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Erfarenheter av coronavåren 
 
Fontänhuset berättar om hur de har ställt om 
Fontänhuset har startat vad de kallar för ett virtuellt klubbhus, med frukostmöten och husmöten via 
Webex Teams, där det bland annat går att dela whiteboard och delta via video. De delar möten, 
protokoll och scheman via Teamskanaler. 

De som inte har velat komma till huset och arbeta har kunnat få uppdrag att göra hemifrån, till 
exempel göra lathundar, skriva insändare, förbereda uppgifter, ta reda på fakta, jobba med ekonomi 
eller göra film. 

Reach out: de ringer runt till medlemmar och frågar hur de mår. Detta för att förebygga att isolering 
och ensamhet leder till psykisk ohälsa. 

De har inte tagit emot några studiebesök, haft några introduktioner av nya medlemmar under våren 
eller möten med Gemensam utvecklingsgrupp, annars var huset öppet för medlemmar som vanligt. 
Det har lett till fler introduktioner sedan de öppnade upp igen. 

De håller i utbildningar i Webex Teams för andra fontänhus. Kan också lära ut till andra föreningar i 
Helsingborg om det finns intresse. 

Corona har skyndat på den digitala utvecklingen, men de var på gång redan innan och hade därför ett 
litet försprång. 

Medlemmarna har fått lära sig tekniken genom att den finns tillgänglig i huset. Även de mer 
motsträviga har till slut blivit intresserade. 

De upplever att Webex Teams är ett enkelt och stabilt system, som fungerar och är lätt att lära sig. 
Det är också gratis att använda. De har dock köpt in skärmar, datorer, mikrofoner och programvara. 

Medlemmar kan komma till Anton eller någon annan i techgruppen för att få handledning. De har 
kommunicerat möjligheten att delta i videomöten till medlemmarna via brev, Facebook, webben och 
utbildningar. 

 
Erfarenheter från övriga föreningar 
Värmestugan har kört på som vanligt. De har haft 9000 besök det senaste halvåret. De har bara mött 
en person som har känt sig krasslig, annars har de varit förskonade. De upplever dock att det är svårt 
att hålla avstånd i verksamheten. De har haft flera volontärer som är 70+ och som inte vågat komma. 
De har försökt ordna uteaktiviteter som fiske, bad och grillning. Styrelsemöten har de hållit via 
telefon. De har fått utbilda nya volontärer. 

De skulle behöva någon anställd som håller koll på avstånd och handtvätt. Det kommer också att bli 
svårare med hygienen på vintern. 

 



Besöksantalet gick ner i början och upp lite igen när Ria och sedan Hemlösas hus stängde. Det är fler 
”vanliga” människor som kommer, inte bara personer med missbruk och psykisk ohälsa. Fler har fått 
ekonomiska problem.  

- Taket för ekonomiskt bistånd för bostad borde höjas, till 7000 kronor. 
- De önskar också att staden hade haft ett härbärge. Även för personer utan missbruk, som 

hamnar utanför det sociala stödet.  
- Finland har jobbat med bostadslöshet, med nollvision till 2027. Kan vi lära av dem? 
- De upplever att det är mycket revirtänkande inom myndigheter och föreningar. 

 

G7 vänder sig till alla som har stödboende via staden. En egen lägenhet ”tvingar” dig till att ta 
avstånd från tidigare umgänge, men ensamheten är farlig. Verksamheten har varit lite vilande på 
sistone, inte bara på grund av corona. De vill komma igång igen och letar efter en lokal dit alla hittar. 

- Tryckeriet drivs av Fritid Helsingborg och där kan föreningar hyra in sig och bidra: 
tryckeriet@helsingborg.se. 

 

Schizofreniföreningen ställde in aktiviteter under våren. Lokalen på Kurirgatan har också varit 
stängd. De har i stället hållit kontakt via mejl, brev och stödtelefon. Psykologhjälp går att få genom 
det nationella förbundet. De har inte fått speciellt många fler samtal dock.  

De håller nu på med ett projekt för att medlemmarna ska kunna testa på fysiska aktiviteter 1-3 
gånger gratis, tillsammans med Friskis & Svettis. 

Loppet Run For Mental Health var på gång i Helsingborg, men stoppade upp på grund av corona. Det 
kommer i stället att bli ett virtuellt lopp via Skåneveckan.  

De har deltagit i Zoommöten på kommunal och regional nivå. Standardiserade vårdprocesser ska ut 
till kommunerna, för att ge likhet i behandling. 

De har fått upp sin webbplats igen. 

De tycker att det är synd att projekt för sysselsättningsstöd enligt metoden IPS, som Jobb på sikt och 
Jag kan har lagts ned. De vill gärna ha tillbaka det stödet. Ta tillvara de anhörigas synpunkter! 

- Fontänhuset jobbar IPS-liknande för att få ut personer i sysselsättning. 

 

Övriga frågor 
 
Ny handläggare för föreningsbidrag 
Eva Kollberg går i pension 31 oktober och hennes ersättare blir Hanna Hall: 
hanna.hall@helsingborg.se  

 

Inbjudan till utbildning i MHFA 
Joakim Linderström, metodstödjare på socialförvaltningen berättar kort om MHFA (Mental Health 
First Aid) som är ett utbildningsprogram för första hjälpen vid psykisk ohälsa, certifierad av Karolinska 
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institutet. Han tror inte att vi har sett slutresultatet av corona än, med långsiktiga effekter av 
arbetslöshet och ensamhet. Samtal till hjälplinjer har ökat, suicid har ökat (15 000 årligen)… 

Hur hjälper vi människor som lider själsligt? 20 platser finns nu till allmänheten. Vi ser gärna att folk i 
föreningarna anmäler sig. Utbildningen är på två dagar och sker på Idrottens hus. 

 

Extra utvecklingsbidrag för coronaanpassning 
Socialnämnden har fått 944 000 kronor i extra föreningsbidrag under 2020, att fördela till föreningar 
med social inriktning för anpassning av verksamheten under coronapandemin. Ansök senast 15 
november. Här kan du läsa mer: https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-
foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/extra-utvecklingsbidrag-
for-coronaanpassning/                   

 

Frivilligorganisationer på öppnasoc 
Ta gärna en titt på den här sidan igen och se om informationen fortfarande stämmer: 
https://oppnasoc.helsingborg.se/information-om-socialforvaltningens-arbete-i-samband-med-
corona-spridning/frivilligorganisationer-och-corona/ Sidan är välbesökt och används flitigt av staden 
för att sprida information om föreningarnas verksamheter.                          

 

Plattform för att matcha föreningarnas behov 
Helsingborgs stad skapade webbplatsen Action Helsingborg för att företag och invånare som söker 
och vill ge stöd under coronapandemin ska få en gemensam ingång. Nu är de även på gång med en 
del för föreningar. Har ni ett behov som ni skulle vilja lyfta på den sidan, eller rent av något ni vill 
erbjuda andra, får ni gärna skicka in det till kontaktcenter@helsingborg.se. Förhoppningen är att 
även få med och kunna matcha företag som vill bidra med sponsring (som exemplet Lyxxa som 
gjorde ett specialsmycke där en del av intäkterna går till Bufff). 
https://action.helsingborg.se/foreningar/  

 

Nyby – för dig som vill hjälpa eller behöver hjälp 
Appen Nyby gör det möjligt för människor att kopplas ihop för att hjälpa varandra. Appen är gratis att 
ladda ner och enkel att använda: https://helsingborg.se/nyheter/engagera-dig-eller-be-om-hjalp-i-
samband-med-coronaviruset/             

 

Kommande möten 
• 19 oktober om smarta digitala lösningar i vardagen 
• 16 november med vår nya socialdirektör Emelie Erixon 
• 14 december om personligt stöd 
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