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VI ÄR ESKILSTUNA
STADSMISSION
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.

I Eskilstuna driver vi verksamheter som riktar sig till olika målgrupper:

Härbärget, Dagverksamheten, Personligt ombud, Matlaget och Bostad först.

Sedan 2020 driver vi även Dagverksamhet, Härbärget och Matlaget i

Nyköping.

EN DEL AV RSS

Det finns 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 för Sveriges Stadsmissioner.

Riksföreningen arbetar för att främja en gemensam dialog, opinionsbildning

och utveckling för de olika lokala stadsmissionerna. 

styrelse
Ordförande: Lars G Linder Vice ordförande: Christina Södling

Ledamöter: Suzan Östman Bäckman, Marie Rydén Davoust, Torbjörn Schödin, 

Thomas Karlsson, Anders Sandberg, Ulla Jansson och Stellan Rosengren.

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda styrelsemöten, varav ett av dem

var årsmöte/föreningsmöte. Tre huvudmannamöten har hållits under året.

VALBEREDNING
Sammankallande: Göran Hogestadh 

Ledamöter: Pernilla Parenmalm och Ulla-Britt Larsson
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FINANSIERING 
HUVUDMANNASKAP OCH MEDLEMSKAP

Vi driver delar av våra verksamheter på uppdrag av Eskilstuna pastorat och

Nyköpings församling genom så kallat huvudmannaskap. Som huvudmän är

de med och finansierar våra verksamheter genom medlemsavgift och

huvudmannaavgift. Beslut om huvudman och huvudmannaavgift fastställs

under föreningsmöte.

Eskilstuna Stadsmission finansieras även genom medlemskap.

Organisationer, föreningar och privatpersoner som delar vår målsättning

kan ansöka om medlemskap och bidra med en årsavgift. På så sätt är

medlemmarna med och utvecklar vårt arbete.

IOP – IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP

Ett IOP är ett samarbete mellan en offentlig aktör och en idéburen aktör

och syftar till att uppnå ett gemensamt och allmännyttigt mål. Båda parter

bidrar med resurser för att lösa en samhällsutmaning.

Tack vare IOP-avtal med Eskilstuna kommun kan vi driva Dagverksamheten

och Bostad först i Eskilstuna. Vi har även IOP-avtal med Nyköpings

kommun som möjliggör Härbärget och Dagverksamheten i Nyköping.

FINANSIERING GENOM INSAMLINGSARBETE

En viktig del av vår finansiering består av bidrag och gåvor från

privatpersoner, företag och föreningar. Vi har 90-konto och kontrolleras av

Svensk Insamlingskontroll som kräver att minst 75% av insamlade medel ska

gå till ändamålet. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva

Sverige och riksorganisationen Famna. Därför kan du känna dig trygg med

att din gåva hanteras på korrekt sätt.

RIKSFÖRENINGEN för SVERIGES STADSMISSIONER

Som en del av Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner får vi ta del stöd

och finansiering från nationella huvudpartners och samarbeten.

Riksföreningen är bland annat en av 55 förmånstagare i Svenska

Postkodlotteriet som årligen får ta del av vinsten från lottoförsäljningen.
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Hon klev in i rollen som
tillförordnad direktor i samband
med Tomas Lindroos bortgång.
Nu står det klart att Annalie
Welin får fortsatt förtroende att
leda Eskilstuna Stadsmission. 

ANNALIE
WELIN ÄR NY
DIREKTOR
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“Det var utmanande att efter relativt kort tid ta över ett så

viktigt och betydelsefullt uppdrag. Min bakgrund inom socialt

arbete gav mig en trygg grund för hur vi fortsatt ska driva våra

sociala verksamheter framåt och var vi, i linje med Tomas vision,

behöver fokusera för att skapa hållbarhet och nå ut till så många

vi kan”, säger Annalie Welin.

Efter en rekryteringsprocess har nu styrelsen fattat beslutet att

ge Annalie Welin fortsatt förtroende att leda Eskilstuna

Stadsmissions arbete i rollen som direktor.

“Att Annalie Welin tar ansvaret som direktor känns mycket

tryggt och glädjande. Hon har utmärkta möjligheter att fortsätta

det starka utvecklingsarbete som Tomas Lindroos varit ansvarig

för“, säger Lars G Linder, ordförande för Eskilstuna stadsmission.

“Vi befinner oss i en händelserik tid, när vi förstärker vårt arbete

för utsatta människor. Vi är mycket glada över att Annalie Welin

är beredd att ställa sig i spetsen för det jobbet.“

Fortsättning på nästa sida.
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nytt år - nya verksamheter 

Eskilstuna Stadsmission, som sedan 2020 även driver

Stadsmissionen i Nyköping, kommer under året att utöka med

ytterligare verksamheter – Stadsmissionshälsan och Gårdsjöns

Tonårsvård AB i Flen.

“Vi har en spännande tid framför oss där vi breddar vår sociala

drift med ett nytt verksamhetsområde. Vi möter en yngre

målgrupp där vi kan arbeta förebyggande för att möta upp

ungdomar i en svår utsatthet. Likväl utvecklar vi vårt samarbete

med Region Sörmland gällande vårt nya uppdrag

Stadsmissionshälsan och blir därmed en länk mellan

civilsamhället och primärvård samt andra vårdinstanser”, säger

Annalie Welin.

Nyförvärvet Gårdsjöns Tonårsvård AB drivs i Flen.

Under 2022 kommer en sjuksköterska att anställas på heltid.



"När allt annat

stänger kommer

fler människor

till oss för att

få hjälp."
- medarbetare i nyköping
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2021 inleddes med fortsatt
smittspridning av Covid-19.
Snart skulle pandemin nå våra
verksamheter i både
Eskilstuna och Nyköping.

ANDRA ÅRET
MED COVID-19
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Under årets början hade pandemin sitt fortsatta grepp om

världen. Vi fortsatte med våra nya rutiner och följde aktuella

restriktioner för att minska riskerna för smitta, så som att

begränsa antalet gäster i våra lokaler, användning av

skyddsutrustning och begränsa eller skjuta fram aktiviteter. Men

trots allas ansträngningar skulle snart smittspridningen nå även

våra verksamheter. 

Nedstängning

I februari 2021, mitt i den kalla vintern, stängdes

Dagverksamheten och Härbärget i Nyköping ned i drygt en

vecka på grund av smitta bland medarbetare. Senare under året, i

mitten av december, drabbades även verksamheterna i

Eskilstuna. Härbärget och Dagverksamheten stängdes ned under

en hel vecka.  

Under nedstängning löste människor i hemlöshet sin situation på

egen hand. Utan någon samlingspunkt var det svårt att veta hur

målgruppen mådde eller hur de hanterade situationen. Även om

vi snart kunde öppna upp verksamheterna igen stod det klart att

vi behövde göra mer för att nå ut till fler människor.

Restriktionerna begränsade antalet besökare i våra

dagverksamheter och det fanns även en oro för att söka sig till

oss av rädsla för smitta. Under den här tiden florerade rykten

och felaktig information om viruset bland målgruppen.
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Fältarbete

För att fortsatt kunna erbjuda stöd genomförde vi fältarbete i

båda städerna. Medarbetare packade ryggsäckar med kaffe och

förnödenheter och rörde sig i centrum för att erbjuda hjälp och

för att dela med oss av information. I Nyköping kunde vi öka

bemanningen och genomföra fältarbete tack vare stöd från

Sörmlands Sparbank. 

Som så ofta tidigare drabbas de redan utsatta allra hårdast av

kriser i samhället. Under 2021 såg vi hur fler människor vände sig

till oss för stöd då andra sociala instanser stängt ned sina

verksamheter. Härbärget i både Eskilstuna och Nyköping vittnar

även om att gästerna behöver stanna under längre perioder, även

om våra akutboenden endast ska fungera som tillfälliga lösningar

på vägen till en mer hållbar situation. 

Långa handläggningstider 

Vi mötte även ett ökat tryck på förfrågningar om matstöd och

andra insatser för människor som lever i ekonomisk utsatthet. De

långa handläggningstiderna för beslut om A-kassa gjorde att

personer utan inkomst hamnade i en ohållbar situation. Antalet

medlemshushåll i Matlaget i Eskilstuna ökade under hela året för

att vid jul nå nya rekord med 289 individer, varav 122 barn. 

vaccinering i dagverksamheten

Dagverksamhetens funktion som öppen mötesplats blev särskilt

viktig under 2021. I samarbete med Region Sörmland kunde vi

erbjuda samtliga tre doser vaccin till våra besökare i våra

dagverksamheter i Eskilstuna och Nyköping. Vaccinationen

genomfördes via drop in och krävde alltså ingen tidsbokning.

Detta uppskattades väldigt mycket av våra besökare, som tillhör

en grupp i samhället som annars är svåra att nå ut till.



bostad först 
Genom Bostad först får Eskilstunabor som lever i hemlöshet

en möjlighet till en egen bostad. Målet är att personen ska

kunna bo i sin lägenhet på samma villkor som alla andra

hyresgäster. Ett mobilt boendestödsteam erbjuder stöttning

utformat efter behov som bygger på att hyresgästen själv är

med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuell

behandling för missbruk eller psykisk ohälsa.

samarbetspartners

Verksamheten drivs i nära samarbete med Eskilstuna

kommun. Remissgruppen som placerar hyresgäster består av

representanter från Eskilstuna Stadsmission,

Mottagningsenheten och Ekonomiskt bistånd. 

En annan viktig samarbetspartner är Amasten Fastighet AB

som tilldelat åtta lägenheter till hyresgästerna inom Bostad

först.

Finansiering 

Vi kan driva Bostad först tack vare IOP-avtal med

Eskilstuna kommun.

Härbärget 
Eskilstuna Stadsmission driver akutboenden i Eskilstuna

och Nyköping. Våra härbärgen finns till för människor som

lever i hemlöshet och erbjuder både en varm sovplats för

natten såväl som långsiktiga hjälpinsatser. Här erbjuder vi

en trygg miljö som ger våra gäster möjlighet till

återhämtning för att de ska orka ta de nödvändiga steg som

krävs för att hitta en hållbar väg ut ur hemlöshet. 

mål

• Ökad chans till överlevnad (värme, mat och tillsyn) 

• Ökad motivation/ hopp om förändring av livssituation 

• Snabbare kontakt med myndigheter för den enskilde 

• Ökad känsla av egenmakt 

• Delaktighet i en trygg gemenskap (inkluderande)

Finansiering 

Vi driver Härbärget i Nyköping tack vare stöd och

finansiering av Nyköpings kommun och Nyköpings

församling.  På samma sätt möjliggörs Härbärget i

Eskilstuna tack vare vårt samarbete med Eskilstuna pastorat

och Eskilstuna kommun.

Antal gånger du har delat innehåll

Mängd interaktion varje inlägg har genererat

SÅ MÖTER VI
MÄNNISKOR I
HEMLÖSHET

Antal personer som har sett ditt inlägg
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Ge information, råd och stöd

Stötta i kontakter med olika myndigheter

Hjälpa till att få insatser samordnade

Stöd för att få rätt till vård, stöd, service, rehabilitering

och sysselsättning

Uppsökande verksamhet

personligt ombud 
Vårt personliga ombud i Eskilstuna erbjuder stöd och hjälp

till dem som befinner sig i hemlöshet och lever med psykisk

ohälsa och/eller beroendeproblematik. Ett personligt

ombud ger stöd i kontakt med olika myndigheter, gällande

ekonomi, hjälp att söka bostad samt stöd i kontakt med

sjukvården. Vårt personliga ombud finns tillgänglig för våra

gäster via Dagverksamheten och kräver ingen tidsbokning. 

syfte och mål

Finansiering 

Det finns ytterligare fyra personliga ombud i Eskilstuna,

anställda av Eskilstuna kommun. Samtliga personliga

ombud arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen.

E

Ökad delaktighet i samhället 

Ökad självständighet 

Känsla av mening och sammanhang 

Förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

Minskat utanförskap 

dagverksamheten 
Dagverksamheten är en öppen mötesplats för dem som lever

i hemlöshet, långvarig arbetslöshet, beroendeproblematik,

ensamhet, psykisk ohälsa eller annat socialt utanförskap.

Här erbjuder vi en välkomnande gemenskap, hjälp med

akuta basbehov och stöd vidare utifrån dina behov. Vi

driver Dagverksamheten i Eskilstuna och Nyköping. 

Via Dagverksamheten kan vi koppla på andra verksamheter

och insatser, så som Stadsmissionshälsan och samverkan

med Mottagningsenheten på Eskilstuna kommun.

syfte och mål

Finansiering 

Vi kan driva Dagverksamheterna i Eskilstuna och Nyköping

tack vare IOP-avtal med Eskilstuna kommun och

Nyköpings kommun.

E n

https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/stod-for-personer-med-funktionsnedsattning/personligt-ombud
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19404/2014-3-23.pdf
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matlaget 
Matlaget i Eskilstuna vänder sig till dem som lever i

ekonomisk utsatthet. Våra medlemmar får ta del av matstöd

och andra sociala insatser för att minska den ekonomiska

stressen, få mer varierad kost och möjlighet att se över sin

ekonomiska situation.

samarbetspartners

Matstödet består av funktionellt matsvinn. Vi samarbetar

med Axfood Snabbgross, City Gross, Hemköp Gallerian

City, ICA Kvantum Ekängen, ICA Maxi, Lidl, Willys

Folkesta, Willys City och Willys Smeden. 

Tack Landrins Bil, RG Bostad, Elon Eskilstuna &

Ballingslöv kök, Klara fastigheter och Kurt-Görans

Elektriska för att ni sponsrat vår elbil som vi använder för

att hämta upp all mat.

Tack även till er som sponsrat vår lastbil – tack till

lastbilens förra ägare Mathem och tack till ICA Kvantum

Ekängen, ICA Maxi Eskilstuna, Hemköp City Eskilstuna,

RG Bostad och Svenska kyrkan - Eskilstuna pastorat.

Finansiering 

Vi driver Matlaget via IOP-avtal med Eskilstuna kommun. 

Mängd interaktion varje inlägg har genererat

SÅ MÖTER VI
MÄNNISKOR I
FATTIGDOM

Antal personer som har sett ditt inlägg

nyhet! matlaget i nyköping
Matlaget i Nyköping startade hösten 2021 för att möta

människor som lever i fattigdom och utanförskap.

Verksamheten drivs på samma sätt som Matlaget i

Eskilstuna, om än i något mindre skala då verksamheten är

nystartad.

samarbetspartners

Vi är glada att ta del av funktionellt matsvinn från ICA

Nära Nyköp, Hemköp City, Preem och Coop

Stenbärsvägen. 

Maten kan vi hämta tack vare stöd från Skobes Nyköping,

Nyscreen AB, Huvudgatan Fastigheter, ICA Nära Nyköp

och Schneider Electric som sponsrar vår skåpbil.

Finansiering 

Vi kan driva Matlaget i Nyköping tack vare stöd från

Nyköpings församling och Sörmlands Sparbank.

E

https://www.linkedin.com/company/mathem/
https://www.linkedin.com/company/reinhold-gustafsson-f%C3%B6rvaltnings-ab/
https://www.linkedin.com/company/eskilstuna-pastorat/


ungdomsguide
Ungdomsguide vänder sig till ungdomar i utsatthet och

utanförskap. Vi erbjuder hjälp och stöd i den miljö som

ungdomarna befinner sig i och bygger relationer utifrån

förtroende och tillit. Målet är att hjälpa ungdomar innan de

fastnar i destruktiva mönster, kriminalitet och utanförskap.

samarbetspartners

Under 2021 har Ungdomsguide samarbetat med flera skolor

i Eskilstuna och gjort regelbundna besök i klasserna. Vi har

även samverkat med Team fritid och Ungdomsjouren Fria,

bland annat genom att dela lokal i Gallerian för att möta

ungdomar på eftermiddagarna. Tack till Mälardalen Asset

Management för att vi fick ta del av lokalen!

Finansiering 

Verksamheten har drivits med stöd från Eskilstuna Energi &

Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna

Kommunfastighet, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Volvo CE,

Stiftelsen Einar Belvén samt RG Bostad.

Verksamheten avslutad 

Ungdomsguide avslutades i december på grund av

svårigheter att få ekonomisk bäring i verksamheten. Vi vill

tacka alla inblandade för ett fint samarbete.

Antal gånger du har delat innehåll

Mängd interaktion varje inlägg har genererat

SÅ MÖTER 
VI ANDRA
UTSATTA
GRUPPER

Antal personer som har sett ditt inlägg

Stadsmissionens 
second hand
Stadsmissionens Second hand ger människor och prylar en

andra chans. I våra butiker säljer vi begagnad inredning,

kläder och prylar samtidigt som vi erbjuder möjlighet till

arbetsträning och praktik.

Vi driver en butik i ReTuna Återbruksgalleria och sedan

december 2021 driver vi även en butik på Kungsgatan 22 i

centrala Eskilstuna. I Nyköping driver vår butik på Västra

Storgatan 14.

samverkan med stockholms stadsmission

Butikerna drivs i samarbete med Stockholms Stadsmission.

Vi får ta del av butikernas intäkter som gör direkt skillnad i

våra verksamheter.

Crossroads
Crossroads vände sig till EU-medborgare i stor utsatthet.

Vårt främsta fokus var att möta de basbehov vi ser, som

dusch, tvätt, klädbyte och något varmt att äta. 

Verksamheten avslutades i samband med att EU-projektet

Pentru Tine avslutades tidigare under året.
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"Det är precis som
att komma hem. Som
ett vardagsrum,
fast bättre."

"Här behöver jag
inte vara ensam och
det finns alltid
någon som lyssnar.”

- sagt om  dagverksamheten
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Ny butik i centrum 

Lagom till julhandeln slog Stadsmissionens Second hand

upp portarna på Kungsgatan. Det innebär att vi har

ytterligare en butik att samarbeta med, utöver butiken som

redan finns i ReTuna Återbruksgalleria. 

samarbete med region sörmland

Våra gäster har även i år haft möjlighet att träffa en

sjuksköterska i Dagverksamheten. Samma sjuksköterska

genomförde även vaccinering mot Covid-19 tillsammans

med ytterligare kollegor. Detta har möjliggjorts via

samarbete med Region Sörmland. 

Ungdomsguide på Gröna Lund

Som en del av våra sommarinsatser för unga åkte

Ungdomsguide med en grupp ungdomar till Gröna Lund.

Resan finansierades genom insamling. 

Härbärget renoverades

Våra vänner på Färgade Miljöer AB, Kungsgatan69 och RG

Bostad såg tillsammans till att härbärgets viktiga lokaler

fick lite extra kärlek och omsorg. Väggarna målades,

skiljeväggar sattes upp och ny inredning kom på plats. 

ÅRET I
ESKILSTUNA
- ETT AXPLOCK

Soppförsäljning på torget 

En kylig höstdag i oktober hade Eskilstunaborna möjlighet

att köpa vår goda grönsakssoppa (lagad på matsvinn) på

Fristadstorget. Detta gjorde vi för att uppmärksamma

fattigdomsdagen. Intäkterna gick till Matlagets arbete. 

matlaget flyttade till nya lokaler

I november flyttade Matlaget in i nyrenoverade lokaler på

Kungsplan 7 i centrala Eskilstuna, något som förbättrar och

förenklar förmedlingen av mat till våra hushåll. Vi är

tacksamma för det fina stödet vi fått från vår hyresvärd

Kruhsberg Fastigheter. 

julbord och klappar till barnfamiljer

I december blev familjerna i Matlaget bjudna på ett

smarrigt julbord av våra vänner på Clarion Collection 

Hotel Bolinder Munktell. Vi fick även ta del av hotellets

julklappsinsamling och kunde tack vare deras hjälp

förmedla julklappar till Matlagets medlemshushåll. 

https://www.facebook.com/fargademiljoerab/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Kungsgatan69/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/RGbostad/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ClarionCollectionHotelBolinderMunktell/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ClarionCollectionHotelBolinderMunktell/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ClarionCollectionHotelBolinderMunktell/?__tn__=kK*F
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konstmissionen 

Tillsammans med Klimatsalongen och Salt Jord gav vi våra

gäster möjlighet att delta i workshops med etablerade

konstnärer och skapa sina egna verk under fyra teman: lera,

ord, foto och måleri. Till vår hjälp hade vi inga mindre än

Stefan Sundström, Martin Emtenäs och OlaArt som

inspirerade våra besökare till kreativa uttryck. Verken

visades i samband med KlimatSalongens utställning 14–17

oktober.

IT-stöd ger tillgänglighet

Varannan vecka får Dagverksamheten besök av en IT-expert

från Kulturum, via vårt samarbete med Nyköpings

kommun. Våra deltagare kan få stöd i teknikfrågor, så som

nedladdning och användning av appar eller annan IT som

bidrar till att integrera våra gäster i samhället. 

samarbete med region sörmland

Våra gäster har även i år haft möjlighet att träffa en

sjuksköterska i Dagverksamheten. Samma sjuksköterska

genomförde även vaccinering mot Covid-19 tillsammans

med ytterligare kollegor. Detta har möjliggjorts via

samarbete med Region Sörmland. 

ÅRET I
NYKÖPING
- ETT AXPLOCK

start av kvinnogrupp

Under året startade vi en grupp för att ge kvinnor en

möjlighet att uttrycka sina behov och få särskilt stöd. Vi

samarbetar med Tjejjouren och Kvinnojouren i Nyköping

som besöker oss regelbundet. De som deltar är med och

formar innehållet och vilka aktiviteter som gruppen ska

genomföra. Det har bland annat lett till ett samarbete med

Nyköpings teater som generöst nog delat med sig av

fribiljetter. 

Firande av högtider

Att leva i utsatthet och utanförskap kan kännas särskilt

tungt under högtider. I Dagverksamheten uppmärksammar

vi alltifrån påsk och jul till kanelbullens och kladdkakans

dag. För att göra detta får vi mycket stöd från lokala

matbutiker och andra företag. 

invigning av matlaget

Den 3 december hölls en invigning av nystartade Matlaget

tillsammans med en mindre grupp inbjudna gäster.

Invigningen ägde rum i Matlagets lokaler på Mariagården i

Brandkärr.

https://www.facebook.com/klimatsalongen/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/saltjord/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/OlaArt.Ukraine?__tn__=-]K*F
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Under 2021 ökade trycket på
våra samtliga verksamheter.
Besökarna blev fler och
behoven större. 

UTVECKLING AV
VERKSAMHETER
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Mer plats för kvinnor

I Eskilstuna har Härbärget upplevt en ökning av kvinnor och allt

fler nekas på grund av platsbrist. För att möta det ökade behovet

finns planer att bygga om ett rum i Annexet för att utöka med

två ytterligare platser. Det innebär att vi skulle kunna ta emot

totalt fyra kvinnor.

I Nyköpings, relativt nystartade härbärge, är det färre kvinnor

som söker stöd. Det kan bero på oro över att befinna sig i samma

lokal som män och att de inte känner till att sovsalarna är

åtskilda. Vi ser ett behov av att fokusera särskilt på kvinnor

framöver och möta deras oro genom bra bemötande och mer

information.

dagverksamheterna vill möta fler 

Under året har antalet besökare i dagverksamheterna ökat,

särskilt i Eskilstuna. Vi blir allt mer trångbodda i våra lokaler

vilket påverkar vår ambition att nå ut till fler. Med större yta

skulle vi kunna rikta in oss till grupper med olika former av

utanförskap, som till exempel ensamma äldre. 

mer samverkan med diakoni

När pandemin är över ser vi ett behov av att utöka våra

samarbeten med både befintliga och nya partners. Bland annat

finns planer på att utveckla vår samverkan med de lokala

församlingarna och deras diakoni som ett stöd för våra besökare. 



verksamhetsberättelse 2021 23

Fler vill stanna längre period

Förutom att fler vänt sig till våra härbärgen under året ser vi

även ett ökat behov hos gästerna att stanna fler nätter än vad vi

kan erbjuda. Härbärget är tänkt fungera som tillfällig lösning för

att sedan lotsa besökaren vidare till andra boendestöd. I

samband med att andra instanser stängt ner under pandemin har

fler människor samlats hos oss.   

Vår målgrupp mår sämre 

Under året har vi sett att våra besökare mår sämre, såväl psykiskt

som fysiskt. Vi möter även en ökad grad av missbruk. Detta kan

till viss del bero på att övriga samhällsinstanser stängt ned under

pandemin och att fler människor samlats hos oss. Därför är vi

tacksamma att kunna utöka Stadsmissionshälsan tillsammans

med Region Sörmland under 2022 (läs mer om det på sida 31). 

fler barnfamiljer vänder sig till matlaget

Under året har vi sett ett ökat tryck på Matlaget i Eskilstuna

med fler ansökningar än tidigare. Framförallt är det fler

barnfamiljer som vänder sig till oss. För att möta dessa behöver

vi tillgodose ett stabilt inflöde av livsmedel, detta skulle kunna

ske genom samarbetet med Riksföreningen för Sveriges

Stadsmissioner (mer information på s. 25).

Även i den nystartade verksamheten i Nyköping är trycket på

ansökningar högt. I slutet av 2021 stöttade vi 30 individer, men

för att kunna ta emot fler medlemshushåll behöver vi större lokal

för mathantering samt utöka bemanningen. 

Bostad först fortsätter

Samarbetet med Eskilstuna kommun har fungerat väl och vi kan

se att metoden Bostad först fungerar, även om verksamheten har

sina utmaningar. Det är avgörande att ekonomin går ihop med

hyresgästernas eventuella skulder och återbetalningsplaner.

Målet är att utöka med fler lägenheter då vi ser ett behov av att

kunna erbjuda fler människor en möjlighet till eget boende. 

IOP-avtalet fortlöper även under 2022. 



Vi arbetar ständigt med
omvärldsbevakning och
behovsanalyser för att kunna
utveckla vårt sociala arbete.
Det gör vi bland annat genom
samverkan i olika nätverk.

NÄTVERK OCH
RAPPORTER
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EST-rapporter för ökad trygghet

Ungdomsguide och vårt personliga ombud har varit fortsatt

engagerade i samverkan med det lokala Brottsförebyggande rådet

tillsammans med polis, skola, Ung fritid, väktare, fastighetsägare,

kommunledningen och andra. I detta nätverk genomförs

gemensamma utbildningsdagar och delning av kontinuerligt

aktuella lägesbilder över Eskilstuna via EST (Effektiv

Samordning för Trygghet). Rapporter skickas in från respektive

verksamhet varje vecka och sammanställs i ett gemensamt

dokument som alla i nätverket får ta del av. 

arbetsgrupper i sociala frågor 

Flera av stadsmissionens medarbetare deltar i flera arbetsgrupper

via Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner. Ett exempel är

Hemlöshetgruppen, som bland annat är delaktiga i att

sammanställa den årliga Hemlöshetrapporten. 

riksföreningen för sveriges stadsmissioner

Stadsmissionerna verkar lokalt inom egna organisationer men

samarbetar nationellt under Riksföreningen för Sveriges

Stadsmissioner. Riksföreningen arbetar för att främja en

gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika

lokala stadsmissionerna. Vi har även möjlighet att ta del av

finansiellt stöd via riksföreningen. 
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samverkansprojekt matcentralen

Under året har vi tillsammans med Riksföreningen för Sveriges

Stadsmissioner medverkat i ett samverkansprojekt med andra

stadsmissioner i Mälardalen. Projektet syftar till att se hur en

gemensam lösning för logistik och mathantering skulle kunna

stötta de lokala Matlagen. 

Hemlöshetrapporten 2021  

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner släppte den årliga

hemlöshetsrapporten Hemlös 2021. I rapporten granskas

kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet.

Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av

ökat statligt ansvarstagande.

- Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken

kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i

Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig, säger Åsa

Paborn, talesperson och direktor för Stockholms Stadsmission.

Fattigdomsrapporten 2021

I samband med den internationella fattigdomsdagen släppte

Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner en rapport som

beskriver den fattigdom som stadsmissioner runtom i landet

möter varje dag. Årets rapport fokuserar på människor som har

rätt till stöd från det offentliga, men som av olika anledningar

inte får tillgång till det. 
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företag erbjuder sina tjänster

Flera lokala företag är med och stöttar våra besökare genom att

erbjuda dem sina tjänster utan kostnad. Under året har

exempelvis Fotbadet i Eskilstuna besökt Dagverksamheten för att

erbjuda gratis fotvård och i Nyköping får besökarna klippa sig

utan kostnad av lärlingen Oskar på Trixie Hårsalong. 

Nyköpings BIS Fotboll

I år inledde vi ett samarbete med Nyköpings BIS Fotboll. Under

hösten deltog vi under en match och sålde fika till förmån för

Matlaget. 

hand upp för eskilstuna 

Vi utmanade åter igen näringslivet att vara med och minska

utanförskapet i Eskilstuna genom att skänka 1 000 kr till

Matlaget. Därefter utmanade de i sin tur andra företag att göra

detsamma. I samband med detta valde CRfitness att genomföra

en egen insamling och gå 100 000 steg på en dag. Tillsammans

bidrog företagen med över 100 000 kr. 

julens gåvobrev

Som alltid är julen en period då vi möter stort engagemang.

Gåvobrev skickades ut till både privatpersoner och företag i

Eskilstuna och Nyköping för att samla in pengar till Matlaget.

Vi möter engagemang och
stöd bland föreningar,
näringsliv och privatpersoner.
Här är ett urval av initiativ som
genomförts under året.

SAMVERKAN
OCH STÖD 
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sagolik julmarknad 

Vi hade äran att delta i Sagolik julmarknad i Sundbyholm,

Eskilstuna. Med hjälp av volontärer sålde vi bröd från

Sundbyholm Slott för att samla in pengar till Matlaget. 

Internationella Engelska skolan 

Även i år har eleverna på Internationella Engelska skolan i

Eskilstuna visat sitt engagemang för medmänniskor. Förutom att

de sålde Stadsmissionens Surdegsbröd från Konditori Janeling i

samband med World Bread Day bidrog de även med en stor

matinsamling inför jul.

Glöggmingel med MiE 

Tillsammans med Marknadsföreningen i Eskilstuna genomförde

vi det traditionsenliga glöggminglet på Elite Stadshotellet, även

om det var för en mindre grupp deltagare än tidigare. Här kunde

gästerna prova lyckan i vårt lotteri med fina priser som sponsrats

från lokala företag.

luciafirande på västra storgatan

I samband med Lucia bjöd Nyköpings medarbetare på julfika och

glögg utanför Stadsmissionens Second hand. Här engagerade vi

även besökare till att bidra till julinsamling genom att klä granen

med julkulor. 

vänföretag investerar i människor

Vi är otroligt tacksamma över det stöd vi har bland näringslivet i

Eskilstuna och Nyköping. Under året har flera nya partners

tillkommit - välkomna säger vi till Aquadus VVS AB, Torshälla

GK i Eskilstuna och Skobes Bil i Nord AB, Nyköpings BIS

Fotboll och Kiladalens GK i Nyköping.

Se samtliga partners listade på s. 32.
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I vårt kvalitetsarbete ska det framgå hur arbetet med att

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens

kvalitet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att

säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts. 

I våra samtliga verksamhetsled fokuserar vi på ett förebyggande

kvalitativt arbete genom att aktivt belysa avvikelser. Det ger oss

förutsättning att följa upp, analysera och förbättra. 

 

Risk- och konsekvensanalys

Med risk- och konsekvensanalyser samt egenkontroller kan vi

vidta förebyggande åtgärder innan något har inträffat. Detta görs

på verksamhetsnära nivå och på en övergripande organisatorisk

nivå. Att arbeta med risk- och konsekvensanalyser ska ses som

ett verktyg att på ett strukturerat sätt identifiera, planera och

genomföra åtgärder. 

Resultaten är en del av det som ligger till grund för kommande

årliga inriktningar på förbättringsområden där vi sätter nya

strategiska verksamhetsmål. 

Hållbarhet

Verksamheterna skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med

minsta möjliga påverkan på miljön samt med en god arbetsmiljö

för våra medarbetare. 

För att kunna driva
professionellt socialt arbete
för människor i utsatthet är
det viktigt att kunna ge en
samlad bild av kvaliteten i
verksamheten.

KVALITET OCH
HÅLLBARHET
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kompetensförsörjning 

Inom personalgruppen en finns en bred kompetens inom vård,

beteendevetenskap, socialpedagogik och missbruksvård. Vi

fortsätter att vidareutveckla våra kunskaper genom kurser och 

 utbildningar inom ämnen som återfallsprevention, socialrätt och

HR.

Under 2021 växte ledningsgruppen med två nya personer.

Förutom att Annalie Welin rekryterades i rollen som

utvecklingschef (senare tf direktor) anställdes även Kristina

Helenius som ekonomichef.

Arbetsplatsträffar

På våra arbetsplatsträffar samlas medarbetare tillsammans med

verksamhetschef för att lyfta och diskutera verksamhetsfrågor.

Här kan alla göra sin röst hörd och vara med och påverka sin

vardag och utveckla vårt gemensamma arbete.  

Handledning

Att möta människor i svår utsatthet kan vara utmanande.

Genom handledning kan vi stötta medarbetare i att hantera de

känslor som kan uppstå och stärka dem i att kunna fatta svåra

beslut. Handledningen leds av extern konsult som inte är anställd

av organisationen. 

Volontärer 

I våra sociala verksamheter är volontärer en mycket viktig del av

bemanningen. Under 2021 har vi haft 12 volontärer i Eskilstuna

och Nyköping, vilket är färre än tidigare på grund av rådande

omständigheter kring pandemin. 

BEMANNING OCH
INTEGRATION



Söndagen den 12 september
2021 avled vår direktor och
medgrundare Tomas Lindroos
efter en tids sjukdom.

TILL MINNE
AV TOMAS
LINDROOS
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Vi kommer att minnas Tomas med värme för hans ambitiösa

ledarskap såväl som hans medmänskliga omtanke för samhällets

mest utsatta. 

Tomas engagemang för sociala frågor har lämnat ett stort

avtryck, både som medgrundare av Eskilstuna Stadsmission men

även i rollen som ordförande i Riksföreningen för Sveriges

Stadsmissioner. Under hans ledning har stadsmissionen

utvecklats och växt som organisation, bland annat med

etablering i Nyköping.

Vi har förlorat en ledare, medarbetare och vän. Men vi fortsätter

att arbeta och sträva mot hans vision om ett varmare,

mänskligare samhälle, för alla. Det gör vi i Tomas anda och

engagemang.

Våra tankar går till Tomas familj och närmaste.

Foto: Jacob Lindroos 
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Gårdsjöns tonårsvård ab 

Efter ett år av förberedelser står det klart att Eskilstuna

Stadsmission utökar sina verksamheter till 2022. I februari

tar vi över Gårdsjöns Tonårsvård AB i Flen och därmed

breddar vi vårt sociala arbete inom ett nytt område – vård

och behandling för ungdomar som lever i missbruk,

kriminalitet och psykosocial ohälsa.

stadsmissionshälsan

Tack vare vårt samarbete med Region Sörmland har en

sjuksköterska besökt våra dagverksamheter en eftermiddag i

veckan. Våra gäster har kunnat få vårdinsatser via drop in i

en miljö de känner sig trygga i. Under 2022 fördjupar vi

samarbetet genom ett IOP-avtal. Det innebär att vi anställer

en sjuksköterska som en del av vår bemanning som arbetar

med Stadsmissionshälsan på heltid.

BLICKEN
MOT 2022

Varumärke & POSITIONERING

Framöver vill vi genomföra fler aktiviteter och evenemang

för att stärka vår roll som ideell aktör. Genom samverkan

med andra parter kan vi uppmärksamma viktiga frågor och

öka kännedom om vårt arbete. Det handlar till exempel om

att samarbeta med föreningslivet och idrottsevenemang.

Med i vår planering för 2022 finns bland annat

genomförande av golftävlingar tillsammans med Kiladalens

GK och Torshälla GK.



TACK FÖR ATT NI 
INVESTERAR I MÄNNISKOR

Eskilstuna Stadsmission är en ideell förening som finansieras genom såväl

huvudmannaskap, samarbetsavtal och stiftelser som gåvor och bidrag från

privatpersoner, föreningar, församlingar och företag. Tack alla ni som är

med och stöttar vårt arbete. 
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huvudmän

Idéeburet offentligt partnerskap

LOKALA huvudpartners 

NATIONELLA  huvudpartners via rss 


