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Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2017–2020. Nämnden har uppdragit åt
funktionsstödsförvaltningen att återkomma till nämnden med en förnyad bedömning och
förslag på avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod. Fontänhuset bedriver en verksamhet
som både utgör ett komplement och ett alternativ till kommunens insatser för personer med
psykisk ohälsa.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden upprättar en förlängd avsiktsförklaring med Stiftelsen Fontänhuset
Malmö för vänskap och arbete från 1 januari 2021 – 31 december 2023.
2. Funktionsstödsnämnden beviljar medel årligen enligt avsiktsförklaringen under förutsättning
att nämnden har ekonomiska förutsättningar.
3. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsnämndens presidium att underteckna
beslutet och avsiktsförklaringen.
4. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma med
uppföljningsrapport och förslag till förlängd avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod till
nämnden 2023.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-06-04
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Ärendet

Bakgrund
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete (Fontänhuset) bedriver psykosocial,
arbetsorienterad verksamhet för personer som lever med psykisk ohälsa. Sedan 1984 har
Fontänhuset varit en aktiv del i Malmöbornas återhämtning och rehabilitering när det gäller
målgruppen och stöttat sina medlemmar till ett värdigt liv som samhällsmedborgare. Malmö stad
har varit den huvudsakliga bidragsgivaren till verksamheten. Samarbetet har varit öppet,
förtroendefullt och välfungerande. 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.
Fontänhuset och Malmö stad har sedan 2013 baserat samarbetet på skriftliga avsiktsförklaringar
om tre år i taget. Nuvarande avsiktsförklaring, mellan Fontänhuset och funktionsstödsnämnden,
sträcker sig till och med utgången av 2020. Syftet med avsiktsförklaringarna har varit att ge
Fontänhuset goda förutsättningar, inte minst ekonomiska, för att långsiktigt kunna planera,
genomföra och utveckla verksamheten med god kvalitet. Organisationsstödet från
funktionsstödsnämnden uppgick år 2020 till 6 800 tkr. Utbetalningen av medel har skett
kvartalsvis.
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 via
sysselsättningsverksamheten Handkraft samt IPS-specialister i integrerade team med psykiatrin.
Parterna ser ett fortsatt behov av långsiktig samverkan utgående ifrån aktuella behov och
förutsättningar för målgruppen, vilket ställer krav på en förnyad avsiktsförklaring.
Verksamhetsbeskrivning
Fontänhusets arbetssätt bygger på en internationell modell med ursprung i USA,
klubbhusmodellen, som beskrivs i 36 internationella riktlinjer. Verksamheten är utformad som
ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt livslångt medlemskap. Målet är att stödja
människor med psykisk funktionsnedsättning, genom att om möjligt undvika sjukhusvistelser,
bryta isolering och utanförskap samt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål.
Visionen är att gemensamt verka för varje enskild medlems rätt till att vara inkluderad i en
gemenskap som tillhandahåller meningsfull sysselsättning, hopp, respekt och möjligheter till
arbete och studier.
För att medlemsgruppen skall uppleva delaktighet och kunna vara med och påverka den
arbetsinriktade dagen, är information och öppenhet viktiga hörnstenar för verksamheten
Uppföljning
Uppföljningsmöten och dialogträffar har skett kontinuerligt. Utöver att förvaltningen har
sammankallat till fyra uppföljningsmöten per år har dialogen förstärkts ytterligare utifrån
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uppdraget att förlänga avsiktsförklaringen.
Uppföljningen har ägt rum både i Fontänhusets och i förvaltningens lokaler.
Vid uppföljningsmöte har frågor kring omorganisation, ekonomin, personal, administration,
medlemsinflytande samt samverkan med olika myndigheter diskuterats.
Granskning av stiftelsen räkenskaper sker dels genom en auktoriserad revisor som stiftelsens
styrelse utser och dels genom en kommunal revisor som Malmö stadsrevision utser. Den
kommunala revisorn (förtroendevald) biträds av en certifierad kommunal yrkesrevisor
(sakkunnig) från Malmö stads revisionskontor. Granskningen baseras på en riskanalys, i vilken
revisorerna identifierar och värderar de största riskerna i stiftelsen för prioritering av granskning.
Funktionsstödsförvaltningens bedömning och förslag till beslut
Fontänhuset har under många år varit en viktig aktör i Malmö och driver ett strukturerat socialt
arbete som kan ses som ett komplement och alternativ till stadens insatser till utsatta grupper
och individer. I vissa fall ses dessa insatser också som ett alternativ till kommunens
verksamheter. Idéburna organisationer, som Fontänhuset Malmö, är ett alternativ när det gäller
att möta människor som varit i kontakt med psykiatrin. Med en vetenskapligt dokumenterad
metod – den arbetsinriktade dagen – får personen möjlighet att möta verkligheten på sina egna
villkor. Det arbete som Fontänhuset Malmö driver handlar om att individanpassa den
rehabilitering som sker. Detta innebär också att arbeta samskapande med sjukvård, kommun och
myndigheter för att öppna upp de möjligheter som människor i kris behöver i sin väg tillbaka till
ett fungerande liv.
Fontänhuset har år 2020 ut tillsammans med funktionsstödsnämnden en avsiktsförklaring
kopplad till organisationsstöd som en grundläggande garanti för verksamheten. Parterna kan se
tillbaka på ett mångårigt samarbete som blivit allt närmre sedan strukturen med
avsiktsförklaringar började användas. Båda parter har uttryckt intresse av ett utökat samarbete,
inte minst avseende kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vidare vill parterna gemensamt verka för
en större samverkan med andra organisationer och myndigheter i syfte att främja
rehabiliteringsmöjligheterna i riktning mot arbete och studier för personer med psykisk ohälsa.
Parterna ser ett fortsatt behov av långsiktig samverkan utgående ifrån fortlöpande behov hos
personer med psykisk ohälsa, vilket ställer krav på en förnyad avsiktsförklaring.
En avsiktsförklaring är ett dokument med tydlig avsikt. Föreliggande förslag för förnyad
avsiktsförklaring tydliggör att funktionsstödsnämnden, har som avsikt att ge bidrag till
fontänhuset förutsatt att nämnden ges ekonomiska förutsättningar för detta samt att
Fontänhuset följer riktlinjer för bidragsgivning inom funktionsstöds- och äldreområdet.
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete förslås genom avsiktsförklaringen erhålla
organisationsbidrag från 1 januari 2021 till och med 31 december 2023.
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