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Från: Erika Pettersson
Skickat: den 22 februari 2021 09:44
Till: Stadskontoret Registratorsfunktionen
Ämne: VB: Ansökan
Hej,
Tacksam om denna mailkonversation samt bifogade stadgar kan läggas till ärende
STK-2020-1112.
Tack!
Hälsar Erika
Från: Kerstin Thelander <thelander.kerstin@gmail.com>
Skickat: den 17 februari 2021 15:22
Till: Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>
Ämne: Re: Ansökan
Hej!
Vad bra att vi redde ut det.
Beloppen stämmer som du skrev i mailet. Budgeten har räknats ut med hjälp av teamet
bakom Frome modellen, som vi får handledning av. Enligt den forskningsstudie som har
gjorts på denna metod får man 6 pund tillbaka för varje investerat pund.
Bifogar våra stadgar.
mvh
Kerstin

Den ons 17 feb. 2021 kl 15:09 skrev Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>:
Hej och tack för förtydligande Kerstin!
Då rör det sig bara om ett missförstånd, du har skrivit socialförvaltningen i din ansökan
och då har vi utgått från att du menar socialtjänsten (som hör till vår arbetsmarknadsoch socialförvaltning). Kollegorna du nämner arbetar på hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen.
Jag återkommer om jag har fler frågor!
Bästa hälsningar,
Erika
Från: Kerstin Thelander <thelander.kerstin@gmail.com>
Skickat: den 17 februari 2021 12:37
Till: Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>
Ämne: Re: Ansökan
Hej!

Ja vi hade ett möte med följande personer, som alla var intresserade men inte
kunde bekosta projektet.
Anne Wolf <anne.wolf@malmo.se>,
Jolanda van Vliet <jolanda.vanvliet@malmo.se>,
Pia Nilsson <pia.a.nilsson@malmo.se>,
Lina Hultin <lina.hultin@malmo.se>
Det är snart ett år sedan vårt möte så de är inte uppdaterade på att
ansökan/projektet skulle vara aktuellt igen. Jag ska försöka kontakta dem. Jolanda
var vår kontaktperson men hon har bytt tjänst nu. Hon sitter dock på regionen och
arbetar med primärvårdsfrågor nu och hon stöttar fortfarande vårt projekt, som ju är
ett samarbete mellan 4 vårdcentraler och Malmö stad/kommun.
Angående organisering bakom så kan det antingen ske genom mitt nätverk, NSOE,
Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet, som är en ideell, icke-vinst drivande förening. Ett
annat alternativ är att socialförvaltningen får bidraget och anställer mig och de andra
som ska arbeta i projektet enligt projektplanen.
Vill du att jag skickar mer info om vår förening och våra stadgar?

Kika gärna på den inspelade konferensen som jag arrangerade i höstas tillsammans med
Arena idé, så får du också där information om oss.
https://arenaide.se/kalender/nationell-konferens-om-ofrivillig-ensamhet/

Hör av dig om du vill att jag förtydligar mer och ring gärna mig på 0739-136668
mvh
Kerstin

Den ons 17 feb. 2021 kl 11:19 skrev Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>:
Tack för detta Kerstin!
I er ansökan beskriver nu att ni har stöd från chefer i primärvården men också från
de olika delarna av socialförvaltningen. När vi varit i kontakt med socialtjänsten i
Malmö stad så får vi besked om att de inte känner till projektet, så jag skulle behöva
ett förtydligande gällande detta. Undrar också om jag förstår ansökan rätt att ni
ansöker hos kommunstyrelsen om 3 153 232 kronor årligen i två år? Jag skulle också
vilja veta lite mer om hur nätverket är organiserat. Finns det en förening, stiftelse
eller liknande bakom, eller hur ska organiseringen kring projektet se ut?
Tusen tack på förhand!
Hälsar Erika

Från: Kerstin Thelander <thelander.kerstin@gmail.com>
Skickat: den 15 februari 2021 12:49
Till: Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>
Ämne: Re: Ansökan
Hej!

Ja den är aktuell.
mvh
Kerstin
Den mån 15 feb. 2021 kl 09:43 skrev Erika Pettersson <erika.pettersson@malmo.se>:
Hej Kerstin,
Under förra året inkom du med en ansökan gällande projektbidrag till nätverket
Stoppa ofrivillig ensamhet. Då vi behövt titta närmare på var ansökan ska hanteras
rent organisatoriskt har det tyvärr dröjt med återkoppling från Malmö stads sida,
jag ber om ursäkt för detta. Jag är nu ansvarig handläggare för ansökan, och vill
stämma av med dig om den fortfarande är aktuell?
Bästa hälsningar,
Erika
Erika Pettersson
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