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Denna verksamhetsberättelse, med tillhörande årsredovisning, innefattar arbetet som bedrivits på Fontänhuset Malmö 2018. Nedan följer en kort redogörelse
för Fontänhusets bakgrund 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 utvecklar tillsammans verksamheten via sociala aktiviteter och en
psykosocialt arbetsinriktad dag.
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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 förändring.
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.

Bild/Bilder

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, mycket
svag 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 290 klubbhus i 32 länder. I Sverige finns i skrivande stund tolv etablerade
hus på väg att bli tretton, 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 PRverksamhet. Människor med psykisk ohälsa skall ha
samma rättigheter som människor med fysiska handikapp eller fullt friska personer. Alla bör bemötas på
samma respektfulla sätt.
Verksamhetsåret har dominerats av den stora omorganisation som infördes på våren. Syftet var att få ett
stabilare enhetsarbete där medlemmar och handledare kan känna sig trygga i att den arbetsinriktade
dagen får den kontinuitet som krävs. Därför har Service, som är en tungt belastad enhet, fått utökad
handledarkraft, från två till tre. Kontoret/tidningen
och Radion har kombinerats på ett våningsplan, även
där med tre handledare. Därtill har det öppnats upp
för en mycket flexiblare organisation där handledare
från en enhet kan gå in och stötta andra enheter när
det tillfälligt blir handledarbrist beroende på sjukdom,
ledigheter, medlemsstöd eller dylikt.
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En annan uppgift som tagit mycket tid i anspråk är
att vi genomgått en ackrediteringsprocess. Fontänhuset Malmö är med i en internationell organisation som
heter CI (Clubhouse international). För att få vara
med i organisationen bör man med jämna mellanrum
certifiera sig. Detta innebär att man som organisation
gör en självutvärdering där anställda och medlemmar
tillsammans tittar på hur man arbetar tillsammans.
Arbetet ska stämma överens med de riktlinjer som
skall guida oss.
Därefter kommer det två ackrediterare på besök. De
stannar tre dagar och studerar verksamheten, gör intervjuer med handledare, medlemmar och chefer. Med
hjälp av det material de får tillhanda gör de en preliminär bedömning på vad som är bra och vad som kan
förbättras, utifrån deras synvinkel. Materialet skickas
därefter till New York, (där CI s högkvarter ligger).
Efter en längre genomgång där presenteras resultatet
för oss. Detta beräknas ta ca 6 månader efter besöket
hos oss. Vi räknar alltså med svar från dem någonstans i juni 2019. Man kan få 0 år, 1 år eller 3 års ackreditering.

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 två medlemmar och två
handledare till Fontänhushögskolan som anordnas av
Fountain House Stockholm. Dessutom kunde vi
skicka vår operative chef, en medlem samt vår styrelseordförande till vår obligatoriska tvåveckorsutbildning, denna gång i Toronto, Kanada. Varje handledare skall ha möjlighet att genomgå en liknande utbildning tillsammans med en medlem, det är ett krav
som ställs på oss från vår moderorganisation,
Clubhouse International.
Även under 2018 fick vi bidrag av Region Skåne, där
en del av detta, sedan tidigare, är öronmärkt för 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.

Vi har även arrangerat workshops på tisdagseftermiddagarna där medlemmar deltar i föreläsningar
inom ett brett spektrum av ämnen, exempelvis privatekonomi, juridik, sömn, yoga, kvinnohälsa med mera.
Stilla-koncernen har under året som gått tagit emot
medlemmar som via Vägar ut fått stöd för att prova
på sin arbetskapacitet. Med det nära samarbete som
Fontänhuset Malmö har med Stilla-koncernen stöttar
vi ett socialt företagande där människor som står
långt utanför arbetslivet, som vår målgrupp, får möjligheter att återgå till ett strukturerat liv.
På Mötesplats Vindstilla, som är ett café i huset Gäddan på Malmö Universitet, har tio medlemmar deltagit och arbetat under olika former. Utöver det har två
medlemmar arbetat med fastighetsskötsel i Stilla hus
regi för Nevstens fastigheter vid Bergsgatan i Malmö.
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Över trehundra medlemmar har deltagit i verksamheten på huset.
Varje dag deltog över sjuttio medlemmar på våra fyra enheten.

Statistiken bygger på att varje medlem skriver in och
ut sig i entrén när den kommer och går, sedan 2015
digitalt istället för på papper. 2016 var det första hela
året vi kunde avläsa från det då nya statistiksystemet, nu har vi även 2017 och 2018 att jämföra med.
Statistiken är som tidigare helt beroende av den
mänskliga faktorn, men de siffror vi nu får digitalt är
mer omfattande, säkrare, lättare avlästa och mindre
tidskrävande. Systemet skapades av Dan Svenhall på
Helsingborgs Fontänhus och används numera av de
flesta svenska Fontänhus.
I medlemsregistret fanns vid årsskiftet totalt 1 012
personer sedan starten 1984. Det blir i snitt cirka 30
nya medlemmar per år (2018 fick vi 24 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 drygt 500 prenumererar på Fontänmagasinet. Av dessa deltog 325
medlemmar och blivande medlemmar på något sätt i
arbetet under året.
2018 registrerades 17 268 enskilda medlemsbesök
(mot 17 306 besök 2017). Längden på registrerade
besök låg i snitt på 2 timmar och 59 minuter (2017
var snittet 2 timmar och 55 minuter).
Varje kvartal kom i snitt 215 medlemmar till Fontänhuset, varje månad i snitt 176 medlemmar och varje
vecka i snitt 123 medlemmar. Varje vardag höll Fontänhuset i snitt 73 medlemmar aktiva i och utanför
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huset, och tog dessutom emot i snitt 6 gäster av olika
slag. Lördagar, söndagar och helgdagar kom i snitt 28
medlemmar.
Andelen kvinnliga besökande medlemmar 2018 utgjorde 39 procent (från 45 procent 2017), männen utgjorde således 61 procent (från 55 procent 2017). På
enskilda medlemmar var 2018 åldersfördelningen 60
procent över och 40 procent under 50 år (2017 var
fördelningen 50/50).
Snittåldern vid påbörjat medlemskap låg 2018 på 43
år, räknat sedan starten 1984 är snittet 41 år. 13 procent av årets nya medlemmar var under 30 år (sedan
starten är snittet 17 procent). Den yngsta medlemmen 2018 var född 1996, den äldsta 1934.
Vi vet att hela 12 procent av medlemmarna som skrev
in sig glömde att skriva ut sig under 2018 (2017 var
siffran 11 procent), med det rimliga antagandet att
motsvarande andel skulle kunna ha missat att skriva
in sig. För de som glömmer att skriva ut sig sker
detta automatiskt enligt ett snillrikt system som sätter rimlig tidslängd utifrån personens besökshistorik.
Ej inskrivna går endast att korrigera manuellt - utifrån antaganden.
Vi får därför nöja oss med att ha detta i minnet,
hellre än att blåsa upp resultatet till något vi inte
säkert kan veta. Vi hoppas att fortsatta insatser mot
denna glömska kommer att få siffran att sjunka med
tiden.
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Fontänhuset i Malmö 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. Det innebär
att styrelsen delegerar beslutsrätt till verksamheten inom gällande ekonomiska ramar och de 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 fem sammanträden,
varav ett var årsmötet den 11 april. 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.
Utöver dessa styrelsemöten har styrelsens arbetsutskott, AU, träffats för att förbereda olika ärenden till
styrelsemöten. Under året valde Bo Sönnerdahl, Eric
Olsson och Tomas Nimtoft att avgå som ledamöter.
Den nya styrelsen består av sju personer, sex kvinnor
och en man. Under året har styrelsen aktivt deltagit i
möten med politiker och tjänstemän, både på lokal,
regional- och 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 och givetvis har
man också varit inblandad i ackrediteringsarbetet.

10

Ledningen består av två personer: Herbert Tinz,
verksamhetschef för Fontänhuset Malmö och Mats
Jorming, operativ chef.
Under 2018 avslutade två handledare sin tjänstgöring. Dessa tjänster ersattes momentant med vikarier
i samband med att enheterna formades utifrån omorganisationens plan. Under året var vi tio handledare,
två i chefsfunktion och en ekonom.

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.

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.
* Att välja medlemmar till olika ansvarsposter.

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.

Ordförande: Björn Fries, samhällsdebattör
Vice ordförande: Lillemor Darinder,
f d generalsekreterare/lärare
Övriga ledamöter:
Birgitta Piper, ekonomijournalist
Helena Cewers, barnmorska/sexolog
Emma Pagels Mårdhed, forskningssköterska
Mari Almroth, sektionschef Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd
Ann Christina Bengtsson, jurist

Klubbmötena äger rum sista onsdagen varje månad,
klockan 14.00. Alla medlemmar och handledare är
inbjudna. Under årsmötet som hålls på våren går
11

Det första du möts av när du kliver in på Fontänhuset Malmö är arbetsenheten
Service. På arbetsenheten ingår reception, café, hantverk, trädgård, kultur, PR
samt introduktion av blivande medlemmar. De arbetsområden som finns på
Service bemannas dagligen och vi är alla måna om att ge ett gott bemötande för
att välkomna nya som gamla och få dem att känna sig som hemma.
Någon gång under dagen kommer de flesta medlemmar, anställda och besökare
på Service för att ta sig en kopp kaffe och kaka, mysa i trädgården och helt enkelt ta en paus från arbetet en liten stund.

Receptionen bemannas hela dagen av medlemmar och
deras viktigaste uppgift är att få alla som besöker
Fontänhuset att känna sig välkomna. Övriga arbetsuppgifter är allt sådant som behövs i en reception
såsom att öppna dörren för dem som kommer, svara i
telefonen och koppla inkommande samtal rätt i huset,
svara på frågor och att se till att receptionen är välstädad. I receptionen finner du även husets anslagstavla
som dagligen uppdateras med information om vad som
är planerat under dagen. För att husets kommunikation ska fungera är arbetet i receptionen en bärande
del, och det är alltid ett trevligt arbetsområde som ger
mycket glädje.
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säljning. Själva våningen består av två rum och det
rum som vetter ut mot gatan används regelbundet till
stormöten och annat. Här sänder Radiofontänen live
inför publik och det är också här vi har Klubbhusmöten och husmöten.

Introduktionsgruppens arbete består av att introducera eventuellt blivande medlemmar till Fontänhuset.
Arbetet innebär att den eventuellt blivande medlemmen presenteras för husets verksamhet, samt får en
rundvisning genom de olika enheterna. Varje vecka
håller gruppen ett möte för att förbereda veckans besök, samt se över vilka som varit på besök tidigare och
som kanske behöver kontaktas.

När du kommer längre in på arbetsenheten Service
möts du av caféet som är en viktig plats för alla i huset. Här samlas vi för en dunderfrukost på morgonen,
en fikapaus under arbetsdagen och för att träffa
varandra och prata lite grann.

Vad vi säger och hur vårt informationsmaterial ser ut
är förstås viktigt. Tillsammans med PR-gruppen och
enheten Media arbetades en ny folder fram som nu
används både vid introduktion av eventuellt blivande
medlemmar, men som också följer med på PRuppdrag.

De medlemmar som arbetar i caféet upplever caféet
som en härlig arbetsplats med mycket social interaktion. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland
annat av kassaarbete, disk, städning, service, förbereda frukost, ta emot beställningar till caféet och lite
då och då förbereda en fantastisk räkmacka till för-

Utöver introduktion på huset arbetar introduktionsgruppen med att föreläsa på olika psykiatriska avdelningar på SUS i Malmö. Vi gör detta ungefär en gång i
månaden och det är en uppskattad arbetsuppgift och
erfarenhet för både medlemmar och handledare.

Hashim ser till
att kaffet finns
på plats efter
maten.
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Nytt för Service under 2018 var att PR-gruppen och
dess arbete flyttade ner till Service. PR-gruppen arbetar bland annat med att föreläsa på Malmö och Lunds
universitet, ta emot större studiebesök från bland annat Malmö Stad, vård- och omsorgsutbildningar samt
samarbeta med andra brukarföreningar med syftet
att nå ut mer till allmänheten om vad psykisk ohälsa
är och vad man kan göra för att bryta stigmat kring
detta ämne.
Det har varit ett fullspäckat år där studiebesökstiderna snabbt blev fullbokade och det var många studiebesök som fick ta del av vår verksamhet, nya samarbeten med brukarföreningar drog igång och många
lyckade PR-uppdrag utanför huset.

Husets innergård sköts av trädgårdsgruppen. Gruppen består av medlemmar från alla enheter och planerar sitt arbete varje måndag. Arbetsuppgifterna är
stimulerande och varierar en del över säsongen. En
stor del av arbetet består i att sköta om alla växter
och träd. Vi har över 50 olika sorters perenna växter.
Centralt på gården ligger vår damm med fiskar, vattenfall och fontän. Den behöver också en hel del skötsel.
Årets stora projekt i trädgården var anläggandet av
det fina sexkantiga växthuset. Det krävdes mycket
slit och släp, skyfflande av grus, förankring och montering men till slut stod det där, växthuset, som en
diamant. Den varma sommaren gav fina skördar av
saftiga tomater, fantastiska persikor och vindruvor
som vi alla mumsade på i värmen.
2019 blir också ett bra år för trädgården. Det börjar
redan i februari med en studiecirkel om växthusodling och trädgårdsglädje, ledd av Maria Lövberg i
samarbete med Medborgarskolan. Senare under våren kommer dammen att totalrenoveras tack vare ett
bidrag från Malmö planterings- och försköningsförening.

Det är inte riktigt en arbetsgrupp som andra men att
arbeta med händerna för att laga, måla och tillverka
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olika saker görs det som vanligt som aldrig förr. I källaren finns en välutrustad verkstad men hela huset
är arbetsplats för hantverkarna. Under året har hela
fjärde våningen målats, ovan nämnda växthus anlagts, hyllor monterats, utrymmet under källartrappan blivit renoverat och otaliga saker lagats. Vi gillar
återvinning på Fontänhuset. Alla möjliga uppfinningar och smart lösningar på olika problem trollas fram
från sådant vi annars slänger. Det mesta av arbetet
kommer som förfrågningar från andra enheter eller
stammar från hantverkarnas egna idéer. Till viss del
planeras hantverkararbetet också vid trädgårdsmötena på måndagar.

Under 2018 flyttade kulturgruppen upp från källaren
till första våningen. Kulturgruppen arbetar med att
både planera och boka aktiviteter så som teater, museum, sport, musikaler, utflykter med mera. Vi samarbetar med Skådebanan och de andra skånska fontänhusen bl.a. för att gemensamt arrangera ett kulturläger. Nytt för 2018 var kulturdejten där Malmö,
Lund och Båstad skulle turas om att bjuda in de
andra till en träff med kultur och umgänge på schemat. Första dejten i Lund blev väldigt lyckad och under 2019 kommer det säkert bli fler.

Handledarna på Service har under 2018 bestått av
bland annat Julia Varga och Mårten Hansson som
kom tillbaka efter en tid på Vägar ut. Innan Mårten
installerat sig helt på Service igen gästspelade Sven
Brandt som handledare under våren. I början av sommaren började Josefin Ölund som heltidsvikarie och
arbetade tillsammans med Julia och Mårten fram till
början på januari, då kom Martin Theander tillbaka
efter en tid borta från huset.
Nuvarande personalstyrka består alltså av Julia
Varga, Mårten Hansson och Martin Theander. Alla
tre ser fram emot ett fullspäckat år tillsammans med
alla fantastiska medlemmar som utgör arbetsenheten
Service.
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PR-gruppen träffas en gång i veckan och deras huvudmål är att föra ut kunskap
om Fontänhuset till samhället och det görs på olika sätt som t ex föreläsningar
på psykiatriska kliniker och högskolor samt utdelning av infomaterial.

PR-arbetet på Fontänhuset syftar till att föra fram och
nå ut med vår unika arbetsmetodik, göra Fontänhuset
Malmö känt i närområdet men också motverka fördomar kring psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Medlemmarnas egna erfarenheter och berättelser
är ovärderliga i alla av PR-gruppens uppdrag.
Nytt för 2018 är att ansvaret för PR-arbetet, i omorganisationen har flyttat från 4:e våningen till arbetsenheten Service. Tack vare den gedigna erfarenhet som
flera medlemmar har av PR-arbetet har det gått bra
att behålla rutiner och lära upp handledarna från Service. Under 2018 har ett 20-tal medlemmar engagerat
sig i PR-gruppens arbete.
Arbetet planeras vid ett veckomöte. Här tas alla inkommande PR-uppdrag upp och definieras efter målgrupp
och syfte. Flera av Fontänhusets medlemmar är involverade, ideellt eller professionellt, i brukarmedverkan i
olika forum, nätverk och kurser. Fontänhuset har två
medlemsrepresentanter i NSPH på regional och lokal
nivå, dessutom två representanter i Inflytanderådet och
två representanter i Brukarrådet. Detta arbete utgår
från PR-gruppen som hanterar informationen som ska
föras ut till verksamheten och medlemmarna, samt tydliggör de frågor Fontänhuset vill driva i nätverken. En
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annan funktion veckomötet har är att samla in information och diskutera frågor från dessa representanter.
För att ytterligare underlätta kommunikationen mellan
representanterna och Fontänhuset har ett representantmöte införts återkommande varje månad, veckan
före klubbmötet. Mötets syfte är att skapa möjligheter
för djupare diskussion av de frågor som våra representanter driver i sina respektive forum. Dessutom kan
representanterna också här avlägga rapport som protokollförs för att användas som back up vid klubbmötet.
En viktig uppgift för gruppen är att ta emot och organisera större studiebesök på Fontänhuset. Dessa är förlagda till onsdagar och vi tar emot studenter från olika
vårdutbildningar men även yrkesverksamma inom socialt arbete, vården eller myndigheter. Studiebesöket
inleds med information om Fontänhuset och diskussion
kring de frågor besökarna har. Därefter visas gruppen
runt i huset för att titta på de olika arbetsenheterna.
Ett annat viktigt verktyg för att nå ut med information och motverka fördomar om psykisk ohälsa är föreläsningar som PR-gruppen utför både vid utbildningar
och arbetsplatser. 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.

Herminia och Maria
svarar på frågor under
världsdagen för
psykisk hälsa.

PR-gruppen har under året också vid två tillfällen
föreläst för socionomer vid Lunds universitet. Under
2019 kommer PR-gruppen aktivt söka upp verksamheter av intresse vi tidigare inte givit information.
Vid Världspsykiatridagen den 10:e oktober, som arrangerades av Lokalt Forum, deltog Fontänhusets PR
-grupp även detta år med ett informationsbord. Vi
har också varit involverade i något som kallas Brukarfrukost där vi tillsammans med andra brukarföreningar äter frukost, planerar vår samverkan och lär
känna varandra bättre. Brukarfrukostarna är nytt för
vårt PR arbete under 2018 och det har resulterat i en

bättre kontakt med Malmös olika brukarföreningar.
Nu samarbetar vi aktivt med föreningarna och planerar tillsammans olika evenemang där fokus ligger på
att vi alla ska bli mer synliga i samhället och bli mer
synliga för varandra.
Vi har sedan ett par år tillbaka T-shirtar och tygväskor med Fontänhusets logga till försäljning. Några
skyltexemplar hänger i receptionsfönstret vilket under 2018 har lockat många förbipasserande att
komma in och köpa något. Allt säljs till självkostnadspris men det är för oss ett stort värde när vi ser någon
bära våra T-shirts eller tygpåsar ute på stan.
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Köket består av en blandning av praktiskt arbete och kreativ matlagning, där
alla som vill har möjlighet att vara delaktiga och påverka. Enheten förbereder
veckans samtliga luncher under den arbetsinriktade dagen samt matförberedelser inför sociala aktiviteter, storhelger och evenemang. Våra köksfönster vetter
mot den vackra trädgården och vi gläds åt sorlet från matsalen som är belägen
på gatusidan när maten är serverad.

Enheten består av vår fina matsal som rymmer runt
omkring 50 matgäster, nytt för i år är att vi har bytt
ut vårt restaurangmöblemang mot marmorbord,
runda bord och köpt in nya stolar. Vi har ett professionellt utrustat kök som rymmer ungefär 15 personer
att arbeta tillsammans sida vid sida. I anslutning till
köket har vi ett separat diskrum och två förråd som
rymmer grönsaker, torr varor, ett flertal frysar och en
kyl. Ute i restaurangen finns även ett litet kontor i ett
av hörnen, där vi säljer lunchkuponger och på eftermiddagen sköter ekonomi, gör beställningar och söker
efter recept på datorn.
Köket förbereder mellan 40-50 luncher varje dag samt
dessert en gång i veckan. Vårt arbete är väldigt varierande och framför allt har vi väldigt trevligt tillsammans.

Köket har två enhetsmöten under dagen. På förmiddagen planerar vi det arbete som behövs göras innan
lunchen som serveras klockan 12.00. Det är alltifrån
små till stora uppgifter, så att alla kan vara med och
laga mat, göra sallader eller baka. Under året har vi
uppdaterat vår enhetstavla ytterligare för att kunna
hålla en tydlig struktur som gör det enkelt att bli delaktig i arbetsdagen och som bidrar till en bra uppdelning av uppgifter.
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På eftermiddagen har vi vårt andra enhetsmöte där vi
till stor del planerar de städuppgifter som vi behöver
göra för att hålla vår utrustning och lokal ren men det
finns även utrymme för matlagning och bakning. Vi
planerar också inför helger, storhelger och evenemang
som kan vara aktuella. Vi gjorde till exempel 800
portioner linssoppa till Gallerinatten 2018.

Restaurangen har det övergripande ansvaret för Fontänhusets friskvårdsprogram. Två gånger i veckan
erbjuds medlemmar kostnadsfri träning på gym eller
att simma på Kockumsfritid. I genomsnitt har det
varit 8-12 deltagare som varje vecka promenerat ner
till Kockums fritid. En gång i månaden går vi även till
Big bowl för att spela bowling, där vi under året har
varit väldigt många som deltagit. På onsdagar finns
det även möjlighet att gå iväg på en lunchpromenad
efter maten.
Under året har vi även haft en praktikant hos oss under fem veckor som en del av sin verksamhetsförlagda
utbildning erbjudit medlemmar massage som främst
fokuserat på muskelbesvär.
Köket kallade också till ett friskvårdsmöte där vi diskuterade hur vi vill att friskvårdsprogrammet ska
utvecklas. Många intressant idéer och tankar kom
upp som vi kommer att arbeta vidare med under året.

Varje dag serveras
fantastisk mat från
köket.
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kulturer. Vi har till exempel lagat mat som präglats
av det ungerska, engelska och finska köket.
Fontänhusets teatergrupp startade våren 2015. Vi
inleder våra repetitioner med andningsteknik, röstuppvärmning och rörelse. Tillsammans gör vi övningar som stärker koncentrations- och samarbetsförmåga. Gruppen är inte resultatinriktad, men erbjuder möjligheten till olika framföranden för de som vill.
Vi arbetar med att utveckla språk som vi omsätter i
scenarbete samt ljud och bildinspelningar. Vi har sedan starten 2015 framfört poesi, föreställningar och
film i samband med offentliga dagar såsom exempelvis under Gallerinatten som Fontänhuset deltar i.
Förutom att vi har en rolig och kreativ gemenskap
bidrar de verktyg vi använder till återhämtningsprocessen. För närvarande siktar vi på att genomföra en
inspelning med dramatiserad poesi till Radiofontänen.

Varje torsdag har köket menymöten för att bestämma
kommande veckas matsedel. Vi har under året haft
en varierad meny med många nya inslag men också
gammal hederlig husmanskost. För att erbjuda ett
brett och inspirerande arbete i köket har vi under
året arbetet med teman utifrån andra länders mat-

Vårt kök strävar efter att servera och erbjuda en varierade kost, och temaveckorna fungerar som en del i
det arbetet. För att vidare variera utbudet av våra
råvaror har vi under året regelbundet åkt till Möllevångstorget för att handla lite mer spännande och
exotiska varor, alltifrån granatäpplen till shiitakesvamp. Det här ett inspirerande sätt att kunna laga
mat utöver det vanliga och ger utrymme för kreativitet och variation i vårt arbete. Till luncherna finns
även ett välfyllt salladsbord där det finns flera olika
sallader att välja mellan, alltifrån morotssallad till
fruktsallad och Tabboulehsallad.
På måndagar serveras en enbart vegetarisk lunch och
resterande dagar finns det alltid ett köttfritt alternativ för de som vill ha. Vi lagar också mjölk- och laktosfri mat till de som har allergier, och det finns även
möjlighet att få vegansk kost. Vi arbetar också mycket med att variera menyerna med olika sorters kött
och fisk utifrån de resurser som vi har. Köket förbereder även frukostbullar till caféet, så att vi alltid har
varma och nybakade bullar på morgonen.
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All mediaverksamhet med ljud, bild och text har nu landat på en enhet Redaktionen. Här ryms radio, tidning , konstverksamhet och kontorsuppgifter. Kreativiteten har sprudlat under året!

Det har varit ett omtumlande och händelserikt år.
Efter omorganisationen i Fontänhuset har Radio slagits ihop med Tidningen och Kontor. PR har flyttat
ner två våningar och kontorsuppgifterna har fokuserats till det som varit meningsfullt för vår verksamhet. Tre nya handledare (varav två nya för verksamheten) har kommit på plats och många nya och gamla
medlemmar har engagerat sig. Fokus efter omorganisationen har varit tydlighet, högt till tak, inkluderande och kreativt skapande.

Den nya enheten har byggts upp från grunden utifrån
möten och samtal där vi tagit in kunskap och synpunkter från så många medlemmar som möjligt. Utgångspunkten har varit att allt material och teknik
skall vara aktuell, tydlig och tillgänglig. Det gäller
även idé- och informationstavlor, där flödet från idé
till färdigt material har tydliggjorts. Detta är en förutsättning för att ett redaktionsarbete ska kunna fungera på ett Fontänhus, där medarbetare hoppar in
och ut i processen beroende på tid och mående. Stort
fokus har lagts vid att alla uppgifter är tillgängliga
för medlemmar. På så sätt kan handledare lägga mer
tid på sin huvuduppgift - att inspirera och vägleda.
En handledares uppgift är dessutom att fånga upp
och vägleda medlemmar också utanför det som rör
verksamheten – det kan handla om kontakt med
vård, myndigheter, bostadssökande eller finnas som
ett lyssnande öra. Därför kan en dag på enheten innehålla telefonkontakt med socialtjänsten, arbete med
studioteknik, planering av framtid, prata om vilka
bilder som funkar bäst till de skrivna texterna, diskutera nyheter, städa toaletten och lyssna på någon som
är ledsen eller glad. Kort sagt – en dag hos oss är ett
utsnitt av livet.
Tidning och Radio är framförallt ett redskap för att
skapa ett meningsfullt arbete för medlemmar. Men
det är också ett sätt att nå ut med kunskap, nå nya
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medlemmar och verka stigmabrytande. Att produkten
(tidning och radio) är ett redskap hindrar inte en strävan efter att skapa kanaler som medlemmar och huset kan känna sig stolta över. Ett snyggt paket främjar innehållet och därmed medlemmar på ett respektfullt sätt. Många har också under året lyft fram betydelsen av att exempelvis få med sin text eller bild i
tidningen som nu fått ett rejält ansiktslyft. Förberedelser, produktion och färdig tidning eller radio är
lika viktiga då medlemmar är med hela vägen i planering, produktion och presentation av färdigt material.
Som en redaktion måste vi hela tiden se till att utvecklas. Det betyder inte att arbetet måste bli svårare
och mer komplicerat, utan istället inspirerande, inkluderande och med fokus på medlemmars intresse.
Redaktionen måste kunna fånga upp nya idéer för att
inte stelna. Därför har vi under året också satsat mer
på foto, illustration, serier och musik. Grunden är att
allt ska kännas meningsfullt. Därför har vi också skurit ner på antal möten, gjort de mer innehållsrika och
diskussioner har flera gånger ersatts med praktiskt
arbete.
Redaktionen har under året verkat för att vara en
tydligare del av hela verksamheten, och vi har lagt
större fokus på att synas med inspelningar och tidningsartiklar från Kök, Teatergrupp, Vägar ut och
Service. Arbetet har bara påbörjats, men redan har vi
märkt att fler i huset har intresserat sig för redaktionsarbetet.
Många yngre har hittat till vår enhet, vilket känns
glädjande. Men samtidigt som vi höjt den kreativa
andan har vi behållit enklare och mer statiska uppgifter, både för att inte tappa medlemmar som är engagerade men också för att dessa uppgifter tillför och
breddar verksamheten. Här finns plats för både den
som vill skapa konst för tidning och utställning och
den som vill klippa lunchkuponger eller skriva adresser.
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Radion har fått ett nytt rum för inspelning vilket har
uppskattats av många, då det fungerat bättre ljudmässigt och getts möjlighet till en lugnare miljö. All
teknik har fått en genomgång, märkts upp och det
som varit trasigt eller inte användbart rensats ut, allt
för att förtydliga uppgifterna.
Redaktionsmöten hålls som tidigare en gång i veckan
men nu i anknytning till tidningsredaktionen, vilket
gjort att fler medlemmar har börjat engagera sig i
både ljud, text och bild.
Fler medlemmar har också hittat till fler uppgifter
kring teknik, som producent, redigering, dj, och inspelning. Dels har vi lyft fram alla uppgifter tydligare, och dels har vi påbörjat utbildning och manualer
så att fler tillgängliggör sig tekniken.
Våra sändningar har varit som tidigare, torsdagar
klockan 14 på frekvensen 89,2, förutom sista veckan i
månaden. Däremot har typen av sändning breddats,
förutom liveshowen har vi även kört studiosändningar. Dessa har haft en mer eftertänksam karaktär i
lugnare tempo med fokus kring samtalet. Bland annat
har vi samtalat med Mikael Wiehe och haft längre
livsberättelser. Vi har även gjort musikinspelningar
som uppskattats mycket och där det finns en stor potential att utvecklas.

Tidningen har fått ett ansiktslyft och bilden har fått
lika framträdande plats som texten. Nio nummer kom
ut under året i en upplaga av 800 ex. Hela flödet
kring text, layout, bild, redigering har fått en genomgång för att lättare kunna förstå hur arbetet fungerar
och göra det mindre beroende av handledaren. Det
gäller både mappsystem i datorn och i rummet.
Utbildning har skett inom layout och redigering under löpande basis. Men framförallt har fokus legat på
att inspirera nya och gamla medlemmar att våga använda text och bild som verktyg att höras, synas och
utvecklas. Planen är lagd för en rad workshops i ämnen kring bild, foto, serier, skrivande, redigering – ett
arbete som bara har påbörjats och kommer att ta fart
under 2019.
En större satsning har gjorts på bilden, både den fotograferade och den illustrerade. Teknik och material
har köpt in, men framför allt har vi arbetat med små
medel för att sätta bilden i rätt sammanhang för att
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lyfta personers egenmakt och självkänsla. Detta har
resulterat i en färgsprakande medlemstidning och
större fokus på att fler kan vara med och skapa under
Gallerinatten (läs på sidan 34). Det har också mynnat
ut i ett projekt med Drottninggatan allmänpsykiatri
där vi ska utsmycka deras korridorer – till en början
med 130 konstverk. Här kommer det att finnas plats
för medlemmar som är verksamma konstnärer, liksom för de som telefonklottrar i receptionen.
Vidden av verk blir dess styrka och kommer ge en
högst unik och personlig utställning. Vinsten är ett
meningsfullt arbete likväl som ett bättre kontaktnät
till vården. Vi har även ingått i Malmö konsthalls
satsning ”Första besöket” där vi fått guidade visningar och samtal om konsten och livet. Mycket uppskattat!
En ny broschyr har tagits fram – bilderna kan ni se
på omslaget till denna verksamhetsberättelse. Vi hoppas kunna lyfta fram kärnan i Fontänhuset – arbetet,
kreativiteten, tryggheten och gemenskapen – och därmed nå ut till fler och yngre personer.

Enklare och praktiska uppgifter har en självklar plats
hos oss. Det kan handla om att producera lunchkuponger, skriva adresser, kolla e-post, skicka post,
städa och vattna blommor. Kort sagt ta hand om vår
enhet och se till att kontorsuppgifter blir utförda. En
översikt har gjorts även på dessa uppgifter och grunden har varit att allt måste kännas relevant och meningsfullt.
Ett mycket viktigt arbete för hela huset är att ta hand
om blivande medlemmar, likväl som att nå och fortsätta inspirera och aktivera de som varit längre tid på
huset. Vi har lagt stor vikt vid att alla ska känna sig
sedda oavsett om de kom igår eller har varit på huset
i många år. Som ett led i detta har vi sett över vårt
”räck-ut”-system och pratar nu flera gånger i veckan
tillsammans om vilka vi borde kontakta - för att vi
fått en varningssignal om mående, att vi känner att
det behövs en knuff i rätt riktning eller om vi vill få
med någon i pågående arbete.
Vi ser emot 2019 där vi fortsätter utveckla en kreativ
och trygg plats för alla.
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Vägar Ut ansvarar för arbetet med arbets- och studiefrågor i klubbhuset. Enheten ska fungera som stöd för de medlemmar som känner sig redo att arbetsträna,
praktisera eller arbeta på den öppna eller skyddade arbetsmarknaden, eller att
påbörja studier i någon form utanför klubbhuset.

Under den första delen av verksamhetsåret var ansvariga handledare Karina Topel och Pernilla Andersson
frånvarande pga. sjukskrivning och föräldraledighet.
Mårten Hansson vikarierade fram till augusti och Malena Kant hela året. Fontänhusets omorganisation har
för Vägar Ut:s del inneburit att verksamheten påbörjat arbetet kring hur alla enheter ska vara mer delaktiga i medlemmars utvecklingsprocesser, hur planeringen ska se ut för den enskilde och vilka steg enheterna ska ta.
100 medlemmar har varit kopplade till enheten. Vi
arbetar aktivt med att hjälpa de som är redo tillbaka
till arbete eller studier. Ett viktigt instrument i arbetet med att stödja medlemmar att nå centrala mål i
livet är ett utvecklingssamtal som avser att tydliggöra
förutsättningar, hinder och lösningar. Därefter görs en
individuell planering med syftet att stärka förutsättningarna för en positiv erfarenhet utanför verksamheten när det väl är dags.
Utöver stöd till medlemmar ansvarar enheten för planering av studiecirklar, workshopar och deltagande i
mobiliseringskursen på Lunds universitet. Enheten
planerar också för de praktikanter från olika utbildningar inom socialt arbete som varje termin tas emot i
verksamheten. Arbetet med fonder sköts likaså från
enheten.














 Individuellt stöd gällande arbets- och studiefrågor
 Utvecklingssamtal
 Förstärkning av individuella förutsättningar i samband med arbets- och studiefrågor, dvs. kartläggning över behov av insatser. Stöd vid ansökning till
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myndigheter gällande bostadstillägg, bostadsbidrag, sjukpenning, god man, sjukersättning, aktivitetsstöd, preliminära uträkningar, vilande sjukersättning, steglös avräkning 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
Respektive kontakt för samordning
Kartläggning av kompetens
Stöd till arbetsträning inom verksamheten
Uppföljning av personlig utveckling genom planerade samtal
Söka lämpliga arbetsgivare och upprätthålla kontakt
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. Upprätthålla kontaktpersoner
Återkommande uppföljningar genom arbetsplatsbesök även efter anställning
Två arbete- och studiemiddagar per år

För att underlätta och stödja återgången till arbets-

marknaden samverkar vi med arbetsgivare, skolor
och högskolor, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdinstanser och andra för medlemmen viktiga samhällsaktörer. Mycket tid läggs på att
förmedla kontakter. Det är i dagens Sverige inte helt
lätt att hitta rätt i vårdapparaten, socialförsäkringssystemet och myndighetsvärlden. Sedan många år
tillbaka har vi ett bra uppbyggt nätverk med kontaktpersoner, men dessa måste upprätthållas och uppdateras kontinuerligt.

en anställning. Vindstilla ingår i det sociala företaget
Stillakoncernen som Fontänhuset startade år 2012
och har sedan uppstarten kunnat erbjuda sysselsättning till 32 medlemmar från Fontänhuset. Utöver
caféet där två nyanställningar skett under året, driver Stillakoncernen också Stilla hus; leverans av
städtjänster till fastighetsbolaget Nevsten. Under
2018 har det inneburit två tjänster á 4 timmar i veckan för städning av tre trappuppgångar vid Bergsgatan i Malmö. Två medlemmar har också vikarierat
vid behov.

Konkurrensen om arbeten är hög i Malmö. Många
människor berättigade till olika former av anställningsbidrag prioriteras framför vår målgrupp med
psykisk ohälsa. Arbetet med att knyta kontakter och
bevara arbetsgivare, att bredda och finna olika verksamhetsområden som kan erbjuda olika slags arbetsuppgifter, kräver att vi håller oss ajour med vad som
sker i näringslivet. Närvaro på jobbmässor, arbetsgivarfrukostar och annat nätverkande kommer att prioriteras under 2019.

Under kommande år kommer en digitalisering att ske
av alla Arbetsförmedlingens tjänster och matchning
mot arbetsgivare kommer ansvaras av externa aktörer, vilket kanske ökar bekvämlighet och tillgänglighet för vissa arbetssökande. För många på Fontänhuset kommer det dock att innebära att vi behöver hitta
nya former och strategier för att komma vidare i processen ut i arbete, då den personliga kontakten och
stödet vid tex inskrivning försvinner.

Ett sätt att hjälpa våra medlemmar vidare ut i arbetslivet är genom vårt nära samarbete med Mötesplats Vindstilla, studentcaféet i Malmö universitets
byggnad Gäddan. Caféet drivs av anställda tillsammans med en arbetsledare och möjligheten finns att
arbetsträna, pröva sin arbetsförmåga, vikariera och få

Vi har under både vår och höst fortsatt med våra populära workshopar på tisdagar. Olika inbjudna gäster
samt verksamhetens egen kompetens, såväl medlemmar, handledare som styrelseledamöter har bidragit.
Det har varit stort deltagande och många har varit
engagerade. Ämnen som har berörts har bl. a varit;

-
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Aktivitet i verksamheten (41 personer): deltar mindre än 4 timmar/ dag.
4 tim (14 personer): aktiv i verksamheten mer än 4 timmar/ dag.
Praktik (14 personer): i olika former; rehabpenning, aktivitetsstöd, daglig verksamhet, annan åtgärd.
Timanställning (10 personer): kortvarigt, tillfälligt uppdrag.
Lönebidrag (8 personer): olika former av anställning med ekonomiskt stöd från AF till arbetsgivaren.
Egen anställning (8 personer): oberoende arbete.
Studier (7 personer): all form av utbildning

att skattedeklarera, sömn, manlig hälsa, personligt
ombud, hjärt- och lungräddning, dyslexi och Fontänhusets egna riktlinjediskussioner.
På dagtid har vi i samarbete med ABF anordnat ett
par studiecirklar; datorkunskap och teater. En medlem har hållit i konversationsengelska, vilket var speciellt uppskattat. Under våren hade vi en halv temadag anordnad via Malmö högskola kring temat bemötande.
Under året deltog tyvärr ingen på mobiliseringskursen. Denna kurs är frukten av ett samarbete mellan
brukarorganisationer och Lunds Universitetet. Våra
medlemmar går in i kursen som individer med erfarenhet av olika slags utanförskap och marginalisering. De skall lära socionomstudenterna hur
”verkligheten” ser ut och hur den kan kännas. I mötet
mellan dessa olika grupper sker ”magin” och förändringar till det bättre skapas. Detta är inte en tradit28

ionell utbildning då medlemmar inte åläggs tentamen
eller tvång på att läsa given litteratur. De går enbart
in med sin unika kunskap från sitt liv och sina erfarenheter. Beslutet från Universitetet att ge brukarna
högskolepoäng ligger i att de vill visa att de värdesätter och ger värdighet till brukarna.
Vägar Ut samordnar inför mottagandet av praktikanter, så att vi kan erbjuda bra handledning i studierna.
En handledare och en medlem utses som ansvariga
för varje praktikant. Under 2018 har vi tagit emot två
socionomstudenter från Lunds universitet, en socialpedagog från Sverigehälsan, en behandlingsassistent
från Sundsgården folkhögskola, en student i 5 veckor
från massageterapeut utbildningen, en socialpsykiatristudent och en socialpedagogstudent från Malmö
universitet.
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Fontänhuset har även verksamhet som sträcker sig utanför enheterna.
Boende, utbildning, sociala företag, nätverkande, sociala aktiviteter 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 Stockholm som hölls 11-12 april 2018. Två nätverksrepresentanter från Fontänhuset i Malmö har medverkat,
Jeanette Andersson, Emeli Eriksson, Mats Jorming
och Christian Strindert. Inger Blennow, före detta
styrelseordförande i Fontänhuset Malmö, är ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund. Jeanette
Andersson, medlem från Malmö, representerade Fontänhuset Malmö i valberedningen. Styrelsens uppdrag har varit ett förändringsarbete för organisationen samt att bereda och lägga en grund för nätverkets
diskussioner och beslut. Då organisationen för året
fick ett extra bidrag från socialstyrelsen har man fokuserat sitt arbete kring startandet och utvecklandet
av nya Fontänhus i Sverige.

1999 startade Odd Fellow Fontänhuset Malmös Humanitasfond. Fonden har utdelning en gång om året.
2018 fick 13 enskilda medlemmar utdelning från fonden på summor från 500 till 1 500 kronor. 15 personer
fick sommarkort hos Skånetrafiken. Sammanlagt delade man ut 26 725 kronor under året. Humanitas30

fondens grundtanke är att medlen skall gå till att öka
den enskilde medlemmens livskvalitet.

I slutet av oktober bar det av till Stockholm en hel
vecka för att delta i Fontänhögskolan. Fontänhögskolan arrangeras av Fountainhouse Stockholm tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola med syftet
att vi alla tillsammans ska lära oss om återhämtning,
psykisk ohälsa, makt, relationer och självklart om
Fontänhusmodellen.
Vi som åkte iväg fyllda med spänd förväntan var
Emeli, Julia, Jörgen och Robban. Vi klev på ett Snälltåg vid lunchtid på söndagen och myste ner oss i våra
kupéer redo för en hel dags resande. På kvällen anlände vi till ett surrande Stockholm och tog oss
snabbt och lätt till vårt boende för veckan.
På måndag morgon klev vi upp och tog oss till
Fountainhouse för vår första dag i skolbänken. På
förmiddagen lärde vi känna alla deltagarna från Falkenbergs Fontänhus, Göteborgs Fontänhus, Stockholms Fontänhus, Sköndals Fontänhus samt socionomstudenter från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
På eftermiddagen delades vi in i studiegrupper som
skulle utgöra basen för resten av vår vecka och vårt
slutmål; en avslutande föreläsning för andra socionomstudenter.
Tisdagen bjöd på en resa till Sköndal där vi bland annat skulle sätta oss bakom skolbänken på Sköndals

Vad betyder
öppenhet för
dig? Många
svar strömmade in under
Gallerinatten.

Högskola och ha föreläsning under förmiddagen. Vi
fick se filmen ”Open Dialouge” som öppnade upp för
diskussioner i klassrummet. Open Dialouge är en behandlingsmodell i Finland som i denna dokumentärfilm användes för att behandla personer som nyinsjuknat i schizofreni. Under lunchen promenerade vi
den lilla biten från högskolan till Sköndals Fontänhus
och åt lunch, därefter fick vi en rundvisning i huset
och fick bland annat hälsa på deras höns och tupp.
Eftermiddagen flöt på där vi alla arbetade i våra studiegrupper för att planera vår avslutande redovisning.

nomstudenter. Det var utmanande och lärorikt att stå
framför andra studenter och hålla i en cirka tre timmars föreläsning, men det gav både oss och studenterna mycket ny och värdefull kunskap. Gruppernas presentationer var olika men alla presenterade Fontänhusmodellen och varvade det med antingen praktiska
övningar eller diskussioner.

På onsdagen tog vi oss tillbaka till Fountainhouse och
våra grupparbeten flöt på i en bra takt. Vi deltog även
i enhetsarbete och det var intressant att få arbeta i ett
annat Fontänhus. Vi hade även en föreläsning från
Suicide Zero om självmordsprevention och vi fick se en
av deras filmer.

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.

På torsdagen fortsatte vi att arbeta i våra grupper och
förbereda våra föreläsningar. På kvällen hade vi en
avslutande middag på Fountainhouse. Vi hade allsång
och fick även se en medlem uppträda.
På fredagen var det dags att redovisa för andra socio-

Medlemmar som ingår i programmet kan, så långt 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

Vi avslutade fredagen, och även veckan, på Sköndals
Fontänhus med diplomutdelning och avtackning.
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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.
Under året har vi haft en lyckad överlämning av en
andrahandsuthyrning till ett förstahandskontrakt.
Samtidigt fick en ny medlem chansen till andrahandsuthyrning, vilka är tänkt att övergå till förstahandskontrakt under 2019. Stort fokus har också lagts för
stöd och förberedelser för personer som är tänkta att
gå in i vårt program, alternativt få boende på annat
håll. I Boendeprogrammet finns också ett pågående
stöd till personer som undrar hur det fungerar att
söka lägenhet till hjälp om någon har hamnat i konflikt med hyresvärd eller inte kan få ihop det ekonomiskt. Allt hänger ofta samman om en person känner
att något i livet inte fungerar, vi kan då stötta upp för
att få en struktur i tillvaron. Både för att en medlem
kan känna att allt trassel blir något konkret och att
man kan få hjälp till stöd utanför huset – såsom boendestöd, hemtjänst, personligt ombud, kontakt med socialen eller liknande. Ansvarig för programmet har
varit Ronnie Kronblad.

I december åkte Julia, Richard och Herminia på en
tvådagars kurs i retorik i Göteborg. Syftet med kursen
var att tillsammans bli bättre på att presentera Fontänhusens verksamhet när något nytt Fontänhus är
på väg att startas upp, samt att alla deltagande Fontänhus skulle få med sig en slags verktygslåda med
olika verktyg för att göra en föreläsning, presentation
eller rundvisning. Fontänhusen som deltog i retorikkursen var förutom oss från Malmö även Lund, Båstad, Motala, Stockholm, Örebro och självklart även
Göteborg.
Det var två intensiva dagar där vi under första dagen
lärde oss vart retorik härstammar från, hur en presentation kan förberedas och vad som är viktigt att tänka
på under en presentation, vi fick även göra lite övningar. Det var mycket information som skulle in och vi
alla kände oss redan vid lunch helt fullmatade med
både ny och gammal information.
Dag två bestod av lite repetition från föregående dag
och fortsatt föreläsning om hur vi på bästa sätt kan
strukturera upp en presentation, samt att vi fick i
uppgift att i slutet av dagen göra en egen presentation
av Fontänhusets verksamhet. Vid lunch fick vi en
rundvisning av Göteborgs fantastiska hus och alla
kursdeltagarna var mycket imponerade över hur ge32

nomgående rundvisningen var. Efter lunch var det
dags för våra presentationer. Det var med både mycket nervositet och pepp som vi avslutade dagen med
varsin gruppresentation innan vi gemensamt avslutade dagen med att tacka varandra, kramas och hoppas på ett återseende.
Det var två otroligt lärorika dagar där vi fick möjlighet att utmana oss själva, och nu ser Julia, Richard
och Herminia fram emot en fortsättning på retorikkursen som sker i slutet på februari.

Under året var Fontänhuset Operative chef, Mats Jorming samt medlemmen Jeanette Andersson på TC-2
utbildning i Toronto, Kanada. Under två veckor hade
man undervisning 12-14 timmar dagligen i Fontänhusets filosofi och praktik. Genom att varva teoretiska
diskussioner med praktiskt utförande maximerades
nyttan av kursen. Båda två uttryckte att de var nöjda
med kursen och att de hade mycket med sig tillbaka.
Under våren kommer de exempelvis att hålla fem diskussionsforum kring valda teman. En fördel med att
gå utbildningen i Kanada och inte USA är att försäkringssystemen för sjukförsäkring och arbete är mer
lika vårt system.

Högtider är något som vi på Fontänhuset alltid premierar. 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, ibland av någon
inhyrd trubadur. 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.
Vanligtvis arrangerar vi två gånger om året grillkvällar där vi förutom våra medlemmar även bjuder in
personer från kommun och näringsliv och övriga Fontänhus. Vårens grillfest inföll den 29 maj och höstens
den 28 augusti. Bägge tillställningarna var välbesökta
med festliga inslag. Under sommarhalvåret erbjuder
vi medlemmarna tre större utflykter till ett rabatterat
pris. 2018 besökte vi i juni, Den blå planeten. I juli

På väg till
retorikkurs i
Göteborg.

Fågelskådning i Skanör.

På tåget
mot Fontänhögskolan.
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tog vi ett glatt gäng till Kopparhatten för fika och
rundvandring. Till sist men inte minst i augusti, tog
sig ett stort gäng till Ven. Dessa sommarutflykter är
mycket uppskattade då de flesta medlemmar har en
skral kassa och inte sällan upplever svårigheter när
man skall resa någonstans.
Till jul samlades vi på julfest på Sankt Gertrud. För
en subventionerad summa kunde alla ta del av deras
julbord. Vi var 85 medlemmar och handledare som
deltog; efter maten blev det discodans för dem som så
önskade.

Kvällen den 29 september öppnade huset sina portar
för närmare 2000 besökare. Temat för årets gallerinatt

var öppenhet, vilket gestaltades i performance i skyltfönstret och genom att besökare fick skriva upp sina
egna tankar kring ordet.
Kvällen hade förberetts under ett halvår och engagerat mång medlemmar, både som konstnärer och arrangörer under kvällen. Totalt visades 130 konstverk i
form av foto, ljud, performance, musik, poesi och måleri.
Besökarna bjöds förutom underhållning och konst på
god mat för en billig peng. Som vanligt uppskattades
kvällen av Malmöborna. Gallerinatten är ett fantastiskt tillfälle att visa huset från sin bästa sida, fyllt av
aktiviteter och medlemmar. Vi visar att människor
med psykisk ohälsa kan bjuda på kvällens trevligaste,
roligaste och godaste ställe.

Annika drar
igång publiken
under Gallerinatten. Totalt kom
närmare 2000
personer.
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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 tydliggöra
och stärka delaktighet och inflytande för medlemmar.
 Säkerställa en stabil verksamhet som bygger på proportionerligt styrda enheter medlemmar/handledare
 Fortsätta arbeta vidare med fokus på Vägar ut-arbetet, redan på enhetsnivå. Utveckla detta
så att det kan ske så enkelt och okomplicerat som möjligt – både för medlemmar som handledare.
 Satsa på utbildningar för handledare, och medlem/handledare:
1. Ett team för TC 2-utbildning. Tre personer, medlem, handledare och styrelsemedlem,
fjorton dagar.
2. Ett team till Fontänhushögskolan. Två personer, medlem och handledare, under en vecka.
3. IPS-utbildning, Lunds universitet. Fontänhuset ”bjuder” på en studiedag i veckan så
länge kursen på 7,5 poäng, pågår.
 Öppna upp för mer arbete i olika brukarsammanslutningar, för att sprida vetskapen om vår
verksamhet.
 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.
Och delta i internationella och nationella konferenser utifrån öronmärkta pengar.
 Söka bidragsgivare i näringslivet.
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