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Denna verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning innefattar
arbetet som bedrivits på Fontänhuset Malmö 2017. Nedan följer en kort
redogörelse för Fontänhusets bakgrund, riktlinjer och ändamål.

Fontänhuset Malmö har sedan 1984 kunnat bedriva verksamhet tack vare benäget stöd av Malmö
stad, och under senare år även kontinuerligt av
Socialstyrelsen och Region Skåne. Utgångspunkt
för arbetet i Fontänhuset är 37 riktlinjer som skapar ett ramverk för planeringen av verksamheten.
Principerna som uttrycks i dessa riktlinjer utgör
grunden till den framgång som klubbhusgemenskapen har uppnått, när det gäller att stödja människor med psykiska funktionshinder för att undvika sjukhusvistelse och samtidigt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål. Riktlinjerna betonar att ett klubbhus är en verksamhet som
erbjuder sina medlemmar respekt och möjligheter.
Vägen till medlemskap går genom en informativ
introduktion. Syftet med introduktionen är att ge
den blivande medlemmen ökad insikt i verksamheten; policy, medlemmars rättigheter, skyldigheter
och möjligheter. Medlemmar och handledare ut4

vecklar tillsammans verksamheten via sociala aktiviteter och en psykosocialt arbetsinriktad dag.

Syftet med Fontänhusets verksamhet är att genom
arbetsinriktad psykosocial rehabilitering och stöd
skapa en meningsfull vardag och samhällsdelaktighet för människor som har eller har haft psykisk
ohälsa. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt
medlemskap, där man som medlem ges möjlighet
att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv. Ett
kriterium är att man är drogfri under sin dag inom
verksamheten. Vår vision och målsättning är att vi
tillsammans verkar för alla medlemmars rätt till
att vara inbegripen i en gemenskap som tillhandahåller hopp, respekt och möjligheter till arbete.
Sedan 1984 har vi erbjudit ett medlemskap i vår
verksamhet där man själv är med och bestämmer;
rehabiliteringen är frivillig och bygger på varje
människas egen önskan om utveckling och föränd-

ring. Medlemmar får och ger stöd utifrån de behov
som är aktuella och avgör själva hur stödinsatserna
skall se ut. Det är individens mål som styr.
Vi har under flera år noterat att levnadsvillkoren för
människor med psykisk ohälsa är radikalt mycket
sämre än hos genomsnittssvensken. I regel kan man
observera sämre ekonomi, lägre utbildning, svagare
förankring på arbetsmarknaden och ett sämre allmäntillstånd. Människor med psykisk ohälsa har
ofta en stark känsla av stigmatisering från samhällets sida. Att lida av psykisk ohälsa har inte
samma ”status” som somatisk ohälsa. Det finns
rädsla och okunskap kring ämnet.
Vi har ett holistiskt perspektiv på människan och
detta präglar vårt arbete. Vi utgår från det friska
hos individen och dennes rätt till att ingå i en arbetsgemenskap där man blir sedd och behövd; här har
man rätt till medbestämmande och delaktighet.
Fontänhusmodellen och dess riktlinjer härstammar
från USA och har sedan starten 1948 i New York

spridit sig till många andra länder. Modellen bygger
på att människor som har varit i kontakt med psykiatrin söker medlemskap i ett klubbhus som har anställda handledare med ansvar för den arbetsinriktade dagen. Det finns för närvarande över 320 klubbhus i 34 länder. I Sverige finns tolv etablerade hus,
vilka är organiserade i ett nätverk, Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR). Fontänhusen i Sverige är
fristående juridiska enheter med egna budgetar, huvudmän och styrelser. Fontänhuset i Malmö har funnits sedan 1984.
Önskas fördjupade kunskaper om Fontänhusmodellen och dess historik finns information att hämta
via vår hemsida, fontanhuset.se eller från Sveriges
Fontänhus Riksförbunds hemsida, sverigesfontanhus.se. För det internationella Fontänhusarbetet
finns information att hämta på Clubhouse Internationals hemsida clubhouse-intl.org. CI:s viktigaste
funktion är att kvalitetssäkra verksamheten internationellt utifrån de 37 riktlinjerna.
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Fontänhuset i Malmö har med åren vuxit till en betydelsefull organisation
med en bred verksamhet. Utifrån rådande villkor och förutsättningar vill
vi på bästa sätt leva upp till vårt syfte att stödja människor som lever med
effekter av psykisk ohälsa. För detta krävs ett ständigt utvecklingsarbete,
att vi håller oss à jour med samhället och att vi samverkar med andra.

Detta år har medlemmar, liksom tidigare år, engagerat sig i olika organisationer och nätverk, där de
företräder Fontänhuset Malmös arbete för att förändra synen på individer med psykisk ohälsa.
Dessa frågor är också prioriterade inom Fontänhusets PR-verksamhet. Människor med psykisk
ohälsa skall ha samma rättigheter som människor
med fysiska handikapp eller fullt friska personer.
Alla bör bemötas på samma respektfulla sätt.
Året har präglats av de renoveringar som gjorts på
nästan varje våningsplan. Förutom våning två som
består av restaurang och köks del (nyligen renoverade), har varje våning fått en ansiktslyftning. Nya
mattor, ny färg på väggarna och en del nya våningslösningar. Den största skillnaden är att vi nu
kan nyttja femte våningen till att härbärgera
Vägar Ut. Den enhet som handhar kontakt med
arbetsförmedling och studievägar. Det har varit
prioriterat att ge denna enhet egna lokaler för att
få arbetsro med det viktiga uppdraget att föra medlemmar tillbaka till arbetsmarknad eller studier.
Huset är nu överlag betydligt ljusare och många
utrycker en glädje över vår nya interiör. I samband
med detta passade stadsfastigheter på att byta ut
vårt värmesystem som var tämligen gammalt. Efter en mängd inkörningsproblem lyckades man få
detta att fungera i slutet av hösten. Tack!
Johanniterorden fortsätter att stödja vår verksamhet och tack vare deras bidrag kunde Fontänhuset
också fortsätta arbetet med frågor på nationell
nivå. Vi hade möjlighet att skicka 6 medlemmar
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och två handledare till årets Sverigekonferens som
hölls i Båstad. Vi har också haft möjlighet att
skicka en handledare och en medlem till tvåveckors- utbildning i USA. Tanken är att varje
handledare skall ha möjlighet att genomgå en liknande utbildning tillsammans med en medlem.
Stiftelsen Lindhaga gav oss ett riktat stöd till vårt
årliga kulturläger i Ottarp där vi tillsammans med
medlemmar från andra Fontänhus i Skåne med
omnejd erbjuder kulturella aktiviteter i fyra dagar.
Ett projekt som ger stor glädje till de medverkande.
Även under 2017 fick vi bidrag av Region Skåne till
vårt friskvårdsprogram. Vi har därför kunnat erbjuda ett brett utbud av aktiviteter utöver de ordinarie, simning och styrketräning samt bowling.
Förutom dessa har vi haft aktiviteter som massage
och olika föreläsningar.
Radiofontänen har fortsatt med projektet ”På divanen” under detta år. Några lördagar under våren
och hösten har en känd Malmöprofil intervjuats i
vårt kafé där allmänheten är inbjuden. Den mest
celebra gästen var när Malmö kommunstyrelses
ordförande, Catrin Stjernfeldt Jamme blev intervjuad på senhösten.
Vi har också arrangerat workshops på tisdagseftermiddagarna där medlemmar deltar i föreläsningar
inom ett brett spektrum av ämnen, exempelvis privatekonomi, juridik, sömn, yoga, kvinnohälsa med
mera.
Under hösten 2016 var Mötesplats Vindstilla
tvungna att stänga ner då Malmö Högskola bytte

lokaler. Under våren 2017 arbetade man med att
iordningställa den nya lokalen på Gäddan.
Under året anställdes en ny handledare av Stilla
koncernen för att sköta driften av Mötesplats Vindstilla. Från Vägar ut på Fontänhuset Malmö lånades
en handledare ut under uppbyggnadsskedet. Mycket
arbete har lagts ner för att kunna behålla och utveckla de medlemmar som arbetat på Cafeét.
Vägar ut har fortsätt att stödja verksamheten kring

frågor som rör struktur, ekonomi, administration och
myndighetskontakter.
På Mötesplats Vindstilla arbetade vid årsskiftet
17/18, fem medlemmar under olika former. Två medlemmar praktiserade där. Dessutom arbetade tre
medlemmar under året deltid som fastighetsstädare
genom Stilla hus .

7

De senaste tio årens statistik har antytt tre tendenser: andelen kvinnor, yngre
medlemmar och antalet besök ökar med tiden. 2017 sjönk både längden på besök och totalt antal besök, men detta kan till stor del tillskrivas en långvarig
ombyggnad av tre av Fontänhusets fem enheter.

Statistiken bygger på ett enkelt system: varje medlem skriver in och ut sig i entrén när den kommer
och går. 2016 var det första hela året vi kunde avläsa från det då nya digitala statistiksystemet. Det
skapades av Dan Svenhall på Helsingborgs Fontänhus och används av ett antal svenska Fontänhus.
Systemet är lika beroende av den mänskliga faktorn
som det gamla manuella, men de data vi får är mer
omfattande, säkrare, lättare avlästa och systemet är
mindre tidskrävande. Det var alltså med stor spänning vi satte oss att jämföra 2016 års siffror med
tidigare års manuella uträkningar. Glädjande nog
tycktes resultaten korrespondera väl. Och vi har nu
två kompletta digitala år att läsa av.
I medlemsregistret fanns vid årsskiftet totalt 984
personer sedan starten 1984. Det blir i snitt cirka 30
nya medlemmar per år (2017 fick vi 34 nya medlemmar). Medlemsnummer överlåts inte, så siffran innefattar alla – även avflyttade, avlidna och medlemmar som har lämnat verksamheten. Räknar man
bort dessa återstår cirka 750 personer som alltjämt
har någon koppling till Fontänhuset, varav uppåt
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550 prenumererar på Fontänmagasinet. Av dessa
deltog 350 medlemmar och blivande medlemmar på
något sätt i verksamheten under året.
Under 2017 registrerades 17 306 enskilda medlemsbesök (mot 18 732 besök 2016). Varje kvartal kom i
snitt 222 medlemmar till Fontänhuset, varje månad
i snitt 176 medlemmar och varje vecka i snitt 122
medlemmar. Varje vardag höll Fontänhuset i snitt
73 medlemmar aktiva i och utanför huset, och tog
dessutom emot i snitt 6 gäster av olika slag. Lördagar, söndagar och helgdagar kom i snitt 28 medlemmar.
Andelen kvinnor ökade i år igen, från 41 procent
2015 och 43 procent 2016 till 45 procent av besökande medlemmar 2017, då männen utgjorde 55
procent. På enskilda medlemmar var åldersfördelningen 2017 exakt 50 procent över och under 50 år
(2016 var det 49 procent över och 51 procent under
50 år).
15 procent av årets nya medlemmar var under 30 år
(sedan starten är snittet 17 procent). Den yngsta

medlemmen 2017 var född 1996, den äldsta 1934.
Snittåldern vid påbörjat medlemskap låg 2017 på 48
år, räknat sedan starten 1984 är snittet 41 år.
Längden på registrerade besök låg i snitt på 2 timmar och 55 minuter för 2017 (2016 var snittet 3 timmar och 12 minuter). Flest närvarande medlemmar
hade under året kaféet och tidningen, med kök och
radio som småsyskon. Flest antal besök under året
per medlem hade radion.

Vi vet att hela elva procent av medlemmarna som
skrev in sig glömde att skriva ut sig under 2017 (2016
var det sju procent), med det rimliga antagandet att
motsvarande andel skulle kunna ha missat att skriva
in sig (detta går endast att korrigera manuellt utifrån
antaganden). Vi får dock ha detta i minnet hellre än
att blåsa upp resultatet med något vi inte riktigt kan
veta. Vi hoppas att muntliga och skriftliga insatser
mot glömska kommer att få den att sjunka med tiden.
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Fontänhuset drivs av Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete.
Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Klubbhuset och styrelsen har
gemensamt utvecklat en modell för ledning av verksamheten. Styrelsen
delegerar beslutsrätt till verksamheten inom de ekonomiska ramar, riktlinjer
och mål som fastställts. Denna delegation ger medlemmar, handledare
och verksamhetschef möjlighet till stort engagemang och ansvarstagande.
Styrelsen får löpande information om det ekonomiska läget samt om den
verksamhet som bedrivs och planeras.

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden,
varav ett var årsmötet den 4 april. Man har också
haft ett informationsmöte. Adjungerande vid styrelsemöten är alltid Fontänhusets två chefer tillsammans med medlemmar från ledningsgruppen. Dessutom medverkar två medlemmar som är invalda från
ett klubbmöte. Björn Fries fortsatte som ordförande
med Lillemor Darinder som vice ordförande. Under
året valde David Ershammar att avgå som ledamot.
Den nya styrelsen består av åtta personer, fyra kvinnor och fyra män.
Under året har styrelsen aktivt deltagit i möten med
politiker och tjänstemän, både på lokal-, regionaloch riksnivå. Detta för att se om det finns andra möjliga samarbetsformer där vi kan få medel för att
främja Fontänhusets verksamhet.
Styrelsen har även beslutat att fortsättningsvis
stödja Mötesplats Vindstilla, ett socialt företag som
startats med hjälp av Fontänhuset, med att stötta
medlemmar som är redo att återgå till arbetsmarknaden.
Styrelsen har också tagit aktiv del i den omorganisation som pågått under året.

Ledningen består av två personer: Herbert Tinz,
verksamhetschef för Fontänhuset Malmö och Mats
Jorming, operativ chef. Herbert Tinz tillträdde sin
tjänst januari 2017.
Under 2017, avslutade två handledare sin tjänstgöring. Endast en av dessa tjänster ersattes, tillika
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förlängdes inte vår halvtidstjänstgörande it-tekniker
Under året var vi nio handledare, två i chefsfunktion
och en ekonom anställd.

För att medlemsgruppen skall uppleva delaktighet
och kunna vara med och påverka den arbetsinriktade dagen, är information och öppenhet viktiga
hörnstenar för verksamheten. Klubbhuskulturen
vilar på ett gemensamt ansvarstagande för att skapa
en läkande och trivsam miljö som attraherar medlemmar och handledare. För att förebygga kränkande särbehandling är det viktigt att handledare
och medlemmar tillsammans ansvarar för en öppen
dialog, informerar och diskuterar verksamhetens
mål och riktlinjer.
För att sprida information inom verksamheten har
Fontänhuset olika mötesforum: klubbmöten, årsmöte, ledningsgruppsmöten, enhetsmöten, styrelsemöten och arbetsgrupper.

Ledningsgruppen består av Fontänhusets två chefer
samt en handledare och en medlem från var och en
av enheterna. Gruppen har möte en gång i månaden.
Ledningsgruppen har en samordnande och övergripande funktion och skall delegera och fånga upp frågor till och från enheter, aktuella arbetsgrupper,
klubbmöte och styrelsemöte. Ledningsgruppen ansvarar för att planera klubbmöte, styrelsemöte, temadagar och planerings- & visionsdagar och ser över
personal- och ekonomifrågor.

* Att välja medlemmar till olika ansvarsposter.
Klubbmötet utgör det viktigaste beslutsforumet gällande klubbhusets ledning, policy, framtida inriktning och utveckling. Klubbmötet är verksamhetens
beslutande organ med tre viktiga syften:
* Att föra till beslut i frågor som diskuteras i verksamheten.
* Att fungera som en informationscentral där styrelse och ledningsgrupp och andra arbetsgrupper kan
sprida kunskap samt få feedback från mötet.

Klubbmötena äger rum sista onsdagen varje månad,
klockan 14.00. Alla medlemmar och handledare är
inbjudna. Under årsmötet som hålls på våren går
man igenom året som gått och gör en utvärdering. Vi
går då också igenom planer och visioner samt vilka
arbetsgrupper som bör finnas för att upprätthålla
utvecklingsarbetet i verksamheten. Årsmötet är i
regel längre och kringgärdat av lite festliga inslag.
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På första våningen i Fontänhuset finns arbetsenheten Service. På Servicevåning ingår reception, café, hantverk, klädutdelning, trädgård, kulturgrupp och
att ta emot nya medlemmar som kommer på besök. Till Service samlas Fontänhusets samtliga medlemmar, anställda och besökare för att ta en kopp
kaffe och en kaka i caféet eller mysa i den härliga trädgården.
De arbetsområden som finns på Service bemannas dagligen och vi alla på Service är måna om att ge ett gott bemötande så alla kan känna sig välkomna och
som hemma hos oss.

Det första som möter en när man kommer in i Fontänhuset är receptionen som bemannas hela dagen
av medlemmar. De som möter en i receptionen öppnar dörren och hälsar välkommen, svarar i telefonen och kopplar telefonsamtalen dit de ska i huset.
I receptionen finner man även huset anslagstavla
med information om vad som planers i huset både
under dagen och under veckan. Receptionen är bärande för att kommunikationen i huset ska fungera.

Caféet är för medlemmar, handledare och nya besökare en viktig mötesplats. Här samlas man för frukost på morgonen, en fikapaus från enhetsarbetet
och för att träffa varandra. För de medlemmar som
tillhör enheten är caféet en uppskattad arbetsplats
med mycket social interaktion med varierande uppgifter som kassa, disk, städning och servis. Från
caféet hålls även husets klubbmöten och radion sänder live varje torsdag.
Under våren 2017 renoverades caféet och fick sig ett
ansiktslyft. Nu är det luftigare och fräschare i
caféet med ny färg på väggarna och mer plats.

Introduktionsgruppen arbetar med att introducera
blivande medlemmar till Fontänhuset genom att
visa runt på de olika våningarna och berätta om
husets verksamhet. Under hösten 2017 hade introduktionsgruppen rekord i hur många blivande medlemmar som visades runt. Förutom att visa runt
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blivande medlemmar i huset föreläser även introduktionsgruppen på de olika avdelningarna som
finns på psykiatrin. Varje vecka håller gruppen ett
möte där veckans besök av blivande medlemmar
gås igenom och planeras.

Husets innergård sköts av trädgårdsgruppen. Gruppen håller veckomöten där det planeras vad som
ska göras i trädgården. Det har krattats, fiskarna i
dammen har matats, växter har vattnats och tagits
om hand. I höstas planterades det massvis med
olika lökar i trädgården och nu väntar vi spänt med
vad som kommer blomma till våren.

I källaren finner du hantverkargruppen med sin
verkstad. Där finns allt som behövs för att snickra
ihop något som behövs, laga något som är trasigt
och måla det som behöver målas. Under hösten har
fokus varit på att fixa i snickeriet självt och det har
blivit ordning och reda. En verktygsvägg har satts
upp, alla möjliga sorters verktyg, spikar och skruvar har sorterats och en ordentlig borrmaskin har
inhandlats. Att få iordning under trappen ner till
källaren har även påbörjats och det är med spänning vi väntar på hur det kommer se ut när det är
klart!

Förutom hantverkargruppen finner man även kulturgruppen som arbetar med att planera och boka

Sören på plats i
receptionen
med luren i
högsta hugg.

aktiviteter inom teater, sport, museum, vandringsutställningen som de skånska Fontänhusen anordnar
och kulturläger som också arrangeras av de skånska
husen.
Det finns även en klädutdelning i källaren där
skänkta kläder hanteras och delas ut till medlemmar.

Handledarna på Service under året har varit Mårten
Hansson och Ronnie Kronblad. Under hösten flyt-

tade Mårten upp till Vägar ut och Mårtens plats fylldes upp av Julia Varga. Under hösten arbetade Ronnie och Julia med att utveckla och förtydliga de rutiner och regler som finns på Service och bjöd in till
stormöte för att låta alla medlemmar komma till
tals. Detta stormöte gav många bra synpunkter och
åsikter, och nu är de befintliga rutinerna och reglerna förtydligade och utvecklade. Arbetet på Service
fungerar bra och det är en härlig enhet att befinna
sig på.
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Arbetet i köket består av en symbios mellan praktiskt arbete och kreativitet där
alla har möjlighet att vara delaktiga att påverka meny och utförande. Enheten
förbereder veckans samtliga luncher under den arbetsinriktade dagen samt
matförberedelser inför det sociala programmet, storhelger och evenemang.
Våra köksfönster vätter mot den vackra trädgården och tillsammans gläds vi
av att höra sorlet från våra gäster i restaurangen från gatusidan.

Enheten består av vår fina matsal som har en kapacitet för 50 personer, ett professionellt utrustat kök
som rymmer ungefär 15 personer att arbeta samtidigt och med fönster som vätter mot den vackra
trädgården. Vi har separat diskrum och två förråd
med gott om utrymme för både kyl, frys och torrvaror. Tillsammans har vi väldigt trevligt och njuter av att höra våra matgäster sorla till stadstrafikens ljud som läcker in med en förströdd vindpust
från gatusidan.

Under dagens första möte planerar vi förmiddagen
där det för oss som handledare är centralt att
sträva efter en struktur och uppdelning av arbetsuppgifterna som möter alla individuella behov. I
detsamma strävar vi efter en miljö som skall vara
lätt att ta del av för att alla skall få samma förutsättningar.
Under dagens andra möte planerar vi bak såsom
inför caféets frukostservering, mat inför dagen
därpå samt inför helger, storhelger och evenemang.
Inte minst planerar vi det arbete som krävs för renhållning och skötsel av lokaler, utrustning och redskap. Slutligen beställer vi varor och bokför ekonomi. Varje torsdag är det Menymöte där det bestäms meny för nästa vecka.

Restaurangen har ett övergripande ansvar för Fontänhusets friskvårdsprogram som erbjuder kostnadsfri träning i gym eller på simhall i samband
med Kockums fritid, två gånger i veckan för Fontänhusets medlemmar. I snitt är det 8-12 deltagare
som följer med till Kockums fritid. Vi spelar även
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bowling en gång i månaden under samma premiss
och vi försöker med promenad efter lunchen en
gång i veckan. Utifrån möjlighet och efterfrågan
erbjuds även massage för ett lågt självkostnadspris.
Friskvårdsprogrammets innehåll kommer att uppdateras under 2018 för att utöka valmöjligheterna.

Restaurangen är en symbios av praktiskt arbete,
kreativitet och kultur. Tillsammans skapar vi menyer inför vår luncher under veckoliga möten. För
att erbjuda en bred och inspirerande repertoar för
oss som lagar maten och för de som skall äta den
tar vi fram ett tema från andra matkulturer varje
vecka att ta influenser ifrån.

För att behålla en rik variation på råvaror som ger
oss möjlighet att tillaga mat utöver det vanliga och
som lämnar utrymme för kreativitet gör vi regelbundna utflykter till Möllevångstorgets handel eller
motsvarande för inköp som komplement till våra
dagliga leverantörer. På måndagar är det alltid vegetariskt och resterande dagar finns vegetariskt
som alternativ och vi är noggranna med att utefter
resurser variera vårt kött- och fisksortiment.

Restaurangen förhåller sig till en budget men är
utöver det resultatmässigt obundet. Våra resultat
betraktas utifrån den kontinuitet i meningsfull aktivitet som vi kan skapa för våra medlemmars utveckling.
Handledarna som har arbetat två åt gången är
Kerim Arhan, Isabel Rayo, Emeli Eriksson, Maria
Svensson och Andrea Ellingsson Larsen.
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På tredje våningen arbetar vi med Fontänmagasinet, trycksaker, statistik, register, post och e-post, sociala medier, arkiv och andra kontorssysslor, delvis i
samarbete med PR och Radiofontänen. Här korsas praktiskt och kreativt arbete av varierande slag och svårighetsgrad för drygt 100 fasta medlemmar.

Året innehöll två extraordinära moment som påverkade arbetet på enheten. Enheten byggdes om under våren, så i tre månader delade kontoret våning
med Radiofontänen och PR. I samma veva försvann
en fast tjänst på grund av ekonomin, och vi fick
under resten av året klara oss med en heltid istället
för två, stöttad av punktinsatser från vikarier och
andra enheters anställda. Så det blev ett ganska
kämpigt år, bitvis med färre besök och en del
nödlösningar – men som framgår nedan överlevde
vi.

Enhetsmöten har enligt husets rutiner hållits dagligen 08.30 (lett av handledare) och 13.00 (lett av
medlem), för genomgång av dagens schema, arbetsfördelning och diskussioner. Tidningens redaktionsmöten har hållits varje måndag. Ytterligare regelbundna möten har hållits inför ombyggnaden och i
ämnen som textredigering och layout.

Det mesta av kontorets energi kretsar kring Fontänmagasinet, som månatligen trycks i drygt 800
exemplar om drygt 30 sidor. Den postade upplagan
var cirka 750 ex till medlemmar, stödmedlemmar,
styrelseledamöter, media, politiker, tjänstemän,
bidragsgivare och andra som vill hålla sig informerade om Fontänhuset. Tidningen är uppskattad,
inte minst av de många medlemmar som är upptagna på annat håll. Vi har en symbolisk prislapp
om 20 kronor på tidningen, dels för att understryka
att den är en unik och ”riktig” tidning men också för
att kunna täcka en del av tryckkostnaden genom
att sälja den vid olika former av studiebesök och
öppet hus.
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Fontänmagasinets ursprungliga syfte var som interninformation, till exempel för spridning av
klubbmötesprotokollen. Men alla våra medlemmar
bär på unika berättelser som förtjänar att höras
utanför huset. Originaltexter skrivna av medlemmar kommer in i ett jämnt flöde. Vissa skriver för
hand, vissa vill ha hjälp med och lär sig efterhand
att skriva på dator, vissa texter behöver redigeras
(som på alla tidningar), vissa texter kan gå rakt in i
tidningen. Men många historier behöver hjälp på
vägen, framförallt i första skedet. Att våga tro sig
ha rätten att uttrycka något, att berätta, är inte
självklart för alla. Vi konstaterar stolta att nästan
all textredigering och korrektur gjordes av medlemmar 2017.

Medlemmar fortsätter tillsammans att målmedvetet fotografera, måla, klippa, rita och leta bildlösningar. Förståelsen för att originalmaterial och genomtänkt bildval höjer Fontänmagasinets kvalitet
stiger, i takt med stoltheten över en tidning som
med bra tryck mångfaldigar ens alster.

Första intrycket är viktigt. Vad vill text, bild, citat,
ingress och rubrik berätta? Layout är i bästa fall
det som öppnar en text för läsaren. Det är dessutom
kvalificerat konstnärligt och tekniskt arbete och
väldigt användbart på arbetsmarknaden. 2014
gjorde vi en grafisk ansiktslyftning under ledning
av Ronnie Kronblad, vilket fick fler medlemmar att
ge sig på denna kreativa arbetsprocess. Detta
stärkte kontoret på många sätt. Målet var att all
layout skall kunna göras av medlemmar, och det
var med stor glädje vi 2016 fick se detta ske. Vin-
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tern 2017 modifierades layoutmallen av en medlem
som därefter gick ut i arbete, och under året har övriga gänget kämpat för att hålla formen inom de nya
ramarna. Att lära nya medlemmar hur man blir sidmakare är ett ständigt pågående arbete.

Många vill arbeta med Fontänmagasinet av helt
andra orsaker än att få uttrycka sig. Tidningens
praktiska arbetsmoment är bland annat att trycka,
blada, häfta, adressera, stämpla, packa och gå till
posten. Vi arbetar alltjämt med att sprida det praktiska tidningsarbetet över hela månaden.

Kontoret samarbetar med Radiofontänen och PRgruppen för att tillsammans vidareutveckla vår röst
mot omvärlden. Sedan 2014 sker detta i mediagruppens veckomöten, en rutin för medlemmar som rör
sig mellan de två enheternas olika tempon och arbetsmetoder. Facebook och husets officiella pressutskick hanteras i mediagruppen av kontoret, och
gruppen fungerar främst som inkubator för nya
idéer. Dessutom arbetar kontorets handledare och
flera av dess medlemmar med det månatliga radioprogrammet På divanen. Under 2017 kom vi
varandra extra nära under ombyggnaden, vilket har
gjort att gränserna mellan radio och tidning har suddats ut ännu mer. Fler texter blev radio, fler radioinslag blev tidningsmaterial.

Sedan 2013 pågår ett arkivprojekt vars mål är att på
sikt binda in alla årgångar sedan tidningens start
1985 och samtidigt arkivera allt material digitalt.
Syftet är att säkra arkivet, husets kollektiva minne,
för framtiden och göra det lättare för alla att komma
åt. Arbetet pågår i den takt som är möjlig och vi har
nu alla årgångar från 1996 till 2017 inbundna.
Pliktexemplar av tidningen skickas också till sju
svenska bibliotek, ett arbete som kompletteras med
äldre årgångar efterhand.

Medlemsregistret är främst till för tidningsutskicket, bearbetas dagligen och är ett viktigt ansvarsområde för kontoret. Dels finns ursprungliga medlemsansökningar inlåsta i kassaskåp, dels har vi ett digitalt adressregister. Medlemmar registreras inte uti-
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från personnummer. Hösten 2015 bytte vi ut det
gamla digitala registret till en stabilare version
(specialutvecklad på Helsingborgs Fontänhus), som
dessutom kommunicerar med närvaroinskrivningen.
Den görs på läsplatta i entrén efter att tidigare ha
gjorts på papper. Vi har nu mer komplexa data och
har sparat in mycket papper, vi slipper svårtolkade
handskrivna namn och klockslag. Vi kan snabbt och
enkelt se ålders-, köns- och enhetsfördelning. Det
omfattande manuella räknande som statistiken tidigare krävde är nu begränsat till att följa det dagliga
antalet matgäster samt gästbesök, en uppgift som
2017 har skötts av en medlem. Vi har också börjat
kartlägga snittåldern vid medlemskap genom åren.
Mer om allt detta finns i statistikredovisningen.
2018 kommer vi att se över registerhanteringen i
förhållande till nya EU-direktiv.

Liksom övriga enheter tillämpar kontoret en aktiv
reach-out. När en medlem uteblir hjälps handledare
och medlemmar åt med att via telefon, vykort eller
hembesök ta reda på om allt står rätt till. Detta är i
stort sett alltid uppskattat och ofta ett mycket viktigt stöd för den som tappar sugen, men inte vill
vara till besvär. Kontoret har drygt 100 fasta medlemmar, så denna uppgift pågår kontinuerligt och
engagerar många.

Andra arbetsuppgifter är att klippa adresslappar
och lunchkuponger, göra affischer, flygblad, stämpla
kuvert, skanna och kopiera, hantera husets officiella
e-post, göra jul- och sommarvykort till medlemmar
samt hantera inköp av kontorsmaterial. Skrivandet
sker till stor del i sex datorbås i den bakre halvan av
vårt stora avdelade huvudrum. Det mer praktiskt
orienterade arbetet sker kring ett stort mötesbord i
kontorets mitt, med goda möjligheter till samtal under arbetsdagen. I ett nytt rum intill sker det mesta
av layouten på två starkare datorer, medan tryck av
tidningen görs på en snabb färgskrivare. Många
medlemmar utan egen dator kommer till oss för att
skriva, lära sig olika datorprogram, få hjälp med epost eller för att söka information. Kontoret hanterar sammanställande samt spridande av husets matsedel och samlade veckoplanering.

Olika grupper möts på kontoret: förmiddags- och
eftermiddagsgängen, ett gäng som vill arbeta prak-

tiskt och ett som vill arbeta konstnärligt. Alla samarbetar bra och alla behövs lika mycket, men kontoret
har länge varit ett stort lyhört rum som vid trängsel
kunde bli svårt att hitta lugn i. Diskussionerna kring
renovering startade 2014, året därpå arbetade handledare och medlemmar i många öppna möten med
konkreta idéer kring ommöblering och ombyggnad.
Grundspåren var att vi ville att våningen skulle se
mer ut som en tidningsredaktion och att det skulle gå
att arbeta i lugn och ro med skrivande på visa ytor.
Våra önskemål lämnades efter revision 2016 vidare
till arkitekt och blev till slut verklighet våren 2017.
Under ombyggnaden klämde vi in oss i ett rum på
radiovåningen och liksom övriga huset tappade vi
medlemsnärvaro under några månader. Detta blev
ett test på hur radio och kontor kan närma sig
varandra, men gav också lärdomar om utmaningar i
samboförhållandet som vi inte hade kunnat förutse.
Så vi lärde oss mycket. När sommaren startade var
kontoret på plats igen med tydligare fördelade arbetsytor, en ny svart tavla och rent allmänt en renare och
mer redaktionsaktig miljö. Det låg därför nära till
hands att döpa om enheten till tidningen.

Främsta målet 2018 är att inom huset skapa förståelse för idén att enheten är en tidningsredaktion med
tillhörande kontorsarbete, snarare än tvärtom. Vi

kommer att fortsätta att fördjupa träningen i skrivande, redigering, bild och layout för att få fler medlemmar att arbeta med alla delar av tidningsmakeriet. Sakta men säkert digitaliserar vi analoga arbetsuppgifter, till gagn för hanteringen och för medlemmarnas kunskapsbas. Vi vill engagera fler medlemmar i vår närvaro och debatten på sociala medier. Vi
kommer att fortsätta att närma oss radion för att få
fler medlemmar att vistas på båda enheterna. Vi
kommer att jobba för att få fler stödprenumeranter
(och fler digitala prenumeranter) på Fontänmagasinet. Vi kommer att fortsätta förfina statistikhanteringen. Vi kommer att jobba vidare med att skapa ett
komplett och lätthanterligt tidningsarkiv. Och vi
kommer att fortsätta söka medialt samarbete med
övriga fontänhus.

Ansvarig handledare har varit Martin Theander, med
Malena Kant och Ronnie Kronblad på den andra
tjänst som fanns mellan januari och mars. Maria
Grahn och Pär Körsell från radio & PR har en dag
var per vecka sedan den 1 april lämnat sin enhet för
att arbeta på kontoret, liksom chef Herbert Tinz och
operativ chef Mats Jorming. Därutöver har Natanael
Sällqvist vikarierat tre dagar per vecka under andra
halvan av 2017.
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På fjärde våningen jobbar redaktionen för veckoprogrammet Radiofontänen
och månadsprogrammet På divanen ihop med arbetsgruppen som sköter det
utåtriktade PR-arbetet med föreläsningar och större studiebesök. Under
året har enheten engagerat cirka 60 medlemmar på olika sätt.

Idén till en direktsänd radioshow från Fontänhuset
föddes 2009. Genom att förankra radioarbete i
Fontänhusets verksamhet skulle nya, kreativa
arbetsuppgifter kunna skapas, med fokus på ett
utåtriktat, samhällspedagogiskt perspektiv.
Då näringsidkande stiftelser inte kan få
sändningstillstånd sker radioarbetet i form av en
ideell förening, Radiofontänen, startad av
Fontänhuset.
Strukturen på 4:e våningen fokuseras till stor del
kring Radiofontänen. Detta innebär att
enhetsarbetet skiljer sig en del från övriga enheter
på Fontänhuset. Vanligtvis är dessa organiserade
runt återkommande arbetsuppgifter och en stadig
medlemsnärvaro. 4:e våningens verksamhet,
däremot, centreras mycket kring tydliga möten och
återkopplingar, och medlemmen jobbar däremellan
självständigt – på enheten, hemma eller på andra av
Fontänhusets enheter. Detta skapar ett öppet
arbetsflöde där medlemmar från hela huset deltar –
under året har Radiofontänen engagerat 60
medlemmar på olika vis.
Den tekniska delen av radioarbetet – mixning,
ljudredigering, – erbjuder kontinuerliga,
enhetsfasta uppgifter för de medlemmar som känner
behov av att strukturera sin dag kring just närvaro
på Fontänhuset. Genom ett kreativt och
journalistiskt fokus strävar vi efter att skapa
förståelse för förhållningsätt individ/samhälle - hur
intervjuar man, vad kan man säga och inte, hur
sållar man i ett informationsflöde?
De senaste åren har vi prioriterat ett redaktionellt
fokus som inbjuder till en mer gemensam samling
kring arbetet med veckans program – teman och
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inslag kan delas upp i flera olika bitar, fler kan ta
ansvar för samma arbetsuppgift genom att vi
tydliggör och specificerar. En arbetsmetod har varit
att kontinuerligt lyfta diskussioner på enheten kring
samhällsfrågor och tankar deltagare tar med sig in i
verksamheten. Under 2017 tycker vi oss se en
djupare förankring av dessa idéer, ett tydligare
samarbete mellan medarbetarna och en klarare
helhetssyn på vad radioredaktionsarbete innebär.
Förutom det övergripande målet att rehabilitera
människor genom att via radioarbetets uttrycksformer skapa en grogrund för självkänsla, känner vi ett
ökat behov av att verka för att på ett konkret sätt nå
ut och vara synliga i Malmö med omnejd. Detta av
två huvudanledningar:
 Alla projekt har behov av utveckling för att inte
stagnera och då radio är ett utåtriktat medium behöver de som jobbar med Radiofontänen känna att
vi lyssnas på, vi gör skillnad, vi finns.
 Ett fokuserat mål för Fontänhuset är att arbeta för
att motverka stigma kring psykisk ohälsa. Här är
Radiofontänen ett mycket effektivt verktyg.

Genom att konkret verka och synas i samhället belyser vi psykisk ohälsa på ett aktivt och engagerande
sätt. Under 2017 har vi fortsatt samarbetet med Robert Rosenqvist, På divanen; en direktsänd talkshow
där malmöprofiler intervjuas av en av oss från Radiofontänen tillsammans med Rosenqvist. Redaktionen arbetar med research om den aktuella gästen och
letar samtidigt nya intressanta personer för kommande program. Precis som de sändningar vi gör på
torsdagar är även På divanen öppen för allmänheten. På detta sätt blir Fontänhuset en mötesplats

mitt i Malmö för en stigmatiserad grupp och samhället utanför. Ett tjugotal medlemmar ingår i
arbetsgruppen kring På divanen. Medlemmar från
Fontänhusets olika enheter är engagerade i
arbetet då caféet är öppet och apparaten runt
talkshowen är stor. De två första På divanen sände
vi på torsdagskvällar och mycket folk kom. Genom
att flytta programmet till lördagseftermiddagar hade
vi en förhoppning om att nå ännu fler malmöbor,
samt att erbjuda Fontänhusets medlemmar ännu en
öppen dag för arbete och gemenskap. Detta visade
sig stämma och vi har arbetat upp en engagerad och
återkommande publik. I snitt besöker ca 50 personer
en På divanen-sändning.
Under året har vi gästats av Kristian Lundberg,
Johanna Olofsson, Ann Heberlein, Nisse Hellberg,
Catrin Stjernfeldt Jammeh, Klas Tjebbes och Kalle
Lind. Den sistnämnda intervjuades på Malmö
stadsbibliotek då de hade hört talas om konceptet
och ville samarbeta med oss. Arbetet med På divanen
går helt i linje med vår önskan att hitta nya
rehabiliteringsformer som samtidigt motverkar
stigma kring psykisk ohälsa.
Det regelbundna samarbetet med kontoret har fortsatt under året. Detta har resulterat i att fler med-

lemmar skriver parallellt till radio och tidning. En
gång i veckan har vi ett gemensamt möte, mediamöte, där vi bl. a. diskuterar/planerar våra PRutskick, På divanen och hur vi hanterar våra sociala
medier
Det stora antalet medlemmar som arbetar på enheten ställer krav på en vital och dynamisk arbetsmiljö.
Det är fortfarande övervägande män som arbetar på
radioredaktionen. Under året upplever vi dock att
fler kvinnor har integrerats i radioarbetet. Genom
att fortsätta diskutera och försöka se strukturer och
orsaker hoppas vi kunna få in fler kvinnliga
medarbetare.
Under 2017 har Radiofontänen sänt 35 program, sju
På divanen samt fyra repriser.

Arbetet med radion är strukturerat efter en tydlig,
pedagogisk arbetsform. På måndagen hålls ett
redaktionsmöte där idéer om torsdagens program tas
fram. Under veckan förbereds intervjuer, musiken
planeras och inslag spelas in och redigeras. På
torsdagen hålls ett programmöte där sändningens
slutgiltiga form fastställs. Därefter sänds
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programmet klockan 14.00 live i Fontänhusets café
på frekvens 89,2. Sändningen redigeras sedan och
läggs upp som en podcast på Radiofontänens
hemsida. Den kan också streamas live från Malmö
Närradios hemsida. Ca var fjärde vecka är det
sändningsuppehåll då Malmö kommunfullmäktige
sänder under denna tid.
De specifika arbetsuppgifterna sker genom intervjuer, kontaktande av gäster, manusförfattande,
ljudredigering, textredigering, research, inspelning,
teknik under sändning, uppkoppling av teknik (vid
torsdagens sändning), musikredaktörer,
programledare, loggföring, artisteri etc.

PR-arbetet på Fontänhuset syftar till att föra fram
och nå ut med verksamhetens metodik inom psykosocial rehabilitering samt arbetar för att motverka
fördomar kring psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Medlemmarnas egna erfarenheter är
ovärderliga och de föreläsningar och informationsarbeten Fontänhuset utför är strukturerade utifrån
detta.
Arbetsmetodiken på enheten följer 4:e våningens arbetsidé, där ett samlande veckomöte, öppet för alla i

22

huset, står i fokus. Här tas alla inkommande PRuppdrag upp och definieras efter målgrupp och syfte.
Därefter skapas mindre arbetsgrupper som sedan jobbar självständigt mot det specifika målet. Förutom
informationsarbetet har en växande del av veckomötets uppdrag blivit att tydliggöra och skapa struktur
kring den i samhället ökande förekomsten av brukarmedverkan i diverse forum, nätverk och kurser.
Många av Fontänhusets medlemmar är involverade,
ideellt eller professionellt, i denna typ av arbete. Här
kan lätt uppstå oklarhet kring när man representerar
sig själv eller Fontänhuset som verksamhet. Det
finns tydliga pedagogiska vinster för medlemmens arbete med självkännedom och självkänsla i diskussionen kring dessa frågor.
Fontänhuset har två medlemsrepresentanter i NSPH
på regional och lokal nivå, dessutom två representanter i Inflytanderådet. Detta arbete utgår från PRgruppen som hanterar informationen som ska föras
ut till verksamheten och medlemmarna, samt tydliggör de frågor Fontänhuset vill driva i nätverken.
Att utveckla ett nytt sätt att tala om psykisk ohälsa,
konkret i föreläsningssituationen men också i en
övergripande kontext, är något vi prioriterat de senaste åren. Där vi förut har varit tydliga med att sepa-

rera informationen om Fontänhuset från medlemmars livsberättelser, har vi lagt fokus på att ytterligare specificera och förtydliga egna erfarenheter och
utifrån dessa beskriva individens användande av
Fontänhuset. Därmed sätts Fontänhuset i ett mer
praktiskt sammanhang. Dessutom påvisas stigmafrågan då livsberättelsen tar utgångspunkt i medlemmens livserfarenheter, inte enbart i erfarenheterna av psykisk ohälsa – dessa är en del av ett liv, inte
summan av ett liv.
Under 2017 har ett 20-tal medlemmar engagerat sig i
PR-gruppens arbete. 11 medlemmar har representerat Fontänhuset vid 22 föreläsnings- och informationstillfällen inom vård, utbildning och diverse föreningar. Fontänhuset har ett nära samarbete med
Malmö Universitet, där PR-gruppen är stående föreläsare och samverkanspart vid psykiatriskt omvårdnadsprogram, sjuksköterskeutbildningen, socionomprogrammet samt ett antal enstaka kurser.
En viktig uppgift för gruppen är att ta emot och organisera större studiebesök på Fontänhuset. Dessa är
förlagda till onsdagar jämna veckor och under 2017
tog 22 medlemmar emot 45 studiebesök.
I början av året samarbetade vi under en vecka med
Malmö Universitet under temat ”Navigera i välfärdssamhället”. Studentgrupper träffade medlemmar i
runda-bords-samtal och utbytte erfarenheter.
Under januari och februari fortsatte vårt samarbete
med Stadsbiblioteket i Malmö. Anställda på biblioteket kontaktade PR-gruppen under hösten 2016
med anledning av att de ville att vi skulle föreläsa
om bemötande för personalen. Under fem workshops handledde vi bibliotekets personal genom diskussioner och utbyte av erfarenheter.
I juni fick vi en förfrågan från Stpln om vi kunde
tänka oss att upplåta lokal och arrangera en workshop tillsammans med den internationella organisationen Youth to Youth Initiative, som fokuserar på socialt entreprenörskap. Ett trettiotal engagerade europeiska ungdomar deltog en torsdagskväll i ett aktivt
samtal om samarbete och hållbarhet, där vår presentation av Fontänhusets idé låg som grund.
Vid Världspsykiatridagen den 10:e oktober, som arrangerades av Lokalt Forum, deltog Fontänhusets
PR-grupp även detta år med ett informationsbord.
Ett stort arbete där PR-gruppen (via Media, samarbetet mellan 4:e våningen och Kontoret) aktiverades
var Fontänhusets Gallerinatt. En slogan för kvällen,
utifrån temat, utarbetades – ”#faketruth” – och ett
skyltfönster byggdes om till ett förhörsrum. Detta för

att belysa det komplexa förhållandet mellan sanningen och vem som äger den – ett dagsaktuellt politiskt
tema, men framförallt en verklighet för målgruppen
som besöker Fontänhuset. Ett tjugotal medlemmar
var aktiva i det tematiska arbetet och under kvällen
besökte 1500 personer Fontänhuset.
Mediafönstret för verksamheten har blivit allt viktigare under åren och 2017 inleddes ett samarbete med
kommunikationsbyrån KAN för att skapa en ny vital,
dynamisk och icke-stigmatiserande hemsida. Mediamötet agerar som referensgrupp och arbetade under
våren fram idéer och önskemål för hur en sådan sida
skulle kunna se ut och vad den skulle kunna innehålla. Personal från byrån ställde upp på ideell basis
och presenterade i december ett spännande förslag.
Fontänhusets Facebook-profil startades, med utgångspunkt från kontorsenheten, år 2014 och administreras av PR-gruppen. Den har under 2017 vuxit
markant och i slutet av året var det runt 680 personer som gillade sidan.
Under nästa år kommer PR-gruppen att arbeta vidare med att utöka kontaktnätet med myndigheter
och intresseorganisationer, men också prioritera att
hitta nya vägar och nya samarbetspartners för att
motverka stigmatisering av psykisk ohälsa. 2017
trycktes våra T-shirts upp i nya färger i marknadsföringssyfte. Dessutom designades tygpåsar som blev
väldigt populära och under 2018 kommer gruppen
trycka upp nytt merch-material för Fontänhuset och
arbeta aktivt med levande skyltfönster.
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Mediagruppen är sedan 2014 bryggan mellan kontoret på tredje våningen och
radio/PR på fjärde våningen. I gruppen överblickas hemsida, sociala medier,
PR, radio och tidning. Man arbetar även med radions intervjuprogram På divanen och den årliga gallerinatten.

Mediagruppen fördjupar samarbetet mellan tidning,
PR och radio; dels utifrån tanken att bra texter alltid
kan bli bra radio och vice versa, dels utifrån att
stärka vetskapen att det finns en allmänhet utanför
Fontänhuset som kan vara intresserad av att läsa,
höra och se de unika berättelser som våra medlemmar kan förmedla. Gruppen träffas varje tisdag i ett
möte öppet för husets samtliga medlemmar.
Eftersom husets enheter för de flesta medlemmar är
intimt förknippade med sina handledare, och eftersom det finns många tekniska finlir-moment i
både tidnings- och radioproduktion, genomförde kontoret och radio/PR 2015-2016 några veckoutbyten av
handledare. Vi kände oss då trygga med att handledarna, och många medlemmar, hade lärt sig att dra
nytta av enheternas skillnader i tempo och pedagogik, samt att handledarna hjälpligen klarade basuppgifter på båda våningarna.
Vi planerade att fördjupa detta arbete 2017 och så
skedde även, även om det inte blev genom ett strukturerat utbyte av handledare. Det bestod i att kontoret flyttade all sin verksamhet in i ett rum hos
radion under några månader, på grund av ombyggnad. Detta blev trångt för en del medlemmar men vi
klarade av det. Alla pustade ut när det var över.
När kontoret väl hade flyttat tillbaka till sin egen
enhet fick det drivas på en ordinarie tjänst istället för
två, med ett rullande schema av dagvikarier, främst
radions två handledare som gick in en dag var per
vecka och stöttade. Även radion fick alltså då i realiteten sin bemanning sänkt med 20 procent. Här testades många gränser och ibland blev det underbemanning på kontoret på grund av sjukdom och se-
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mester. Vi hoppas kunna ha en mer strukturerad bemanning 2018 så att arbetsro kan skapas.
De olika ”mediabenen” har en logisk koppling till
varandra, även när det gäller att välkomna personer
från övriga enheter att arbeta med våra berättelser.
Många medlemmar känner sig lika hemma i fyra kreativa veckomöten, istället för som tidigare ett eller
två (eller inget). De berörda handledarna har arbetat
ihop och inspirerats av varandras olika sätt att jobba.
Enheterna hade 2017 tillsammans nästan 150 aktiva
medlemmar.
2017 överblickade mediagruppen bland annat:

 Hemsidesuppdateringar.
 Fontänmagasinets redaktionsmöte måndag (850
exemplar).

 Radiofontänens redaktionsmöte måndag.

 PR-möte onsdag (externa föredrag och interna studiebesök varje vecka).

 Intervjuprogrammet På divanen en gång per månad.

 Facebooksidorna Fontänhuset Malmö & Radiofontänen. Tillsammans hade de över 1 100 följare vid
årets slut (detta dock sagt utan exakt kunskap om
hur många av dessa som överlappar).

 Dagligt arbete med Twitter större delen av 2017.

 Regelbundna pressutskick (till uppåt 100 media).
 Diskjockande som tekniskt enkel medlemsintroduktion till radiomixern torsdag lunch.

 Arbetet med ny hemsida ihop med mediabyrån
KAN 2017.

 Arbete med reklamfilm för Fontänhuset.

 Diskussioner om hur vi ökar antalet medlemsföredrag utanför huset.

 Diskussioner om lokal-TV-sändningar för Radiofontänen.

 Diskussioner om hur våra media på högre nivå

Allt som beskrivs ovan kommer att utvecklas vidare
under 2018. Gruppen vill komma på fler roliga arbetsuppgifter som stärker den enskildes självkänsla
och uppfattning om att man hörs och faktiskt kan
påverka saker och ting.

kan samarbeta med sina motsvarigheter i andra
Fontänhus för opinionsbildning.

25

Vägar ut ansvarar för arbets- och studiefrågor i klubbhuset. Enheten ska
fungera som stöd för de medlemmar som känner sig redo att arbetsträna,
praktisera på den öppna eller skyddade arbetsmarknaden, eller att påbörja
studier i någon form utanför klubbhuset.
Under den första delen av verksamhetsåret var Karina Topel och Pernilla Andersson ansvariga handledare, båda på heltid. När Karina blev sjukskriven
och Pernilla föräldraledig arbetade istället Mårten
Hansson på heltid och Malena Kant på halvtid hela
hösten.
Enheten är behjälplig i kontakt med myndigheter
och andra för medlemmen viktiga samhällsaktörer.
Ett viktigt instrument i arbetet med att stödja medlemmar att nå centrala mål i livet är ett utvecklingssamtal som syftar till att tydliggöra förutsättningar,
hinder och lösningar för medlemmen och handledaren i det målinriktade arbetet. Det nära samarbetet
med det sociala företaget Stillakoncernen och arbetsledaren på Café Vindstilla, Andrea Ellingsen, är en
viktiga resurs och möjlighet för enheten att hjälpa
medlemmar ut i arbetlivet.
Utöver stöd till medlemmar ansvarar enheten för att
kurser och workshopar anordnas på Fontänhuset.
Enheten planerar också för de praktikanter från
olika utbildningar inom vård eller socialt arbete som
varje termin tas emot i verksamheten.

 Förstärkning av individuella förutsättningar, dvs.
kartläggning över behov av insatser.
 Respektive kontakt för samordning.
 Kartläggning av kompetens.
 Stöd till arbetsträning inom verksamheten.
 Uppföljning av personlig utveckling genom planerade samtal.
 Söka lämpliga arbetsgivare.
 Matchning av kompetens med lämpliga arbetsgivare.
 Arbetsplatsbesök.
 Inskolning på arbetsplats/skola.
 Motiverande samtal per telefon/i verksamheten för
all form av stöd/uppmuntran inför arbete/studier/
myndighetskontakt.
 Samverkan med Öppenvård, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Socialtjänst gällande inskrivning, gemensam kartläggning, förhandling, skapande av vårdkontakter, läkarutlåtanden samt
andra nödvändiga åtgärder.
 Återkommande uppföljningar genom arbetsplatsbesök även efter anställning.
 Två arbets- och studiemiddagar per år.

Vägar Ut arbetsmetodik består i:
 Individuellt stöd gällande arbets- och studiefrågor.
 Utvecklingssamtal.

 Stöd vid ansökning till myndigheter gällande bostadstillägg, bostadsbidrag, sjukpenning, god man,
sjukersättning, aktivitetsstöd, preliminära uträkningar, vilande sjukersättning, steglös avräkning

Aktivitet i verksamheten: deltar
mindre än fyra timmar per dag.
Fyra timmar: aktiv i verksamheten mer än fyra timmar per
dag, uppfyller kraven för stöd
till praktik eller arbete.
Praktik: i olika former; rehabpenning, aktivitetsstöd, daglig
verksamhet, annan åtgärd.
Timanställning: kortvarigt,
tillfälligt uppdrag.
Lönebidrag: olika former av
anställning med ekonomiskt
stöd från AF till arbetsgivaren.
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Egen anställning: oberoende
arbete.
Studier: all form av utbildning.
Under året har nio medlemmar
lämnat Vägar ut efter uppnådd självständighet i
arbete, flytt eller dödsfall.
OBS! Siffran som framgår är
medlemmars status vid årets
slut: aktivitet som både påbörjats och avslutats under året
framgår inte i diagrammet.

Vägar ut- enhetens insatser fördelning kvinnor/ män och ålder avser perioden 20170101 – 20171231
vid arbete, återkrav, avbetalningsplan, skattedeklaration, anstånd Kronofogden och CSN,
skuldsanering, anmälan fackförbund och a-kassa,
nedsatt årsbelopp, försörjningsstöd, personligt ombud, samt stöd vid frågor rörande rättighetslagstiftning.

Mycket tid läggs på att hjälpa våra medlemmar att
förmedla kontakter till läkare, handläggare m.m.
inom vården och myndigheter. Många gånger medverkar handledarna i den samverkan som skapas
mellan myndigheter och vården. Sedan tidigare
finns flera kontaktpersoner och goda kontakter vid
olika kliniker inom den psykiatriska öppenvården
men också vid Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dessa kontakter är viktiga och fler behövs.

Ett sätt att hjälpa våra medlemmar vidare ut i arbetslivet är genom vårt nära samarbete med Mötesplats Vindstilla, studentcaféet i Malmö universitets
byggnad Gäddan där enbart medlemmar från Fon-

tänhuset Malmö arbetar tillsammans med en arbetsledare. På caféet kan medlemmar från Fontänhuset
Malmö också arbetsträna, pröva sin arbetsförmåga
och vikariera. Vindstilla ingår i det sociala företaget
Stillakoncernen som Fontänhuset var med och startade år 2012 och därefter stöttat med personalresurser och rådgivning. Under 2017 har Stillakoncernen
blivit helt fristående men samarbetet kring de medlemmar som arbetar där är fortsatt intensivt och
välfungerande.
Sedan ett par år levererar Stillakoncernen också
städtjänster till fastighetsbolaget Nevsten. Det rör
sig om två tjänster á fyra timmar i veckan för städning av två trappuppgångarvid Bergsgatan i Malmö.
Under året har en ny medlem börjat på den ena
tjänsten och ett par olika medlemmar vikarierat vid
behov.
Mötesplats Vindstilla stängdes tillfälligt i slutet av
juni 2016 i väntan på flytt till de nya lokalerna i huset Gäddan. All personal sas upp med löfte om återanställning så fort lokalerna var iordningställda.
Efter flera förseningar kunde Vindstilla äntligen
öppna igen i april 2017. Fyra medlemmar från Fon-
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tänhuset följde med i flytten och en ny arbetsledare,
Andrea Ellingsson Larsen anställdes. Andrea har
tidigare arbetat vid Fontänhuset Malmö, men också
vid Fontänhuset Bryggan i Helsingborg. Under året
har ytterligare en medlem arbetat som vikarie, och
två medlemmar påbörjat arbetsträning. Inför 2018
planeras för att fler medlemmar är intresserade av
arbetsträning på caféet.
Sedan uppstarten av sociala företag har över 30
medlemmar från Fontänhuset fått en sysselsättning
i form av praktik, arbetsträning, prova-på-jobb eller
anställning. Arbetsmarknaden hårdnar i Malmö,
vilket lett till att Fontänhusets satsning i sociala
företag har prioriterats.

Vi har fortsatt med våra populära workshopar på
tisdagar under både vår och höst med olika inbjudna
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gäster samt med verksamhetens egen kompetens,
såväl medlemmar, handledare som styrelseledamöter. Det har varit stort deltagande och många har
varit engagerade. Ämnen som har berörts har bland
annat varit rökavvänjning, sömn, spelberoende, personligt ombud, dyslexi.
På dagtid har vi i samarbete med ABF anordnat
några kurser under året; datorkunskap.
Vägar Ut samordnar i verksamheten inför mottagandet av praktikanter, så att vi kan erbjuda bra handledning i studerna. En handledare och en medlem
utses som ansvariga för varje praktikant. Under
2017 har vi tagit emot en socionomstudent från
Lunds universitet, en socialpedagog från Sverigehälsan, och en socialpedagogstudent från Malmö högskola (numera universitet).

För första gången på
många år har vi
skickat en handledare och en medlem
på utbildning i
klubbhusmodellen,
en så kallad Colleague Training . De
lyckliga studenterna
var Mårten som varit handledare i fem
år och Frida som
varit medlem i två
år.
Utbildningen arrangeras av klubbhus
på olika ställen i världen som utöver sin vanliga
verksamhet också fungerar som träningsbaser. Även
Fontänhuset Malmö har varit träningsbas i flera år
på 90-talet. Mårten och Frida valde att åka till Greenville i South Carolina, USA och deras fina klubbhus Gateway. Utbildningen var komprimerad till två
veckor istället för tre, men lika omfattande. Det innebar förstås att studierna blev väldigt intensiva men
eftersom allt var väl planerat och studenterna jobbade hårt blev resultatet väldigt lyckat. Mårten och
Frida ingick i en grupp tillsammans med studenter
från två amerikanska klubbhus.
Upplägget på den här typen av utbildning består i en
del litteraturstudier med till hörande diskussioner,
en del deltagande i deras klubbhus, en del planering
av en ”actionplan” som studenterna ska ta med sig
tillbaka hem, och så många delar social samvaro som
överhuvudtaget hinns med efter allt det andra. Litteraturen består i en stor mängd artiklar rörande
klubbhusmodellen och dess riktlinjer. Det vill säga
grunden för hur Fontänhuset Malmö och alla andra
klubbhus världen över arbetar.
En vanlig dag på Gateway började med artikeldiskussioner ledda av de medlemmar och handledare
som ansvarade för just denna utbildningsomgång.
Efter en gemensam frukost deltog vi i enhetsarbetet
enligt ett rullande schema så att varje student fick
besöka alla enheter. Innan lunch kördes gruppen oftast ut till någon arbetsplats där medlemmar arbe-

tade eller något av
deras egna bostadskomplex där medlemmar hyrde lägenheter.
Efter lunch följde mer
enhetsarbete och
några gånger varje
vecka erbjöds handledning för arbetet med
vår actionplan. Dagen
på klubbhuset avlutades med ”wrap up” där
reflektioner från dagen diskuterades och
morgondagens artiklar
presenterades. På
kvällen brukade vi
antingen laga mat till varandra i gruppen. Vi bodde
väldigt fint tvärs över gatan från Gateway i deras
eget guesthouse. Varje kväll hade vi ett par timmars
läsning av artiklar också så det gällde förstås att
hushålla med energin. Många gånger försökte vi bli
klara med läsningen för att sen strosa ner till stan
och äta ute tillsammans med de andra. Vi kom
varandra väldigt nära under dessa två veckor och
hjälptes åt att klara av allt tillsammans.
Upplevelserna från resan var liksom utbildningen
intensiva. Ett överväldigande välkomnande in i
Gateways gemenskap var en sak som stack ut. Likaså den inspiration och stolthet att tillhöra klubbhusvärlden som lockades fram av våra studier. Det
är en fantastik enkel men ändå fullständigt genial
arbetsmetodik som växt fram i klubbhusvärlden. En
detalj som också gjorde oss stolta var de många referenserna till Fontänhuset Malmö som finns i utbildningsmaterialet. Det var också flera handledare och
medlemmar som mycket väl kände till vår verksamhet.
När vi kom tillbaka till Malmö fick vi förstås mycket
frågor om maten (vilken var som förväntat) men
framför allt började vi jobba med att presentera vår
actionplan. I den finns idéer om hur vår egen verksamhet kan stärkas och utvecklas. Hittills har mest
frågan om Reach out men arbetet kommer fortsätta
under 2018 inom andra områden.
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Fontänhuset har även verksamhet som sträcker sig utanför enheterna.
Boende, utbildning, sociala företag, nätverkande och mycket annat.

Fontänhuset i Malmö medverkar i nätverket Sveriges Fontänhus Riksförbund, SFR. Vid nätverksmötena diskuteras olika verksamhetsfrågor gällande
klubbhusens gemensamma intressen. Vidare tas
beslut gällande utvecklingsarbete inom Fontänhusens intresseområden.
Under året har nätverket haft ett årsmöte i Båstad
som hölls 11 april 2017. I samband med detta hölls
en Sverigekonferens. Två nätverksrepresentanter
från Fontänhuset i Malmö har medverkat, Mats
Jorming och Christian Strindert. Vi har även haft
representanter i SFR:s styrelse. Inger Blennow, före
detta styrelseordförande i Fontänhuset Malmö, är
numera ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund. Jeanette Andersson medlem från Malmö avslutade sitt mandat i styrelsen. Men blev istället
invald i valberedningen. Styrelsens uppdrag har
varit ett förändringsarbete för organisationen samt
att bereda och lägga en grund för nätverkets diskussioner och beslut. Man har under året bland annat arbetat med Fontänhusens gemensamma statistik, skapat nya kontakter inom socialstyrelsen
och socialdepartementet.
Styrelsen har haft fem ordinarie sammanträden och
ett konstituerande årsmöte.

Genom ett gott samarbete med MKB har Fontänhuset Malmö möjlighet att i andra hand hyra ut tre
lägenheter i taget till medlemmar inom boendeprogrammet. Projektets idé är att ge personer som normalt sett har svårt att få egen lägenhet chansen till
ett förstahandskontrakt.
Medlemmar som ingår i programmet kan, så långt
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det är möjligt, önska vilken typ av lägenhet och i
vilken stadsdel de tror sig kunna trivas i. Efter ett
till två år av andrahandshyra tar medlemmen över
förstahandskontraktet, om den har skött sitt boende
inte fått nya skulder samt betalat hyran i tid. På så
sätt har medlemmar möjlighet att få ett normalt
boende på samma villkor som alla andra, trots att
de kanske har svårt att söka lägenhet på grund av
brokig ekonomisk bakgrund.
Tre medlemmar hyrde lägenhet genom boendeprogrammet vid början av 2016. Alla dessa har under
året (en i början av januari 2018) tagit över ett
förstahandskontrakt. Vi har därför under året valt
ut ytterligare tre personer som har stort behov av
ett boende och där vi bedömer att de klarar av att bo
på egen hand. Handledare och de tilltänka hyresgästerna har därefter haft en förberedelsetid där vi
tillsammans går igenom ekonomi, förutsättningar
och behov innan vi kontaktar MKB för ytterligare
lägenheter.
Ansvariga handledare har haft kontinuerlig kontakt
med de medlemmar som hyrt i andra hand av Fontänhuset. Detta för att följa upp att inga störningar
rapporterats, att hyran betalas och att inga nya
skulder hos kronofogden har uppstått. Att tre personer fått ta över kontrakt betyder att detta fungerat
väl under året.
Utöver detta har vi stöttat personer i frågor kring
sitt boende. Det har handlat om kontakter med socialtjänsten, förvaltare, skuld- och budgetrådgivning,
boendestöd hyresvärdar och elbolag. Genom att
stötta medlemmar i deras dialog med myndigheter
och företag har vi kunnat förebygga mer allvarliga
problem med boendet och på sikt hemlöshet. Fon-

tänhuset kan inte på något sätt vara en juridisk
part, men många konflikter går att lösa när vi tillsammans med myndigheter och företag går igenom
problematik och villkor.
Boendeprogrammet fungerar även som stöd för personer som söker lägenhet på den vanliga boendemarknaden, genom Boplats Syd eller privata hyresvärdar.

2017 hölls Sverige-konferens den11-13 april. Från
Malmö deltog sex medlemmar och två handledare
från Malmö. Själva konferensen hölls på Hotell
Skansen i Båstad till allmän belåtenhet. Konferensen inleddes med att alla fick medverka på nätverkets årsmöte. Därefter deltog handledare och medlemmar i olika workshopar, som redovisades efterhand. Dagarna avslutades med en festlig bankett på
Pepes Bodega.

Ansvariga handledare har under året varit Ronnie
Kronblad och Malena Kant.

Fontänhuset ingår i den internationella sammanslutningen CI (Clubhouse International), vilket innebär att representanter från de olika husen möts med
jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter. För
att få medel till detta söker Fontänhuset Malmö
fondpengar från bland annat Johanniterorden. I Sverige möts de tolv husen vanligtvis en gång om året
för en Sverigekonferens.

1999 startade Odd Fellow Fontänhuset Malmös Humanitasfond. Fonden har utdelning en gång om året.
2017 fick så många som 42 enskilda medlemmar utdelning från fonden på summor från 500 till 3000
kronor. 28 personer fick varsitt sommarkort. Sammanlagt delade man ut 34 490 kronor under året.
Humanitas-fondens grundtanke är att medlen skall
gå till att öka den enskilde medlemmens livskvalitet.
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Arbetet på Fontänhuset består inte bara av arbete för husets räkning.
Det läggs också stor vikt vid det arbete som utvecklar individen. Kultur,
sportevenemang och social samvaro till exempel. Här erbjuder vi plats
både som deltagare i olika evenemang och som åskådare.

Dans, fotboll, måleri har varit några av aktiviteterna
för kulturgruppen under året. Fontänhuset arbetar
sedan många år tillbaka med fokus på kulturen och
dess viktiga roll för att inspirera och ge kraft, både
intellektuellt och själsligt. Flera yngre medlemmar
har börjat engagera sig i gruppen som nu är vitt
spridd i åldrarna.
Kulturgruppens viktigaste uppgift är att bevaka närområdets kulturutbud och skapa möjligheter för Fontänhusets medlemmar att ta del av det. Här har
Skådebanan, som stödjer marginaliserade grupper
att konsumera kultur, under flera år varit en stöttepelare. I höstas blev vi inbjudna av Skådebanan och
Skånes dansteater att medverka i en dansworkshop, se bakom kulisserna och gå på föreställningen
The feeling of going. Detta var mycket uppskattat av
alla och projektet fortsätter under 2018. Utöver detta
har vi fått biljetter till Helsingborgs stadsteater och
Moomsteatern. Vi har även besökt Moderna muséet
och Malmö sommarscen. Tack vare LB07 och FC
Rosengård har vi på plats kunnat följa Malmös fotbollshjältar. Vi ser fram emot en ny säsong och hoppas fler kan följa Sveriges topplag.
Genom ett återkommande samarbete med Hannah
Harvigsson fick vi möjlighet att gå på en fantastisk
konsert, under artistnamnet Hanutten, där hon använde musiken för att öppna upp och våga prata
kring känslor. Vi har även blivit inbjudna till en
workshop kring känslor och Hannah medverkade
även tillsammans med teater psykbryt under Gallerinatten.
Gallerinatten är en viktig punkt för kulturgruppen
som bistod med att ta fram de 30-talet konstnärer
som ställde upp med måleri, poesi, foto, installationer och performance. En del var erfarna konstnärer
medan andra gavs stöd i sin konstnärliga process för
att ställa ut för första gången.
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Skyltfönstret är vårt minigalleri där vi ställt ut månadens konstnär. Året har fyllts med måleri, plantor
och ett halvt hem(!) och många har stannat upp för
att njuta och förundras över verken.
Varje sommar är kulturgruppen ansvarig för våra
sommarutflykter. Då åker vi i samlad trupp till
några mål som gruppen har tagit fram. I år åkte vi
till Kronoborgs slott, Mölle/Kullen samt Hörby marknad. Dessa utflykter erbjuds medlemmarna till en
subventionerad kostnad av 100 kronor och är alltid
uppskattade.
Genom vårt kultursamarbete med övriga skånska
Fontänhus (inklusive Falkenberg) har vi planerat
och genomfört en vandringsutställning och ett kulturläger samt haft sex möten. Tillsammans är vi
starka var titeln på utställningen, med konstnärer
från flera Fontänhuset, och som avslutades på
Malmö stadshus. Kulturlägret hölls under fyra dagar
i Ottarp och trettio deltagare från Fontänhusen fick
testa på teater, måleri och hantverk.

Högtider firas alltid på Fontänhuset. Alla större
helgaftnar, utan undantag, håller vi öppet för någon
form av festligheter. Tillsammans förbereder vi kvällen, som förutom en god måltid också brukar innehålla några kulturella aktiviteter; oftast utförda av
husets egna medlemmar.
Fontänhuset är aldrig stängt mer än en dag i följd
(oftast lördagar), något som är viktigt för dem som
har begränsat med andra sociala kontakter. Ansvaret för de olika helgerna delas av alla enheter på
Fontänhuset. Söndagar erbjuder vi också en vällagad
middag som serveras 13.00–16.00.
Varje tisdagskväll 16.00–19.00, undantaget julhelgen och sommarmånaderna, hålls Fontänhuset öppet
för olika sociala aktiviteter. Här blandas en enklare

bit mat med kurser, underhållning och föredrag.
Dessa kvällar är välbesökta och det erbjöds bland
annat teprovning, Malmö förr, julkortspyssel, Quiz,
måla/rita och spela spel/pussla.

Varje år hålls det grillfest på huset då vi bjuder in
kommun och näringsliv och övriga Fontänhus. I år
bjöds det på korv och band som spelade covers.
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Gallerinatten har på senare år blivit årets höjdpunkt för det breda, utåtriktade arbetet i Fontänhuset. 2017 kom uppåt 2 000 besökare för att under sex
timmar i september ta del av våra medlemmars konst, musik och poesi.

Öppet hus under gallerinatten lördag den 30 september är det enskilt största evenemanget som Fontänhuset engagerar sig i, denna gång med minst
1 968 besökare, i år för sjätte gången. Sex handledare och otaliga medlemmar arbetar med arrangemanget, som är öppet 18.00 till 24.00. Man har tillsammans planerat och förberett detta i välbesökta
veckomöten sedan våren.
Skyltfönstren är tända längs Engelbrektsgatan, inte
bara gallerierna håller extraöppet under gallerinatten i centrala Malmö. Alla vet inte vad Fontänhuset
är, men en kväll som denna är de flesta öppna för
nya intryck. Huset uppfattas vid första anblick av
många som ett extra stort galleri längs kulturrutten, där vi bjuder in till en spektakulär miljö med
ett stort utbud av konstformer, från livepoesi och
livemusik till performance, radiosändning och installationer.
Framför det ena av Fontänhusets skyltfönster mot
gatan samlas under kvällen nyfiken publik för att
betrakta en installation i vilken en person förhör en
annan i ett kalt inrett rum. ”Sanningsserum” delas
ut i små plastglas av Fontänhusets funktionärer,
fler än en besökare tvekar att svälja godiset. Årets
tema är sanningar och lögner, under rubriken
”#fake truth”.
I passagen genom trapphuset kan reflektioner kring
detta hamna på papperslappar där man skriver något utifrån uppmaningen ”Säg sanningen”. På innergården lockar en stillsam promenad kring dammen i en suggestiv och drömskt belyst trädgård.
Konst skapas live i en gårdsbod hela kvällen.
Bredvid husets ingång från gården serveras soppbuffé på löpande band i hundratal denna svala höstkväll. Uppför trappan och inne i kaféet ökar ljudnivån där Katrin Stjernfeldt-Jammeh blir intervjuad i
vårt radioprogram På divanen. Strax startar kväl34

lens musikaliska bokningar. Några artister är aktiva i Fontänhuset, några gästar.
I trapphuset, längs väggarna och i matsalen på
andra våningen hittar man poesi, seriestrippar,
livsberättelser, humor och ytterligare konst exponerad. Som avslutning kan man betrakta skyltfönsterinstallationen en sista gång. Publiken hopar sig på
gatan, sorlet ökar när ”den förhörde” plötsligt reser
sig för en liten sanningsdans i fönstret.
Det är ett sällsynt intressant sammanhang för Fontänhuset och allmänheten att mötas på. Eller
kanske snarare en unik möjlighet för allmänheten
att del av spännande konstformer, uttryck och livsberättelser på en helt unik plats i Malmö centrum.
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Arbeta för att vara en attraktiv och öppen
verksamhet med nuvarande och blivande medlemmar, oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning. Detta stärks genom att
arrangera workshops, tema- och utbildningsdagar i
stigma, bemötande, normer, arbetsmiljö m.m.
Utveckla och tydliggöra verksamhetens beslutsprocess, med särskilt fokus på att stärka delaktighet och inflytande för medlemmar.
Utveckla stöd för medlemmar i deras väg till
arbete och studier. Detta arbete stärks genom att
tydliggöra hur medlemmar kan använda sig av Fontänhuset, få stöd genom regelbundna utvecklingssamtal samt genom att tydliggöra Vägar Ut:s insatser. Utöka resurserna till stöd för medlemmar i
myndighetskontakter samt uppmuntra och stödja
start av arbetsintegrerade sociala företag i Malmö.
Möjliggöra utbildningsinsatser för medlemmar både
inom och utom Fontänhuset genom att samarbeta
med bildningsförbund, skolor, högskolor och universitet.

Stärka och tydliggöra introduktionen, den arbetsinriktade dagen, samarbetet mellan enheterna,
enhetsarbetet, dess arbetsuppgifter och mandat.
Utveckla Fontänhuset uttryckssätt vid presentation av verksamhetens metodik, vid introduktion
av nya medlemmar, föreläsningar, media, hemsida
och PR-material.
Skapa en strategisk plan för vilka kontakter som
behövs för att utveckla och sprida större kunskap
om Fontänhuset och psykisk ohälsa.
Engagera oss i lokala, nationella och internationella nätverk i frågor rörande psykisk ohälsa.
Delta i internationella och nationella konferenser
utifrån öronmärkta pengar.
Söka nya bidragsgivare i näringslivet.

Fontänhuset
Engelbrektsgatan 14
211 33 Malmö
fontanhuset.se

