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Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
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Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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STK-20201112

Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om
projektbidrag

Sammanfattning
Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen
avseende projektbidrag om 2 249 327 kronor årligen i två år. Ansökan avser projektstöd till
ett pilotprojekt i Malmö där samverkan mellan primärvården, Malmö stad och
civilsamhället står i fokus.
Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och stadskontoret har bedömt att projektet ligger
inom ramen för primärvårdens ansvarsområde, och att kommunen således inte ska stå för
finansieringen. Kommunstyrelsen beslutade i april i år att återremittera ärendet till
stadskontoret för att inleda en dialog med FINSAM och Region Skåne och för synpunkter
från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Stadskontoret har nu avslutat den dialogen.
FINSAM ställer sig inte positiv till ansökan och hälsa-, vård och omsorgsnämndens
bedömning är att projektet ligger inom primärvårdens ansvarsområde. Region Skåne
samverkar gärna kring frågan men gör bedömningen att man inte har möjlighet att
finansiera ansökan från nätverket. Förslaget är att ansökan från nätverket Stoppa ofrivillig
ensamhet avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om projektbidrag från nätverket Stoppa ofrivillig
ensamhet.
Beslutet skickas till
Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211004 §561

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211004 Ansökan från nätverket stoppa ofrivillig
ensamhet om projektbidrag

Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om projektbidrag

Förtydligande till ansökan

Stadgar för NSOE

Hälsa-, vård - och omsorgsnämnden beslut 210826 § 106

Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Styrelseprotokoll 2020-09-04 underskrivet

Beslut KS 210407 §107 - Ärendet återremitteras
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-09-28
Vår referens

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
anders.p.eriksson@malmo.se

Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om projektbidrag
STK-2020-1112
Sammanfattning

Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen avseende projektbidrag om 2 249 327 kronor årligen i två år. Ansökan avser projektstöd till ett pilotprojekt i Malmö där samverkan mellan primärvården, Malmö stad och civilsamhället står i fokus.
Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och stadskontoret har bedömt att projektet ligger inom
ramen för primärvårdens ansvarsområde, och att kommunen således inte ska stå för finansieringen. Kommunstyrelsen beslutade i april i år att återremittera ärendet till stadskontoret för att
inleda en dialog med FINSAM och Region Skåne och för synpunkter från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Stadskontoret har nu avslutat den dialogen.
FINSAM ställer sig inte positiv till ansökan och hälsa-, vård och omsorgsnämndens bedömning
är att projektet ligger inom primärvårdens ansvarsområde. Region Skåne samverkar gärna kring
frågan men gör bedömningen att man inte har möjlighet att finansiera ansökan från nätverket. Förslaget är att ansökan från nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om projektbidrag från nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet.
Beslutsunderlag










Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om projektbidrag
Förtydligande till ansökan
Stadgar för NSOE
Beslut KS 210407 §107 - Ärendet återremitteras
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 211004 Ansökan från nätverket stoppa ofrivillig ensamhet om
projektbidrag
Styrelseprotokoll 2020-09-04 underskrivet
Hälsa-, vård - och omsorgsnämnden beslut 210826 § 106

SIGNERAD

2021-09-27

Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-04
Kommunstyrelsen 2021-10-12
Beslutet skickas till

Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Ärendet

Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen avseende projektbidrag om 2 249 327 kronor årligen i två år. I ansökan beskrivs nätverket som ett
nationellt forum för erfarenhetsutbyte och diskussion kring effektiva insatser och strategier kring
ensamhet. Ansökan avser projektstöd till ett pilotprojekt i Malmö där samverkan mellan primärvården, Malmö stad och civilsamhället står i fokus. Syftet är att minska ofrivillig ensamhet och
därigenom förbättra folkhälsan. Projektet ska tillämpa den engelska modellen ”Compassionate
Communities” i en svensk kontext. Metoden går ut på att knyta ihop primärvården med kommun och föreningsliv för att tillsammans lotsa människor till gemenskap, istället för genom exempelvis antidepressiva mediciner. Metoden har prövats i den engelska staden Frome, och har
enligt ansökan där fått ner antalet besök till primärvård och akutsjukhus med 20 procent. I det
svenska pilotprojektet är tanken att fyra vårdcentraler initialt ska ingå med målsättningen att
samtliga vårdcentraler ska tillämpa modellen på sikt.
Pilotprojektet ska pågå under två år, med målet att utveckla projektets omfattning till hela primärvården. Målgruppen är patienter med psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom inom primärvården, då det enligt forskningen finns ett starkt samband mellan ofrivillig ensamhet och
dessa diagnoser. Syftet är att förbättra hälsan och levnadsvanorna hos dessa individer. Syftet är
också att minska sjukvårdskostnaderna och att frigöra tid för läkare.
Enligt ansökan består primärvårdens del i projektet av att identifiera patienternas sociala behov
och situation, och att utifrån detta lotsa individer till olika former av gemenskap. Kommunens
insatser handlar om att kartlägga sociala mötesplatser, föreningar och aktiviteter av intresse för
målgruppen. Dessa uppgifter ska enligt ansökan sedan samlas på en hemsida som vårdpersonal
kan använda för att få överblick och kunna matcha och lotsa patienter.
Initiativtagaren har fört dialog med FINSAM om finansieringsmöjligheter, men ingen finansiering är möjlig då insatsen inte i tillräckligt hög grad stödjer förbundet inriktningsmål för 2019–
2022.
Vid beredningen av ansökan inför kommunstyrelsens sammanträde 210407 förde stadskontoret
dialog med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Stadskontorets och hälsa- vård och omsorgsförvaltningens uppfattning var att projektet på många sätt är lovvärt och riktar sig till en
prioriterad målgrupp. Däremot bedömde både hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och stadskontoret att projektet ligger inom ramen för primärvårdens ansvarsområde, och att kommunen
således inte ska stå för finansieringen. Stadskontoret förordade mot bakgrund av detta att ansökan från nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet skulle avslås.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021 att återremittera ärendet till stadskontoret för att
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inleda en dialog med FINSAM och Region Skåne och för synpunkter från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret har tagit förnyad kontakt med FINSAM i Malmö som hänvisar till ett beslut i ett
styrelseprotokoll från 9 april 2020. Styrelsen beslutade då att inte ställa sig positiv till att problemformuleringen kring ofrivillig ensamhet utvecklas till en ansökan då den inte i tillräckligt
hög grad stödjer förbundets inriktningsmål för 2019–2020.
Hälsa- vård och omsorgsnämnden framför i sitt yttrande att nämnden är positiv till samverkan
med nätverket men bedömer att projektet ligger inom ramen för primärvårdens ansvarsområde,
och att kommunen således inte ska stå för finansieringen.
Utifrån dialog som förts med Region Skåne avseende ansökan så framkommer det att arbetet
bland annat med att införa riktade hälsosamtal prioriteras just nu. Arbete med ofrivillig ensamhet
är en viktig insats för att förhindra ohälsa och därför bedriver mötesplats Granen i Malmö ett
arbete med detta. Region Skåne samverkar gärna kring frågan men gör bedömningen att man
inte har möjlighet att finansiera ansökan från nätverket.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att ansökan från nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet avslås.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

