PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

2019-05-29
1/3
KS § 115

Dnr KS/2018:594-034

Motion från Pia Steensland (KD), m.fl. om fontänhus i
Strängnäs kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avslå motionen med anledning av att det motionärerna föreslår inte är en
kommunal angelägenhet. Att kartlägga behov, undersöka
förutsättningarna och driva ett Fontänhus åligger en förening eller
stiftelse grundad av enskilda individer som tillhör målgruppen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Inkom motion på Kommunfullmäktiges sammanträde, 2018-12-17 från Chatarina
De Geer (KD) m.fl. om fontänhus, dnr KS/2018:594–034
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 207, att skicka motionen till socialnämnden
för beredande.
Motionärerna föreslår
Att behovet av ett Fontänhus skall kartläggas samt att förutsättningarna för att
etablera ett Fontänhus i Strängnäs skall utredas.
Med anledning av att den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper har
motionärerna tittat på Fontänhus, en modell som enligt motionärerna bedömer
har ett bra sätt att arbeta på och gett goda resultat.
Motionärerna skriver att Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad
rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till
återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor
genom arbete och gemenskap.
Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga. Genom
att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i
en gemenskap stärker medlemmen sin självkänsla.
Fontänhusen har enligt motionärerna en inbjudande och inkluderande miljö där
människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta. Den unika
atmosfären har visat sig vara ovärderlig för medlemmarnas återhämtning.
Framförallt hjälper den människor att bygga sig en hållbar tillvaro där psykiska
svårigheter inte längre definierar livskvalitén, menar motionärerna.
Motionärerna uppger att det finns idag närmare 300 stycken fontänhus i 37 olika
länder. I Sverige finns det ett drygt 10-tal. Ackreditering av verksamheten sker
enligt fastställda riktlinjer för att säkerställa att verksamheten i olika länder
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håller hög kvalitet. Ett antal utredningar från USA och Kanada visar att på fem år
får samhället tillbaka mellan fem och fjorton gånger den investering som det
kostar för att etablera ett fontänhus.
Mer information om forskning och resultat hänvisar motionärerna till hemsidan
www.sverigesfontanhus.
Socialnämndens bedömning
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
anledningen av att det motionärerna föreslår inte åligger en kommun att ansvara
för. Att kartlägga behov, undersöka förutsättningarna för och att driva ett
Fontänhus åligger en förening eller stiftelse grundad av enskilda individer som
tillhör målgruppen.
Ett Fontänhus kan drivas som en förening eller som en stiftelse. Sveriges
Fontänshus Riksförbund har i uppgift är att stödja tillkomsten av nya Fontänhus.
Förbundet har tagit fram en folder som beskriver nio olika steg att ta om man vill
starta ett Fontänhus. En aktivitet är att sätta ihop en arbetsgrupp, gärna med
bred spridning av olika kunskapsområden. En av arbetsgruppens uppgifter är att
kartlägga behovet av ett Fontänhus i kommunen utifrån invånarnas behov.
Ytterligare en aktivitet är att upprätta en handlingsplan, där första punkten är att
uppvakta och informera beslutsfattare i kommunen för att få till stånd ett
finansieringsbeslut.
Fontänhusets styrelse har möjligheter att ansöka om etableringsbidrag hos
socialstyrelsen, enligt förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska
personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Målet med dessa statsbidrag är att förstärka och
komplettera kommunens och landstingets sysselsättningsinsatser för
målgruppen. Statsbidraget kan sökas för att för att täcka kostnader som krävs för
att bedriva verksamheten.
Fontänhusets styrelse har också möjligheter att hos Socialnämnden ansöka om
föreningsbidrag då socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som
bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning.
Det är Fontänhusets styrelse som utifrån ovan beskrivna steg i handlingsplanen
måste fatta beslut om det finns ekonomiska förutsättningar att starta ett
Fontänhus i Strängnäs kommun. Kommunen kan enbart vara en extern partner
för samverkan och eventuell finansiering, efter ansökan från Fontänhusets
styrelse.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
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Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, KF 2018-12-17
Motion om fontänhus
Protokollsutdrag, socialnämnden § 68, 2019-04-23
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Till Kommunfullmäktige i Strängnäs

2018-12-12

MOTION
FONTÄNHUS I STRÄNGNÄS KOMMUN
Idag brottas vi med stora utmaningar kring psykisk ohälsa i Sverige och tyvärr är inte heller
Strängnäs förskonat. Detta är ett problem som berör både gamla och unga. Psykisk ohälsa kan
yttra sig på olika sätt i form drog och alkoholberoende eller andra självskadebeteenden och kan
gå så långt som självmord. Varje år tar 1.500 människor livet av sig i Sverige vilket kan ställas mot
260 döda i trafiken, där vi lägger ner stora resurser på att säkra och förbättra. Vi har där till och
med en nollvision. Att hjälpa en människa som lider av psykisk ohälsa ger stora vinster till
samhället både ekonomiskt och humant. Det är till exempel mer än dubbelt så många unga som
lider av psykisk ohälsa idag än för tio år sedan. Detta bör rimligen mötas från politiskt håll.
Vi Kristdemokrater här i Strängnäs har under året arrangerat ett flertal föreläsnings- och
samtalskvällar kring psykisk ohälsa i olika former. Den respons vi fått från våra invånare har gjort
att vi uppmärksammat att det finns ett stort behov av hjälp och stöd kring nämnda ämne.
Vi har tittat på modellen med så kallade Fontänhus som vi bedömer har ett bra sätt att arbeta
och goda resultat. Frivilliga krafter och engagemang finns i kommunen för att starta och driva ett
sådant projekt
Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som
lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla
människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i
verksamheten och bidrar efter förmåga. Genom att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta
med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap stärker medlemmen sin självkänsla.
Fontänhusen har en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund,
svårigheter och ålder kan delta. Den unika atmosfären har visat sig vara ovärderlig för
medlemmarnas återhämtning. Framförallt hjälper den människor att bygga sig en hållbar tillvaro
där psykiska svårigheter inte längre definierar livskvalitén.
Det finns idag närmare 300 stycken fontänhus i 37 olika länder. I Sverige finns det ett drygt 10tal. Ackreditering av verksamheten sker enligt fastställda riktlinjer för att säkerställa av
verksamheten i olika länder håller hög kvalitet. Ett antal utredningar från USA och Kanada visar
att på fem år får samhället tillbaka mellan fem och fjorton gånger den investering som det kostar
för att etablera ett fontänhus.
Mer information om forskning och resultat finns på www.sverigesfontanhus.se
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige beslutar:
att

kartlägga behovet av och att utreda förutsättningarna för att etablera ett
fontänhus i Strängnäs kommun

Kristdemokraterna genom

Catharina De Geer

Pia Steensland

Tomas Aldrin Walter

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Sebastian Grimhäll
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SN § 68

SN/2019:66 - 034

Yttrande om Fontänhus
Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
1. avslå motionen med anledning av att det motionärerna föreslår inte är en
kommunal angelägenhet. Att kartlägga behov, undersöka
förutsättningarna och driva ett Fontänhus åligger en förening eller
stiftelse grundad av enskilda individer som tillhör målgruppen.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir
socialnämndens beslut.
Protokollsanteckning

Christoffer Sonesson (KD) vill ha till protokollet ”Vi kristdemokrater förstår att
det i detta skede inte är en kommunal angelägenhet att utreda förutsättningarna
och kartlägga behovet av ett Fontänhus. Med det sagt så ställer vi
kristdemokrater oss positiva till en etablering av ett Fontänhus i kommunen och
ser fram emot en ansökan ifrån Fontänhusets styrelse.”
Beskrivning av ärendet

Inkom motion på Kommunfullmäktiges sammanträde, 2018-12-17 från Chatarina
De Geer (KD) m.fl. om fontänhus, dnr KS/2018:594–034
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 207, att skicka motionen till socialnämnden
för beredande.
Motionärerna föreslår
Att behovet av ett Fontänhus skall kartläggas samt att förutsättningarna för att
etablera ett Fontänhus i Strängnäs skall utredas.
Med anledning av att den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper har
motionärerna tittat på Fontänhus, en modell som enligt motionärerna bedömer
har ett bra sätt att arbeta på och gett goda resultat.
Motionärerna skriver att Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad
rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till
återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor
genom arbete och gemenskap.
Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga. Genom
att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i
en gemenskap stärker medlemmen sin självkänsla.
Fontänhusen har enligt motionärerna en inbjudande och inkluderande miljö där
människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta. Den unika
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atmosfären har visat sig vara ovärderlig för medlemmarnas återhämtning.
Framförallt hjälper den människor att bygga sig en hållbar tillvaro där psykiska
svårigheter inte längre definierar livskvalitén, menar motionärerna.
Motionärerna uppger att det finns idag närmare 300 stycken fontänhus i 37 olika
länder. I Sverige finns det ett drygt 10-tal. Ackreditering av verksamheten sker
enligt fastställda riktlinjer för att säkerställa att verksamheten i olika länder
håller hög kvalitet. Ett antal utredningar från USA och Kanada visar att på fem år
får samhället tillbaka mellan fem och fjorton gånger den investering som det
kostar för att etablera ett fontänhus.
Mer information om forskning och resultat hänvisar motionärerna till hemsidan
www.sverigesfontanhus.
Socialnämndens bedömning
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
anledningen av att det motionärerna föreslår inte åligger en kommun att ansvara
för. Att kartlägga behov, undersöka förutsättningarna för och att driva ett
Fontänhus åligger en förening eller stiftelse grundad av enskilda individer som
tillhör målgruppen.
Ett Fontänhus kan drivas som en förening eller som en stiftelse. Sveriges
Fontänshus Riksförbund har i uppgift är att stödja tillkomsten av nya Fontänhus.
Förbundet har tagit fram en folder som beskriver nio olika steg att ta om man vill
starta ett Fontänhus. En aktivitet är att sätta ihop en arbetsgrupp, gärna med
bred spridning av olika kunskapsområden. En av arbetsgruppens uppgifter är att
kartlägga behovet av ett Fontänhus i kommunen utifrån invånarnas behov.
Ytterligare en aktivitet är att upprätta en handlingsplan, där första punkten är att
uppvakta och informera beslutsfattare i kommunen för att få till stånd ett
finansieringsbeslut.
Fontänhusets styrelse har möjligheter att ansöka om etableringsbidrag hos
socialstyrelsen, enligt förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska
personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Målet med dessa statsbidrag är att förstärka och
komplettera kommunens och landstingets sysselsättningsinsatser för
målgruppen. Statsbidraget kan sökas för att för att täcka kostnader som krävs för
att bedriva verksamheten.
Fontänhusets styrelse har också möjligheter att hos Socialnämnden ansöka om
föreningsbidrag då socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som
bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning.
Det är Fontänhusets styrelse som utifrån ovan beskrivna steg i handlingsplanen
måste fatta beslut om det finns ekonomiska förutsättningar att starta ett
Fontänhus i Strängnäs kommun. Kommunen kan enbart vara en extern partner
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för samverkan och eventuell finansiering, efter ansökan från Fontänhusets
styrelse.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, KF 2018-12-17
Motion om fontänhus
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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KF § 207

Dnr KS/2018:594-034,
Dnr KS/2018:595-034,
Dnr KS/2018:596-034,
Dnr KS/2018:592-035,
Dnr KS/2018:593-035

Nyinkomna motioner och interpellationer
Beslut
Motioner

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-26 har det inkommit tre
motioner.
1. Motion från Catharina De Geer (KD) m.fl. om fontänhus, dnr KS/2018:594034
Motionen framställs och skickas till socialnämnden för beredning.
2. Motion från David Aronsson (V) m.fl. om att alla ska (vilja, kunna, få) gå i
skolan, dnr KS/2018:595-034
Motionen framställs och skickas till barn- och utbildningsnämnden för
beredning.
3. Motion från David Aronsson (V) m.fl. om att kranmärka Strängnäs, dnr
KS/2018:596-034.
Motionen framställs och skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationer

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-17 har det inkommit två
interpellationer.
1. Interpellation från Björn Karlsson (SD) till barn- och utbildningsnämnden
ordförande Maria Ehrnfelt (M) om trafikproblemen vid Finningeskolan, dnr
KS/2018:592-035.
2. Interpellation från David Aronsson (V) till socialnämndens ordförande Monica
Lindell Rylén (S) om timvikariat, dnr KS/2018:593-035.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige anser att interpellationerna
får framställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna
får framställas
Beslutet skickas till

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Maria Ehrnfelt (M)
Monica Lindell Rylén (S)
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