Avsiktsförklaring gällande långsiktig samverkan mellan
Funktionsstödsnämnden i Malmö stad och Stiftelsen Fontänhuset
Malmö för vänskap och arbete
Parter
Funktionsstödsnämnden i Malmö stad
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete.
Bakgrund
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete (Fontänhuset) bedriver psykosocial,
arbetsorienterad verksamhet för personer som lever med psykisk ohälsa. Sedan 1984 har
Fontänhuset verkat med gott resultat i Malmö och Malmö stad har varit den huvudsakliga
bidragsgivaren till verksamheten. Samarbetet har varit öppet, förtroendefullt och fungerat väl.
Fontänhuset har under de senaste åren vuxit och fått fler medlemmar, vilket ställer allt större krav
på verksamheten att kunna planera långsiktigt, stabilt och med trygghet, både för medlemmar och
anställda. I dagens Malmö finns stora behov inom Fontänhusets medlemsområde och
verksamheten utgör både ett komplement och ett alternativ till Malmö stads insatser.
Malmö stad och Fontänhuset har sedan 2013 haft ett samarbete baserat på skriftliga
avsiktsförklaringar. Nuvarande avsiktsförklaring sträcker sig till och med utgången av 2020. Syftet
med avsiktsförklaringarna har varit att ge Fontänhuset goda förutsättningar för att långsiktigt
kunna planera, genomföra och utveckla verksamheten med god kvalitet.
Fontänhuset och funktionsstödsnämndens verksamheter har stora beröringspunkter när det
gäller stödet som erbjuds inom sysselsättning och arbetsrehabilitering. Fontänhusets idéburna
organisation driver och utvecklar klubbhusmodellen som ger ett sammanhållet psykosocialt och
färdighetshöjande stöd med utgångspunkt från den arbetsinriktade dagen. Syftet är att stärka
medlemmarna samt skapa snabbare och tydligare vägar för deras rehabilitering till integrering på
arbetsmarknad, i praktik eller i skola. Funktionsstödsnämnden erbjuder via socialpsykiatrin
personer med psykisk funktionsnedsättning stöd till sysselsättning och arbete.
Parterna ser ett fortsatt behov av långsiktig samverkan utgående ifrån fortlöpande behov hos
personer med psykisk ohälsa, vilket ställer krav på en förnyad avsiktsförklaring.
Gemensamma mål
Parternas gemensamma mål för avsiktsförklaringen är som följer:
 Fortsatt långsiktigt samarbete för att utöka utbud och handlingskraft i förhållande till
Malmöbor med psykisk ohälsa, med tyngdpunkt på arbetsmarknadsinsatser.
 Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan parterna för att öka mervärdet i utvecklingsarbetet av
stödet till Malmöbor med psykisk ohälsa.
 Fortsatt gemensamt arbete med utgångspunkt i och främjande av möjligheterna till
återhämtning.
 Fortsatt arbete för att motverka stigmatisering, inte minst genom att sprida information och
kunskap kring läget för dem med psykisk ohälsa i samhället i dag.

 Fortsatt stöd för att ge Fontänhuset goda förutsättningar att långsiktigt kunna planera,
genomföra och utveckla verksamheten med god kvalitet. Organisationens självbestämmande
ska inte påverkas av avsiktsförklaringen.
Gemensamma aktiviteter
Parterna är överens om:
 att Malmöbor även fortsättningsvis ska kunna välja att vända sig till såväl det som Fontänhuset
som funktionsstödsnämnden erbjuder inom sysselsättning och arbetsrehabilitering för
personer med psykisk funktionsnedsättning.
 att gemensamt verka för ett utökat erfarenhetsutbyte och en utökad kunskapsöverföring
sinsemellan. Som exempel kan nämnas det samarbete som parterna tillsammans med andra
redan har i Lokalt Forum och Fänrik Rum Fem.
 att egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska tillvaratas vid verksamhetsutveckling.
 att gemensamt verka för en utveckling av samarbetet med Arbetsmarknads- och
socialnämnden, andra organisationer i idéburen sektor, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Åtaganden
Det organisationsstöd som utgår till Fontänhuset baseras på Riktlinjer för stöd till organisationer inom
funktionsstödsområdet i Malmö stad (rev. 2019-12-16). Funktionsstödsnämnden avser genom denna
avsiktsförklaring att verka för att Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ska
erhålla organisationsstöd från år 2021 till och med årets slut 2023.
Detta under förutsättning att:
 Parterna följer riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet.
 Funktionsstödsnämnden ges ekonomiska förutsättningar för att bevilja organisationsstöd i
enlighet med tidigare tilldelad nivå.
 Samverkan sker med utgångspunkt från gemensamma mål och överenskomna aktiviteter.
 Malmö Stadsrevision via revisor fortlöpande granskar årsredovisning och verksamhet.
 Fontänhuset årligen inkommer till funktionsstödsnämnden med två skriftliga
verksamhetsrapporter i februari och september.
Period
Föreliggande avsiktsförklaring gäller 2021-01-01 – 2023-12-31.
Uppföljning
Funktionsstödsnämnden kallar, via funktionen för organisationsstöd, till uppföljningsmöte en
gång per kvartal under hela avtalsperioden. Två av de årliga uppföljningsmötena samordnas med
verksamhetsrapporteringen i februari och september.
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