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PROJEKTBESKRIVNING TME 
SPF SAMORGANISATION I HELSINGBORG 
10 september 2020 
 

PROJEKTBESKRIVNING 
 

Projektnamn  Tillsammans Mot Ensamhet (TME) 

Projektägare  SPF Seniorerna Samorganisation i Helsingborg 

Projektledare  Ingvar Löfdahl 

Projektperiod  2020-05-25—2021-12-31 

SAMMANFATTNING 

Projektets uppgift är att 

- initiera och stimulera föreningarna i SAM att erbjuda sina medlemmar aktiviteter 
för att motverka ofrivillig ensamhet 

- driva Seniorcentrum och erbjuda aktiviteter på träffpunkt Ringstorp eller annan 
centralt belägen lokal åt alla medlemmar i SPF Seniorerna i Helsingborg för att 
motverka ofrivillig ensamhet 

BESTÄLLARE 

SPF Seniorerna Samorganisation i Helsingborg 

BAKGRUND 

Omstart av projektet 

Detta projekt (TME) tillsattes genom beslut av SAM:s extra årsmöte den 25 maj 2020.  

Ingvar Löfdahl tillsattes som projektledare och fick i uppdrag att ta fram en 
projektbeskrivning till nästa styrelsemöte i SAM för godkännande.  

SAM:s styrelse utsågs till styrgrupp för projektet. 
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Historik och bakgrund 

Dåvarande ordförande i SAM, Björn Falkenström hemställde 2018-03-15 hos 
kommunen om 305 000 kr åt SAM för att aktivt arbeta med att bryta den ofrivilliga 
ensamheten. Kommunen godkände hemställan och satte in 305 000 kr på SAM:s 
bankkonto i juni 2018. 

En styrgrupp på 7 personer (Anders Hansson, Arne Aderup, Björn Falkenström, Ingvar 
Löfdahl, Josefin Forsberg, May Öberg och Stig Friberg) tillsattes för att driva projektet. 
Efter intensivt förberedelsearbete under sommaren och tidig höst 2018 bjöd SAM in till 
uppstartmöte av projektet 2018-10-24 med närvaro av bl. a Skånedistriktets ordförande 
Peter Lindgren, företrädare från vård- och omsoprgsenheterna i Helsingborg, Röda 
Korset, diakonin i Helsingborg, varje ordförande i de 9 SPF föreningarna i Helksingborg 
och svenska kyrkan. Björn själv ledde uppstartmötet. 

Syftet med startmötet var att  
- informera de närvarande personerna och organisationerna om syfte och 
inriktning med projektet 
- presentera broschyren SPF Seniorcentrum i Helsingborg med 
kontaktinformation, info om SPF föreningarna och info om SPF. Där sägs att 
Seniorcentrum – är tillsammans med de olika SPF-föreningarna i Helsingborg – till för 
att bryta och motverka ofrivillig ensamhet genom att upprätta kontaktnät och bjuda in 
ensamma serniorer i Helsingborg till olika träffar, samtal, sällskapsspel resor, 
diskussioner, mm för att främja social samvaro och lägger en grund för social samvaro 

Inriktningen på startmötet var att initiera och stimulera föreningarna att förbereda och 
genomföra aktiviteter så att ofrivilligt ensamma oberoende av medlemskap i SPF får 
möjligheter att delta i den i broaschyren beskrivna verksamheten och komma i kontakt 
med varandra. På uppstartsmötet genomfördes grupparbeten för att hitta idéer och 
aktiviteter för att stimulera motverkan mot ofrivillig ensamhet. 

Styrgruppen hade sitt sista möte 2019-01-22. På det var endast Josefin Forsberg, Arne 
Aderup och Ingvar Löfdahl (skrev anteckningar från mötet) närvarande. 

Björn Falkenström ersattes som ordförande för SAM av Josefin Forsberg på SAM:s 
årsmöte i mars 2019. 

I SAM’s regi verkade SPF Seniorcentrum tillsammans med Kärnan via ett kansli på 
Kurirgatan. Föreningarna lovades ersättning för kostnader för genomförda aktiviteter i 
föreningarnas regi. 
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Under Josefin Forsbergs ledning var Kärnan en aktiv förening under 2019, man 
annonserade i HD och bjöd in till träffar. Det blev ett bra gensvar. Flera möten och olika 
aktiviteter genomfördes. I början av 2020 hade ett hundratal människor deltagit i 
verksamheten och en vänkatalog upprättades.  

SPF Rydebäck initerade aktiviteter men utan framgång. 

Sydöstra har haft en rad aktiviteter och efter en trög start griper verksamheten kring sig. 

Ringstorp och SPF Björka-Ödåkra initerade en gemensam aktivitet, men utan att lyckas. 

Möllan har haft flera olika aktivteter med ett 40-tal medverkande. 

Det har hittills dvs. 26/5 inte gått att utläsa ur den ekonomiska redovisningen hur mycket 
de olika föreningarna förbrukat i form av pengar. Framförallt Kärnan har använt en del 
medel. Möllan har använt  knappt 6 000 kr. 

SAM har för kommunen redovisat att projektet startats upp, broschyr tagits fram och 
spritts, vänträffar med ett 60-tal deltagare genomförts och att en vänkatalog tagits fram 
med ett 30- tal namn. 56 640 kr har förbrukats under år 2018. 

För 2019 har SPF Seniorerna i Helsingborg meddelat kommunen att 78 000 kr återstår. 
Kommunen (Lars Thunberg) lär ha sagt att pengarna får man behålla. 

Överlämning av projektet från förre projektledaren Josefin Forsberg 

SAM inhandlade dukar, porslin, servietter mm för cirka 4 000 kr. Återstående attiraljer 
har bortförts. Vid en träff hemma hos Josefin Forsberg den 4/6 2020 återlämnades 
grejor enligt särskild rapport. Ingen digital information överlämnades. 

SAM har beställt tryckning av broschyr åt Krafter Mot Ensamhet. Broschyren har 
avhämtats av Arne Aderup och en kvinna. Arne Aderup har personligen betalt fakturan 
och hämtat broschyren 27/5. SAM har fått kreditfaktura. 

SYFTE & MÅL 

Syfte 

Motverka den ofrivilliga ensamheten hos äldre, oberoende av om man är medlem i SPF 
Seniorerna eller inte i Helsingborg. 

Införskaffa och ställa resurser till förfogande för de SFP föreningar i Helsingborg som 
har för avsikt att genomföra aktiviteter för att motverka ofrivillig ensmahet. 
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Stimulera SFP föreningar i Helsingborg att aktivt söka upp och tillhandahålla attraktiva 
aktiviteter och umgänge. 

Driva aktiviteter vidare under rubriken SPF Seniorcentrum Helsingborg. 

Mål 

Projektets mål är att med början under 2020 och sedan under 2021 stimulera SPF-
förenigarna i Helsingborg att bedriva aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet 
under konceptet Tillsammans Mot Ensamhet (TME). 

Minst hälften av föreningarna ska från början av hösten 2020 till slutet av 2021 ha 
bedrivit aktiviteter under rubriken TME. 

Dessutom ska SAM ha bedrivit någon aktivitet under rubriken SPF Seniorcentrum i 
Helsingborg. 

TIDSPLAN 

På årsmötet i september 2020 presenteras projektet och avsikterna med projektet.  

Verksamheten för detta projekt täcker andra halvåret 2020 och hela år 2021. 

Det första mötet i projektgruppen ska äga rum senast i oktober 2021. 

ORGANISATION 

SAM’s styrelse är styrgrupp för projektet.  

Projektledaren rapporterar till styrgruppen.  

Projektgruppen består av en representant för varje förening, som vill delta i projektet, 
Ingrid Gustavssson och projektledaren.  

Rollbeskrivning för projektdeltagarna tas fram i samverkan med någon representant för 
några föreningar. 

KRAVSPECIFIKATION 

Projektet ska resultera i att  
- Minst hälften av SPF förenigarna i Helsingborg genomfört aktiviteter inom TME 
- SAM ska hantera SPF Seniorcentrum i Helsingborg 
- Projektet svarar för finansiering av verksamheten dvs. söka och hantera 
anslagsgivare.  
- Föreningar kan också själv söka och hantera anslag. Sådana anslag rapporteras 
till projektledningen för TME. 
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KOMMUNIKATION & RAPPORTERING 

Kommunikationsinsatser 

Projektledaren  
- informerar föreningarna om att projektet har startats om och ger en bakgrund, 
- rapporterar om överlämnandet till TME och ambitionerna med TME och 
- intierar att en ansvarig för varje intresserad förening utses. 

Kick-off möte förbereds av projektledaren och förläggs senast i oktober 2020.. 

Intressenter 

Intressenter är 
- anslagsgivarna dvs Helsingborgs kommun, 
- SAM och 
- föreningarna. 

Rapportering & uppföljning 

Projektet avrapporteras i samband med SAM’s styrelsemöten och på ordförandemöten. 

Projektledaren har ansvar för kommunikation med anslagsgivarna, dvs. Helsingborgs 
kommun och eventuella andra i framtiden. 

De ansvariga i föreningarna rapporterar till projektledaren.  

Projektledaren rapporterar till styrgruppen. 

Projetledaren raporterar till de anslagsgivare. 

BUDGET 

Budget 

Uppställning av projektets sammanställda budget.  

Intäkter 

Anslag från Helsingborgs stad 2018   305 tkr 

Kostnader 

Förbrukat  år 2018      56 tkr 

Förbrukat år 2019      171 tkr 

Förbrukat t o m 2020 per 25/5    0 tkr 

Återstår       78 tkr 


