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En helt vanlig dag för en helt vanlig människa med 
panikångestsyndrom 

Jag vaknar 04:45. Jag tänker, ska jag gå upp eller ligga kvar. Jag gör en snabb 

tidsplan i huvudet. Går jag upp är det 4 timmar och 15 minuter tills jag ska ge mig 

av. Jag är ändå pigg. Om jag somnar om finns risken att jag är jättetrött när jag 

vaknar en andra gång. Alltså gör jag beslutet att gå upp. Går till köket. Tänder ett 

ljus. Jag ska göra gröt. Jag tar en näve havregryn. Väger det i handen. Ja, det borde 

vara lagom. Häller det tillsammans med 4 dl vatten i en kastrull. Sätter på locket. 

Sätter på 4:ans effekt på spisen. Jag går till mitt medicin- och vitaminskåp. Tar fram 

burk efter burk. Zink som lindrar inflammation i musklerna. Magnesium gör det 

samma. Men dessa ska inte tas samtidigt för dom kan ta ut varandra. Därför lägger 

jag magnesiumtabletten åt sidan till kvällen. D-vitamin för normal muskelfunktion 

och sömn. Mina SSRI tabletter, två stycken. Min dopaminmedicin, en styck. Omega 3- 

tablett för normal hjärnfunktion, en till frukost och en till lunch. Jag räknar alla 

tabletter, 5 olika. Det är som det ska. Lägger allt på en sked som jag lägger bredvid 

skålen på köksbordet.  

 

Jag sätter mig ner på en stol i det vagt upplysta köket av värmeljuset. Nej! Jag 

glömde saltet i gröten. Ställer mig upp och tar två kryddmått salt. Är på väg att 

sätta mig igen. Men hinner inte sätta mig förrän jag inser att jag glömt något mer 

jag alltid har i gröten. Lite hallon. Går till frysen. Rafsar fram hallonpaket. Jag har 

löst problemet. Sätter mig ner på stolen igen. Pustar ut. Väntar på att ånga ska 

sippra fram från locket. Då vet jag att det är dags att stänga av spisen och röra med 

träslev. När jag gör detta motiverar jag att jag gör en mindfullnessövning. Två 

minuter står det att hallonen ska koka på paketet. Detta är jobbigt. Två minuter är 

så lång tid. Hade jag kört i micron hade det varit klart på en. Därför ser jag det som 

att jag övar på att vara närvarande. Som om jag inte är det tillräckligt, skrattar jag 

bistert. Dessutom har jag hört att gröt aldrig ska koka. Så värmen från plattan 

räcker, men det tar lite längre tid.  

 

Efter detta är jag fullkomligt slut i huvudet och kroppen. Jag hasar mig till 

badrummet. Tar min eltandborste. Tandkräm. Sen två långa minuter att borsta. Jag 

går in till sovrummet. Det är kallt. Jag lägger mig under dubbla täcken. Känner hur 

sömnen kommer. Jag känner mig så svag och värdelös. Jag skulle till fontänhuset 

idag. Men jag kommer senare att höra av mig, med ångesten upp till halsen och 

säga att jag är för trött. Men att jag gjorde ett tappert försök. Jag gör ett nytt försök 

nästa gång.  

Lars, ung medlem på Fontänhuset Göteborg. 
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Förord 

2020 har varit ett spännande, händelserikt och omtumlande år på flera sätt.  Den 

pandemi som drabbade världen påverkade också Fontänhuset Göteborg. Under tidig vår 

beslutade vi gemensamt att inte ta emot nya introduktionsbesök (nya medlemmar) eller 

studiebesök för att minska risken för smitta i verksamheten. Verksamheten har varit 

öppen ”som vanligt” under största delen av 2020. Vi har tillsammans arbetat och 

utvecklats, tränat våra talanger, tränat oss och erbjudit en fullödig arbetsinriktad dag 

och ett fantastiskt socialt program.  

I mitten av november när hårdare restriktioner kring Covid presenterades beslutade vi 

gemensamt att stänga huset helt för fysiska besök av medlemmar men ställde istället om 

verksamheten till ett digitalt Fontänhus. Detta var till en början inte helt problemfritt 

men tack vare vårt pågående ”digi-inklusion”-projekt någonting vi lyckades över 

förväntan med. Vi erbjöd minst två digitala enhetsmöten per dag, oftast fler, där 

medlemmar istället för att arbeta i verksamhetens lokaler, beskrev sin egen 

arbetsinriktade dag i hemmet, med familjen eller i andra sammanhang.  

Vi erbjöd också fortsättning på de olika studiecirklar och kurser vi hade, men nu i digital 

form, tex ”Din egen makt” och ”söka-jobbworkshop”. Medlemmarna kunde också delta 

digitalt i Digi-inklusionsprojektets egna satsningar, tex föreläsningar av olika slag samt 

möjligheten att mer än tidigare agera tillsammans med andra Fontänhus kring olika 

intresseområden. Verksamheten erbjöd dessutom sina medlemmar att köpa lunchlådor 

till rabatterat pris som levererades till två olika platser i Göteborg två gånger i veckan. 

Vidare erbjöds promenader ett par gånger i veckan, också dessa utifrån olika platser i 

staden. 

Ett av målen inför verksamhetsåret var att ännu mer arbeta för ökad tillgänglighet.  Vår 

önskan var och är fortfarande att fler personer ur de sju diskrimineringsgrupperna skall 

hitta och välja oss som alternativ för att reintegreras. Fler unga och fler män och kvinnor 

med utländsk bakgrund hittar oss men det återstår fortfarande mycket utåtriktat arbete 

innan vi kan säga att vi når alla grupper.  

Vad vi upptäckte under pandemiåret 2020 var att flera av de medlemmar som sällan var 

inne fysiskt i verksamheten deltog mer frekvent i de digitala mötena och 

arrangemangen.  Med hjälp av ett ”teach-team” som var behjälpliga med att visa 

medlemmar hur den digitala tekniken fungerar, per telefon eller hembesök, kunde alla, 

oavsett ålder delta. Våra eventuella fördomar kring ålder och teknik kom på skam då vi 

kunde se att medlemmar från alla ålderskategorier deltog.  

Vi provade och provar oss fortfarande fram för att finna lösningar för verksamheten och 

medlemmarnas dagliga sysselsättning helt enkelt. Fontänhuset Göteborg är ett 

ackrediterat fontänhus med ett konstant fokus på att göra varandras arbetsmiljö så 

öppen och tillåtande, trygg och inbjudande att alla får möjlighet att utvecklas på bästa 

sätt. Fontänhusmodellens idé om bemötande, gemenskap, trygghet och ett öppet schysst 

och helt demokratiskt klimat, ger våra medlemmar möjlighet att lyckas nå egna mål och 

ta makten över sina liv. 
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Fontänhuset Göteborg deltog under året tillsammans med övriga Fontänhus i de digitala 

arrangemang som initierats, bland annat ett forum för klubbhuschefer, ordförandeträff 

och årsmöte för Sveriges Fontänhus Riksförbund.  

Styrelsen och verksamhetens mål att under 2017 hos Folkbildningsrådet och Västra 

Götalandsregionen ansöka om att få starta en Folkhögskola för personer med psykiska 

funktionshinder gick i en rasande fart. Under 2020 har den allmänna kursen ökat till två 

klasser med ca 50 deltagare som läser in gymnasiekompetens.  

God läsning. 

HELENA CARLSTRÖM 
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Verksamhetsberättelse  
Stiftelsen Göteborgsfontänen 2020 

Stiftelsen Göteborgfontänen - Fontänhuset Göteborg vänder sig till människor som har 

en psykiatrisk problematik och har till ändamål att i Göteborg bedriva verksamhet enligt 

Fountain Housemodellens internationella riktlinjer, fastställda av CI1. Riktlinjerna anger 

de principer som utgör grunden för modellens rehabiliterande verksamhet. Fontänhuset 

Göteborg är ett ackrediterat hus och medlem i CI och CE2 

VISION 

Vår vision är att människor som lever med psykiska funktionsnedsättningar skall få 

möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och 

vänner. 

MISSION/SYFTE 

Vårt arbete går ut på att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i 

någon form av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad 

och behövd. Människor som kommer till Fontänhuset Göteborg skall behandlas med 

samma respekt som gäller i resten av samhället. Fontänhuset Göteborg skall verka för 

medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten, samt arbeta för en ändrad 

samhällssyn av människor med psykiska funktionshinder. Detta gör man genom en 

tydlig och i USA evidensbaserad metod, Fountain Housemodellen, samt en utåtriktad 

verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.  

EKONOMI OCH FINANSIERING 

Fontänhuset Göteborg finansieras till största delen av Göteborgs Kommun (Social 

Resursförvaltning) och statliga bidrag (Socialstyrelsen). Utöver detta arbetar vi 

kontinuerligt med att söka medel ur privata fonder och stiftelser samt upprätta 

samarbeten med sponsorer och våra "vänner"3. Under 2020 fick vi medel bland annat 

från flera olika fonder och stiftelser, bland annat för att utveckla vårt reach outsystem 

vilket haft en betydande roll under 2020 där fysiska möten under pandemin gjort 

situationen med fysiska möten svår. 

Verksamheten kan enligt de internationella riktlinjerna inte utföra något arbete utöver 

de uppgifter som huset genererar, vilket gör det är svårt att producera produkter att 

kommersialisera, förutom utbildningar och studiebesök. 

”Från patient till person” 
Elisabeth 

                                                             

 

1 Clubhouse International www.iccd.org 
2 Clubhouse Europe 
3 Fontänhusets stödmedlemmar bidrar varje år med pengar till bland annat fritidsaktiviteter. 
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Metod - över 300 arbetsinriktade dagar per år! 

Medlemskapet i Fontänhuset är frivilligt och gratis. Man upprättar tillsammans med en 

handledare sitt schema och väljer själv hur ofta, hur länge, med vad och med vem man 

vill arbeta. Fontänhuset Göteborg har tre enheter; kontor och administration, kök och 

café samt fastighet och trädgård. Varje enhet har minst tre handledare som står för 

kontinuitet och struktur. 

Förståelsen medlemmar får om att 

de har möjlighet att välja, är viktig 

för den egna rehabiliteringen.  

Att sysslan medlemmarna utför är 

viktig för verksamhetens helhet, 

och att arbetsinsatsen blir 

uppskattad av arbetskamraterna 

och tackad för, är även det en del av 

Fountain House’s unika koncept.  

Arbetsdagen börjar 8.30 och slutar 

16.00 minst fem dagar i veckan. 

Utöver detta erbjuds sociala 

aktiviteter och helgprogram, i snitt 

två gånger per vecka. 

Verksamheten är öppen alla 

helgdagsaftnar.  

 

"Likheterna mellan Fontänhuset Göteborg och Fountain House New 
York vinner över olikheterna, enligt mig. Det är otroligt fascinerande 
hur enkelt det är att kliva in genom dörren, presentera sig som en 
fontänare och sedan få delta i gemenskapen och 
arbetsuppgifterna.” 

       Jessica, handledare 
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Vi på Andra Långgatan! 

Fontänhuset Göteborg hade vid årets utgång 1092 medlemmar. 34 personer valde under 

2020 oss som verksamhet och blev nya medlemmar trots att vi stannade upp alla 

introduktions- och studiebesök redan under våren.  Under året gick 17 medlemmar ut i 

någon form av lönearbete eller praktik. Vår egen skola hade 50 registrerade individer.  

Fontänhuset Göteborg hade utgången av 2020 tio handledare och en verksamhetschef 

fördelat på 11 heltidstjänster. Vikarier har tagits in i den mån det behövs och är möjligt 

utifrån verksamhetens karaktär, och då alltid personer som tidigare arbetat i ett 

Fontänhus. Utöver detta har Arbetarrörelsens Folkhögskola bidragit med en lärartjänst 

på heltid, delad mellan tre olika personer. 

 
   

 

BESÖKSFREKVENS 

Vi kan se av statistiken att flera medlemmar tillbringar mer tid än tidigare i 

verksamheten i stället för att gå hemma. Detta visar att vi erbjuder en hel arbetsinriktad 

dag och en attraktiv sysselsättning. Man kommer på morgonen och stannar i större 

utsträckning en hel arbetsdag. Något som är till gagn både för den enskilde medlemmen 

samt verksamheten. Varje dag besöker mellan 50 och 75 medlemmar Fontänhuset 

Göteborg. Under varje månad tar vi emot ca 280 unika medlemmar. Studiebesök, 

tillfälliga besökare, introduktionsbesök, utbildningar och handledare är inte 

medräknade. 
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PRAKTIKANTER OCH STUDENTER 

Vi har under året pga pandemin tagit emot färre praktikanter och studenter än vad vi 

brukar. Under våren hade vi under femton veckor en praktikant (socialpedagog) från 

Högskolan Väst, och under tre veckor, också på våren, två fältstudenter från 

Socionomprogrammet, Göteborgs Universitet. 

Vägen in i huset  
Med hjälp av vårt material, hemsida4, Facebook och Instagram ser vi att vi fortsätter 

locka till oss en efterlängtad grupp, de unga. Man hittar oss dels via webben, men också 

via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, boendestödjare, personligt ombud, 

sjukvård eller helt enkelt genom någon man känner som redan är medlem. Vi upprättar 

ibland lokala avtal med arbetsförmedlingar för att medlemmar skall kunna arbetsträna 

hos oss. Under 2020 har en medlem deltagit i Fontänhusets verksamhet via bistånd. 

En svårighet vi allt oftare stöter på är att Arbetsförmedlingen 

tecknar avtal med privata aktörer vars uppdrag är att hitta en 

arbetsträningsplats för vår målgrupp. Man vill placera 

personen i Fontänhuset för att sedan själva ta del av det 

bidrag som följer med personen.  

Vi ser allt oftare också att personer från Göteborgs 

kranskommuner söker sig/blir rekommenderade att 

komma till oss. Vid förfrågan hos berörda kommuner om 

ersättning möts vi ofta av svaret att det inte utgår någon 

ersättning om aktiviteten inte sker i den kommun 

medlemmen hör hemma.  

När man väljer Fontänhuset Göteborg får man dagligen två faddrar (buddies) som tar ett 

extra ansvar för medlemmen under dennes första tid i huset. Man väljer vilken enhet 

man vill arbeta på och sen börjar den spännande resan.   

Enheterna 
KONTOR OCH ADMINISTRATION 

Kontor- och administrationsenheten ansvarar för husets reception, fakturering, 

bokföring, kassor, statistik och så vidare. Även tidnings- och en del av mediearbetet är 

placerat här tillsammans med handledningen för praktikanter och nyanställda 

handledare.  Kontorsenheten har under året utvecklat den arbetsinriktade dagen bland 

annat genom att verka för ett minskat digitalt utanförskap. Vi har digitaliserat en stor 

del av våra arbetsuppgifter med hjälp av en Clevertouch som underlättar för oss att hålla 

möten och presentationer. Kontorsenheten har under året arbetat med och utbildat 

medlemmar i grafisk design, med hjälp av ett nytt layout-program. Detta har gett oss 

                                                             

 

4 www.goteborgsfontanen.se 
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möjlighet att utveckla såväl vår interna som externa kommunikation. Sociala medier har 

varit en stor del av kontorsarbetet, en plattform som vi dagligen använder för att nå ut 

till befintliga och potentiella medlemmar samt för opinionsbildning. Under hösten 2020 

deltog vi i en global kampanj för att minska stigman kring psykisk ohälsa tillsammans 

med Fontänhus världen över med avstamp i “World Mental Health Day” den 10 oktober.  

 

 I början av 2020 initierades en projektgrupp som under året har utarbetat ett nytt 

format för våra introduktionsbesök. Projektgruppen tog fram nya riktlinjer och 

informationsmaterial vilket har tillfört att fler 

medlemmar känner sig trygga i att hålla i 

introbesöken. En “Vägar Ut” grupp tillsattes och 

ligger numera under kontorsenheten för att på ett 

strukturerat sätt kunna stötta medlemmar ut i arbete 

eller studier. Vi har infört nya rutiner och 

medarbetarplaner som möjliggör ett ännu bättre 

mottagande och uppföljning av nya och befintliga 

medlemmar. En handledare på kontorsenheten har 

deltagit i en IPS-utbildning5 som en del i arbetet att 

kunna stödja medlemmar i att ta sig vidare ut i annan 

sysselsättning.  

Kontoret har i samarbete med Folkhögskolan Gyllenhuset genomfört två 

studiecirklar/kurser. Den ena innebär att vi varje torsdag erbjudit en “Söka Jobb- 

workshop”, som är framtagen av en medlem med lång erfarenhet som jobb- och 

utbildningscoach. Vi har haft ett stort deltagande och medlemmar har givits färdigheter i 

bland annat skriva CV, personligt brev och träna på att intervjuas.  

Den andra, studiecirkeln “Din egen makt”, har under hösten 2020 erbjudit åtta 

medlemmar tillfälle att reflektera över och uppmuntras till att ta kontroll över sitt liv, 

stärka självkänslan och förbereda för ett “värdigt” 

liv på egna villkor.  Kursen leddes av en medlem 

och två handledare och har fått ett varmt 

mottagande.  

Under corona-pandemin, när huset stängde fysiskt i 

mitten av november, kunde vi erbjuda en digital 

förlängning av studiecirkeln genom ett samarbete 

med Linnéstadens bibliotek. Vi har tillsammans 

med en bibliotekarie genomfört träffen “Livet, 

kulturen & pandemin”, en träff som har rört sig 

mellan reflektioner om den samtida situationen, 

kultur och stora livsfrågor.  

  

                                                             

 

5 IPS - individuell placering och stöd (Individual Placement and Support). En metod för att hjälpa personer 
med psykisk funktionsnedsättning till lönearbete. 
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Samarbetet med Göteborgs Universitet har fortlöpt och under hösten anpassat sig till 

digitala möten. Vi har haft två digitala studiebesök för socionomprogrammet samt 

deltagit på RIO-möten (referensgrupp för idéburna organisationer).  

En föreläsning, också i digital form, av Alan Doyle från Fountain House New York 

genomfördes i samarbete med GU. På föreläsningen deltog ca 80 socionomstudenter och 

ett tjugotal medlemmar från Fontänhuset Göteborg.  

Vi har under året i samarbetat med projektet “Sätt färg på” som tillsammans med 

verksamhetens medlemmar renoverat väggarna på Kontoret. Vi har även uppdaterat 

kontoret med nya möbler och arbetsplatser samt förbättrat belysning och den fysiska 

arbetsmiljön. 

KÖK OCH CAFÉ 

Enheten har ansvar för kök, café, matsal, inköp och städning av sin egen enhet. Lunchen 

serveras till mellan 25-50 gäster dagligen klockan 12.00. Caféet har öppet mellan 10.30–

11.00 och 14.30–15.00. På morgonen startar vi med att äta frukost tillsammans till ett 

lågt pris. Det är gynnsamt för gemenskapen och en morot för att komma till huset redan 

när vi öppnar, samtidigt som man får in en 

frukostrutin.  

Köket har en egen kassa och administrerar sin 

egen ekonomi. Köket har också ansvar för 

större arrangemang, till exempel gårdsfest, 

olika interna mässor osv. Enheten har under 

året haft ett högt tryck med många medlemmar 

på enheten. Under en period hade faktiskt 

enheten ett litet intagningsstopp av nya 

medlemmar.  Detta gjorde det viktigt för köket 

att än mer sprida arbetsuppgifterna över hela 

dagen. Den sponsring av matbröd och vetebröd 

vi tidigare haft från Johnsens konditori 

upphörde i samma veva varför just bakning 

blev en av huvuduppgifterna efter att lunchen 

lagats klar och hade serverats. Liksom tidigare år är enheten populär bland våra unga 

vuxna medlemmar. Vår erfarenhet är att unga vuxna ofta föredrar ett högt tempo och att 

ständigt vara sysselsatta, något som är lätt att tillgodose på kök- och caféenheten. 

Under 2020 har enheten precis som övriga enheter, arbetat med den medarbetarplan 

som tagits fram. Enheten har haft ”måndagsmöten” för att diskutera igenom enhetens 

mål och vad som behöver göras samtidigt som det varit ett forum för nya idéer.  

Redan under våren ändrade enheten pga pandemin sina rutiner för till exempel 

salladsbuffen. Istället för buffé serverades lunchgästerna sin sallad på portionstallrikar. 

Noggranna rutiner för städning och eventuell trängsel i caféet och restaurangen 

infördes. 
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I mitten av november beslutade vi att skulle stänga huset för fysiska besök och istället 

ställa om till ett digitalt Fontänhus. Under november-december erbjöds medlemmarna 

att beställa och köpa nylagade matlådor till reducerat pris som levererades till två olika 

platser i Göteborg, detta för att förhindra resor i kollektivtrafiken. Det sedvanliga 

julbordet fick pga restriktioner ställas in och istället delade Fontänhuset ut julkassar där 

”hela julbordet” fanns med. Totalt delades det ut julkassar till ca 75 medlemmar. 

I köket fortsätter man att arbeta aktivt med hälsoperspektivet med allt vad det innebär. 

Maten lagas från grunden och består allt oftare av vegetarisk och vegansk kost. Som ett 

alternativ till dagens lunch serveras 

vegansk soppa och salladsbuffé. 

Överbliven lunch blir till frysta 

lunchlådor. Dessa och soppan utgör 

även ett billigare alternativ till lunchen 

vilket ger fler medlemmar möjlighet 

att äta hos oss. I caféet har en så kallad 

”hälsosam prissättning” införts. Det 

innebär att priserna på de lite 

nyttigare alternativen såsom 

smoothie, smörgås eller frukt hålls 

nere och aldrig kostar mer än vad 

exempelvis en bulle gör. Under 2020 

har köket kunnat erbjuda hemgjord 

müsli, fröknäcke och godsaker i 

presentpåsar till försäljning i caféet. 

Enheten sopsorterar, vilket inte bara är en vinst för miljön utan även för hälsan, då det 

innebär en promenad till sopstationen och ett tillfälle att få vardagsmotion tillsammans.  
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Enheten har köksmöten varje vecka där bland annat menyplanering ingår. Under året 

anställdes två nya handledare till köksenheten, dels beroende på en pensionsavgång, 

dels på att utrymme och behov fanns för ytterligare en handledartjänst i verksamheten. 

FASTIGHET OCH TRÄDGÅRD 

 

 

Enheten har ansvar för fastighetens underhåll samt trädgården. Stiftelsen äger 

byggnaden vilket innebär rejält med arbetsuppgifter för de medlemmar som önskar 

detta. Då intresse fanns hos medlemmar att utveckla skötsel och underhåll av trädgård 

och växter i huset, investerade man i utrustning för detta och nu odlar vi grönsaker och 

blommor från frö i odlingsbäddar i husets källare samt på tredje våning. En medlem tog 

initiativet till att enheten skulle bygga upp ett hydroponiskt system för att även kunna 

odla under den mörkare delen av året. Tillsammans ritade och konstruerade man ett 

slutet system som förser köket med sallad och kryddväxter!  

Det så kallade förodlingsrummet och den hydroponiska anläggningen ger enheten och 

de som tycker om trädgårdsarbete fler arbetsuppgifter under höst- och vinterhalvåret. 
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Man fick fler medlemmar att tycka att det var ett roligt arbete och att sysslorna var av 

vikt för huset.  

Fastighet ansvarar också för eventuella nyinköp till vår maskinpark. Under hösten 2019 

startade ett större samarbete med det EU-finansierade projektet ”Sätt färg på Göteborg”. 

Idén är att utbilda och förbereda unga vuxna till att bli anställningsbara målare och 

komma närmare en egen försörjning. Samverkan tog rejäl fart under 2020 och projektet 

har tillsammans med fastighetsenheten renoverat flera rum i huset vilket gjort 

arbetsmiljön ännu trevligare. En av våra medlemmar som deltog i projektet gör i 

skrivande stund sin gesällutbildning på ett måleriföretag i Göteborg.  

”Det var lärorikt för våra deltagare att få chansen att renovera ett så pass gammalt 
och gediget hus som Fontänhuset. Stora snickerier i form av golvsocklar, 
bröstpaneler och spegeldörrar men även takstuckaturer är ovanligt för oss att få 
tillgång till. 
 
Projektet genomfördes mellan Fontänhusets medlemmar och våra deltagare vilket 
vi kunde se stor nytta av. Våra deltagare som var i behov av språkträning fick chans 
till att dagligen konversera med era medlemmar, de fick lyssna på era medlemmars 
livserfarenheter och dela med sig av sina egna samtidigt som de finslipade på sina 
språkkunskaper.  Under tiden som projekten utfördes tillsammans med era 
medlemmar från fastighetsenheten så kom andra medlemmar in som inte var en 
del av projekten och hade frågor kring utförandet vilket även gav våra deltagare 
möjlighet att träna på ''kundrelationer'' och att uttrycka sig med yrkesspecifika 
termer samt förklara vad dem innebär.” 

Tommie, projektledare ”Sätt färg på Göteborg”. 
 

Flera av Fontänhusets medlemmar har 

fått upp ögonen för måleriyrket och de 

unga deltagarna i projektet har fått upp 

ögonen för Fontänhuset.  

Man har lärt av varandra, till exempel 

har husets medlemmar och handledare 

fått kunskap om hur olika verktyg skall 

användas och hur ett mer korrekt för 

och efterarbete skall utföras vad det 

gäller målning.  

Projektets deltagare har på ett naturligt 

sätt tränat sig i svenska språket och 

knutit vänskapsband med husets 

medlemmar.   

Fastighetsenheten tar även emot 

arbetsordrar från övriga enheter vilket 

resulterat i många spännande 

fastighetsskötaruppgifter. Det är 

varierande uppgifter som att laga 
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toaletter, fixa lister, el, byta lampor, laga hjul till vagnar, åtgärda stopp i rör, fixa dörrar, 

åtgärda läckage, bära möbler m.m. 

Utöver detta har enheten organiserat det fysiska arbetsmiljöarbetet under året genom 

fyra stycken arbetsmiljöronder, 12 stycken brandronder plus en omfattande brandrond 

tillsammans med Anticimex. Vidare har brandvarnare satts upp i fastighetens källare och 

larmcentral och detektorer bytts ut. Utöver detta har verksamheten tagit hjälp av 

utomstående företag för att fixa el, rensa bort fågelbon från taket och så vidare. Under 

våren asbestsanerades den sk ”piggångens”, trappor och golv. Fastigheten är gammal och 

under hösten spolades och inspekterades rörens skick. Ett omfattande reliningsarbete 

och rörbyte i bottenplattan kommer äga rum i början av 2021. Verksamheten drog även 

in fiber i fastigheten med hjälp av externa företag. 

  

 

 

 

En himla massa möjligheter! 

UNGA VUXNA 

Våren 2016 genomförde Fontänhuset 

Göteborg sin första internationella 

utbildning kring att arbeta med unga 

vuxna med psykisk ohälsa. Unga 

vuxna är en central målgrupp i vårt 

fontänhus, då stigmat kan vara större 

och behoven skilja sig gentemot äldre 

medlemmar. Gensvaret för 

utbildningen från fontänhusen i 

Europa har varit mycket stort då 

utbildningen tidigare enbart funnits i 

USA, men har alltså nu även ägt rum i 

Göteborg 2017, 2018 och 2019. 

Utbildningen sker i samarbete med 

Fountain House, New York och 

Genesis Clubhouse, Massachusetts, 

som liksom vi arbetat länge med målgruppen. De har utvecklat ett utbildningsmaterial 

som vi sedan ”Europafierat”. Samarbetet fortskred även i början av 2020 med en 

inplanerad fullbokad utbildning. Pandemin satte dock stopp för att den skulle kunna 

genomföras och sköts upp till 2021.  
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Under 2020 ingick vi även i ett samarbete kring ett Erasmusprojekt tillsammans med 

Fontänhuset i Rygge, Norge och Fontänhuset i Helsingfors. Syftet är att dels utbyta 

erfarenheter vad det gäller fontänhusens stöd till medlemmar som vill börja eller 

upprätthålla studier, dels att få internationella kunskapsutbyten genom resande. 

Arbetsgrupper från de tre fontänhusen har träffats på digitala möten under hösten för 

att planera upplägget, men då det huvudsakliga målet är att få möjlighet att resa till 

varandra pausades projektet på grund av rådande omständigheter.  

DIGI-INKLUSION– ETT TREÅRS PROJEKT SKAPAT AV SFR (SVERIGES 
FONTÄNHUS RIKSFÖRBUND) MEDFINANSIERAT AV ESF (EUROPEISKA 
SOCIALFONDEN)  

Sveriges Fontänhus Riksförbund driver sedan oktober 2019 ett ESF-finansierat 

treårsprojekt vid namn Digi-Inklusion och har på grund av projektledarens bostadsort  

Fontänhuset Göteborg som sin bas. Detta ser vi i Fontänhuset Göteborg som lyckosamt 

då våra medlemmar och handledare som är aktivt involverade i projektet får en 

direktkontakt med projektledaren på en daglig basis vilket leder till en fin kontinuitet.  

Projektet grundar sig i problematiken att den ökade digitaliseringen bidrar till att 

människor som redan är exkluderade från olika arenor i samhället på grund av sin 

psykiska ohälsa riskerar att exkluderas 

ytterligare samt att möjligheterna att kunna 

återgå till arbete eller studier minskar då 

målgruppen saknar den digitala kompetens 

som oftast efterfrågas på arbetsplatser och 

skolor. 

Projektet har tre syften:  

 Att fontänhusens medlemmar ökar 

sin anställningsbarhet, känsla av 

kompetens och inkludering på 

arenor som tidigare varit begränsade pga. bristande kunskaper om och 

användande av digitala system. 

 Att fontänhusen i Sverige och norden skapar bra kommunikationsvägar för att 

sprida information och inspiration till varandra i syfte att kunna utveckla 

fontänhusmodellen ytterligare till nytta för dess medlemmar. 

 Att skapa en eller flera modeller för att underlätta digitaliseringsprocesser hos 

andra fontänhus eller andra liknande verksamheter. 

 

I dagsläget har projektet ca 75 aktiva deltagare i den digitala plattformen Webex Teams, 

som är namnet på det digitala system som projektet arbetar i och utvecklar gemensamt. 

12 av 13 fontänhus är aktiva i projektet och alla möts en gång i veckan via en 

videokonferens för att följa upp hur projektet implementeras i respektive hus. Projektet 

erbjuder dessutom olika typer av föreläsningar både av externa och interna aktörer 

kring teman deltagarna tycker är viktiga att lära sig mer om. 
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Varje fontänhus har skapat ett Tech-team bestående av minst tre medlemmar och en 

handledare och det är detta team som åker på utbildningen till Helsingborg i syfte att få 

kunskaper om plattformen och systemet som man tar med sig och för vidare i sitt 

respektive hus. När pandemin slog till var fontänhusen i Sverige väl rustade att ställa om 

verksamheten till digitala fontänhus. I princip har vi kunnat erbjuda medlemmar i husen 

samma utbud av möten och aktiviteter. 

SOCIALT PROGRAM 

Arbetar du så har du också fritid. Fontänhuset erbjuder en uppsjö av olika 

fritidsaktiviteter. Medlemmar och handledare planerar och genomför alltid dessa 

tillsammans. Som exempel på aktiviteter kan nämnas; allsvensk fotboll, hockey, opera, 

olika teaterföreställningar, badutflykter, museibesök, konserter, bioklubb, klädbytardag, 

handarbetscafé, träning, 

stadsvandringar, marknadsbesök, 

tjejkvällar och resor.  

En dag hyrde vi Bio Capitol för att 

tillsammans med regissören Maria 

Bäck se filmen ”Psykos i Stockholm 

tillsammans”. 50 personer deltog.  

Fontänhuset Göteborg har kunnat 

erbjuda medlemmarna minst två 

fritidsaktiviteter utanför arbetstid i 

veckan, oftast fler. Under 2020 hade vi 

inte mindre än 602 fritidsbesök 

omfattande 2843 timmar utanför den 

ordinarie arbetsdagen! 

Under våren ansökte vi om extra 

aktivitetsmedel från Göteborgs Stad 

för att kunna erbjuda våra medlemmar 

uteaktiviteter under 

sommarmånaderna vilket var väldigt 

uppskattat. Tack vare detta kunde vi 

erbjuda utflykter och gratis lunch, 

något som många nappade på istället 

för att isolera sig i hemmet. 

Verksamheten arrangerar också 

söndagsmiddagar samt har under 

större delarna av 2020 haft öppet 

verksamheten vid storhelgdagar. Har 

detta på grund av restriktioner inte 

fungerat har vi erbjudit ett 

sammanhang ute eller digitalt. 
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HANDARBETSCAFÉ 

Varannan onsdag under våren har det arrangerats handarbetscafé i huset. Medlemmar, 

både män och kvinnor, har då haft möjlighet att under trevliga sociala former laga 

kläder, lära sig sticka/virka eller annan typ av handarbete. Träffarna har varit viktiga 

framför allt för de medlemmar som inte är så rörliga och har svårt att följa med på mer 

utåtriktade aktiviteter.  

HBTQI 

 Som en del i vårt arbetsmiljöarbete för 

tillgänglighet och inkludering bildade vi i början 

av 2015 en HBTQI6-grupp där alla är välkomna. 

Regnbågsflaggor vid ytterdörren och 

information om HBTQI-gruppens möten och 

arbete gör det tydligt för personer som kommer 

till oss på studiebesök, eller för att bli 

medlemmar, att vår värdegrund innefattar lika 

värde oavsett sexuell läggning eller 

könsidentitet och att man som HBTQI-person 

kan känna sig trygg i vårt hus. Prideveckan bjöd 

på ett antal aktiviteter i vårt hus. Medlemmar 

höll föreläsningar kring olika begrepp vad det 

gäller HBTQI (Q and A)7 och vi blev även 

inbjudna till andra fontänhus webföreläsningar, 

tittade på film tillsammans och avslutade 

veckan med regnbågsfika. 

TILLGÄNGLIGHETSARBETE 

Vi har de senaste åren intresserat oss för tillgänglighetsfrågorna och deltagit i de 

workshops- och utbildningsdagar Göteborgs Stad erbjudit. Tillsammans med bland 

annat Institutionen för Socialt arbete uppmuntrar vi studenter att välja just dessa frågor 

som sitt uppsatsämne. Medlemmarna har förutom i Fontänhusets ordinarie verksamhet, 

också tillgång till Fontänhusets och Arbetarrörelsens Folkhögskolas studieförberedande 

kurs i ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, historia, filosofi, religion, litteratur 

och psykologi. Denna förberedande kurs har gjort att ett antal medlemmar skrivit in sig 

på allmän kurs på vår ”egen” folkhögskola ”Gyllenhuset” som öppnade på Andra 

Långgatan 29 i början av 2018. Tillsammans med AFiG uppmärksammar vi bland annat 

Internationella Kvinnodagen och FN-dagen tillsammans. 

 

                                                             

 

6 Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och 
identiteter och intersexpersoner. 
7 ”Questions and Answers”, ”Frågor och Svar”. 
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RECEPTIONSUTBILDNING - VÄLKOMMEN TILL FONTÄNHUSET GÖTEBORG! 

Under våren genomfördes en receptionsutbildning vilken omfattar 10 

utbildningstillfällen.  Utbildningen är uppskattad eftersom den inte bara tar upp hur 

man kopplar telefonsamtal i växeln utan också tar upp allmän kunskap om vad man bör 

tänka på vid ett telefonsamtal, en kunskap som också kan vara bra att ha vid kontakter 

med myndigheter osv. Efter utbildningen får man ett intyg att lägga till sitt cv.  

DEN DAGLIGA DIGITALA VÄRLDEN 

Allt fler funktioner i samhället blir datoriserade och kan ibland vara svårt att hantera för 

vissa av våra medlemmar. Datakursen fokuserade under året på bland annat praktiskt 

användande. Teman som mobiltelefoni, sms, hantera din bankdosa, skydda dig från 

scam-brev8 och officepaketet var de mest populära. Man visade också medlemmar hur 

man använder sig av facebook, twitter och olika kontaktsidor. Att kunna betala sina 

räkningar, ansluta bank-id och swish. Deklarera eller handla på nätet är idag standard 

och genom vår kurs har vi försökt göra dessa funktioner mer tillgängliga. Under 

pandemin har kunskapen blivit än mer viktig, framför allt för våra medlemmar då 

många myndigheter inte tar emot fysiska besök. Genom projektet Digi-inklusion har vi 

kunnat åtgärda detta och tillsammans lära och sprida kunskapen kring digitala medier i 

huset. 

SYNS VI SÅ FINNS VI - UTÅTRIKTAD VERKSAMHET OCH KONFERENSER 

Förutom att sprida vårt material samt att distribuera ut tidningen i större upplaga än 

tidigare har vi, när möjligheten dykt upp, varit och pratat om vår verksamhet. 

Handledare och medlemmar har bland annat föreläst om egenmakt hos PNO 

(psykosvård Nordost). Vi har hållit digitala studiebesök för bland annat olika 

samordningsförbund, olika klasser från Göteborgs Universitet och psykosmottagningar. 

Olika försäkringskassors lokalkontor och Arbetsförmedling är också några av våra 

flitigaste "kunder". Under året har vi bland annat arrangerat två fysiska utbildningsdagar 

för blivande socionomer på Göteborgs universitet under kursen ”social mobilisering”, 

totalt 70 studenter, övriga tillfällen har hållits digitalt. Vi blir ofta inbjudna att berätta 

om vår verksamhet för bl.a. olika Rotary- grupper som sedan ofta väljer att bli sponsorer 

för vår verksamhet. 

 

”Jag tycker Fontänhuset har varit bra på många sätt. Man får träna sig socialt och 
träffa andra med liknande psykisk problematik. Man får hålla på med varierande 
och lärorika arbetsuppgifter där man får träna upp sin arbetsförmåga både fysiskt 
och psykiskt. Handledare och medlemmar kan stötta i arbetsuppgifterna. Det är 
också bra med billig fika och lunch till reducerade priser.  Det är roligt med 
fritidsaktiviteter för en billig peng. Tidningen är bra då man kan skriva i den.” 

Robert, medlem 

                                                             

 

8 Scam-brev, tex de sk "Nigeriabreven" där människor luras att skicka pengar för att hjälpa bedragare. 
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WELLNESS! 

 

 

Riktlinje 28 lyder numer: 

 "Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter som är till för att hjälpa 

medlemmar att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil".  

Fontänhuset Göteborg har sedan ett antal år tillbaka fysisk hälsa som ett självklart inslag 

i verksamheten.  

Det har funnits möjlighet att delta i 

promenadgrupper, dagliga 

avslappningsövningar, föreläsningar, bad, 

badminton, bowling, utelekar, biljard eller 

andra engångsaktiviteter. Wellness handlar 

inte enbart om motion och mat. Även det 

psykiska måendet är av stor vikt för 

välmående. Under året har vi bjudit in 

föreläsare från bland annat Suicide Zero, 

budget- och skuldrådgivare och 

Behandlingsgruppen i Göteborg som berättat 

om sina respektive verksamheter och hur 

medlemmar kan komma i kontakt med dem. 
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FORTBILDNING 

De anställda har tillsammans med medlemmar kontinuerligt fortbildat sig och tagit del 

av bland annat psykiatrisamordningen i Göteborgs kursutbud. Exempel är fysisk och 

psykisk hälsa, suicidprevention, brandsäkerhet, IPS och psykisk livräddning. Flera 

organisationer och myndigheter har föreläst om sitt arbete i vårt hus bland annat kring 

budget- och skuldrådgivning, information från samordningsförbund, föreläsning kring 

psykosocial arbetsmiljö, Klubbhuschefen har deltagit i bland annat utbildningar som 

arrangerats av arbetsgivarorganisationen KFO samt fackförbundet Unionen. Under 

våren deltog handledare utsedda till arbetsplatsombud tillsammans med 

klubbhuschefen på en tredagars ”BAM”-utbildning9 i Unionens regi. Handledare och 

medlemmar deltog också på en tvådagars utbildning i digi-inklusionsprojektet i 

Helsingborg. 

STANDARD OF THE WEEK 
Varje fredag under året har vi tillsammans genomfört riktlinjediskussioner. Medlemmar 

& handledare från alla enheter deltog. Även stiftelsens styrelse har diskuterat 

riktlinjerna på sina styrelsemöten på samma sätt. Detta för att fördjupa 

kunskapen kring varför riktlinjerna finns och hur de skall tolkas.  

MEDIA AV OLIKA SLAG 

I hela huset finns dagens program och information om vad som är på gång 

på stora tv-skärmar.  Vår hemsida, instagramsida och facebook-sida är 

välbesökta och en ger möjlighet för oss att informera om vårt utbud och hålla kontakt 

med medlemmar på ett annat sätt än tidigare. Här lägger vi upp menyer, 

fritidsaktiviteter, affischer för klubbhusmöten mm. Verksamheten håller sig uppdaterad 

vad det gäller teknik och kommunikation. De interaktiva medierna underlättar både för 

Fontänhuset och medlemmar som av någon anledning inte vill prata i telefon eller för 

dagen inte kan ta/orkar sig till verksamheten.  

Vår Webexutrustning har använts i större utsträckning än tidigare. Detta dels för att 

projektledaren för digi-inklusionsprojektet haft sin arbetsplats i vårt hus men också för 

att medvetenheten om vinsten att hålla digitala möten ökat inte minst under årets sista 

månad då verksamheten helt gick över till att bli digital. 

Medlemmarna håller mer än tidigare kontakten med varandra genom sociala medier, 

bland annat Webex Teams och Webex Meeting. De som inte känner sig bekväma i den 

digitala miljön erbjuds precis som tidigare fysiska möten eller reach out i form av 

telefonsamtal. 

 

 

                                                             

 

9 Bättre Arbetsmiljö 
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TIDNINGEN + FOTOKURS 

Magasinet Fontänhuset har under 2020 gett 

ut tre nummer varav två temanummer.  

Nu är många väl bekanta med 

redigeringsprogrammen och jobbar 

självständigt och redigerar sina egna sidor i 

tidningen och gör affischer, menyer, 

dagsnytt mm. Redaktionsmötena kan se 

väldigt olika ut. Ibland kommer det någon ny 

som vill lära sig från grunden eller bolla lite 

tankar om ett reportage eller en insändare. 

Det är kul att se denna utveckling.   

Under året hade den tidigare fotokursens 

deltagare vernissage och utställning av sina 

alster vilket var mycket uppskattat.  

 

BLOGG – TANKAR, TIPS OCH IDÉER 

I samband med att verksamheten gick över till att bli digital och bland annat bokcirkeln 

”Livet, kulturen och pandemin” ställdes om till ett digitalt forum startades en blogg10 på 

fontänhusets hemsida. Medlemmar bjöds in att skriva och reflektera över den rådande 

situationen, tankar om livet och vad man kände man ville berätta. 
 

CSR 

En av de partnerskapsgrupper som bildades 2013 för att nå ut och sprida information 

om vår verksamhets fokusområden var CSR11, (Corporate Social Responsibility). Vi blev 

medlemmar i CSR Västsverige som är ett nätverk för samverkan mellan privat, offentlig 

och idéburen sektor samt akademi. Syftet med CSR är att i sin verksamhet utveckla sitt 

sociala ansvar, miljöarbete och att arbeta ekonomiskt hållbart. Vårt mål var att få till fler 

samarbeten med andra företag och organisationer, där vi ser att vi kan erbjuda vår 

kunskap om socialt ansvarstagande och i gengäld få nya kunskaper, sponsorer och 

övergångsarbeten.   

Detta mål har inte uppnåtts då själva forumet mer fungerar som motivationsorgan för 

företag att ta tag i sina egna utmaningar och inte att samarbete med övriga CSR-

medlemmar, något vi trodde från början. Vi har under 2020 deltagit på en av deras 

temadagar. 

                                                             

 

10 https://www.goteborgsfontanen.se/blogg 
11 CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative) är en non-profitorganisation bildad 
2008. Mer än 270 medlemmar från det privata, offentliga och non-profitsektorn samarbetar kring ämnet 
”hållbar utveckling”. 
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ARBETSMILJÖARBETE  

Verksamheten har som ambition att ha ett aktivt arbetsmiljöarbete. Dels genom den 

arbetsmiljöplan Stiftelsen har upprättat och reviderar varje år, dels den fysiska, genom 

samverkan med brandskyddsmyndighet och representant i styrelsen med stor kunskap 

om de lagar och förordningar som gäller, dels den psykiska. Arbetsmiljögruppen, 

handledare, styrelseledamot och medlemmar, genomför kontinuerligt de kontroller som 

upprättats i vår arbetsmiljöplan. Under året fokuserade verksamheten på den 

psykosociala arbetsmiljön och under våren genomfördes intervjuer av de anställda 

tillsammans med företaget Feelgood. Två av de anställda har också tillsammans med 

klubbhuschefen genomgått den sk ”BAM-utbildningen”. 

SVERIGES FONTÄNHUS RIKSFÖRBUND - SFR 

Under 2014 ombildades Sveriges Fontänhus Nätverk till att bli Sveriges Fontänhus 

Riksförbund12. Tanken var att ett mer enhetligt uttryck (alla Fontänhus skulle kalla sig 

just ”Fontänhus” och inte "Göteborgsfontänen", "Bryggan" osv) skulle visa att vi 

tillhörde samma koncept. Fontänhuset Göteborg har 

haft en person i styrelsen samt en i valberedningen 

under 2020. 

SAMVERKAN 

Samverkan är A och O. Dels inom den egna miljön 

men också med yttervärlden. En handledare och en 

medlem satt under första hälften av 2020 med i 

ledningsgruppen för Yrkeshögskolans 

behandlingspedagogprogram. Mångkulturella 

Finska Folkhögskolan, Göteborgs Universitet, AFiG, 

Folkhögskolan Gyllenhuset, Majornas bibliotek, de 

olika aktivitetshusen och personliga ombud är andra 

viktiga parter.  

Ett par av våra medlemmar är utbildade 

(H)järnkollsambassadörer13 och Peer-supporters14 på olika sjukhus i Västsverige.  

Vi har tidigare haft flera lyckade samarbeten med Stiftelsen Gyllenkroken och driver nu 

delvis Folkhögskolan Gyllenhuset tillsammans genom att sitta i skolans styrelse. 

Folkhögskolan slog upp portarna den 15 januari 2018 och under 2020 utökades skolan 

med ytterligare en klass som läser Allmän kurs (gymnasiekompetens). 

                                                             

 

12 www.sverigesfontanhus.se       
13 Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till 
att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga 
och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ambassadören skapar genom den egna berättelsen en levande 
bild av hur det kan vara att hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet.   
14 Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som 

stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering.  

http://www.sverigesfontanhus.se/
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KUNIS OCH SOCIONOMUTBILDNINGEN  

”I mötet formas människan och människan formar mötet. 
Tillsammans skapar vi kunskap och lärande”. 
 
KUNiS15 var ett Arvsfondsprojekt och ett samarbete med idéburna organisationer inom 
sociala sektorn och Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete. Ett projekt 
vars syfte varit: 

 att ta vara på varandras olika kompetenser på ett för alla användbara sätt 
 skapa nätverk för samarbete  
 bättre förbereda socionomstudenterna för deras kommande yrkesliv påverka 

attityder och värderingar åt båda håll 

 att på ett bättre sätt koppla ihop akademisk kunskap med egenupplevd 

erfarenhet och beprövad social metodik utövad inom idéburna verksamheter.  

Projektet startade 2015 och avslutades 31 juli 2018 men även under 2020 kunde vi ta 

del av vissa föreläsningar och utbyta idéer och kunskap med studenterna på 

Institutionen för socialt arbete, bland annat under två brukardagar. 

Vad som uppnåtts med KUNiS: 

 Möten som inte skulle ha kommit till stånd annars har genomförts – det händer 

något när man träffas, det leder till lärande och kunskapsutbyte. 

 Nätverk har bildats vilket gett kunskap om andra organisationer än sin egen och 

på så sätt har spridning av de egna verksamhetsidéerna kommit till stånd.. 

 Flera olika öppningar och möjligheter har skapats. KUNiS har öppnat dörrar som 

upplevts stängda tidigare, en vinna-vinnasituation helt enkelt. 

 Studenter har fått komma ut i idéburna organisationer där organisationernas 

medlemmar och deltagare fått agera mentorer för studenterna och på så sätt fått 

kunskap om den idéburna sektorn och det sociala arbete som sker där. 

 Små organisationer har kunnat delta utan att belastas med administration. 

Fontänhuset har varit en aktiv samverkanspart i projektet. Vi har varit 

mentororganisation för KUNiS och tagit emot socionomstudenter på studiebesök och 

låtit dem jobba med oss i den ”arbetsinriktade dagen”. 

Vi har också två gånger om året haft möjlighet att delta i Brukar- och 

Intresseorganisationsdagen på Göteborgs Universitet. En möjlighet för handledare och 

medlemmar att vara med och representera vår verksamhet för socionomstudenterna. 

 

”Fontänhuset har gett mig något att se fram emot” 

Linnéa 26 

 

                                                             

 

15 Kunskapsutveckling i Samverkan www.kunis.se 
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SKOLA I HUSET, DEN 
FÖRBEREDANDE KURSEN 

Kunskap är en demokratisk rättighet 

och en av våra högsta önskningar har 

sedan länge varit att erbjuda 

medlemmar att läsa upp sin behörighet 

för att kunna söka sig vidare till högre 

studier. Under hösten 2014 slöts ett 

avtal tillsammans med 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i 

Göteborg om samverkan och under 

2020 har kursen körts på helfart i 

huset.  

Ca 50 personer har varit inskrivna i 

kurserna. Lärarresurser tillhandahölls 

av AFiG och fyra dagar i veckan 

studerar/studieförbereder sig 

medlemmar i den trygga miljön i 

Fontänhuset.  

Vi ser att fler medlemmar än tidigare 

törs tro att en fullkomlig gymnasieutbildning eller fortsatta studier är möjlig. Under 

2020 omfattades även ämnena matematik och engelska! Detta har sporrat flera av våra 

”studenter” att söka in till vår egen Folkhögskola, Gyllenhuset! 

DIN EGEN MAKT – EN STUDIECIRKEL OM ATT TA MAKTEN ÖVER SITT LIV. 

Under 2020 erbjöd vi medlemmarna att delta i studiecirkeln ”Din egen makt”, ett 

material framtaget av NSPH. Studiematerialet handlar om att ta makten över sitt liv. Det 

vänder sig till personer som vill fundera på frågor kring att hitta sin egen styrka och sätt 

att gå vidare i livet. NSPH vill att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska ha 

större möjligheter att både påverka sitt eget liv och hur samhället fungerar. “Din 

egenmakt” ger medlemmarna möjlighet att reflektera tillsammans med andra om vad 

man behöver för att våga, orka och vilja försöka nå de mål som är viktiga för en själv. 

Studiecirkeln var populär och någonting vi kontinuerligt kommer att erbjuda våra 

medlmmar. 

REACH OUT 

Extra resurser har lagts på funktionen ”reach out” tack vare medel från Ingeborg och 

Knut J:sson Marks stiftelse. Reach out är Fontänhusens metod att nå medlemmar som 

inte varit i huset på ett tag av en eller annan anledning. Dagligen ringer vi upp 

medlemmar eller skickar vykort. Man besöker även medlemmar på sjukhus dels för att 

många har ett snävt socialt nätverk, dels för att stötta upp så att medlemmar inte 

förlorar sitt boende. Vi ser att en väl fungerande reach out gör att frånvaron blir lägre. 

Med hjälp av vår nya Facebooksida och Instagramsida ser vi också att vi hittat andra sätt 
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att hålla kontakt med och nå medlemmar som av någon orsak inte kommer till huset. 

Under hösten köptes ytterligare mobiltelefoner in för att ytterligare öka antalet reach-

outsamtal. Vi kunde se att den pågående pandemin gjorde medlemmar än mer isolerade 

än tidigare. Vi erbjöd förutom samtal, även hembesök i viss mån. Medlemmar stöttade 

och hjälpte varandra med olika ärenden som att handla mat. 

BOENDEGRUPP 

Medlemmar har varit behjälpliga vid behov av insatser som tex inhandling av olika 

varor, flytthjälp, sätta upp gardiner och hyllor osv. Medlemmar har också fått hjälp med 

att ansöka om färdtjänst, skriva överklaganden, söka bostadstillägg, vilande 

sjukersättning etc. Fontänhuset disponerade under 2020 tre enrumslägenheter på 

Majstångsgatan, Majorna, av Familjebostäder som i sin tur hyrdes ut i andra hand till 

medlemmar. Konceptets grundidé var god, att medlemmar som visar sig kunna sköta ett 

boende skulle få ett eget kontrakt av Familjebostäder, men det har inte visat sig fungera.  

KLUBBHUSMÖTE 

Andra onsdagen i månaden är det klubbhusmöte. Detta är verksamhetens beslutande 

organ vad det gäller verksamhetsförändringar och organisationsfrågor. Deltagandet är 

fortfarande mycket högt, mellan 25-35 personer. Mötena följer traditionella förenings-

möten vilket ibland kan uppfattas som ”svårt” och till och med lite tråkiga, varför vi för 

diskussioner om att ha ett mer ”fritt” upplägg.  

CHEF- OCH ORDFÖRANDETRÄFF 

Under hösten initierades och arrangerades en två 

dagar lång digital chef- och ordförandeträff 

tillsammans med Sveriges Fontänhus.  

Konferensen var uppskattad men alla var 

överens om att fysiska träffar och 

”mellansnacket” är mer utvecklande då apwciellt 

de olika Fontänhusens ordförande sällan får 

chans att träffas.  

Nästan alla Fontänhus var representerade, även 

det nya fontänhuset i Falun. Under dagarna 

diskuterades bland annat styrelsens roll, 

förväntningar på chef/ordförande samt fortsatt 

finansiering av funktionerna inom riksförbundet 

Sveriges Fontänhus. 
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VÅRA VÄNNER 

Ensam är inte stark och under 2020 har Fontänhuset Göteborg haft fortsatt stöd av 

sponsorer och enskilda, dels genom varor vi behöver men också med pengar. Medel vi 

får in från privatpersoner går alltid oavkortat till medlemmars fritidsaktiviteter och det 

sociala programmet. Fontänhuset Göteborg och St:Lazarusorden har genom fortsatt 

lyckat samarbete kunnat erbjuda personer med psykisk ohälsa olika möjligheter. Orden 

skänker även julklappar varje år till vår ”presentshop”. 

 

"Det säger väl sig självt, att om man får hjälp 
med att förstå att man faktiskt betyder 
något och gör skillnad, så blir man 
motiverad att hjälpa sin egen person" 

Vägen vidare 

ÖVERGÅNGSARBETE -ÖA 

Begreppet ”Supported Employment” är sedan många år tillbaka en av 

Fontänmetodens viktigaste grundpelare. Genom att ge våra medlemmar möjlighet att 

”låna” ett betalt deltidsarbete får denne chans att prova sin arbetsförmåga under trygga 

förhållanden. 

AFiG, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg där, vi haft ett ÖA har fungerat 

tillfredsställande. Arbetet är städjobb och tre medlemmar har haft tjänsten under våren 

2020. Under hösten 2018 startade Fontänhuset ett samarbete med AFiG om ett 

lönebidragsarbete i den nystartade skolan Gyllenhuset vilket avslutades under våren 

2020. Sedan tidigare har AFiG en medlem anställd på Folkhögskolan på Järntorget som 

sköter städning och caféverksamhet. 

UTVECKLINGSPLANER, VÄGAR UT  OCH COACHNING 

2019 påbörjade vi en översyn för att hitta en hållbar metod att medlemmar tillsammans 

med handledare upprätta sin egna utvecklingsplan/medarbetarplan. Tanken var att 

detta skulle ske i samverkan enbart med Fontänhuset eller om man ville, även 

tillsammans med ansvariga handläggare på Arbetsförmedling och/eller respektive 

Försäkringskassa. Genom att tydliggöra framstegen, små som stora, blir det enklare att 

se att det är möjligt att förändra sin framtid. Detta arbete är något vi under 2020 fortsatt 

med och numer får alla medlemmar redan då de börjar arbeta fram en medarbetarplan 

för sig själv där ens egna mål tydliggörs.  

Det kan vara klurigt för handledarna att få till tid att följa upp medarbetarplanerna då 

antalet medlemmar är stort. En omstrukturering av enheterna och handledares 

placering gjorde därför att vi la den största delen av arbetet med medarbetarplaner och 

vägar-ut-arbetet på kontorsenheten vilket fungerat tillfredsställande.  
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VÄGEN UT  

Ökade insatser på stöd för 

medlemmar på väg ut i arbete och 

studier har gjorts under 2020 och 

flera medlemmar har fått jobb helt 

eller delvis, kortare eller längre tid. 

Detta är inte enbart vår förtjänst 

utan ett resultat av samlade insatser 

kring den enskilde individen. 

Möjligheten att skapa goda 

förutsättningar för den enskilde är 

så mycket större då samarbete 

finns.  Dessa insatser har delats 

mellan enheterna och oftast utförts 

på individnivå tillsammans med 

olika myndigheter. Det behövs mycket arbete för att hålla igång och skapa kontakter 

utåt och ge medlemmar det stöd som behövs. Ofta stöter man på patrull då både 

aktivitets- och sjukersättningsregler inte är anpassade till Fontänhusens arbete med att 

få medlemmar att våga prova ett ”riktigt” lönearbete.  

Att motivera den privata sektorn att anställa någon med en kronisk ohälsa är också en 

utmaning i tider då besparingar gäller i samhället.  

Ett ”dilemma” vi allt oftare stöter på är att Arbetsförmedlingen tecknar avtal med 

privata aktörer vars uppdrag är att hitta en arbetsträningsplats för vår målgrupp. Man 

vill placera personen i Fontänhuset för att sedan själva ta del av det bidrag som följer 

med personen.  

Vi ser allt oftare också att personer från Göteborgs kranskommuner söker sig/blir 

rekommenderade att komma till oss. Vid förfrågan hos berörda kommuner om 

ersättning eller del av respektive föreningsstöd möts vi ofta av svaret att det inte utgår 

någon ersättning om aktiviteten inte sker i den kommun medlemmen hör hemma. 

Kranskommuner som själva inte har någon eller tillräckligt med insatser för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar gör det ibland enkelt för sig genom att anvisa 

personen till oss. Detta är en fråga som måste diskuteras, både lokalt, kommunalt och 

regionalt. 

Vi ser också att målgruppen förändrats. Det kommer fler unga personer till oss, vilket är 

glädjande men samtidigt oroande, dels att personerna i sig har en svårare problematik 

än tidigare, dels att de ofta har försörjningsstöd och inte aktivitetsersättning, vilket i sig 

kan vara stressande för individen. Man är helt enkelt sjukare. Vi vet inte om detta beror 

på försäkringskassans hårdare bedömningar vad det gäller aktivitets/sjukersättning 

eller hårdare belastning på det antal vårdplatser som finns att erbjuda. Vi ser också 

annan problematik än enbart psykisk ohälsa. Samsjuklighet/missbruk blir vanligare hos 

målgruppen varför frågan kring hur det förebyggande arbetet hos Socialtjänsten 

fungerar väcks. Vi når fortfarande inte alla de målgrupper vi vill. Det råder ingen brist på 
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idéer och förslag vad det gäller att göra ”reklam” för oss själva men vi har fortfarande en 

bra bit att vandra. 

Handledarna har liksom tidigare fått lägga mycket tid på att stötta medlemmar i 

livslösningar som egentligen borde vara bitar av andra myndigheters ansvar. Fontänens 

verksamhet ersätter liksom tidigare delar av den svenska välfärden. 

STYRELSEN 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten inklusive årsmöte. Styrelsen har under året 

varit delaktig i verksamheten, dels genom att finnas med vid bland annat föreläsningar 

om vår verksamhet utanför huset, dels genom att aktivt arbeta med att sprida 

information om vår verksamhet till omvärlden.  

En styrelseledamot ingår i den arbetsmiljögrupp som finns i huset och träffas 

regelbundet. Styrelseordförande deltog i den chefs- och ordförandeträff som 

arrangerades av riksförbundet under hösten. Styrelseordförande i stiftelsen är också 

ledamot i Folkhögskolan Gyllenhusets styrelse.   

Styrelsen har också varit behjälplig med frågor kring folkhälsofrågor samt ekonomi. 

Under våren har styrelsen fortsatt sin "in-house-utbildning” i Fontänhusmodellens 

riktlinjer och tolkningar av dessa vilket ökat förståelsen för verksamheten.   

Med övertygelsen om ett gott 2021 ställer styrelsen sina platser till förfogande. 

Göteborg den 

 

Roger Andéasson, ordförande  Stefan Olinder  Maria Wikeby 

 

 

 

Natalia Merino Torres                 Kirsi Hakulinen               Lennart Widenberg 

      

 

 

 

Robin Johnsson               Kent Gillvén  Agneta Alderstig 
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Våra sponsorer och vänner! 

Ensam är inte stark och Fontänhuset Göteborg har lyckade samarbeten med flera 

företag. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, 

blomsterbuketter till vår reception och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlemmar 

som årligen bidrar med medel till verksamheten. 

 

Arbetarrörelsens Folkhögskola  Alliator AB   

Backateatern     Bensin och Rörtjänst i Göteborg AB  

BK Häcken     Bristol Fiske AB 

Bäcken HC       

Biljardpalatset      Clubhouse International 

De Fattiges Vänner    AB Fjäderborgen   

Fountain House, New York    Frölunda Indians Hockey 

Folkteatern Göteborg    Gustav Eriksson Byggnads i Vallda AB 

Göteborg Säve Rotary Club   Göteborg City Rotaryklubb  

Göteborg Angered Rotary Club   Gyllenhuset Folkhögskola 

Göteborgs Buss AB    Göteborgsoperan 

Göteborgs Pepparkaksbageri    Göteborgs Stad  

Göteborgs Stadsteater    GEBAB   

Göteborgs Symfoniker    Majornas Grafiska   

Majornas Bowling     Iberiska Språk  

In Form JB AB     Skarviks Rökeri   

Johnséns Konditori    Kvibergs Handelsträdgård 

JP Store     Lions Club Gothia 

Kopparbergs Göteborg FC   Lundgrenska Stiftelsen 

Lions Club Gatenheim      NPS Service AB 

Lions Mölndal Kvarnbyn    Orbicon AB  

Ingeborg och J Knutsson Marks Stiftelse Microsoft/Techsoup      

Sankt Lazarusorden i Sverige                                Pitney Bowes Svenska AB  

TR Entreprenad AB    Logen Iris 

Socialstyrelsen     Skandinaviska Enskilda Banken 

TLK Entreprenad AB    Unitrans Shipping & Transport AB 

   


