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Omsorgsnämnden

Linköping behöver ett Fontänhus, svar på motion (M)
Förslag till omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgs- och äldreförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgs- och äldreförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens avslås med hänvisning till att ekonomiska förutsättningar inte
kan ges inom befintligt ekonomisk ram eller genom omfördelning av
ekonomiska resurser.
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige
uppdrar till berörda nämnder att skapa förutsättningar för tillskapandet av ett
Fontänhus i Linköping. Motionären motiverar sitt förslag med att genom
Fontänhusens arbete har många människor som levt i utanförskap kunnat
närma sig eget arbete eller studier. Flera rapporter visar att Fontänhusen, som
finns i tolv städer i Sverige och i ett 30-tal länder, gör stor skillnad för den
enskilda individen, anhöriga och samhället.
Ett Fontänhus är ett hus där brukare inom psykiatrin under handledning äger
och driver verksamheten och därigenom får en meningsfull sysselsättning.
Verksamheten utgår ifrån individens förmåga och stärker det friska hos varje
individ för att ge ett ökat självförtroende.
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Frågan om Fontänhus utreddes 2007 av omsorgs- och äldreförvaltningen. Då
saknades initiativ från brukarorganisationerna vilket är en förutsättning för
tillskapandet av verksamheten.
Linköpings kommun kan konkret ge förutsättningar genom att bidra med
arenor för möten som kan främja målgruppens intressen samt att brukardrivna
frågor och utvecklingstankar lyfts och prioriteras i kommunala sammanhang.
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Inom Linköpings kommun ges också möjlighet att söka medel i form av
föreningsbidrag samt även medel inom samverkansorgan som kommunen är
del av såsom Samordningsförbundet.
Omsorgs- och äldreförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen då ekonomiska förutsättningar inte kan ges inom befintligt
ekonomisk ram eller genom omfördelning av ekonomiska resurser.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Linköping behöver ett Fontänhus, svar på motion (M), 2018-11-14
Motionen
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Bakgrund
En motion inkom till omsorgsnämnden från Anita Jonasson Kroon (M) med
rubriken ”Linköping behöver ett fontänhus” den 23 oktober 2017 för
besvarande inom ett år, d v s före 2018-10-20. Motionen syftar till att berörda
nämnder ska skapa förutsättningar för ett tillskapande av verksamheten.
Motionen framhåller att ett Fontänhus, en modell för stöd, gemenskap och
rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är en metod som kan bidra till
att bryta isolering och skapa ett meningsfullt liv för personer med psykisk
ohälsa. År 2007 utredde omsorgsnämnden förutsättningarna för bildandet av ett
Fontänhus, men på grund av ett alltför litet engagemang och förutsättningar hos
målgruppen lades utredningen ned.
Fontänhus finns idag i ett 30-tal länder och i 12 kommuner i Sverige. Ett
Fontänhus ska bygga sin verksamhet på sina medlemmars behov och intressen
samt ha en tvådelad inriktning, dels en arbetsorienterande del, där man utger
stöd för att dels komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, studera, eller
bibehålla ett befintligt arbete genom att finna en trygghet, stabilitet och
gemenskap. Den andra delen ska främja friskvård, sociala och kulturella
aktiviteter. Alla aktiviteter och arbetsuppgifter är frivilliga och det är det friska
hos medlemmen som ska uppmuntras vilket förstärker självförtroendet hos
individen.
En interimsstyrelse med ambition att starta ett Fontänhus har bildats under
2018 och består av personer med olika anknytningar till psykisk ohälsa bl.a
personer aktiva inom Funktionsrätt Linköping. Ekonomiska medel har sökts i
form av stadsbidrag och olika former av fondmedel vilket interimsstyrelsen har
fått avslag för. För tillskapande av ett Fontänhus behövs ekonomiska resurser
för lokaler, hyra och personal. De lokaler som idag används av
brukarorganisationerna är inte ändamålsenligt enligt interimsstyrelsen då det
finns ett önskemål om att Fontänhus bör vara en enskild lokal med tillgång till
bland annat tillredningskök för att kunna driva café.
Utifrån att interimsstyrelsen och brukarorganisationerna helt saknar egna
ekonomiska resurser för verksamheten Fontänhus och då sökta medel i form av
stadsbidrag och fondmedel ej erhållits är det en förutsättning att Linköpings
kommun bidrar med ekonomiska resurser för både personal i form av
handledare och verksamhetschef, samt lokaler för att ett Fontänhus ska kunna
startas. Dessa förutsättningar ryms inte inom befintlig ekonomisk ram för
Linköpings kommun under 2019.
Satsningar och insatser för målgruppen görs inom befintliga verksamheter
inom bland annat omsorgs- och äldreförvaltningen, kultur och
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Det finns öppna
verksamheter som vänder sig till målgruppen i syfte att ge en meningsfull
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sysselsättning och arbeta mot målet arbete eller studier. Öppna verksamheter
för social samvaro finns också både i kommunal regi och hos etablerade
föreningar.
Linköpings kommun kan konkret ge förutsättningar bla genom att bidra med
arenor för möten som kan främja målgruppens intressen, att brukardrivna
frågor och utvecklingstankar lyfts och prioriteras i kommunala sammanhang.
Inom Linköpings kommun ges också möjlighet att söka medel i form av
föreningsbidrag samt även medel inom samverkansorgan som kommunen är
del av såsom Samordningsförbundet. Angeläget är att aktörer såsom Region
Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedling också bidrar för att
skapa förutsättningar för ett Fontänhus.
Omsorgs- och äldreförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige avslår
motionen då ekonomiska förutsättningar inte kan ges inom befintligt
ekonomisk ram eller genom omfördelning av ekonomiska resurser.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen motion innebär att det behövs ekonomisk resurser för hel
verksamhet i form av lokal, hyra och personal för ett Fontänhus, något som ej
ryms i berörda nämnders budgetar.Avslag enligt omsorgsnämndens förslag
innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Samråd
Samråd har skett med Fontänhusets interimsstyrelse som anger att samtliga
ekonomisk förutsättningar behöver ges från kommunen i form av lokal, hyra
och personal.
Samråd har skett med Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och
Kultur- och fritidsförvaltningen som inte har något att invända mot ett
Fontänhus men att ekonomiska förutsättningar inte kan ges inom ekonomisk
ram.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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