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 Dagsprogram och Enheter 
Fontänhusets öppettider: 
Måndag - Fredag  08.00 - 16.00 

Kvällsöppet Onsdagar  16.00  -19.00 

Lördagar   en gång i månaden 

Söndagar   10.00 - 14.00  
 

 

 

 

Dagliga rutiner: 
08.30 Frukost   12.00 Lunch 

09.00 Dagboken  13.15 Enhetsmöte 

09.15 Enhetsmöte  14.30 Fika 

10.30 Fm fika / frukt  16.00 Slut för dagen 
 

 

 

 

Arbetsenheter 
Ekonomi och Reception 

Administration / Redaktion, Ateljé och Serviceenheten 

Kök 

Hälsa / Utbildning / Kultur 

 

Enhetsmöten har vi haft varje dag som vanligt klockan 9.15 inför fm ar-

betsuppgifter och klockan 13.15 inför em arbetsuppgifter. 

Den dagliga verksamheten har bjudit på olika aktiviteter och projekt, men 

inga måsten, där medlemmarna själva har valt vilken arbetsenhet som han 

eller hon har velat tillhöra, och man har kunnat byta när man själv vill. 
 

 

Skjutsar 
Vi har under 2015 gett de medlemmar som behöver möjligheten att åka 

med vår morgonskjuts till Fontänhuset. Vi har också vid behov erbjudit 

skjuts från huset, t.ex. vid läkarbesök.    
Vi har också gett våra medlemmar möjligheten att följa med på kökets  

inköpsresor som ofta skett ungefär en gång i veckan (ibland oftare) under 

året. 
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  PERSONALEN 

Kjell Bratt 

Handledare köket  

Carina Johnsson 

Handledare ekonomi 

Harrieth Ekroth 

Verksamhetschef 

Kicki Hagsell 

Handledare  

administration 

Stefan Stål 

Handledare  

Serviceenheten/ 

administration 

Alexandra Westin  

Handledare 

 hälsa/utbildning/

kultur 

Britt-Marie  

Bruno Asp      

Personal  

Söndagar 

Thomas 

Holmgren 
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 ENHETERNA  
Ekonomienheten 
På ekonomin har vi anlitat vår revisor för att upprätta bokslutet och för 

att stödja oss i vårt arbete på ekonomin.  

Reception 
I receptionen började vi ankomstregistrera oss på en surfplatta i ett pro-

gram utvecklat av en medlem i Helsingborg. Programmet är inte bara en 

bra hjälp för att föra statistik, utan också ett bra stöd i vårt reachout-

program. 

Vi har också haft en internutbildning av hur man sköter receptionen och 

hur telefonväxeln fungerar.   

Receptionen påbörjade inventering av samtliga förvaringsskåp, för att få 

en bra organisation.   

Under hösten 2015 tog vi gemensamt beslut att det är obligatoriskt att 

använda inneskor alternativ skoskydd när man vistas i våra lokaler, varpå 

skoskydd av bra kvalité har köptes in.  

Arbetsuppgifter under 2015 

Ekonomi    Reception 

Ekonomiska Redovisningar  Närvarostatistik 

Bokföring, verifikationer  Adressregister 

Bokslut, budget   Stora dagboken 

Betalning via IT   Telefonväxel 

Fakturering    Daglig Information 

Leverantörsfakturor   Daglig närvarostatistik 

Stödmedlemsregister   Närvaroreg. (surfplattan)  

Statistikprogram 

Avstämning bank och kassor   

Personalplanering 

Varje tisdag har de anställda haft personalplanering, där personalen haft 

möjlighet att prata ihop sig och planera sina åtaganden och verksamheter.  
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Administrationsenheten 
I administrations-enheten har vi bland annat: 

Arbetat med regelbundna uppföljningssamtal där vi hittar personens  
förmågor och möjligheter. 

Utökat vårt samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkrings-     
 kassan, då vi får fler som kommer till oss via dessa myndigheter. 

Utvecklat vår enhet och andra delar av husets verksamhet ifråga om  
ansvarstaganden och strukturer. T.ex. har vi förbättrat rutinerna för 

 våra husmöten.  
Arbetat med och stöttat självstudier på distans och vuxenstudier från 

 Campus Nyköping, Nyköpings Folkhögskola och Medlearn samt  
studiecirklar från ABF. 

Veckoschema och återkommande arbetsuppgifter 

En nyhet på administrationsenheten är att vi under året tagit fram ett  

veckoschema, med återkommande arbetsuppgifter, som varit en grund 

för vad som skall göras de olika dagarna i veckan. Tex: så har vi  

uppdaterat hemsidan och informationen som visas på TV:n  i entrén 

(PowerPoint-presentation)  på måndagar, haft kontakt med andra  

klubbhus på tisdagar osv.   

Vi har också under 2015 jobbat med:  

 Översättningar, renskrivningar, sammanfattningar.  

 Husmötesplanering, planering och utbildning gällande receptionen. 

 Redaktionsmöten och arbete med tidningen 

 Marknadsföring av vår verksamhet, uppdatering av Facebook etc.  

 Informationstavla med lediga jobb från Platsbanken 

 Samarbeten med myndigheter tex Arbetsförmedlingen och  

 Försäkringskassan. 

 

Nystartsamtal med alla medlemmar 
Under hösten började vi med det vi kallar för nystartssamtal där två av 

våra handledare har pratat med två medlemmar i taget. Nystartssamtalen 

har utgått från tre riktlinjer under rubriken ”Den arbetsinriktade dagen” 

dvs riktlinje 15, 18, och 19. Syftet med samtalen har varit att dels ge en 

påminnelse/uppdatering om vad kärnan i vår verksamhet är, och också 

att stärka känslan i att Fontänhuset Nyköping är något vi driver tillsam-

mans – sida vid sida.   
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Fontänforum 
Fontänforum är det möte där vi diskuterar vår verksamhet, riktlinjer och 

hur vi kan utvecklas, både som verksamhet och som individer.  

Under 2015 har Fontänforum till största delen handlat om att gå igenom 

och svara på frågorna i det självstudieprotokoll som följde i och med  

ackrediteringsprocessen. Frågorna syftar till att ge både oss själva och de 

som har bedömt vår verksamhet en bra inblick i hur vi följer Clubhouse  

Internationals riktlinjer för Fontänhusverksamhet. Mer läsning finns under 

rubriken Ackrediteringen (se sid 22).  

Servicegruppen  
Vi startade upp en servicegrupp under hösten, som ligger under administ-

rationsenheten. Servicegruppen började med att göra i ordning rummet på 

översta våningen som verktygsrum/servicerum.  

Vi gjorde iordning nya musikrummet hjälp av köksenheten.  

Våra arbetsuppgifter är allt ifrån reparationer till inköp, sopkörning, flytt, 

skottning, datorer, och allmän fix på huset. 

Ateljén  

Ateljén  är också en undergrupp till administration. 

I ateljén har vi sytt förkläden och handdukar till köket av återvunnet tyg. 

Väskor, dukar, gardiner och vi har även klätt om stolar, mm.  

Tidningsredaktionen 
Fontänflödet är Fontänhuset Nyköpings egen tidning som ges ut fyra 

gånger per år, så även 2015. Varje nummer har tryckts i 340 exemplar och 

skickats ut till stödmedlemmar, företagsstödmedlemmar och sponsorer.  

Vi har också skickat ut tidningen till de andra svenska Fontänhusen och 

till en del klubbhus i övriga Norden.  

Tidningsredaktionen har under året bestått av 4-6 medlemmar som  

planerat innehållet, skrivit artiklar, gjort intervjuer och monterat bild och 

text samt korrekturläst. Under året har tidningen tagit in ett flertal  

gästskribenter.  
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Introduktion och medlemskap 
Vid utgången av året hade Fontänhuset Nyköping 228 inskrivna medlem-

mar. Av dessa 228 medlemmar var 90 stycken på olika sätt aktuella och 

aktiva i verksamheten under 2015. Den dagliga närvaron var mellan 20 – 

30 stycken. Somliga medlemmar använder sig av vår verksamhet som en 

slags bas medan man är ute på arbete, praktik eller studier. Under året tog 

vi emot 19 personer på introduktionsbesök. Vi välkomnade 17 stycken 

nya medlemmar under året. 

Husmöten: 

Husmöten är en viktig demokratisk del i Fontänhuset Nyköping.  
Vi har hållit husmöte sista onsdagen i varje månad. Många medlemmar 
har medverkat och engagerat sig i, diskuterat och fattat gemensamma be-
slut som rör vår verksamhet.   
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Gitarrkurs  

Under våren 2015 hade vi en gitarrkurs. Kursen hölls av en medlem.  

Vi träffades 10 gånger från januari till april. Målsättningen var att lära sig 

några ackord och grunderna i gitarrspel för att kunna komma igång och 

spela på egen hand. Vi spelade allt från Tom Doyles till Bob Dylan och 

Cornelis Vreeswijk.  

Datakurs ABF 

Under hösten har våra medlemmar haft möjlighet att delta i datakurser 
som hållits i ABF:s regi. Vid de första kursträffarna gick man igenom 
grundläggande datorhantering och kursledaren gjorde sig en överblick av 
deltagarnas nivå i fråga om program- och datakunskaper och vilka kun-
skaper man ville komplettera. Därefter delades gruppen upp i en grund-
läggande- och en fortsättningskurs.  
 
I fortsättningskursen jobbade deltagarna med programmen Excel och 
PowerPoint. I Excel jobbade man med övningar och i PowerPoint gjorde 
alla varsitt bildspel utefter de kunskaper var och en fått till sig under kur-
sen.  
 
Vi som deltog har varit väldigt nöjda, både med innehåll och den mycket 
pedagogiska kursledaren Andreas på ABF. Många har uttryckt sin önskan 
om att få delta i ytterligare kurser. Det ska nämnas också att vid varje 
kurstillfälle fick vi en trevlig fikastund, vilket var mycket uppskattat.  

Kurser & studiecirklar 
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 Hälsa / Kultur 
Hälsoprojektet: 
Under året har Hälsoenheten/projektet pågått som tidigare år.  

Projektet startade i maj 2010 tack vare det statsbidrag som Fontänhuset 

Nyköping beviljades av Socialstyrelsen, och även fortsättningen av pro-

jektet finansieras av fortsatt beviljade bidrag där ifrån. Enhetens/

projektets uppgift är att utveckla Fontänhuset Nyköpings verksamhet ur 

ett hälsofrämjande perspektiv, och att skapa stödjande miljöer för hälso-

samma val. Detta blir enhetens/projektets sista år, men det hälsosamma 

tänket är väl implementerat i grundverksamheten och kommer att leva 

kvar på Fontänhuset. Läs mer om de enskilda aktiviteterna i den övriga 

verksamhetsberättelsen. 

Tobakspreventionsarbetet  

Vi har under året haft kontakt med landstinget om deras kommande pre-

ventionsarbete inom psykiatrin, och vi bjöd in Agneta Alderstig som dels 

är förbundsordförande i Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte Röker), och 

styrelseledamot i Göteborgs Fontänhus styrelse efter att hon genomfört 

ett tobakspreventionsarbete på Göteborgs Fontänhus.  

Hon föreläste och svarade på frågor, och gav bra tips för en eventuell 

fortsättning på vårt arbete. Flera medlemmar på Fontänhuset Nyköping 

har under året valt att sluta röka/snusa, och det hoppas vi håller i sig !  

Hälsovecka  
Planerades till v. 21 med olika inslag och prova-på-aktiviteter: Qigong, 
hälsosamma energidrinkar och energibarer, föreläsning av Johan Norén. 
Om fysisk aktivitet för att motverka psykisk ohälsa, viktgruppsmöte,  
utställning med tipspromenad med mera. Hela veckan avslutades med 
redovisning av tipspromenaden, prisutdelning, och trivselforum med  
fokus välbefinnande! 
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 Köksenheten 
 

I köksenheten gör vi vår egen betydelsefulla fru-

kost- och lunchservering, serverar förmiddagsfika 

och eftermiddagsfika med en gratis frukt. Till 

eftermiddagskaffet finns det möjlighet att köpa 

hembakat fikabröd.  

Vi använder ett nyttigare tänk i vår matlagning 

och vi vill med detta inspirera alla till att äta en 

hälsosammare husmanskost för ökat välmående. 

Bla har vi under året serverat vegetariska rätter på tisdagar. Köksenheten 

har också stått för inköp och förberedelserna av fritidsförtäringen.  

Våra inköp har vi gjort på Willys, ICA och City Gross.  

Under hösten gjorde vi ett uppskattat besök på matmässan i Älvsjö.  

 

Frukt och Sallad 
Salladsbuffén och fikafrukten är något vi alla gläds av 

varje dag, och den har därför varit självklar också un-

der 2015. Vi fortsatt att fylla buffén som bestått av 

både råkost olika röror, bönor och linser, färska, 

frysta, konserverade och inlagda grönsaker, frukt och 

nötter med mera.  
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Trädgård 
Under vintern och våren fortsatte blomcirkeln.  

Vi sådde blommor och grönsaker som vi sedan planterade ut i vår träd-

gård och i växthuset.  
 

Det införskaffades pallkragar som fylldes med jord och det har odlats 

både sallad och potatis i dessa ”lådor”.  

I övrigt har det varit mycket traditionella trädgårdssysslor så som  

gräsklippning, vattning och rensning av ogräs. Trädgårdsmöblerna fick en 

uppfräschning med nya färg och i höstas städade vi ur växthuset för  

säsongen.  Vi satte också under hösten en massa olika tulpanlökar som vi 

hoppas kunna njuta av i vår. 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket gör enheterna tillsammans  

Bak cirkel 
Bakcirkeln har ägt rum varje torsdag eftermiddag och det har under året 

bakats både fikabröd och matbröd vilket uppskattas av alla. Förutom att 

det varit en trevlig aktivitet att göra tillsammans så har vi också kunnat 

erbjuda bröd och godsaker till fikat som varit av bra kvalité.   

Loppis: / Kräftskiva  
Årets loppis hade vi den 16:e maj. Vädrets makter var inte med oss så att 

i stället för att var ute i vår fina trädgård så fick vi snällt packa ihop alla 

prylar och flytta inomhus. Inkomsterna gick till årets Kräftskiva som vi 

hade i god gemenskap här på huset en onsdags kväll den 17 september 
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Kokboken 
Efter ett gemensamt beslut tagits så har vi arbetat löpande med målet att 

tillverka en egen kokbok här på Fontänhuset Nyköping.  

Medlemmar och handledare från våra olika enheter har träffats varje 

vecka på ett ”kokboksmöte” och planerat, provlagat mat, efterrätter och 

dukat upp med porslin och finare upplägg, för att sedan fotografera.  

Rod Bengtsson från styrelsen som har kontakter från bokförlag i Finland, 

har hjälpt oss med att börja framställa kokboken, vilket vi är väldigt  

tacksamma för.  

Kokboken kommer innehålla medlemmars egna recept och till varje re-

cept döper vi rätten med ett namn på en diagnos och medföljande förkla-

ring, och också medlemmars egna upplevelser. Tex: Kyckling--tortillas med 

tvångssyndrom - vad är tvångssyndrom: upprepade ritualer eller tankar – en 

medlem berättar. 

Trivselforum 
Trivselforum har vi på fredagar kl. 14 och vi håller 

på ungefär en halvtimme. Vi har under 2015 ut-

vecklat vårat trivselforum med roliga nyheter och 

teman, utifrån kort med text och bilder. T.ex. 

”karaktärskort” där man får dra tre slumpmässigt 

valda kort som beskriver karaktärsdrag.  Man får 

sen själv motivera om det stämmer eller in på en 

själv eller inte. Vi introducerade också charader 

utifrån ”ordspråkskort”.  
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 12 

st. Vi är några som har gått en grundkurs i data. Läraren var mycket tålmo-
Utflykter   
Vi har gjort utflykter under året till skog, hav och olika caféer runt om i 

Sörmland. Vi har också provat på golf och istället för vårt friskvårdspro-

gram har vi åkt på utflykter onsdags- och torsdagseftermiddag under juli 

och halva augusti.  

Kulturresa till Stockholm och Fotografiska  
Vår kulturresa den 3 december gick till Stockholm och Fotografiska  

Museet. Där visades b.la utställningen Up Close av Martin Schoeller som 

är en av världens mest ansedda porträttfotografer. Utställningen blev 

mycket givande och intressant då vi valde att gå en guidad visning.  

Arbetsgruppen för denna kulturresa lyckades verkligen med kulturinsla-

get och dessutom fick vi Fontänhusets medlemmar, personal och styrel-

seledamöter avnjuta den smakrika och annorlunda tre rätters jullunch-

menyn som gav en skön, lång samvaro och dessutom bjöd på en vacker 

utsikt. Det här blev en belöning till oss alla för all energi som vi lagt ner 

på vår ackreditering. 
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Ridning  
Onsdagen den 8 juli åkte vi till Björnlunda Swing i en fullsatt buss för en 

heldag med ridning och pyssel med hästar. Det var en snirkelkrokig väg 

dit men tack o lov för GPS:n så vi hittade fram. Det regnade i stort sett 

hela dagen, men det vart uppehåll när vi fick fika. Det passade bra med 

1½-2 timmar på hästryggen i skog och mark, så detta var uppskattat nå-

got som medlemmarna vill göra om. 

Vårruset  
Tisdagen den 26 maj åkte vi upp till Stockholm på vårens största mot-

ionsfest. Vi samlande in anmälningar från tjejerna från huset och beställ-

de egna sportiga lagtröjor från Piratreklam där vår fontänhuslogga skulle 

synas tydligt. En buss bokades för deltagare och publik, men det var bara 

vi tjejer som åkte upp. Tjejerna som deltog från Fontänhuset var 7 st 

medlemmar och 3 st handledare. Alla var laddade till tusen … men vi 

bestämde oss att gå i den långsamma gruppen. Vi hoppade och studsade 

till uppvärmningen som om vi skulle vinna J . Hela gängen försökte få 

konferenciären Blossom att se oss i våra fina tröjor med Fontänhuslog-

gan på.       
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Tjejfrukost 
Vid fyra tillfällen under 2015 har ett gäng tjejer från Fontänhuset Nykö-

ping träffats för att äta frukost tillsammans. Både handledare och med-

lemmar har mötts på olika caféer, eller som vid ett tillfälle då vi köpte 

med bagetter som vi avnjöt nere i hamnen.  
 

Studiebesök på annat Fontänhus: 
Lunds Fontänhus, 5-6 maj - med fokus på studier. Vi fick information om 

deras projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden med syfte att dels 

hjälpa medlemmar ut i studier, och dels fånga upp studenter som har 

svårt att slutföra sina studier pga. psykisk ohälsa.  

Vi var en grupp på 6 personer – 4 medlemmar och 2 handledare som 

gjorde besöket.  
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Friskvårdsprogram 
Under 2015 har vi fortsatt med vårt omtyckta och väl utnyttjade friskvårds-
program. Aktiviteterna har varit kostnadsfria för deltagarna och majoriteten 
av medlemmarna och personalen har under året deltagit i en eller flera aktivi-
teter: 
Pausgymnastik - dagligen 
Varje dag har vi haft tio minuters pausgymnastik med övningar som ökar 
kroppskännedom, bättre hållning och styrka.  
 
Bowling – måndagar 
Varje måndag har det varit ett gäng som åkt till Rosvalla för att bowla.  
Säsongen avslutades med en bowlingturnering och prisutdelning – både för 
de som deltog i turneringen men också för de som varit med under året.  
 
Styrke/motionsträning/simning – måndagar & torsdagar 
Ett antal medlemmar har regelbundet följt med till Sunlights gym och  
deltagit i styrketräning, simmat och motionerat. Vi har tränat både enskilt 
och i grupp, men också två och två.  
 
Vattengymnastik – måndagar 
En grupp på 6-8 har deltagit i vattengymnastik på Aktiv Aqua, Ekensberg. 
Gymnastiken har varit ledd av en anställd instruktör och passen har varit  
på medelnivå. Säsongen avslutades med att gruppen träffades för en  
gemensam fika.   
 
Promenadvecka 
Under hösten genomförde vi en promenadvecka, med morgonpromenader 

varje dag. Inför veckan pratade två medlemmar om sina egna erfarenheter  

av viktnedgång med hjälp av promenader och ändrad kosthållning.  

Veckan avlutades med att vi på lördagen, i och med lördagsöppet, åkte till 

Gnesta där vi promenerade på ” Sinnenas stig” och hade med oss matsäck.  

------------ 

Utöver detta har vi även provat på yoga, qigong och ridning.  

Vi har också köpt in två sittcyklar för motion till huset som är tillgängligt för 

alla medlemmar att använda.  
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En viktig och betydelsefull uppgift har varit att under året erbjudit med-

lemmar ett rikt socialt utbyte med kvällsöppet på onsdagar i fyra timmar, 

lördagsöppet i sex timmar en gång i månaden samt varje söndag i fyra 

timmar. Vi har dessutom firat påsk-midsommar-jul-nyårsafton på de da-

gar de infallit. 

 

Glögg och pepparkakor vid jul som trevlighet. Upp till 14 personer bru-

kar dyka upp och kontinuiteten i söndagsverksamheten framhålls som 

viktig, inte minst den sociala samvaron, som detta medför. 

Förutom intressanta och livliga diskussioner om samhällsfrågor, synen på 

psykisk ohälsa och andra etiska frågeställningar har färger, penslar och  

papper tagits fram och de som vill, har målat. Detta resulterade i en liten 

skärmutställning. Biljardbordet har varit till glädje för många. 

Onsdagskvällar 
På dessa kvällar har vi gjort lite olika aktiviteter som batik, filmkväll,  

biobesök, yoga, påsk pyssel, lussebulle bak. Vi har även gjort lite utflykter 

som Nynäsbrygga, Stendörren, Näverkvarns Hamnfest. Sen har vi haft 

kräftskiva i augusti och trädgårdsfest i september.    

Fritidsprogram 
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Lördagsöppet 
Under lördagsöppet får medlemmar komma med förslag på vad de vill 

göra och här är lite vad som gjordes under året.  

Kulturvandring i vår fina stad med fika. Utflyktsresa till Hulo med lunch. 

Utflyktsresa med Kicki och Stefan. Den årliga trädgårdsloppisen. Och sen 

shoppingresa till IKEA.   

Söndagar 
2015 har det varit söndagsöppet mellan kl.10.00 - 14.00. Under större de-

len av året och likaså flertalet av årets alla helgdagar. Lättare förtäring som 

våfflor har gräddats, varma smörgåsar m.m. har tillagats och åtnjutits i 

trevlig gemenskap.  

Påsk, Midsommar, Jul och Nyår 

Påsk firades på Fontänhuset med påskbord. Midsommarfirande även på 

Fontänhuset. Julafton öppet på Fontänhuset med gemenskap runt  jul-

klappsutdelning  och julbord. Nyårsafton upptogs av att tillaga tillsam-

mans en tre rätters middag.   
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Världshälsodagen för psykisk hälsa 2015 (Psykiatrins Dag) 
Dagen hölls den 8 oktober på Sunlight 

hotell konferens och Spa.  

Vi var ett glatt gäng i arbetsgruppen som 

arbetade på med planeringen.  

Monica Johansson, ordförande i den  

politiska nämnden för samverkan mellan 

socialtjänst och vård i Sörmland, var vår 

inledningstalare, en bra politiker som visade sitt intresse och öppnade vår 

Världshälsodag.  

Sen hade vi bjudit in Tobias Stenstöm med sin fru att föreläsa om hur det 

är att leva med psykisk ohälsa och leva som anhörig. Sen var det förstås 

fika som var lite försenad. Efter det kom vår verksamhetschef Harrieth 

Ekroth upp på scen och berättade om Fontänhus organisationen.  

Sen kom eftertraktade Johan Noren upp på scen och föreläste om  

utbrändhet och depression.  

Sist men inte minst hade vi vuxen-psykiatrikern och ST läkaren i barn och 

ungdomspsykiatrin Amelie Van Den Brink som berättade om Psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar.    
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Fontänhögskolan i Stockholm  
2015 års upplaga av Fontänhögskolan hölls under vecka 41 på temat 

”bemötande, makt, brukarinflytande och fontänhusmodell”.  

Under denna vecka deltog medlemmar och anställda från olika Fontänhus, 

tillsammans med studenter från Socionomlinjen på Ersta Sköndal i före-

läsningar och grupparbeten på Fountain House Stockholm på Götgatan 

38. En del programpunkter ägde rum på högskolan i Sköndal och besök 

gjordes också på Sköndals Fontänhus. Alla fick också möjlighet att delta i 

Fountain House Stockholms verksamhet under en förmiddag.  

Veckan avslutades med att de olika grupparbetena redovisades för kurs-

kamrater till de studenter som deltog i Fontänhögskolan. 

Fontänhögskolan är ett samarbete mellan Fountain House Stockholm och 

Ersta Sköndal Högskola och där både medlemmar och personal deltar  

tillsammans med socionomstudenter som är på sin sjunde utbildningster-

min. Fontänhögskolan ingår som en del i kursen Socialt arbete (40p).  

Fontänhuset Nyköping hade en medlem som deltog i utbildningen. (Se 

artikel i Fontänflödet nr 4 2015 för mer information om föreläsarna mm).  

Projekt Fontänhögskolan har varit ett treårigt samverkansprojekt mellan 

Sveriges Fontänhus och svensk socionomutbildning med start i december 

2010 och har drivits av vår riksorganisation Sveriges Fontänhus.  

Projektet som initialt finansierades av Allmänna Arvsfonden har som syfte 

att kunskap och erfarenheter ska förmedlas mellan svenska Fontänhus och 

universitet samt högskolor med socionomutbildning eller liknande. 
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Ackrediteringen 
Under 2015 antog Fontänhuset Nyköping uppgiften att bli ackrediterade. 

Ackrediteringen är en kvalitetssäkring av verksamheten och något som  

alla klubbhus måste gå igenom för att få kalla sig Fontänhus.  

Processen började med att gemensamt beslut fattades i början av 2015  

av personal, medlemmar och styrelsen att man skulle genomgå en ackredite-

ring, varpå man började arbetet med att översätta det internationella  

självstudieprotokollet, som sen låg till grund för hela processen, till svenska. 

Självstudieprotokollet är utformat med frågor utifrån Fontänhusmodellens 

36 riktlinjer som rör alla delar av verksamheten.  

När översättningen väl var klar, startades Fontänskolan upp där vi samlades 

varje onsdag för att gå igenom riktlinjerna med tillhörande frågor.  

Vi diskuterade också vilka rekommendationer och förbättringar vi ville  

föreslå till oss själva som klubbhus.  

Svaren skrevs ner och infördes i den svenska versionen av självstudieproto-

kollet, som översattes till engelska, för att sen skickas till ackrediterarna och 

till Clubhouse International.  

När självstudieprotokollet väl var inlämnat bokades tid för ackrediterarnas 

besök som ägde rum under vecka 47.  

Denna vecka deltog ackrediterarna Birthe Sloth 

Thomsen, Danmark, och Leena Niemi, Finland,  

i vår verksamhet under fyra dagar i syfte att få  

en bra insyn i och överblick över hur just  

Fontänhuset Nyköping jobbar utifrån och följer 

riktlinjerna.  

Den preliminära, muntliga rapport som vi ta del av 

under torsdagen var mycket positiv, men det finns 

förbättringsarbete att ta sig an under 2016.  

 
De punkter som togs upp var främst:  

1.Att vi ska ta fram instrument för att utvärdera husets effektivitet 

 (riktlinje 29)  

2.Att se över policyn gällande pågående missbruk 

3.Att vi behöver sätta upp en större skylt på huset så vi syns.  

4.Att vi behöver börja göra dokumentation gällande vilka som är i  

jobb osv, synlig. 

Vi blev också uppmanade att se över möjligheterna till att återuppta det vi 

kallar för övergångsarbeten.  
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Förtroendevalda under verksamhetsåret  

Stiftelsen Fontänhuset Nyköping  

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2015 
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Styrelsens Valberedning: 

Fontänhuset Nyköpings valberedningen har haft 7 träffar efter förra års-

mötet och har varit aktiva med att hålla sig underrättad med styrelsens 

och Fontänhusets verksamhet. Valberedningen har hållit kontakt med 

varandra utöver träffarna. 

Eftersom vi har kontakt med Fontänhuset under hela året så behöver vi 

inte se några protokoll, som är vanligt med valberedningar. 

Vi har ringt till medlemmar i styrelsen och fått synpunkter som vi har ta-

git till oss i vårt fortsatta arbete. 

Vi har deltagit på ett styrelsemöte. Vi har blivit inbjuden till olika aktivite-

ter, som psykiatridagen, utflykt till Stockholm och Loppis dagen. 

Valberedningen önskar Fontänhuset lycka till under det nya året. 

Nätverket: 
Efter styrelsemötet april 2014 bestämdes det att nätverksgruppen, som 

representerats av en medlem och en handledare, skall ersättas av en  

referensgrupp direkt underställd styrelsen i Sveriges Fontänhus Riksför-

bund. Tanken är att frågor och förslag skall beredas av referensgruppen 

på varje hus och föras vidare tillbaks till styrelsen för beslut. I stället för 

att som tidigare ha två möten per år samlas nu styrelsen och referens-

grupperna en gång per år vid årsmötet. 

Årsmötet 2015 hölls i Stockholm 15-16 april. 

Frågor som diskuterades var bland annat: Gemensam profil för alla 

klubbhus (logga, hemsida med mera), Hur får vi till fler klubbhus,  

gemensam finansiering via exempelvis socialstyrelsen 

 

Vår referensgrupp i Nyköping: 

Kjell Bratt, Handledare och kontaktperson 

Carola Gustafsson Lönnroth, Medlemsrepresentant 

Harrieth Ekroth, Klubbhuschef 

Lena Parmenstam, Styrelserepresentant. 
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Personal-och budgetutskott: 
 

Under verksamhetsåret har utskottet haft fyra mötestillfällen.  

Styrelsen har företrätts av Mikael Malm, Inez Karlsson, Lena  

Parmenstam och Anne-Sophie Laurin och från Fontänhuset Harrieth  

Ekroth och Carina Johnsson. 

 

Under verksamhetsåret och vid ekonomiärenden har ekonomienhetens 

handledare Carina Johnsson tillfälligt tillkallats. Utskottets arbete har ut-

gått från det uppställda målen i verksamhets-planen. Det har inneburit 

bl.a. att förvalta förtroendet i de skrivna avtalen med Nyköpings kom-

mun, Oxelösunds kommun och Sörmlands landsting samt förvaltningen 

av de beviljade statsbidragen att de planerade insatserna genomförs i en-

lighet med bidragsansökan. 

 

 

ÅRSMÖTE 

Den 25 mars 
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Sveriges Fontänhus Riksförbund 
Fontänhuset Nyköping är liksom övriga Fontänhusen i Sverige organiserade i 

ett nätverk som en ideell förening - Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR). 

Föreningen bildades 2005 och har sitt säte i Stockholm. 

Ändamålet med Sveriges Fontänhus Riksförbund är att: 

Sprida kunskap om fontänhusmodellen 

Främja start och utveckling av nya fontänhus 

Bevaka riksfrågor som berör organisationen 

Vara vägledande och skydda modellens varumärke 

Vara en aktiv länk till det internationella centrat för klubbhusutveckling  

CI (Clubhouse International, tidigare ICCD) 

Idag finns 12 fontänhus i Sverige; Nyköping, Stockholm, Sköndal, Örebro, 

Göteborg, Falkenberg; Älmhult, Båstad, Helsingborg; Motala, Lund och 

Malmö. 

Alla fontänhus är fristående och drivs antingen som stiftelser eller föreningar. 

Bidragen till verksamheterna kommer till största del från kommun, landsting 

och socialstyrelsen. 

Den verksamhet som vill bli medlem i SFR (som får lov att kalla sig för fon-

tänhus) ska arbeta enligt de internationella riktlinjerna som utformade av 

Clubhouse International. Nya medlemmar (fontänhus) ska söka medlemskap i 

Sveriges Fontänhus Riksförbund samt Clubhouse International och verka för 

att inom en treårsperiod ansöka om ackreditering hos Clubhouse Internation-

al. Alla fontänhus skall sedan inom ett år efter att en ackreditering gått ut an-

söka om ny sådan för att få fortsätta att kalla sig ett fontänhus. 

Organisation: 

Organisationen består av de fontänhus som valt att ingå i Riksförbundet. 

Under 2014 antog riksförbundet nya stadgar vilket innebar en ändrad organi-

sation och ett ändrat namn. 

SFR leds av en styrelse på mellan 7 och 11 personer som väljs på 1 eller 2 år; 

minst en tredjedel skall vara aktiva medlemmar inom ett fontänhus. 

Varje enskilt fontänhus bildar en arbetsgrupp för SFRs frågor. Gruppen skall 

bestå av klubbhuschefen och representanter från medlemsgruppen, styrelsen 

och anställda handledare.  Gruppen utser en kontaktperson som ansvarar för 

kommunikationen mellan styrelsen för SFR och fontänhuset. 

En stark önskan och strävan finns att skapa ett kansli för SFR. Ett kansli skall 

sköta kommunikationen mellan fontänhusen och det administrativa arbetet. 

Tyvärr saknades också i år pengar för ett sådant kansli. 
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SFR:s styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sam-

mansättning: 

Ordinarie: 

Ordförande: Inger Blennow vald till 2016 

Vice ordförande/sekreterare: Jeanette Andersson, Fontän-

huset i Malmö vald till 2016. 

Gunilla Byström, Fountain House Stockholm vald till vald till 2017. 

Rod Bengtsson, Fontänhuset i Nyköping, vald till 2016 

Ulf Strömblad, Fontänhuset Båstad, vald till  2016 men avgick under våren  

på grund av tidsbrist och ersattes av Magnus Wallman, Fontänhuset Motala, 

vald till 2016. 

Ersättare: 

Stina Hansson, Fontänhuset Falkenberg, vald till 2016. 

Klas Björndahl, Fontänhuset Örebro, vald till 2017. 

Jonas Wahkins, Fontänhuset Göteborg, vald till 2016, avgick under hösten 

2015. 

Kassör: Lisbeth Osberg, Fontänhuset Malmö; har ej närvarat vid styrelse-

mötena. 

Revisor 

Peter Söderström  (Ernst & Young ) Anneli Håkansson 

Valberedning 

Ordförande: Harrieth Ekroth, Fontänhuset Nyköping 

Theres Karolusson, Fontänhuset Nyköping 

Anders Rudström, Fountain House Stockholm 

Möten 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 möten +  

konstituerande styrelsemöte 

 

Inger Blennow 
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Väsentliga händelser i SFR under 2015 

 Den omorganisation som trädde i kraft 2015 innebar bl. a att referens-

grupper skulle bildas i varje fontänhus. Dit skulle styrelsen kunna skicka 

frågor för bearbetning och påverkan. Dessa grupper har under året kom-

mit till stånd och processen är i gång men ännu inte fullt utvecklad. Såväl 

styrelse som referensgrupper behöver tid för att utveckla detta arbetssätt. 

Under våren var styrelsens arbete koncentrerat på att skapa en ny hem-

sida. Denna gjordes klar under våren av en entreprenör och sjösattes den 

5 juni. Den blev betydligt mer modern och informativ och lättillgänglig! 

 

För att Sveriges Fontänhus skulle bli mer synliga och kända planerade 

Fontänhusen i Sköndal och Lund under våren en seglats med skuta till 

Visby under Almedalsveckan. Till skutan inbjöds politiker från riksdagens 

socialutskott till en paneldiskussion. Styrelsen var representerad av dess 

ordförande och tre medlemmar. Det visade sig svårt att få uppmärksam-

het på denna enorma mötesplats och diskussion pågår om vi skall vara 

representerade även 2016. Något som däremot uppmärksammas är det 

ångestlopp som varje år arrangeras av Fountain House i Stockholm. Pla-

ner finns för att alla fontänhus skall arrangera någon form av ångesthän-

delse på samma dag, den 23 mars. Ett arbete med att söka efter ambassa-

dörer för fontänhusmodellen har också påbörjats. 

 

En nyöversättning av de 36 riktlinjerna pågår och kommer att vara klar 

våren 2016. Visitkort med texten: Sveriges Fontänhus Riksförbund, Med-

lem i Clubhouse International, + vår webbadress, ej personliga alltså, har 

tryckts under hösten. 

Världskonferensen i Denver, Colorado, hölls i slutet av oktober. Fem av 

de svenska fontänhusen var där, och från styrelsen deltog fem personer 

inklusive ordföranden. Det var en tekniskt sett mkt bra konferens men en 

utomordentlig app där man kunde hitta all information om föredrag etc.   
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Vi fick mycket ny information, många nya (eller nygamla) idéer och det 

var speciellt fokus på dels arbete, dels forskning och utvärdering.  

Nordiska rådet anordnade ett första Psykiatritoppmöte i Köpenhamn i 

november. Det tog framför allt upp problemet Stigma och psykisk ohälsa 

men också olika modeller för att få personer med psykisk ohälsa i arbete. 

SFRs ordförande deltog tillsammans med medlemmar och handledare 

från Fontänhuset Malmö.  

Styrelsen har fortsatt arbetet med att få in tillförlitlig statistik från alla fon-

tänhus vad gäller antal besök per dag och per månad; dessutom bör vi ha 

siffror på hur många som under ett år påbörjar arbete eller studier. Ett 

statistikformulär är i princip klart efter testning i referensgrupperna och 

kommer att användas för att få in siffrorna från 2015. De flesta fontänhu-

sen använder för registrering en ”padda” med program utarbetat av Fon-

tänhuset Helsingborg, en metod som verkar betydligt säkrare än olika ti-

digare sätt. 

 

Under 2015 har de 9 fontänhus som inte varit ackrediterade ansökt om 

ackreditering och i november och december hade Nyköping och Motala 

besök av ackrediterare. Övriga fontänhus får besök under 2016. 

Ingen Sverigekonferens har genomförts under året 

Vi har bearbetat kontakterna från Almedalen för att diskutera kring start 

av nya fontänhus. Detta arbete har resulterat i att styrelsen i januari har en 

inbjudan att träffa socialminister Annika Strandhälls statssekreterare och 

att Fountain House i Stockholm får besök av miljöpolitiker från riksda-

gens civil- och socialutskott. Vi är också inbjudna att i januari delta vid en 

hearing på Socialstyrelsen ang psykosocial återhämtning efter psykosge-

nombrott 

Orter som vi haft kontakt med för diskussion kring möjligheten att starta 

ett fontänhus är bl.a Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona, Eskilstuna, 

Gävle, Södertälje och Falun. 

Sveriges Fontänhus har två representanter i NSPHs Riksorganisation. 

Fountain House Stockholm driver tillsammans med Ersta - Sköndal hög-

skola en veckolång utbildning för i första hand de svenska fontänhusen. 

Fontänhuset i Göteborg har av CI fått i uppdrag att utbilda andra klubb-

hus i arbetet med Unga Vuxna med start 2016. 
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Clubhouse International, CI: 

Fontänhuset Nyköping är ett av drygt 320 klubbhus i 33 länder i världen. 
Fontänhuset Nyköping är medlem av Clubhouse International.  
Clubhouse International arbetar med samordningsfrågor för hela den in-
ternationella klubbhusrörelsen. Detta innefattar allt från konsultation, 
utbildning, ackreditering, informationsspridning samt samordning av 
forskningsrapporter. 
Vi har fått information under året genom CI:s nyhetsbrev, webbsajten 
samt vår svenska representant Helena Carlström, verksamhetschef från 
Fontänhuset Göteborg. 
 

 

 

 

 

Clubhouse Europe, CE: 
Europa har en sammanhållande organisation som heter Clubhouse 

Europa med drygt 30 klubbhus liksom Fontänhuset Nyköping är med-

lemmar. Clubhouse Europa uppdrag är att vara i tjänst för oss europeiska 

klubbhus och målsättning att främja en fortsatt kontinuerlig utveckling 

och spridning av fontänhusmodellen i Europa. Verka för att förbättra 

integrationen både socialt, utbildnings- och arbetsmässigt för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. 

Fontänhuset Nyköping har erhållit löpande information genom den euro-

peiska webbsajten.  
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 SAMVERKAN 

NSPH i Sörmland: 
NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa.  
Riksorganisation består av 12 medlemsorganisationer varav två associerade 
medlemmar, Sveriges Fontänhus är en av de ordinarie medlemmarna.  
 
NSPH Sörmland  
Fontänhuset Nyköping är en av de tio brukar- och anhörigorganisationerna 
 i Sörmlands nätverk som samverkat för ökat inflytande till bättre psykiatri. 
Genom nätverksarbetet har vi haft utbyte av varandra och samordnat våra 
resurser. 
Fontänhusets representanter i NSPH Sörmland har varit tre stycken under 
verksamhetsåret. Medverkade i flera pågående samarbetsprojekt där NSPH 
Sörmland representerar människor med psykisk ohälsa.  
Under 2015 har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen. Utöver styrelse- och 
medlemsmötena har vi varit med på länsgemensamt Brukar och närstående-
rådsmöten i Nyköping där vi var delaktiga i arbetet med de läns–och lokala 
överenskommelserna. Omfattande har varit att arbeta med revideringen av 
PRIO handlingsplaner (plan för riktade insatser i området psykisk ohälsa).   
Viktigt för oss efter påtryckning har varit att brukar-och anhörigorganisat-
ionerna blir involverade i ett tidigt skede i PRIO–satsningen för vårt nät-
verks möjligheter att bli delaktiga och få inflytande över utvecklingen i vårt 
län.  
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IFSAP Nyköpingsregionen: 
Förkortningen IFSAP står för Intresseföreningen för personer med schi-
zofreni och andra psykoser. 
IFSAP Nyköping har företrätts av Fontänhuset Nyköping med två repre-
sentanter i dess styrelse. Under året har det hållits sju styrelsesammanträ-
den och lika många medlemsmöten i direkt anslutning till styrelsesam-
manträdena. 
Medlemsmötena har haft ett betydelsefullt innehåll både med olika infor-
matörer från både kommun och landsting samt inte minst den viktiga 
social samvaro då många av dagens medlemmar är anhöriga till personer 
med psykiska funktionshinder, andra är själva drabbade och ytterligare ett 
antal är vårdpersonal och andra engagerade.  
IFSAP har fungerat som en påtryckargrupp och samarbetspartner till 
framförallt kommun och landsting. 
Deltagande under verksamhetsåret har bl.a. varit i diskussionsmöten gäl-
lande PRIO satsningen och planeringen av kommunernas handlingspla-
ner.  Medverkat via NSPH Sörmlands nätverk och påverkat anhörig- och 
brukar inflytande inom kommun och landstingets verksamheter.  
 

Vår förening i Nyköping liksom övriga ca 50 föreningar med 3 500 med-
lemmar över hela Sverige tillhör Schizofreniförbundet och med det full-
ständiga namnet Intresseförbundet för personer med schizofreni och lik-
nande psykoser.   
Förbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykos-
sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.  
Förbundet verkar även för att myndigheter och institutioner utvecklar 
sina insatser för vård och rehabilitering utifrån individernas egna förut-
sättningar. 
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Revisionsberättelse Revisor 
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Stödmedlemsavgifter / Sponsring 
 

 Postgiro :  27 58 65 - 4  

 Privatperson:  200:- / år 

 Företag:  500:- / år 

 Sponsorer:  Enligt avtal 

 

Vid betalning via Internet ange namn och  

adress i meddelanderutan 

Karin Lindsten 

konsult AB 


