
Hjälpa ensamma äldre  
 

Tillsammans med PRO, SKPF och RPG har vi fått 2,2 milj i stöd av Allmänna 
arvsfonden för ett tre-årigt projekt med syfte att hjälpa äldre med stora problem av 
ensamhet. Projektet startar 1 september 2020. 
 

Sammanfattning 

Det finns en grupp äldre som har stora besvär av ofrivillig ensamhet och som inte på egen hand 
klarar att ta sig ut på de aktiviteter de inbjuds till. Vi fyra pensionärsorganisationer med tillsammans 
124 lokala pensionärsföreningar vill i samverkan med andra utveckla ett nytt uppsökande arbetssätt 
för att bli bättre på att hjälpa dessa.  

Vi tänker att personerna kan identifieras och nås via samarbete med SÄBO, hemtjänsten, 
hemsjukvården, vårdcentralerna och anhöriga/närstående. Vi vill skapa enkla sätt för dessa att 
förmedla namn och telefonnummer på de som önskar hjälp till ett kontaktcenter i länet som sedan 
vidarebefordrar uppgifterna till lokala pensionärsföreningar där ideellt arbetande pensionärer 
kontaktar den ensamme och försöker skapa relationer för att kunna hjälpa den ensamme ut ur sin 
isolering. 

Vi är övertygade om att ofrivillig ensamhet som orsak till psykisk ohälsa till stor del går att 
avhjälpa! 

 

 

Ansökan till Allmänna arvsfonden redovisas nedan ! 
 





1. Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 

 Ansökan gäller för hela projekttiden. Vid fleråriga projekt ska beskrivningen gälla samtliga år. 

 Skriv kortfattat. Ansökan får vara max 20 sidor lång. 

 I slutet av detta dokument finns information om hur du skickar in din ansökan och vad du ska skicka 

med. 

 Vid beslut gäller Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden som  

finns att ladda ned från www.arvsfonden.se. 

 

Sökande organisation (fullständigt namn enligt stadgarna eller officiellt register)  Organisationsnummer 

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet 826000-9694 
Eventuell avdelning eller resultatenhet 

 
Adress 

Huskvarnavägen 40 
Postnummer och postort Län 

55454  Jönköping Jönköpings län 
Ansvarig kontaktperson hos sökande organisation 

Kjell Lindström, distriktsordförande och Mari-Ann Josefsson, kassör 
E-post kontaktperson Telefon kontaktperson 

kjell@spf-f.se 0702-163372 
Projektets namn 

Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet 

 

Hur lång tid beräknas projektet pågå? Ange ett av alternativen genom att klicka i en ruta. 

☐ Ett år ☐ Två år X Tre år 

Den huvudsakliga målgruppen för projektet är (ange ett eller flera alternativ genom att klicka i en ruta) 

☐ barn till och med 11 år med eller utan funktionsnedsättning 

☐ ungdomar 12–25 år med eller utan funktionsnedsättning 

X personer över 25 år med funktionsnedsättning 

Hantering av personuppgifter  

Uppgifterna som hanteras i denna ansökan inklusive tillhörande bilagor sparas och hanteras i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kan komma att användas vid förnyad kontakt. Läs mer om vår hantering av 
personuppgifter på www.arvsfonden.se 

 
 
Om Arvsfonden 

2. Målgrupper 

Arvsfondens målgrupper är barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar 



 
3. Kriterier 

Arvsfonden har tre kriterier som ska uppfyllas i alla projekt:  
Idén ska vara nyskapande och utvecklande 

Det kan till exempel handla om att testa en ny metod, anpassa en verksamhet efter en ny målgrupp 
eller att starta en helt ny verksamhet. 
Målgruppen ska vara delaktig 
Ett arvsfondsprojekt genomförs med och av målgruppen. Det är målgruppens behov som ska styra 
verksamheten.  
Det ska finnas en plan för överlevnad 
Det är viktigt att skapa förutsättningar för att projektets erfarenheter och resultat ska kunna leva 
vidare när finansieringen från Arvsfonden upphör. Det kan till exempel handla om en ny 
verksamhet, ny kunskap som sprids eller en ny arbetsmetod som fortsätter att användas.  
 
4. Demokratiska värderingar 

Utöver de övergripande kraven ovan måste verksamheter som får stöd ur Arvsfonden vila på 
demokratisk grund. Med det menar vi att den sökande organisationens verksamhet och 
verksamheten i projektet inte får strida mot följande värderingar:  

Lika rättigheter och möjligheter 

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell 
läggning eller ålder. 
Delaktighet och inflytande 

Möjligheter för alla i projektet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel 
handla om att kunna göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. 
Inkludering 

Aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. 
Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska 
kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av 
projektets information och kommunikation. 
 



 
PROJEKTBESKRIVNING 

5. Sammanfattning  

Sammanfatta på cirka en halv sida vad projektet handlar om. Beskrivningen måste innehålla 
projektets syfte, mål, målgrupp, metod, viktigaste aktiviteter och överlevnad efter projektets slut. 
Skriv här 

Det finns en grupp äldre som har stora besvär av ofrivillig ensamhet och som inte på egen 
hand klarar att ta sig ut på de aktiviteter de inbjuds till. Vi fyra pensionärsorganisationer med 
tillsammans 124 lokala pensionärsföreningar vill i samverkan med andra utveckla ett nytt 
uppsökande arbetssätt för att bli bättre på att hjälpa dessa.  

Vi tänker att personerna kan identifieras och nås via samarbete med SÄBO, hemtjänsten, 
hemsjukvården, vårdcentralerna och anhöriga/närstående. Vi vill skapa enkla sätt för dessa 
att förmedla namn och telefonnummer på de som önskar hjälp till ett kontaktcenter i länet 
som sedan vidarebefordrar uppgifterna till lokala pensionärsföreningar där ideellt arbetande 
pensionärer kontaktar den ensamme och försöker skapa relationer för att kunna hjälpa den 
ensamme ut ur sin isolering. 

Vi är övertygade om att ofrivillig ensamhet som orsak till psykisk ohälsa till stor del går att 
avhjälpa! 

 
6. Bakgrund 

Beskriv kortfattat projektets ämne och vad som redan görs inom området, av er och av andra 
aktörer, lokalt och nationellt.  
Skriv här 

Jämfört med andra länder i Europa är ensamhet inget stort problem i vårt land. Men ofrivillig 
ensamhet är ett växande problem hos framför allt de över 80 år. Omkring fyra av tio av de 
pensionärer över 80 år som bor i eget boende med hjälp av hemtjänst upplever ensamhet då 
och då och en av sju upplever ofta problem med ensamhet. Problemen är snarast lite större 
hos de som bor på särskilt boende (SÄBO) jämfört med de i eget boende.  
Antalet ensamma äldre kommer att öka kraftigt de närmaste 10 åren i takt med att 
pensionärer över 80 år blir betydligt fler. Äldre förlorar make/maka och många vänner och 
antalet sociala kontakter avtar successivt. Knapp ekonomi och fysiska hinder kan bidra 
ytterligare till ensamhet. Många äldre upplever att de inte längre är behövda. De känner sig 
utanför och ensamma trots att det finns många människor runt omkring.  
Ensamhet kan ibland leda till psykisk ohälsa som depression, oro och sömnproblem, ökat 
missbruk och till och med till självmord. Missbruket ökar idag framför allt hos kvinnor över 
65 år. En äldre person  tar livet av sig varje dag i Sverige beroende på oupptäckta 
depressioner. Äldre män är den grupp där andelen självmord är störst.  
Det finns många aktörer som försöker hjälpa ensamma äldre lokalt och nationellt; 
pensionärsföreningar, kyrkor, kommuner, studieförbund, ideella föreningar m.fl. 
Kommunerna får statsbidrag för arbetet mot ensamma äldre. 
I Jönköpings län finns 124 lokala pensionärsföreningar inom de fyra 
pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG med 
sammanlagt knappt 30000 medlemmar och över 1000 ideellt arbetande funktionärer. Länet 
består av 13 kommuner, flertalet är mindre landsbygdskommuner med hög andel äldre.  
Den huvudsakliga verksamheten i en pensionärsförening är att skapa gemenskap för bl. a. 
ensamma äldre. Många föreningar har dessutom särskilda projekt för att hjälpa ensamma 
äldre, t.ex. väntjänst, trygghetskedjor, samtalsgrupper, livsberättargrupper, samarbete med 



vården. De man når är huvudsakligen medlemmar som kommer på eller anmäler sig till 
aktiviteter efter inbjudan. 

 
7. Syfte 

Varför vill ni genomföra projektet? 
Skriv här 

Det finns en grupp äldre som har stora besvär av ofrivillig ensamhet. Man mår ofta psykiskt 
dåligt och tappar självkänsla och självförtroende. Man kan också ha fysiska hinder  som syn-
hörselproblem, rörelsesvårigheter, inkontinens m.m. Man har härigenom svårt att ta sig ut, 
”tröskeln är hög”. Man kommer inte iväg till aktiviteter trots inbjudningar och erbjudanden. 

Vi fyra pensionärsorganisationer vill i samverkan med andra utveckla ett nytt uppsökande 
arbetssätt för att bli bättre på att hjälpa de äldre som har störst besvär med ofrivillig 
ensamhet. Vi tror att samvaro och aktiviteter kan lindra mångas besvär och bli ett 
komplement eller kanske ett alternativ till medicinering. 

 
8. Målgrupp 

Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp/målgrupper.  
Skriv här 

Målgruppen är alla ofrivilligt ensamma äldre i eget boende och på särskilda boenden (SÄBO) 
som mår dåligt av sin ensamhet och är oförmögna att ta egna initiativ för att bryta sin 
ensamhet. Man behöver inte vara medlem i en pensionärsförening och man behöver inte 
heller bli medlem. 

 
Ange hur många personer ur projektets målgrupp som aktivt kommer att delta i projektets 
aktiviteter. Med aktiva deltagare menas barn, ungdomar och/eller personer med 
funktionsnedsättning som har inflytande över projektets planering och genomförande och som 
kommer att delta i projektets aktiviteter återkommande/över längre tid. 
Skriv här 

I länet finns över 36000 personer över 75 års ålder. Av dessa har minst 2-4000 betydande 
problem av ensamhet. Vårt mål är att kunna nå och hjälpa åtminstone 500-1000 av dessa. 

 
Ange även hur många andra personer ur Arvsfondens målgrupper som ni tror kommer att nås av 
projektets information, erfarenheter och resultat, genom till exempel en enstaka föreläsning, en film 
eller en bok.  
Skriv här 

Ensamhet är inte bara ett problem för äldre personer utan behov finns i alla åldrar, speciellt 
hos funktionshindrade personer. Att uppmärksamma och arbeta med ofrivillig ensamhet hos 
äldre i samverkan med många andra kan ge ”ringar på vattnet” att arbeta med även yngre 
personer utifrån vår arbetsform. 

 

 
Beskriv projektets eventuella sekundära målgrupper (exempelvis anhöriga, yrkesgrupper, 
beslutsfattare, allmänheten) och ange hur många ni beräknar att nå. 
Skriv här 

Genom projektet kan vi avlasta/hjälpa anhöriga/närstående att skapa fler kontakter utanför 



familjen. Projektet leder till att frågan uppmärksammas hos politiker och hos personalen i 
hemtjänst och SÄBO och leder till ökad medvetenhet om problemet. 

 
9. Mål 

Vilka resultat vill ni uppnå med projektet?  
Vad ska ha förändrats genom projektet?  
Skriv gärna vilka delmål ni har för olika etapper i projektet. Målen kan vara både kvantitativa och 
kvalitativa.  
Skriv här  

Vårt mål är att bygga upp en uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med stora besvär av 
ofrivillig ensamhet som är hållbar över tid och som inte är beroende av enstaka eldsjälar.  

Vårt mål är att bygga en verksamhet som samverkar effektivt med kommunernas SÄBO, 
hemtjänst och hemsjukvård, med primärvården och med anhöriga/närstående.  

Vårt mål är att genom denna uppsökande verksamhet nå och hjälpa minst 500-1000 äldre 
som har stora besvär av ofrivillig ensamhet. 



 
10. Metod och aktiviteter 

Hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål? 
Kommer ni att använda er av någon bestämd metod? 
Skriv här  

Vi planerar att samverka med SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentraler och anhöriga för 
att hitta och nå ensamma äldre som vi inte når på annat sätt. Vi ber att man informerar om att 
vi vill hjälpa, delar ut en informationsfolder och sedan förmedlar namn och telefonnummer 
på de som önskar detta till kontaktcentret på SPF:s kansli via e-post eller telefon. Naturligtvis 
kan den ensamme eller dennes anhöriga/närstående själva kontakta kontaktcentret. 

Etiska regler för att beakta den personliga integriteten och övriga regelverk (GDPR m.fl.) 
kommer att följas. 

Ett kontaktcenter bemannat av SPF Seniorernas konsulent Maria Jacobsson tar emot namn 
och telefonnummer på personer som önskar hjälp från hela länet. Konsulenten 
vidarebefordrar namnen till lämplig lokal kontaktperson och följer upp att insatser sätts in. 

Vi arbetar sedan ett år med att förankra projektet i våra organisationer. Vi försöker 
entusiasmera våra 124 lokala pensionärsföreningar så att flertalet av dessa är beredda att 
hjälpa till med det uppsökande arbetet mot ensamma äldre med stora besvär. En majoritet 
tycker att detta är ett mycket angeläget projekt och viljan att hjälpa till är stor. I varje 
kommun utses kontaktpersoner som tar emot uppgifter på personer som önskar hjälp mot 
ensamhet och förmedlar dessa till någon/några som vill hjälpa.  

Personen/personerna som vill hjälpa tar kontakt med den ensamme via telefon och/eller 
besök. För att kunna etablera en bra relation vid första besöket bör detta helst ske 
tillsammans med anhörig, SÄBO-personal, hemtjänstpersonal, hemsjukvårdspersonal eller 
liknande. Fortsatt planering av aktiviteter sker i samråd med den ensamme och det är 
nödvändigt att beakta dennes önskemål.  

I varje kommun görs en kartläggning av vilka resurser och mötesplatser som finns för 
ensamma äldre. Ibland kan befintliga verksamheter utnyttjas men ofta behövs troligen 
individuellt anpassade insatser. 

 
Hur kommer ni att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i projektet?  
Finns det några grupper ni tror kommer vara svårare att inkludera, eller som är särskilt viktiga att 
inkludera? Beskriv hur ni ska jobba med detta.  
Skriv här  

Vi tar emot alla ensamma äldre som efter samtal och information från SÄBO-personal, 
hemtjänstpersonal, hemsjukvårdspersonal, vårdpersonal och anhöriga/närstående vill ha vår 
hjälp. Man behöver inte vara medlem eller bli medlem i en pensionärsförening. 
Språksvårigheter och svåra handikapp är inget hinder men kan försvåra vår hjälp. I många 
föreningar finns medlemmar med utländsk bakgrund som kan hjälpa landsmän som har svårt 
att prata och förstå svenska. 

 
Gör en tids- och aktivitetsplan med de viktigaste händelserna för varje projektår. Den ska även 
inkludera särskilda aktiviteter som görs för att skapa förutsättningar för projektets överlevnad efter 
projekttiden. 
Tids- och aktivitetsplanen måste hänga ihop med budgeten. Om ni vill kan planen lämnas i en 
bilaga.  



Skriv här  

År 1. 

Information och dialog med ledningen för kommunernas SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård och 
länets vårdcentraler. 

Informationsmöten med chefer och personal vid SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård och 
vårdcentraler. 

Utforma och trycka informationsmaterial. 

Bygga upp ett kontaktcenter med personal och rutiner för samverkan. 

Genomföra en kartläggning i alla kommuner av vad som redan finns för att hjälpa ensamma 
äldre. I de flesta kommuner finns många aktörer (pensionärsföreningar, kyrkor, kommunala 
verksamheter, ideella organisationer, studieförbund m.fl.) att samverka med. 

Utse och utbilda kontaktpersoner i pensionärsföreningarna och de som ger hjälpen till de 
ensamma i länets 13 kommuner. 

Marknadsföra projektet via massmedia, informationsmaterial och informationsmöten. 

Dokumentera erfarenheter och resultat. 

 

År 2. 

Modifiera och trycka informationsmaterial. 

Marknadsföra projektet via massmedia, informationsmaterial och informationsmöten. 

Informationsmöten med chefer och personal vid SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård och 
vårdcentraler. 

Fortsatt rekrytering, utbildning och dialog med de lokala kontaktpersonerna och de som ger 
hjälpen till de ensamma. 

Modifiera arbetssätt och lära av varandra.  

Dokumentera erfarenheter och resultat. 

 

År 3. 

Återrapportering, information, dialog med ledningen för kommunernas hemtjänst, 
hemsjukvård och länets vårdcentraler. 

Informationsmöten med chefer och personal vid SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård och 
vårdcentraler. 

Modifiera och trycka informationsmaterial. 

Fortsatt rekrytering, utbildning och dialog med de lokala kontaktpersonerna och de som ger 
hjälpen till de ensamma. 

Modifiera arbetssätt och lära av varandra.  

Uppdatera kartläggningen i alla kommuner av vad som redan finns för att hjälpa ensamma 
äldre. I de flesta kommuner finns många aktörer (pensionärsföreningar, kyrkor, kommunala 
verksamheter, ideella organisationer, studieförbund m.fl.) att samverka med. 

Marknadsföra projektet via massmedia, informationsmaterial och informationsmöten. 

Dokumentera erfarenheter och resultat. 

 

Under alla tre åren och fortsatt krävs internt arbete för att entusiasmera och uppmuntra de 
lokala pensionärsföreningarna och de medlemmar som gör stora insatser för att hjälpa 



ensamma äldre. Upprepade inspirationsmöten med duktiga föreläsare. 

 
11. Projektets organisering 

Hur planerar ni att organisera projektet? Kommer ni till exempel använda er av en styrgrupp 
och/eller referensgrupper? 
Hur har ni förankrat projektet inom den egna organisationen och med relevanta 
samarbetsorganisationer? 
Om ni planerar att anställa personal, beskriv huvuddragen i vad de olika tjänsterna i projektet ska 
göra.  
Beskriv även eventuella ideella insatser.  
Skriv här 

Distriktsstyrelsen för SPF Seniorerna Jönköpings län ansvarar för projektet. 

En styrgrupp med två-tre personer från varje pensionärsorganisation leder projektet. 

Styrgruppen ansvarar för marknadsföring, att utveckla samverkan, kartläggning av andra 
aktörer, utbildning och dokumentation. Vid behov skapas särskilda arbetsgrupper. 

Varje distriktsstyrelse ansvarar för information, inspiration, förankring och ledning inom sin 
organisation. 

Ett ”kontaktcenter” skapas genom att SPF Seniorernas konsulent Maria Jacobsson 
projektanställs 30% under tre år. Maria är idag anställd 60% av Studieförbundet Vuxenskolan 
för att arbeta som konsulent vid SPF Seniorernas kansli i Jönköping. Den sammanlagda 
anställningen under projekttiden blir alltså 90%. 

I varje av de 13 kommunerna i länet bildas en eller flera kontaktgrupper med ansvar att ta 
emot och vidareförmedla till lokala pensionärsföreningar namn och telefonnummer på de 
personer som önskar hjälp mot ensamhet. Kontaktgrupperna består av personer från de lokala 
pensionärsföreningarna. 

I många av de 124 lokala pensionärsföreningarna utses via styrelserna några personer som 
vill hjälpa ensamma äldre. 

Allt arbete förutom konsulentens projektanställning är helt ideellt. 

Projektet har vuxit fram och förankrats i pensionärsorganisationerna under 2019. Flera 
pilotprojekt pågår senaste året. 

Vi har haft kontakt med ett flertal personer i ansvarig ställning inom kommunerna och 
vårdcentraler. Alla har varit positiva till samverkan. Information och dialog med 
kommunalråd från alla kommuner planeras till den 12 december 2019. Information har givits 
till den politiska ledningen i Regionen via Länspensionärsrådet (LPR). 

 
12. Dokumentation och spridning 

Hur planerar ni att dokumentera projektets erfarenheter? 
Skriv här 

Styrgruppen ansvarar för dokumentationen med hjälp av konsulenten. 

Erfarenheterna dokumenteras efter hand och samlas årligen i en rapport. 

En slutrapport lämnas efter projekttidens slut. 



 
Hur planerar ni att sprida information, kunskap och erfarenheter från projektet? 
Skriv här 

Marknadsföra resultat externt via massmedia, konferenser och rapporter. 

Regelbunden återkoppling till våra samarbetspartners och internt i våra fyra organisationer. 

Den viktigaste spridningen är till våra fyra pensionärsorganisationers övriga distrikt i 
landet. Vi tror vårt arbete kan bli ett pilotprojekt för våra fyra förbund. Kanalerna för 
att sprida våra erfarenheter är: 
- Vi förmedlar våra planer och rapporterar om arbetet till våra respektive förbund 
- Vi kommer att berätta om projektet i våra förbundstidningar 
- Vi räknar med att få informera om vårt arbete vid olika former av 
medarbetarsamlingar inom förbunden 

 

 
1. Samarbeten 

Beskriv vilka roller era samarbetsorganisationer kommer att ha i projektet.  
Hur har de deltagit i planeringen?  
Skriv här 

Ordföranden i de fyra pensionärsorganisationerna träffas sedan flera år regelbundet 2 gånger 
per halvår för att diskutera och fatta beslut om olika typer av samarbete. Det senaste året har 
vi vid alla möten planerat för gemensamma insatser mot ensamhet. Vi har under 2019 satsat 
på att diskutera och förankra projektet i våra organisationer för att nu kunna gå vidare med 
denna ansökan. Alla fyra pensionärsorganisationerna ingår med 2-3 personer vardera i 
styrgruppen för projektet. 

Vi har tillsammans 124 lokala pensionärsföreningar i länets 13 kommuner. Man samarbetar 
redan inom varje kommun bl.a. i de kommunala pensionärsråden (KPR). 

Det lokala samarbetet kommer att utvecklas i detta projekt. 

 
Samarbetsorganisationernas kontaktuppgifter 

För varje samarbetsorganisation ska ni ange namn och postadress (gata/box, postnummer och ort) 
samt kontaktperson och dennes kontaktuppgifter (e-post och telefon). Ange även om samarbetena är 
överenskomna eller enbart planerade.  
Skriv här 

Se bilaga 1. 

Dessutom planeras samarbete med alla SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård i de 13 
kommunerna i Jönköpings län och länets 43 vårdcentraler samt många anhöriga/närstående. 

 
 
ARVSFONDENS KRITERIER 

Arvsfonden har tre huvudkriterier som måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna beviljas 
stöd. Motivera under punkterna 10 - 12 hur projektet uppfyller kriterierna. 
 



13. Nyskapande och utvecklande 

Beskriv vad som är nyskapande och utvecklande med ert projekt.  
Hur skiljer sig projektet från vad ni och andra aktörer redan gör eller har gjort? Har ni gjort en egen 
omvärldsanalys? 
På vilket sätt är projektet utvecklande för målgruppen/målgrupperna? 
Skriv här 

Det är troligen unikt att kunna utnyttja den stora resurs som 124 lokala pensionärsföreningar 
med över 1000 ideellt arbetande funktionärer utgör för att i samverkan med SÄBO, 
hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentraler och anhöriga kunna nå och hjälpa äldre med stora 
besvär av ofrivillig ensamhet. Så vitt vi vet finns inte någon liknande verksamhet i vårt land, 
åtminstone inte på länsnivå. 

  
14. Målgruppens delaktighet 

Kommer projektidén från målgruppen själv? Om inte – beskriv var kommer den ifrån och hur har ni 
tagit reda på att målgruppen efterfrågar projektet. 
Beskriv vilka roller målgruppen har i projektets planering. 
Beskriv även hur ni ska nå målgruppen.  
Skriv här 

Projektidén kommer från en arbetsgrupp inom SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet. 

För att kunna hitta och nå målgruppen krävs samarbete med andra, se ovan. 

Den hjälp vi kommer att erbjuda är helt beroende av de individuella behov och önskemål 
som de enskilda individerna har. En förutsättning för att lyckas är att vi lyssnar och anpassar 
insatserna till vad den ensamme äldre önskar. 

 
Beskriv vilka roller målgruppen har i genomförandet av projektet.  
Skriv här 

Se ovan 

 
Beskriv vilka roller målgruppen har i den verksamhet som ni tror kommer leva vidare efter 
projekttiden. 
Skriv här 

Se ovan 

  
15. Överlevnad 

Vad tänker ni ska leva vidare efter att ni avslutat projektet? Hur ska den fortsatta verksamheten 
drivas? Tänk både inom den egna organisationen, projektets samarbetsorganisationer och på annat 
sätt.  
Skriv här 

Under projekttiden bygger vi upp kunskaper, arbetssätt och samverkan som har goda 
möjligheter att fortleva i många lokala pensionärsföreningar och i många/alla kommuner. 

Vi bygger också upp ett samarbete mellan lokala pensionärsförningar och de som träffar 
äldre med stora besvär av ofrivillig ensamhet (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentraler, 
anhöriga/närstående), ett samarbete som successivt kommer att växa och förbättras under 
projekttiden. Det finns goda förutsättningar för att detta kan fortleva. 

Vi bygger upp ett ”kontaktcenter” som blir ”spindeln i nätet” och som kommer att ge 



verksamheten stabilitet. Om verksamheten blir framgångsrik räknar vi med att kunna 
finansiera en fortsättning genom de bidrag vi fyra pensionärsorganisationer får från 13 
Kommuner och Region Jönköpings län. 

 
Om den fortsatta verksamheten kräver finansiering - hur ska den finansieras? 
Skriv här 

Se ovan 

 
Vad kommer ni att göra under projekttiden för att skapa förutsättningar för att projektets resultat och 
erfarenheter ska kunna leva vidare efter projekttiden?  
Skriv här  

Se ovan. 

Vi kommer att justera vårt arbetssätt efter hand när vi får mer kunskaper och erfarenhet. Vi 
kommer att ägna mycket tid och möda åt att få till god samverkan med alla samarbetspartners 
för att skapa god stämning och glädje i arbetet.  

Många ideellt arbetande pensionärer kommer att känna tillfredsställelse över att kunna hjälpa 
andra, vilket leder till att man gärna fortsätter med sin insats. 

Den bästa garantin för fortlevnad är att projektet fungerar och att vi gör nytta. Vi kommer att 
marknadsföra goda resultat via massmedia, konferenser och rapporter. Goda resultat kommer 
att ge oss ytterligare kraft att hjälpa. 



UNDERTECKNANDE 

Denna ansökan undertecknas av personer med behörighet att företräda sökande 
organisation 

Genom att underteckna intygas att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkras att 
projektstödet kommer att användas enligt de uppgifter som lämnats. 
Vi bekräftar att vi har läst och godtagit Generella villkor för projektstöd ur Allmänna 
arvsfonden. 
Vi bekräftar att verksamheten i vår organisation samt i det planerade projektet inte strider mot 
Arvsfondens krav på demokratiska värderingar. 
Ort och datum  Ort och datum 

Jönköping 18 maj 2020  Jönköping 18 maj 2020 

Namnteckning  Namnteckning 

   

   
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Kjell Lindström  Mari-Ann Josefsson 

Telefon och e-post  Telefon och e-post 

0702-163372  kjell@spf-f.se  070-5180313, 036-123288 

mariann.josefsson.spf@gmail.com 16.  

 

Följande dokument ska skickas in tillsammans med ansökan: 
(Klicka i respektive ruta för att markera) 

 

Budget för samtliga projektår (Budgetmall projektstöd, exceldokument som laddas ned från 
www.arvsfonden.se). 

Vidimerad kopia av organisationens stadgar (för offentlig huvudman: arbetsordning eller 
delegationsordning). 

Vidimerad kopia av senaste årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse) 

Vidimerade kopior av styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll som visar styrelsens 
sammansättning och styrker undertecknarnas rätt (behörighet) att företräda organisationen. 
Protokollen ska vara justerade. 

 
Vidimering och behörighet 
Vissa av behörighetshandlingarna ska vidimeras, om det är så att du skickar med en kopia istället för en 
originalhandling. Vidimering betyder att någon som sett både originalhandlingen och kopian ska intyga att de 
stämmer överens. Det sker enklast genom att skriva ”vidimeras” samt namn, namnteckning och 
kontaktuppgifter till den som intygar. För mer information om vidimering och behörighet, se anvisningar på 
www.arvsfonden.se 
 
Ansökan med bilagor skickas in med post till: 



Kammarkollegiet 
Arvsfondsdelegationsenheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 
Spara den ifyllda ansökningsblanketten (i Wordformat) och budgeten (i Excelformat) på er 
dator. Den kan komma att behövas i ett senare skede.   
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