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Projektet ”Att höra till - Insatser för äldre i utsatta
livssituationer”
Information med anledning av situationen med Covid-19
Förvaltningens förslag till beslut
Informationen om påverkan på arbetet i Projektet ”Att höra till Insatser för äldre i utsatta livssituationer” utifrån situationen
med Covid-19 läggs till handlingarna..
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Sammanfattning
Sociala Missionen har under åren 2019 och 2020 beviljats ett
tidsbegränsat bidrag av socialnämnden för projektet ”Att höra till insatser för äldre i utsatthet” i samverkan med organisationerna Ny
gemenskap, Hela Människan Stockholms län och
Immanuelskyrkan.
En projektledare arbetar tillsammans med flera
stadsdelsförvaltningar och frivilligorganisationer för att initiera
samarbeten för att möjliggöra etablering av öppna mötesplatser som
caféer, körverksamhet, stöd och rådgivning mm för målgruppen
äldre i utsatta livssituationer. Projektet har också genomfört
seminarier, bildat nätverk för samverkan och etablerat ett samarbete
med socialförvaltningens uppsökarenhet och deras projekt gällande
hemlösa över 65 år
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Sociala missionen har den 15 april 2020 inkommit med en skriftlig
information med anledning av Covid-19 och vilka konsekvenser det
har fått på projektets verksamheter och aktiviteter som till stor del
inte går att genomföra i dagsläget.
Förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.
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Bakgrund
Sociala Missionen har under åren 2019 och 2020 beviljats ett
tidsbegränsat bidrag av socialnämnden för projektet ”Att höra till insatser för äldre i utsatthet” i samverkan med organisationerna Ny
gemenskap, Hela Människan Stockholms län och
Immanuelskyrkan.
En projektledare arbetar tillsammans med flera
stadsdelsförvaltningar och frivilligorganisationer för att initiera
samarbeten för att möjliggöra etablering av öppna mötesplatser,
caféer, körverksamhet, stöd och rådgivning mm för målgruppen
äldre i utsatta livssituationer. Projektet har också genomfört
seminarier, bildat nätverk för samverkan och etablerat ett samarbete
med socialförvaltningens uppsökarenhet och deras projekt gällande
hemlösa över 65 år. Målsättningar för projektet är att:
•

•
•
•
•

utveckla former för lokal samverkan och samordning av
insatser för målgruppen. I nätverk ingår representanter från
offentlig sektor och idéburen- och frivilligsektor.
öka den gemensamma kunskapen om lokala aktörer som
driver verksamhet för målgruppen
erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte gällande målgruppen i
stadsdelen
snabbare vägar för kommunikation mellan lokala aktörer
samordning av aktiviteter

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att
behandla ärendet den 20 augusti 2020. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgrupp den 19 augusti 2020.
Ärendet
Sociala missionen har den 15 april 2020 inkommit med en skriftlig
information till förvaltningen med anledning av Covid-19 och vilka
konsekvenser pandemin har fått på projektets verksamheter och
aktiviteter. Till stor del går projektet inte att genomföra i dagsläget.
I informationen beskriver projektledaren att den nya situationen
hanteras utifrån råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten.
Nedan återges i korthet vad det innebär:
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I samband med covid - 19 förändrades rutinerna för de öppna
mötesplatserna och inom Kafé i gemenskap som finns i Vällingby,
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Skärholmen och Västberga. Gästerna får idag inte samlas i
kyrkornas lokaler, frukost delas ut vid dörren och möjligheten till
gemenskap inomhus har skjutits på framtiden. Detta påverkar
insatserna från projektet, individuellt stöd från kurator och allsång
med stöd av musiker. Dessa aktiviteter måste pausas tills
myndigheterna ger förändrade rekommendationer. Också planering
för en ny öppen verksamhet i Farsta vilande.
Även andra inplanerade aktiviteter såsom frukostmöten,
nätverksträffar och seminarier med olika lokala aktörer i olika
stadsdelsförvaltningar har ställts in.
Dock finns viss planering för att ställa om och använda sig av
digital teknik. Till exempel för att genomföra den uppsökande
verksamheten med hjälp av olika digitala plattformar. Man planerar
också för att sprida information om ett telefonnummer som man
som enskild kan ringa för samtal om aktuella tankar och
funderingar. För de som har smartphones kommer även Face Timesamtal vara möjliga.
Alla aktiviteter som pausats eller ställts in kan dock omgående
återupptas så snart situationen utifrån covid - 19 och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändras.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för den situation som projektet befinner
sig i och att man i nuläget måste följa de rekommendationer som
ges av Folkhälsomyndigheten, även om det innebär att stora delar
av projektet i dagsläget inte går att fullfölja. Det är positivt att ta del
av att projektet försöker hitta digitala lösningar och att pausade
aktiviteter kommer att kunna återtas så fort situationen förbättras.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden lägger informationen till
handlingarna.
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