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Fontänhus 
vad är det?

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande 
organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det 
omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med 
kortvarig eller långvarig psykisk ohälsa, och som är på väg mot 
återhämtning och studier/arbete. 

Sverige har just nu 13 fontänhus, de finns i Stockholm, Göteborg, 
Örebro, Falun, Malmö, Lund, Sköndal, Motala, Nyköping, 
Helsingborg, Båstad, Falkenberg och Älmhult. I ett fontänhus blir 
man medlem och deltar i husets arbete och utveckling.

Det finns möjlighet att öppna nya fontänhus, som med sin 
verksamhet minskar isolering, skapar goda sammanhang och 
bidrar med mening och hopp om en framtid. 
www.sverigesfontanhus.se/oppna-ett-fontanhus/

http://www.sverigesfontanhus.se/oppna-ett-fontanhus/


I ett fontänhus finns personal/handledare med olika kompetens som är ett stöd för medlemmarna. 

Medlemmarna deltar – tillsammans med de anställda - i arbetet med vardagsverksamheten i huset. 
Tillsammans skapar man verksamhet som är ett stöd för medlemmarnas utveckling. Den som är 
medlem i ett fontänhus är alltid välkommen, oavsett vilka ”åtgärder” man befinner sig i, eller 
varifrån man får sin ersättning/lön. Medlemskapet är livslångt.

För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv 
rehabiliteringsmodell världen över. 

Att vara fontänhusmedlem är en väg  in på arbetsmarknaden eller en väg mot studier, Malin säger 
så här: ”Jag har deltagit i fontänhusets program ”vägar ut” och fått hjälp med att skriva ett 
personligt brev och ett proffsigt CV. Det hade jag aldrig klarat själv. Jag har även fått stöttning och 
peppning med att skicka ansökan och gå på intervjuer, vilket var väldigt ovant efter så många år 
utan anställning.”      Malin



Fontänhusekonomi

Ett fontänhus med 5 anställda och
100 medlemmar,  kostar ungefär lika
mycket som 5 personer som lider av 
psykisk ohälsa och behöver vård. 

För några av dessa personer kan
fontänhus vara det stöd som behövs
för att hitta vägen tillbaka mot 
studier och arbete.



Generell ekonomisk mall för fontänhus

Hyra: månadskostnad eller bidrag i form av reducerad eller kostnadsfri ”hyra”

Personalkostnader: 1,7 miljoner för personalkostnader (räknat på 2 handledare + 1 klubbhuschef)

Omkostnader/verksamhetskostnader/övrigt: 1 miljon 

Ekonomin kan omfatta ”pengar”, men också resurser som erbjuds fontänhusverksamheten från 
Region, kommun, folkbildning, föreningar, organisationer, privata företag etc. Det är viktigt att de 
större posterna omfattar avtal som täcker ett långsiktigt perspektiv

Fontänhusverksamheten får bidrag från kommun, region och Socialstyrelsen. Man söker också 
tillfälliga bidrag från till exempel Allmänna Arvsfonden för att utveckla verksamhet 

Önskar du veta mer om hur man söker pengar till ett fontänhus: kontakta gärna Lena Larsson,  
lena.larsson@sverigesfontanhus.se

mailto:lena.larsson@sverigesfontanhus.se


Fontänhus 
Falun –
struktur, 
ekonomi

Exempel från Fontänhus i Falun (startade 2018) I tätorten bor 37 
291 av kommunens totalt 59 406 invånare

I Falun har de nu 70 medlemmar mellan 16-65 år (man siktar 
mot 100 medlemmar)

Totalkostnad cirka 3.6 miljoner - 2 miljoner (kommunen), 
640.000 (regionen), 1 miljon från Socialstyrelsens 
återkommande utlysningar ”psykisk hälsa/ohälsa”

Personal - alla har en yrke  som har betydelse i fontänhuset: 
socionom, kock, sjuksköterska/KBT-terapeut, 
Behandlingspedagog etc.

Lotta Nolander (Verksamhetschef), Lennart Martinsson 
(socionom), Fontänhuset Falun



Personal: Två anställda på Falu fontänhus kostade 1.2 miljoner första året. Nu är de fem anställda
till en kostnad av 2.6 miljoner lite drygt. Falu fontänhus rekommenderar inte att starta med endast
två personal, de hade ett väldigt stort inflöde av medlemmar första året.

förbrukningsvaror 175 000

förbrukningsmaterial 120 00

hyra 600 000

mat 130 000

sociala aktiviteter 30 000

extern kostnad 150 -200 000

Maten betalar medlemmarna själva:  lunch 30 kronor, matlåda 15 kronor, kaffe 5 kronor, mackor 5-
10 kronor,  frukost 10 kronor (kaffe gratis) man kan också köpa mat- och kaffekuponger.



Ekonomi för fontänhus utifrån Faluns 
kalkyl

Att satsa på ökad psykisk hälsa med stödjande 
sammanhang  - som bidrar till hopp om en 
framtid - kostar mellan 30.000-36.000 per år 
per person.

”Fontänhuset i Falun har i dag fem anställda 
handledare, den kostnaden motsvarar - enligt 
f.d. chefen för psykiatrin i Falun - mindre än 2 
platser på sluten psykiatrisk avdelning”.

Fontänhus med fem personal med olika 
professioner, kostar cirka 3.6 miljoner

100 medlemmar, kostar cirka 36.000 per 
medlem under ett år.

Bidrar någon med hyran så minskar kostnaden 
med 600.000 per år (vilket är hyreskostnaden 
för hyran i Falun).

Då blir kostnaden räknat på 100 medlemmar, 
30.000 per medlem och år.



Utanförskapskostnad - återbetalningstid fontänhus
Genomsnitt i en studie av tre svenska fontänhus, en studie som visar resultat från alla fontänhus är på G

Person som i huvudsak har kontakt med polis, rättsväsende, kriminalvård (räknat på 1 år)

Utanförskapskostnad 1.100 000 kr. Återbetalningstid 4 månader om personen är medlem och aktiv i fontänhus 
(minskat behov av kontakt med polis, rättsväsende och kriminalvård).

Person som i huvudsak har kontakt med vård (psykiatri, primärvård etc)

Utanförskapskostnad, 800.000 kr. Återbetalningstid 6 månader om personen är medlem och aktiv i fontänhus 
(minskat behov av vård, ökade skatteintäkter från arbete).

Person som i huvudsak har kontakt med psykiatri, polis, rättsväsende 

Utanförskapskostnad, 700.000 kr - Återbetalningstid 15 månader om personen är medlem och aktiv i fontänhus 
(minskat behov av psykiatriinsatser och minskad kontakt med polis etc). 

Stegförflyttning – mot studier eller arbete inom 3 år. Inkomst för samhället via skatt inom 5 år.

Jonas Huldt, Pay off – Utvärderingar av sociala investeringar fontänhus



Flera kommuner i samverkan
Båstad, Ängelholm och Laholm samverkar och har ett gemensamt 
fontänhus.  Ekonomiskt kan det lösas genom att alla tre kommunerna 
delar på kostnaden. En annan möjlighet är att en liten kommun köper 
ett antal platser.

För att göra tillgängligheten hög, erbjuder man transport till 
fontänhuset i Båstad (70.000 kr per år). Det kan göras varje dag i 
veckan eller några dagar i veckan. Den som kör minibussen kan vara en 
del av fontänhusets medlemmar och får på så sätt praktik inom ett 
område personen vill utveckla och arbeta inom. Man kan också erbjuda 
kostnadsfria kollektiva transporter.



Tanke-experiment utifrån Payoffs siffror (från 3 svenska fontänhus) 
En kommun känner till 20 personer med psykisk ohälsa, vårdbehov och 
utanförskap 

Om hälften av dessa personer (10)  har kontinuerlig 
kontakt med vård/psykiatri blir kostnaden cirka 8 
miljoner per år (800.000 kr per person).

10 personer – som mår bättre med stöd av 
fontänhus – kan spara lika mycket som 2 Fontänhus 
med 200 medlemmar kostar.

Siffror från Jonas Huldt, Payoff, – Utvärderingar av 
sociala investeringar Fontänhus

Om personerna deltar i fontänhusets 
verksamhet är återbetalningstiden cirka 6 
månader.

Stegförflyttning till studier eller arbete 
inom 3 år. Inkomst för samhället via skatt 
inom 5 år.



Utanförskapskostnaden i Sverige 270 miljarder
• Cirka 800.000 personer på heltid står utanför arbetsmarknaden.

• Under coronapandemin har fler blivit beroende av sociala ersättningar. 
Många av dessa hade redan svag förankring på arbetsmarknaden.

• Ett växande utanförskap skapar ofta psykisk ohälsa, så det är viktigt att 
minska ”utanförskapstiden”.

• En minskning av utanförskapet med 20% skulle sänka de offentliga 
kostnaderna med 54 miljarder (hela försvarsbudgeten är 63 miljarder).

• För personer med långvarig eller kortvarig psykisk ohälsa (t.ex. 
stressdiagnoser) och för personer som endast provat arbete utanför 
hemmet under korta perioder (t.ex. utrikesfödda och unga vuxna) så kan 
fontänhusmodellen – med vardagsträning, social träning och  
arbetsuppgifter utifrån förmåga - underlätta vägen mot arbete.

Uträkningar gjorda av Jonas Frycklund, Johan Lidefelt, Svenskt Närlingsliv, DN 7/5-21



Långsiktighet viktigt i planeringen 

Barbro Larsson, regionråd psykiatri och folkhälsa, Region Västmanland

Ett fontänhus behöver bygga på en långsiktig lösning, det ligger i 
konceptets struktur. En av vinsterna med fontänhus är att 
medlemmarna har tillgång till en gemenskap och ett tryggt stöd som 
finns där över lång tid, oavsett varifrån de får sin ersättning och 
inkomst, om de studerar eller arbetar. Det är något som medlemmar 
och kommuner som är intresserade av ett fontänhus bör tänka på när 
de planerar för bland annat ekonomin.



Psykisk hälsa

• Att uppleva sin tillvaro som
meningsfull

• Att kunna använda sina resurser

• Att kunna vara delaktig i samhället

• Att kunna och orka hantera livets
vanliga motgångar

SKR - Sveriges kommuner och
regioners definition av psykisk hälsa



NSPH RSMH Balans ÅSS i länet 

Carina Johansson, administratör, NSPH 
Västmanland.

”Flera av våra medlemmar 
skulle vara i behov av ett 
fontänhus i länet. Min högst 
personliga åsikt är att 
Fontänhus verkar vara alldeles 
fantastiskt för vår målgrupp!” 

Attention har 250 medlemmar i olika 
åldrar (det finns attention-föreningar i 
Västerås och Sala).

Balans har 42 medlemmar.

Frisk & Fri har 61 medlemmar

ÅSS har 24 medlemmar fördelade på 

följande kommuner: Västerås, 

Surahammar, Köping, Arboga och 

Norberg.

RSMH har 101 medlemmar och har 
lokalföreningar i länet



Vilka personer har nytta av fontänhus?
Personer som 
- är långtidssjukskrivna och har tappat 
sammanhang och vardagsstruktur

- Har stressrelaterad psykisk ohälsa

- är på väg mot arbetsträning, men behöver 
börja med aktiviteter utifrån förmåga och 
motivation för att inte återinsjukna

- är på väg ut ur missbruk och saknar 
vardagsstruktur och stödjande 
sammanhang

- har varit frihetsberövade och vill ta ett 
första steg tillbaka in i samhället

- är unga med erfarenhet av kortare eller 
längre tids psykisk ohälsa, och behöver ett 
stödjande sammanhang över kort eller lång 
tid 

- är vuxna med kortare eller längre tids 
psykisk ohälsa, som behöver ett stödjande 
sammanhang

- har en nytillkommen funktionsnedsättning 
och behöver ett socialt stödjande 
sammanhang för att minska isolering

- har sjukersättning och upplever 
ensamhet/isolering



Sjukskrivningar – psykisk ohälsa 

• Generellt sett löper kvinnor 25 procent högre risk än män att påbörja ett sjukfall. För sjukfall med 
psykiatrisk diagnos är motsvarande siffra 31 procent och för stressrelaterad psykisk ohälsa är
skillnaden ännu större: det är 41 procent högre risk att kvinnor drabbas än män.

• Sjukfall relaterade till psykisk ohälsa utgjorde första kvartalet 2020, 41,3 procent av alla
pågående sjukfall.

• Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och
sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. 

• För psykiatriska diagnoser är risken 10-15 procent högre att drabbas i åldrarna 25–39 år än i
åldersgruppen 45–49 år. Det gäller både kvinnor och män.

• Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast förekommande i åldersspannet 30–39 år.

Försäkringskassans studie i åldersgruppen 20-69 år



Stressdiagnoser

Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt
större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, 
till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär
halvårslånga sjukskrivningar. Det är 41% högre risk 
för kvinnor. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare
än andra, det visar en ny rapport från
Försäkringskassan.

“När det gäller vägen tillbaka för personer med 
stressdiagnos, kan medlemskap i ett fontänhus där
du arbetar utifrån din förmåga här och nu vara
första steget mot en lyckad arbetsträning på 25%” 

Rehabkoordinator psykiatrin



Arbetslöshet kan bero på psykisk ohälsa och 
skapa psykisk ohälsa

Arbetslöshet i Fagersta, 
Skinnskatteberg, Norberg

Arbetslös i mer än 12 månader 

• Fagersta 407 pers

• Skinnskatteberg     64 pers

• Norberg               128 personer

Mathias Larsson, Arbetsförmedlingen, Västmanland



Arbetslöshet i länet

Den här bilden 
beskriver 
långtidsarbetslösheten 
i länet. Ofta använder 
man 12 månader som 
en gräns. Bilden 
beskriver hur det ser ut 
i procent samt antal 
per kommun i länet.

Mathias Larsson, 
Arbetsförmedlingen, 
Västmanland



Risk för fler i långtidsarbetslöshet 
efter pandemin
”Det finns alla skäl att satsa på att så många som möjligt kommer i 
sysselsättning så fort som möjligt efter pandemin. De som är långt från 
arbetsmarknaden kan få det tufft att komma tillbaka annars.

Över 80% av de långtidsarbetslösa bedöms vara ”konkurrenssvaga”, 
och ju längre tid man är hemma och arbetslös, desto längre tid tar det 
att komma tillbaka.

Vi får arbeta med den höga långtidsarbetslösheten i flera år efter 
pandemin.”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, 9/5-21.





Fontänhus  Fagersta Norberg Skinnskatteberg

Kan “Fontänhus FNS” vara en möjlighet för några av dessa personer?

• Fagersta cirka 113 personer

• Norberg cirka 22 personer

• Skinnskatteberg cirka 25 personer

•

• “Mörkertalet” som alla tre kommunerna nämner, består ofta av unga vuxna i utanförskap som ännu inte sökt eller
tagit emot den hjälp som erbjudits. Det kan också vara personer som inte vill kopplas till myndighetsutövning.

• Långtidsarbetslösa:  Fagersta 407 personer, Skinnskatteberg 64 personer, och Norberg 128  personer



Målgrupp för fontänhus i norra länsdelarna
• Personer som är långtidssjukskrivna och behöver ta ett första steg för att klara av 

arbetsträning (ofta personer med stressdiagnoser). 

• Personer som har varit långtidsarbetslösa och är på väg mot studier och arbete, men som 
först behöver återgå till en strukturerad vardag och sociala kontakter.

• Personer med psykisk ohälsa som har kontakt med psykiatrin och primärvården.

• Personer som ingår i ”mörkertalet”, som har svårigheter, men som ännu inte tagit kontakt 
med psykiatrin eller annan instans för stöd. De kan också ha tackat nej till de 
erbjudanden som finns (ofta unga vuxna som inte identifierar sig med den grupp de 
hänvisas till).

• Unga vuxna som behöver ”lågtröskelverksamhet” för att gå vidare till studier och arbete. 

Personer som är isolerade och ensamma på grund av: 

- psykisk ohälsa 

- arbetslöshet/psykisk ohälsa 

- missbruk/psykisk ohälsa 

- funktionsnedsättning

- Sjukskrivning



Kvinna in i Sverige – långt från arbetsmarknaden

Vi arbetar med utrikesfödda kvinnor i ESF-projektet ”Kvinna in i Sverige”. Dessa 
kvinnor befinner sig långt från arbetsmarknaden och många lider av psykisk ohälsa i 
olika former. Fontänhusmodellen fyller ett behov hos denna målgrupp. ”Kvinna in i 
Sverige” finns i Sala, Köping, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. 

I Norberg har vi 7 kvinnor, i Fagersta 13 och i Skinnskatteberg 7 kvinnor i projektet. 
Fontänhusmodellen skulle passa dessa kvinnor mycket bra. 

Jessika Havela Delprojektledare ”Kvinna in i Sverige”, och Hanna Bergström, Projektledare för projektet



FNS 
Rehabkoordinator psykiatrin, Maria Munné, Vuxenpsykiatriska mottagningen

Hos oss har vi både allmän- och psykospatienter, så aktivitets/arbetsmässigt 
är det väldigt varierat. Vi har många patienter som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Det är kanske lite mindre än hälften av våra patienter 
som skulle kunna ha behov av fontänhusverksamhet, genom att 
verksamheten minskar ensamhet, skapar meningsfull vardag, gemenskap 
och vardagsrutiner. Alla kanske inte kan komma ut i arbetsträning på 25% 
men man kan få en meningsfull vardag. 

Vi har ett samordningsteam som arbetar med liknande mål som 
fontänhusen har.



Samordningsteam FNS
Annelie Sörengård, verksamhetsledare Samordningsteam FNS - Samordningsteam Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Regionen och FNS. 

Kommunerna/handläggarna skickar deltagare till oss. Försörjningsstöd kräver motprestation och deltagarna ska ut i  
arbete sju timmar per dag. 

Vi får namnen på deltagarna och gör en intervju. Vill deltagaren,  och vi tror att det kan fungera bra, så får man vara 
med i verksamheten. Vi hjälper till att ordna arbetsträning och vi har en arbetsförmedlare på 40%, vilket är en bra 
situation. Vi har ett år på oss att få ut personen i sysselsättning, ibland får vi mer tid.

Många deltagare från Norberg och Skinnskattebergs vill/kan inte åka till Fagersta.  Vi  försöker lösa detta genom att åka till Norberg 
och Skinnskatteberg. Dessa sköra personer behöver börja med vardagsträning och social träning, sådan träning som man får på ett 
fontänhus. På så sätt vore det bra om de kunde starta och förbereda sig där.

När det gäller yngre personer utan sysselsättning, så ser vi att många inte mår bra och vi försöker få kontakt med dem. För den här 
målgruppen skulle också fontänhusmodellen fungera bra.

Även om vi arbetar i lugn takt, finns det personer som inte klarar av våra krav. De skulle ha nytta av att börja med ett  medlemskap i 
ett fontänhus, och arbeta utifrån sin aktuella förmåga.

Jag har besökt fontänhuset i Örebro och mött medlemmarna där. Vi har personer med samma behov, som behöver gemenskap för 
att inte må sämre, men som klarar väldigt lite. I de fallen kan fontänhus göra stor nytta innan deltagarna kommer till oss. Det skulle 
underlätta för oss att personerna redan har tränat på att gå upp på morgonen, vant sig vid att äta på bestämda tider och har tränat 
socialt. 



Fagersta - Kommunala verksamheter 

Sammanställningen är gjord av Jonas Murray Calander, enhetschef Socialförvaltningen.

Vi som svarat är samstämmiga om att den avgörande faktorn för att stödja ett 
fontänhus är om det…

1) lyckas komplettera våra befintliga verksamheter

2) täcker upp de områden där vi som kommun inte alltid når hela vägen fram. Det 
handlar om att nå ut till yngre, samt nå de individer som i olika omfattning 
drar sig för att ta emot stöd från myndigheter. 

Det känns också angeläget att målet för fontänverksamheten är att bli 
ackrediterade, eller på annat sätt kan visa att det finns en angelägenhet att 
kvalitetssäkra utförande och utfall. 



Fagersta - Vad kan ett fontänhus bidra med 
Det finns ett ganska stort mörkertal (i synnerhet unga) som av olika anledningar 
drar sig för att söka sig till och be om hjälp från verksamheter och/eller personer 
som är kopplade till myndigheter. Samtliga av oss som svarat på frågorna tycker 
det är positivt att fontänhusmodellen är mer ett ideellt, om än professionellt 
styrt, initiativ som mer eller mindre är brukarägt. Det är en framgångsfaktor 
utifrån möjligheterna att fånga upp unga personer i målgruppen samt de individer 
som drar sig för att etablera eller känna sig intvingade ”myndighetsstämplade” 
kontakter.

Det är en klar fördel att det inte finns några krav på att vara definierad som 
patient via Regionens psykiatri eller att man inför utredning och biståndsbeslut 
behöver redovisa diagnos. 

Fontänhusmodellen ger oss möjlighet att arbeta mer förebyggande samt fånga 
upp personer som drar sig för att på olika sätt bli ett ”ärende”. 



Fagersta - Målgrupper och antal personer 
Unga vuxna, personer med samsjuklighet, de som har boendestöd och deltagare på Kolarbygården

Målgrupper som vi känner till som skulle kunna ha nytta av fontänhusmodellen är framför allt yngre personer 
som kommunen inte alltid lyckas erbjuda rätt form av lösning, det handlar om personer med samsjuklighet 
(missbruk/psykisk ohälsa) samt vissa av de personer som ingår i den kommunala psykiatrins verksamheter -
boendestöd och deltagare på Kolarbygården. 

Målgrupper och antal deltagare till studier, arbetsträning och arbete

Väljer vi de som har förutsättningar att gå mot sysselsättning, studier eller arbete får vi en mindre siffra. Den 
lägre siffran kan återspegla att vi kanske i många fall inom kommunen och andra myndighetslösningar inte fullt 
ut lyckas att erbjuda tillräckligt figursydda stödinsatser för att utveckla varje individs sanna potential. Just nu 
kanske siffran landar på 40-50 personer.

Alla målgrupper – även mörkertal och de som kan förbättra sin psykiska hälsa

Väljer vi i stället att se Fontänhuset som en plats för mer eller mindre samtliga som passar målgruppen (oaktat 
om de enligt våra bedömningar kommer att klara av att gå mot sysselsättning eller inte) blir det såklart fler 
individer. Fontänhuset lyckas förhoppningsvis även fånga in delar av ett mörkertal, och i så fall har vi ett 100-tal 
personer. 



Fagersta - Något som liknar fontänhusmodellen

Verksamheter som liknar, eller har delar av fontänhusmodellen

1) Kolarbygården - många äldre personer med tunga sjukdomstillstånd

2) Alltjänst - språngbräda mot arbetslivet

3) Slussen – strukturerad behandling och stödjande samtal

4) FNS Samordningsteamet – samordnat stöd på väg mot sysselsättning



Norberg
Eva Dickfors von Knorring Socionom /kurator Norberg Vårdcentral

Jag tror definitivt att modellen skulle kunna vara ett stöd för många som jag möter i mitt arbete. 
Med medlemskap i fontänhuset kommer man ifrån det så kallade ”professionella och myndighet” 
som vi många gånger har både en övertro på men också kan göra människor ”hjälplösa”.

Samordningsteamet här i norra delen erbjuder lite av det ett fontänhus ger, men når inte så många 
som ett fontänhus skulle kunna göra.

Det som skulle vara bra med ett fontänhus är att det minskar människors utsatthet. Vi har alla 
skäl - både av etiska, moraliska och ekonomiska - att vinna på det. En verksamhet som fontänhus 
ger såna möjligheter och det är verkligen en verksamhet att uppmuntra och stödja, inte minst för 
en ”liten och fattig kommun som Norberg”. 

Det behövs naturligtvis anställda människor som brinner för saken, förstår grundtanken med 
fontänhus och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en tilltro till människors kompentens 
och vilja till förändring. Men framför allt behövs åtminstone några politiker som både tror på idén 
men också ”kan tala för saken”. 



Norberg
Nathalie Andersson, 1:e soc.sekr vuxen

Personer som skulle kunna vara aktuella för ett så kallat fontänhus finns 

i Norberg, men jag kan inte svara på hur många de är. Att 

socialförvaltningen har klienter som har behov av stöd i annan form 

från samhället för att kunna bryta sin isolering och komma närmare 

sysselsättning/arbete det är väl känt, och i regel så har små kommuner 

inte resurser att möta upp dessa personer. 



Norberg
Therese Nyman, Områdeschef funktionsnedättning

Ungefär mellan 10-15 personer från den verksamhet jag ansvarar 
för skulle kunna ha nytta av att vara aktiva i ett fontänhus. 

Målgruppen vi jobbar med inom arbetsmarknad/Kommunservice/ 
försörjningsstöd har ofta en bakgrund med arbete, men man har
av olika anledningar hamnat lite ”snett”. 

Kommunservice hos oss skulle kunna likna fontänhusets 
verksamhet.

Det är viktigt att vi undersöker underlaget för ett fontänhus, 
arbetsmässigt och ekonomiskt. Fontänhusverksamheten behöver 
visa på en synlig och dokumenterad effekt för målgruppen.



Skinnskatteberg
Emma Signal, enhetschef LSS

Vi är en liten kommun och har ett fåtal personer inom vår målgrupp 

som skulle passa för fontänhus verksamhet,  kanske ungefär 3 

personer.

Vi har idag boendestöd samt även en mötesplats/sysselsättning för 

målgruppen inom kommunpsykiatrin där vi arbetar individbaserat och 

hjälper och stöttar med det mesta. Vi har även integration och 

arbetsmarknadsenheten som arbetar med sysselsättning.

Jag tror helt klart att fontänhusmodellen skulle vara bra för våra 

brukare, men vi är en för liten kommun för att kunna driva ett själva.



Skinnskatteberg
Anneli Eriksson, TF enhetschef inom vård och omsorg.

Verksamheten skulle passa flera av våra deltagare. Tillgängligheten avgör om personer kommer att ta 
sig till fontänhuset. 

Kanske handlar det om 10-15 personer totalt från Skinnskatteberg – kan vara fler. Det finns också 
personer som borde ha kontakt med oss, men inte har det – kanske de skulle vara mer intresserade 
av fontänhusmodellen än den verksamhet vi erbjuder. En annan grupp är de med 
funktionsnedsättning (LSS).

Vi har cirka 5-6 deltagare som är aktuella för samordningsteamet, som precis är i uppstart. Men det är
svårt att få personer till samordningsteamet i Fagersta. Förra året hade vi två inskrivna, vi skulle kunna 
haft 10 personer. Vi försöker få iväg personerna och hjälpa dem. Ofta handlar det om osäkerhet och 
rädsla, många har social fobi och vill inte åka buss. De är också oroliga över vilka andra som kommer 
att vara på plats i Fagersta. 

Det avgörande när det gäller fontänhus är om man kan tänka sig en fontänhus-filial i vår kommun. 
Detta på grund av att personerna har svårt att motivera sig att ta sig iväg. 

Något vi redan har och som främjar sociala möten är en ”Träffpunkt” inom verksamhet 
Arbetsmarknadsenheten. För tillfället är den stängd på grund av sjukskrivningar och covid 19.



Hur 
tänker 
du?

Vad skulle syftet med ett fontänhus vara i FNS?
Ska vi ha någon speciell inriktning eller 
kompetens som kompletterar eller ersätter 
verksamheter som redan finns?

Vad skulle vara ett bra resultat för ett fontänhus i 
FNS? Hur märker vi ett positivt resultat inom 
respektive verksamhet?

Är det möjligt att skapa en ekonomisk modell för 
fontänhus i FNS? Vilka möjligheter till 
samfinansiering finns?

Om det här är en bra idé, hur går vi vidare? Vad 
är nästa steg?


