kunde komma till tandvårdskliniken under
kvällstid. Under 2017 fick 15 personer tandvård genom
samarbetet.

Kvalitetsledningsarbete
En viktig del av det strategiska utvecklingsarbetet har
varit att bygga ett användarvänligt och funktionellt
kvalitetsledningssystem. Systemet 2Conciliate köptes in
våren 2017 och är väl beprövat då flera Stadsmissioner
arbetar med detta verktyg och systemet i framtiden ger
goda förutsättningar för att genomföra en ISO-
certifiering. 2Conciliate har under 2017 varit under
uppbyggnad och uppdatering sker ständigt, för att
kunna säkerställa & kvalitetssäkra Eskilstuna Stadsmis
sions arbets- och verksamhetsprocesser. Målsättningen är
att under Våren 2018 implementera kvalitetslednings
systemet i hela organisationen.

Under slutet av 2017 köptes även det digitala journal
systemet SecuraNova in. Journalsystemet berör alla
sociala verksamheter där vi säkerställer hantering av
känsliga personuppgifter, medlemsregister och dag
journaler. Det är också ett led i att säkerställa att vi
uppfyller kraven utifrån dataskyddsförordningen GDPR.
Journalsystemet kommer att implementeras i våra sociala
verksamheter under Våren 2018.

insamling och
kommunikation
Som ideell förening är vi beroende av gåvor och insamlade
medel, förutom olika former av samverkansavtal och
upphandlingar, för att professionellt bedriva och utveckla
fler sociala verksamheter för människor i utsatthet.
Under början av 2017 anställdes en insamlings och
kommunikationsstrateg för att utveckla och bedriva ett
aktivt insamlingsarbete. Insamlingsarbetet riktas till
privatpersoner, företag, församlingar, föreningar, organi
sationer, stiftelser samt fonder. Gåvorna kommer in via
Plusgiro, Bankgiro, kortbetalning, kontanter samt swish.
Under 2017 har vi deltagit i flera samarbeten och aktivi
teter. Det har varit välgörenhetskonserter, företagsträffar,
försäljning av vår egen stadsmissionspåse, i samarbete
med ett 40tal butiker i City/Tuna Park, och insamlingar
via olika föreningar och skolor. Riktade insamlings
kampanjer har genomförts. Ett exempel är den vi hade
för att kunna genomföra sommarlovsaktiviteter för de
barnfamiljer som är medlemmar i ”Matlaget”. Insam
lingen resulterade i fyra sommarlovsaktiviteter med
besök på Parken Zoo, Gröna Lund, badutflykt och
grillning under trevliga former. Sommarlovsaktiviteterna
skapade också trygghet, relationer och nya vänner. Ett
50tal personer deltog i aktiviteterna.
Inför 2018 planerar vi för att utöka aktiviteterna och
genomföra ett läger under några dagar för målgruppen.

Under 2017 inrättades ett Insamlingsutskott som har till
uppgift att vara en strategisk part till Insamlingsarbetet.
Möjliggöra möten och kontakter vilket bidrar till ökad
insamling. Under 2018 kommer vi att arbeta med att
konvertera våra givare som finns i databasen till månads
givare. Trogna och långsiktiga givare ger en mer stabil
och trygg grund. Vi har under det gångna året arbetat
medvetet för att stärka vårt varumärke genom att föreläsa,
delta i debatter och seminarium. En ny hemsida lansera
des under våren 2017 och genom den kan vi arbeta med
kommunikation och information. Möjlighet att ge en
gåva eller starta egna insamlingar är en viktig funktion.
Tack vare sociala medier når vi snabbt ut till de närmare
5 000 personer som följer oss på Facebook. Vi kommer
att fortsätta bygga varumärket som är en viktig grund för
fortsatt framgångsrikt insamlingsarbete och vår identitet.
Tack vare våra samverkansavtal med Eskilstuna pastorat
och Eskilstuna kommun, samt generösa gåvor från
enskilda gåvogivare, församlingar, föreningar, företag,
fonder och stiftelser kan vi driva den viktiga verksamhet
som vi gör. Ytterligare en möjliggörare av Stadsmissionär
verksamhet är Svenska PostkodLotteriet  ett lotteri där
vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet
via 55 förmånstagare. Riksföreningen Sveriges Stads
missioner, där Eskilstuna stadsmission ingår, är en av
dessa förmånstagare.

5000
antal följare
på facebook.

volontärer

Arbetsträning

I våra sociala verksamheter är volontärer en mycket
viktig del av bemanningen. Under 2017 har vi haft
mellan 20 och 40 aktiva volontärer. Målsättningen är
att fortsätta rekrytera och engagera fler volontärer.

Under 2017 har vi haft fyra personer i arbetsträning i
våra verksamheter. Arbetsträning sker i samverkan med
IPS/Vuxenförvaltningen och Arbetslivsresurs (på
uppdrag av Arbetsförmedlingen).

Praktik
I Matlaget har vi under 2017 tagit emot 5 praktikanter
från Fristadshus. Personerna har haft svårt att klara
av rutiner och arbetstider. Praktikperioderna har varit
lärorika och personerna har gjort framsteg trots relativt
kort period.

Samhällstjänst
Under 2017 hade vi en god samverkan med Kriminal
vården genom att ta emot personer tilldömda sam
hällstjänst för att tjänstgöra både på Härbärget och i
Crossroads. Under året så bidrog denna samverkan till
totalt 1 070 timmar i våra sociala verksamheter, varav
856 timmar på Härbärget och 214 timmar i Cross
roads. Sammantaget i tid motsvarar det närmare 60%
av en heltidsanställning á 40 timmar per vecka, vilket är
mycket värdefullt för att lyckas bemanna verksamheter
där det saknas volontärer istället för att bemanna med
timvikarier.

personer i samhällstjänst bidrog med

1070
timmar till våra
sociala verksamheter
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Kontakt:
Tomas Lindroos, Direktor
Tfn. 016-403 37 75
E-post. Tomas.lindroos@eskilstunastadsmission.se

www.eskilstunastadsmission.se
följ oss gärna
på Facebook

