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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 medmänskligare

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.

Vi driver verksamheter i Eskilstuna och Nyköping som riktar sig till olika

målgrupper: Härbärget, Dagverksamheten, Stadsmissionshälsan, Matlaget

och Bostad först. 

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, Monica Andersson och Haukur Andrésson. 

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

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

Nyköpings kommun som möjliggör Härbärget och Dagverksamheten i

Nyköping. Sedan 2022 driver vi Stadsmissionshälsan genom IOP-avtal med

Region Sörmland.

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 av

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 lottförsäljningen.
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 DAGVERKSAMHETEN 

I NYKÖPING
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ESKILSTUNABOR FICK

STÖD VIA MATLAGET

UNDER MAJ

VI SERVERADE CA 

1 800 KOPPAR KAFFE I

MÅNADEN I NYKÖPING



Direktor Annalie Welin ser
tillbaka på ett händelserikt år
som präglats av flyktingkris, 
 inflation och nya verksamheter.

EN FÖRENING
I FÖRÄNDRING
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"När kriget bröt ut och människor flydde för sina liv stod vi alla

inför en stor utmaning. Vi kraftsamlade för att tillgodose de

behov som vi mötte, som också kunde förändrades från en dag

till en annan. Vår flexibilitet och snabbhet sattes onekligen på

prov. Det är med stolthet jag ser tillbaka på hur vi, tillsammans

med övriga ideella aktörer, det offentliga och näringslivet

lyckades samverka så väl som vi gjorde", säger Annalie Welin.

Oroligheterna visade sig snart få fler följder än flyktingkrisen.

När den höga inflationen var ett faktum såg vi hur människor i

svår utsatthet drabbades hårt av höga matpriser. 

"Vi ser ett ökat tryck på ansökningar till Matlaget och hör hur

föräldrar tvingas hoppa över måltider för att maten ska räcka till

barnen. Det här är en utmaning som kommer att följa med oss

till 2023."

Nya verksamheter

2022 bjöd även på flera nyheter. I februari tog vi över Gårdsjöns

Tonårsvård AB, ett HVB-hem beläget i Flen för ungdomar som

lever i missbruk, kriminalitet och psykosocial ohälsa. Men

starten visade sig bli utmanande då fastigheten drabbades av

brand i augusti.

"Lyckligtvis kom ingen till skada och vi kunde snabbt starta upp

igen i nya lokaler några kilometer därifrån. Händelsen gjorde

stort avtryck på oss alla, men jag är glad över hur vi tillsammans

hanterade situationen. Nu ser vi med tillförsikt fram emot att

utveckla verksamheten."

Fortsättning på nästa sida.
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nya iop-avtal med region och kommun 

En annan nyhet är sjuksköterskemottagningen

Stadsmissionshälsan som vi sedan januari driver tillsammans

med Region Sörmland via IOP-avtal. Under året fick vi även

klartecken på att utveckla Bostad först med fler lägenheter i

samverkan med Eskilstuna kommun.

“Vi befinner oss i en spännande tid där vi breddar och utvecklar

vår sociala drift. Stadsmissionshälsan blir en viktig länk mellan

civilsamhället och region för att förebygga svårare

sjukdomstillstånd med tidiga insatser. Bostad först är en annan

viktig satsning i arbetet mot hemlöshet”, säger Annalie Welin.

Under året påbörjades även planerna för ett härbärge för

kvinnor via IOP-avtal med Eskilstuna kommun. Arbetet 

 påbörjades i slutet av 2022 och fortsätter under 2023. 

"Vi är otroligt glada över vårt utvecklade samarbete med

Eskilstuna kommun som möjliggör att vi kan möta fler kvinnor i

hemlöshet och på ett bättre sätt än tidigare."

Nyförvärvet Gårdsjöns Tonårsvård AB drivs i Mellösa by
utanför Flen. Läs mer om förvärvet på sida 9.

Stadsmissionshälsan erbjuder primärvård och samtalsstöd vid
drop in. Läs mer om verksamheten på sida 13.



Vi kan driva flera 
av våra viktiga
verksamheter tack
vare vårt samarbete
med Eskilstuna
kommun och NYköpings
kommun. Det gör vi
genom så kallade IOP-
avtal, vilket betyder
idéburet offentligt
partnerskap.



När kriget bröt ut i Ukraina
förändrades situationen för
miljontals människor över en
natt. Snart stod Europa inför
en flyktingkris där ideella
organisationer snabbt fick
ställa om för att ge akut stöd.

ATT MÖTA
MÄNNISKOR
PÅ FLYKT
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När kriget bröt ut och flyktingarna från Ukraina anlände till

Sörmland började de snart besöka och kontakta våra ordinarie

verksamheter för stöd. Det stod klart att insatser behövdes, men

överblicken saknades för att se över aktuella behov och skapa en

helhetsbild. Tillsammans med andra lokala aktörer i

civilsamhället (bland annat Röda Korset), församlingar och

pastorat inleddes ett samordnande arbete på båda orter där vi

gemensamt kartlade situationen för att kunna sätta in rätt

insatser. Möten hölls regelbundet för att följa utvecklingen. Vi

bidrog även med bemanning till mottagningscentret på Skavsta

flygplats.

I samband med detta inledde vi även ett samarbete med

Eskilstuna kommuns samordnare för direkta insatser riktade till

deras evakueringsboende. Utifrån barnens önskemål skapade vi

lekrum fyllda med nya leksaker, pyssel, spel och annat som kunde

skapa någon form av normalitet i en annars kaotisk situation.

Här kopplade vi även samman Stadsmissionens Second hand för

att tillgodose de boende med presentkort för egna inköp i

butikerna. 

Fortsättning på nästa sida.
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Samordning frivilliginsatser

Vi behövde snabbt öka vår bemanning i form av volontärer.

Kommunikation gick ut till allmänheten med uppmaning

att bidra och ett särskilt digitalt formulär togs fram för att

underlätta ansökan och samla in de uppgifter som vi

behövde. Vi genomförde flera informationsträffar för att

träffa intresserade och ge dem information om vårt arbete. 

Fokusgrupp

Utöver det lokala arbetet deltog vi även i det nationella

arbetet för att samordna insatser och kartlägga behov. Detta

innebar regelbundna möten som bland annat resulterade i

en fokusgrupp för migration.

Mötesplatser 

Tillsammans med ABF Sörmland har vi kunnat skapa

mötesplatser i deras lokaler i både Eskilstuna och Nyköping

i samband med deras språkstudier. Våra volontärer och

medarbetare bidrar till bemanningen och finns där som

stöd. Bland annat förbereder de fika, smörgåsar och mat

som vi samlat in från lokala fik och restauranger. De

erbjuder även vägledning och hjälp vidare till ytterligare

insatser. Här finns tolk tillgänglig och andra stödfunktioner

som kopplas på vid behov.

Aktiviteter

Inför sommaren ville vi erbjuda familjerna en möjlighet till

avkoppling och gemenskap. Vi anordnade en heldag i vackra

Näshulta utanför Eskilstuna där vi bjöd in ukrainska

familjer till att bada, leka och umgås. Vi ordnade med buss,

mat, dryck, glass, aktiviteter och bemanning. Liknande

evenemang ordnades även i augusti tillsammans med ABF

Sörmland där ukrainare från hela Sörmland deltog. 

Stödverksamhet

Samhällsinformation är en annan viktig del för att

målgruppen ska kunna tillgodogöra sig det stöd de har rätt

till. Att söka vård har visat sig vara en utmaning då det

svenska systemet fungerar på annat sätt än i Ukraina.

Stadsmissionshälsans sjuksköterska har därför deltagit vid

flera möten i Eskilstuna och Nyköping för att berätta var de

ska vända sig när de behöver vård och hur det fungerar. Det

finns fortsatta planer på att utveckla denna insats.



I februari tog Eskilstuna
Stadsmission över Gårdsjöns
Tonårsvård AB. Det betyder
att Gårdsjö ungdomsboende
blir en del av stadsmissionens
verksamheter. 

FÖRVÄRV AV
GÅRDSJÖNS
TONÅRSVÅRD
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Visionen med förvärvet var att etablera stadsmissionen som icke

vinstdrivande organisation i en bransch som tidigare

övervägande bestått av vinstdrivande företag.

”Precis som alla stadsmissioner i Sverige verkar Eskilstuna

Stadsmission för att minska utanförskap i samhället genom

professionellt socialt arbete. Att som stadsmission driva olika

former av vårdboenden är inget nytt, däremot är vi först ut att

etablera oss inom just ungdomsvård. Här tror vi att

stadsmissionen kan göra stor skillnad.”, säger Lars G Linder,

styrelseordförande för Eskilstuna Stadsmission.

Gårdsjöns Tonårsvård AB har funnits sedan 1995 i Flen. Efter en

brand fick verksamheten tillfälligt stängas och sedan flyttas till

nya lokaler i Mellösa by. 

Verksamheten finansieras genom ramavtal med ett flertal

kommuner i Sverige. Det innebär att verksamheten inte kommer

att ta del av insamlade medel.



"En man kom förbi
med en bukett rosor.
han har kommit hit
till dagverksam-
heten i tio år och
ville tacka för det
stöd han fått. Sånt
värmer."

- medarbetare i  dagverksamheten



bostad först 
Genom Bostad först får Eskilstunabor som lever i hemlöshet  

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.

Under 2022 hade verksamheten nio lägenheter, med tio

hyresgäster. Inför 2023 kommer detta utökas till 15

lägenheter.

samarbetspartners

Verksamheten drivs i nära samarbete med Eskilstuna

kommun. Remissgruppen som placerar hyresgäster består av

representanter från Eskilstuna Stadsmission,

Mottagningsenheten och Ekonomiskt bistånd. 

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. 

syfte och 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.

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. 

syfte och mål

Finansiering 

Det finns ytterligare fyra personliga ombud i Eskilstuna,

anställda av Eskilstuna kommun. Samtliga personliga

ombud arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen.

Verksamheten avslutad

I december avslutades verksamheten på grund av

omstrukturering inom Eskilstuna kommun.

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


nyhet!
Stadsmissionshälsan 
Du som lever i hemlöshet, beroendeproblematik eller annan

utsatt livssituation kan vända dig till Stadsmissionshälsan

för hjälp med enklare vård- och omsorgsinsatser, hälso-

främjande samtal och stöd vidare till andra vårdinstanser.

Vår sjuksköterska finns tillgänglig via drop in.

syfte och mål

Med Stadsmissionshälsan kan vi erbjuda socialt utsatta

grupper den vård de har rätt till men som ibland kan vara

svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården. En

mycket viktig del i vårt arbete är att fånga upp patienterna i

ett tidigt skede, för att förhindra allvarligare

sjukdomstillstånd.

Vår sjuksköterska erbjuder vårdinsatser så som

blodtryckskontroll, såromläggning, hälsofrämjande samtal

samt stöd och vägledning i kontakt ytterligare vårdinstanser

inom regionen.

finansiering 

Stadsmissionshälsan drivs via IOP-avtal med Region

Sörmland. 
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Under 2022 uppmärksammades Stadsmissionshälsan och
sjuksköterska Petra Knutsson i lokalmedia vid flera tillfällen.



Stadsmissionens second hand
ger både människor och prylar
en andra chans. Stockholms
stadsmission driver två
butiker i eskilstuna och en i
nyköping i samverkan med oss.
Det betyder bland annat att vi
får ta del av butikernas
intäkter.

butikerna är en viktig insats
för att kunna erbjuda
arbetsträning och praktik.



Verksamhetsberättelse 2022 15

matlaget i eskilstuna 
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.

Till 2023 kommer avtalet inte längre omfatta Matlaget som

då blir helt gåvofinansierat. 

SÅ MÖTER VI
MÄNNISKOR I
FATTIGDOM

Antal personer som har sett ditt inlägg

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.

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

I maj deltog vi i Springpride Eskilstuna för alla människors

lika värde och rättigheter. Med oss i tåget hade vi såklart vår

fina elbil, dagen till ära pyntad i regnbågens färger.

Eskilstuna stadsmissions utmärkelse

Inför julen ville Tommy Sjöberg och Ulrica Huselius göra

skillnad för Eskilstunabor i ekonomisk utsatthet. Deras

initiativ lyckades engagera och ena en hel Facebokgrupp och

tillsammans samlade de in över 13 000 kronor under

december 2021. På alla hjärtans dag tog Tommy och Ulrica

emot Eskilstuna Stadsmissions utmärkelse för deras initiativ

som gjorde direkt skillnad för Matlagets arbete.

sommardag i näshulta

I juni fick familjer som vi möter i våra verksamheter

möjlighet till en härlig sommarlovsdag i vackra Näshulta. 

insamlingskväll för ukraina

I maj genomförde Sörmlands Media en livesänd

insamlingsgala till förmån för ukrainska flyktingar.

Eskilstuna Stadsmission var en av flera ideella

organisationer som deltog. 

ÅRET I
ESKILSTUNA
- ETT AXPLOCK

Soppförsäljning på torget 

En kylig höstdag i oktober hade Eskilstunaborna möjlighet

att köpa vår goda soppa på Fristadstorget. Detta gjorde vi

för att uppmärksamma fattigdomsdagen tillsammans med

våra partners Länsförsäkringar i Södermanland. Intäkterna

gick till Matlagets arbete. 

doftljus för en varmare stad

Inför jul lanserades vårt eget doftljus med unikt stadsmotiv.

Ljuset tillverkades i Sverige och motivet togs fram av en

lokal formgivare. Försäljningen skedde via webbshop och

julmarknader.

julklappsutdelning till barnfamiljer

I december fick familjerna i Matlaget ta del av julklappar

som samlades in av bland annat Clarion Collection 

Hotel Bolinder Munktell, Fastighetsbyrån och Eskilstuna

Basket. 

hälsovecka

Många av de människor som vi möter är drabbade av

hälsoproblem. Därför bjöd Dagverksamheten in till en

hälsodag för att våra gäster skulle få möjlighet att delta i

aktiviteter som kan förbättra deras välmående.

https://www.facebook.com/ulrica.huselius?__tn__=-]K*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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Utmärkelse till maria sverke 

I samband med alla hjärtans dag lyfter vi en person som, i

stort eller smått, gjort en kärleksfull handling under året för

någon som lever i en utsatt livssituation. I år delades

Stadsmissionen i Nyköpings utmärkelse ut till volontären

och medmänniskan Maria Sverke

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. 

Informationsträff med abf sörmland

I samband med att många flyktingar kom till Sörmland från

Ukraina deltog vi i flera insatser för att stötta målgruppen.

Bland annat deltog vår sjuksköterska från

Stadsmissionshälsan i flera informationsträffar för att

berätta om hur svensk vård fungerar och hur du söker hjälp.

ÅRET I
NYKÖPING
- ETT AXPLOCK

sparbanksbollen på rosvalla

I maj var vi med på den stora fotbollsfesten

Sparbanksbollen. I vårt tält fick besökare tävla om en fin

fikakorg och ett presentkort på Stadsmissionens Second

hand - allt du behövde göra var att gissa rätt på hur många

koppar kaffe som vi serverade under april månad. Rätt svar

var 1488 koppar.  

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. 

sommardag i hamnen 

En vacker och solig dag flyttade vi ut vår Dagverksamhet till

hamnen. Där grillade vi, spelade spel och umgicks

tillsammans med våra gäster. 

https://www.facebook.com/sparbanksbollen?__cft__[0]=AZVcEB7zIfAKf324uRX8ZAn5guS80EvPFpbGb9AtNuskeeTYZSJAhTmRFX7HHU0C0PTDtEPgOTsJpPGN_3nNMBwe4wbBz3jOXBBmhlHjCGYk1fQ1TRt5vnCR5QExNY_w7hcz9ITz1IFroHDo8akQSI_5ywu-5ZpJscHoTn4okyWmzXJG75XXK8AOMIt4FpJhgW0&__tn__=-]K-R


inför julen tog 
vi fram doftljus
med stadsmotiv.
intäkterna gick
till vårt arbete
för att stötta
människor i svår
utsatthet. Totalt
sålde vi närmare
250 ljus.



Under 2022 ökade trycket
ytterligare på våra samtliga
verksamheter. Besökarna blev
fler och behoven större. 

UTVECKLING AV
VERKSAMHETER
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insatser för kvinnor

Precis som föregående år har Härbärget i Eskilstuna upplevt en

ökning av kvinnor i hemlöshet. För att möta det ökade behovet

finns planer att tillsammans med Eskilstuna kommun starta upp

ett härbärge för kvinnor via IOP-avtal.  

I Nyköpings 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. 

fler barnfamiljer vänder sig till matlaget

Som tidigare år har vi sett ett ökat tryck på Matlaget i Eskilstuna

och Nyköping 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, samt

utveckla och förbättra ansökningsprocessen som idag är

tidskrävande.

dagverksamheterna vill möta fler

målgrupper

Vi ser att besökarna som kommer till dagverksamheterna har

varierat behov. 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.
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många vill stanna längre period

Som tidigare år ser vi ett ökat behov hos gästerna att stanna fler

nätter än vad vi kan erbjuda. Härbärget är tänkt att fungera som

tillfällig lösning för att sedan lotsa besökaren vidare till andra

boendestöd.  

mer samverkan med diakoni

Sedan pandemin såg vi ett behov av att utöka våra samarbeten

med både befintliga och nya partners. Under 2022 har vi

utvecklat vår samverkan med de lokala församlingarna och deras

diakoni som ett stöd för våra besökare. 

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. Därför är

vi tacksamma att IOP-avtalet med Region Sörmland förlängts

och att Stadsmissionshälsan fortsätter under 2023. Vi ser stora

möjligheter att utveckla dessa insatser för att stötta människor

som faller mellan stolarna och har svårt att tillgodogöra sig den

vård de har rätt till.

Bostad först växer

Samarbetet med Eskilstuna kommun går fortsatt bra 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. 

Inför 2023 utökas IOP-avtalet och därmed kan vi arbeta med fler

lägenheter. Vi ser stora möjligheter att utveckla verksamheten

och möter ett stort behov att kunna erbjuda fler människor en

möjlighet till eget boende. 

Värmestugor under vintern

Då Dagverksamheten endast håller öppet under vardagar ser vi

ett behov att förse människor i hemlöshet en varm och trygg

plats att befinna sig på under helger. Här kan så kallade

värmestugor vara ett bra alternativ och en möjlighet att se över

inför 2023.



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

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 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. 

Fattigdomsrapporten 2022

Sveriges Stadsmissioner har under de senaste åtta åren

uppmärksammat den svenska fattigdomen i sina rapporter. Efter

två års pandemi upplever vi nu enligt SCB den högsta

inflationstakten på 30-40 år med skenande priser på bland annat

mat. Människor som redan lever i stor utsatthet kommer att

drabbas mycket hårt. I årets fattigdomsrapport sammanfattar

Sveriges Stadsmissioner insikterna från tidigare rapporter, den

utsatthet vi nu möter runt om i Sverige samt aktuell forskning.

Klicka här för att del av rapporten eller besök vår webbsida.

https://eskilstunastadsmission.se/wp-content/uploads/2022/10/Fattigdomsrapporten_2022_highres.pdf


Som våra huvudmän är
eskilstuna pastorat och
nyköpings församling nära
samverkanspartners till
oss.  

Under året har vi bland
annat samarbetat kring
insatser för flyktingar och
människor i fattigdom. Vi har
även kunnat erbjuda diakoni
till människor som lever i
hemlöshet. 

Många församlingar och
andra föreningar är även
medlemmar till oss, se lista
nedan.

ABF Sörmland
Eskilstuna Pastorat 
Fristadskyrkan 
Husby Rekarne och Näshulta Pastorat
Hällby församling
Kjula Baptistförsamling  
Torshälla församling 
Stenkvista-Ärla församling 
S:t Eskilskyrkan

ABF Sörmland
Hjortenbergskyrkan
Kiladalens församling
Nyköpings församling 
Stigtomta-Vrena församling 
Tystbergabygdens församling 

Medlemmar i Eskilstuna Medlemmar i nyköping
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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. 

Grillska gymnasiet i eskilstuna

Grillska gymnasiet i Eskilstuna är en del av Stadsmissionens

skolstiftelse och har sedan länge samverkat med Eskilstuna

Stadsmission. Under 2022 fördjupades samarbetet ytterligare när

direktor Annalie Welin ingick som ledamot i skolstiftelsens

fullmäktige och vår styrelseordförande Lars G Linder ingick som

ledamot i skolstiftelsens styrelse. Under året har medarbetare

föreläst för lärare och elever om social utsatthet och

skolklasserna har engagerat sig i insamlingar till förmån för våra

verksamheter. 

Soppförsäljning

För att uppmärksamma Fattigdomsrapporten den 17 oktober

samlades vi tillsammans med vår partner Länsförsäkringar i

Södermanland på torgen i Eskilstuna och Nyköping för att sälja

soppa. Kunden betalade det pris som de hade möjlighet att betala

och intäkterna gick oavkortat till Stadsmissionens arbete. Det

blev ett tillfälle att berätta om vårt arbete och prata om

fattigdom i Eskilstuna och Nyköping.

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

SAMVERKAN
OCH STÖD 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABAEP64Bw7M5ErBM_IiRH8fsY8ZtV1LHuv4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAJBLSkBzBuGam_r-XhANgbvRWduP8tsomQ
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Sommarleksaker, halloween och presentkort

Vår partner AWS har under 2022 bidragit med extra stöd för att

underlätta loven för barnfamiljer i fattigdom. Tack vare deras

bidrag har vi kunnat dela ut leksaker inför sommaren,

hallowenpynt under höstlovet och presentkort till matbutiker

inför jul.

Mira i Nyköping

Tjejjouren och Kvinnojouren Mira i Nyköping är viktiga

samverkanspartners till oss. De besöker ofta vår Dagverksamhet

och finns tillgängliga som ett extra stöd för våra kvinnliga

besökare.

Diakoni i Dagverksamheten

Som den del i vårt samarbete med Eskilstuna pastorat får vi

regelbundet besök av en diakon som deltar i frukosten på

Dagverksamheten. Detta är ett sätt att erbjuda vår målgrupp

ytterligare stöd och hjälp.

Julmarknader 

Vi hade äran att delta i Sagolik julmarknad i Sundbyholm,

Eskilstuna. Med hjälp av volontärer sålde vi bröd från Konditori

Janelings, våra doftljus samt t-shirts för att samla in pengar till

Matlaget. Vi deltog även i julmarknad i Nyköping där vi sålde

doftljus.

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.

Glöggmingel med MiE 

Tillsammans med Marknadsföreningen i Eskilstuna genomförde

vi det traditionsenliga glöggminglet på Elite Stadshotellet. Här

kunde gästerna prova lyckan i vårt lotteri med fina priser som

sponsrats från lokala företag. Alla intäkter gick oavkortat till

Matlaget. 



Under året inledde vi ett
samarbete med  Eskilstuna-
profilen fredrik pettersson
och Rebelz som tog fram t-
shirten "We Got Your Back".
T-shirten såldes via vår nya
webbshop som togs fram av
byrån columbird. 

T-shirten fick stor
uppmärksamhet och första
upplagan sålde slut på
fyra dagar.
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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. Vi genomför

även löpande deltagarundersökningar för att se hur vårt arbete

mottas av våra målgrupper.

 

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. Resultaten ligger sedan till grund för kommande årliga

inriktningar på förbättringsområden där vi sätter nya strategiska

verksamhetsmål. 

almi & Agenda 2023

Under året har vi tagit del av Almis program där vi tillsammans

med deras rådgivare diskuterar och sätter upp mål för hur vi kan

utveckla vårt arbete utifrån Agenda 2023.

Stratsys 

I samverkan med RSS har vi under 2022 implementerat

kvalitetssystemet Stratsys i vår organisation. Systemet är ett

viktigt stöd för verksamhetsplanering, uppföljning och risk- och

konsekvensanalys.

Hållbarhet

Verksamheterna skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med

minsta möjliga påverkan på miljön samt med en god arbetsmiljö

för våra medarbetare. 

I vårt kvalitetsarbete ska det
framgå hur vi systematiskt
utvecklar och säkrar
verksamhetens kvalitet och
vilka resultat som har uppnåtts. 

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. Via RSS har vi kunnat ta del i en rad utbildningar, så som

bemötande och andra områden. 

I september växte ledningsgruppen med en ny medarbetare då

Lisa Berton rekryterades som partneransvarig. 

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. Vi ser en stor möjlighet att utöka och utveckla

arbetet med volontärer och tillsatte under 2022 två medarbetare

som volontärsamordnare. Vi har även tagit fram en handbok som

stöd för de som rekryteras som volontärer. 

Under 2022 har vi haft 15 volontärer i Eskilstuna och Nyköping. 

BEMANNING OCH
INTEGRATION
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härbärge för kvinnor 

I vår kommer det nya härbärget för kvinnor att öppna i

Eskilstuna. Härbärget kommer att erbjuda fem sovplatser

och även stöd och vägledning. Härbärget drivs via IOP-avtal

med Eskilstuna kommun. 

stadsmissionshälsan fortsätter 

Vårt samarbete med Region Sörmland förlängs ett

ytterligare år. Det betyder att Stadsmissionshälsan kan

fortsätta att möta människor i svår utsatthet och stötta med

primärvård, samtalsstöd och annan vägledning inom hälsa

och omsorg.  

Bostad först utökas

Vi ser fram emot att utöka Bostad först under 2023. Det

betyder att vi kan stötta fler människor i hemlöshet och ge

dem en möjlighet till egen lägenhet med stöd av

boendecoacher. Nya avtalet avser 15 lägenheter.

BLICKEN
MOT 2023

Varumärke & POSITIONERING

Under 2023 kommer samtliga stadsmissioner i Sverige att

implementera en gemensam varumärkesplattform och

koncept att kommunicera utifrån. Det betyder att vi

tillsammans kan bygga ett starkare varumärke. Det är en

viktig insats som kommer att stärka vår position och

förenkla kommunikationsarbetet för de lokala

stadsmissionerna. Den nya grafiska profilen och konceptet

är planerat att lanseras inför sommaren.



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 


