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1 Bakgrund
Region Skånes Regionfullmäktige beslutade 2010 att anta en överenskommelse mellan
Region Skåne och den idéburna sektorn. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett
långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna
sektorn. Härigenom stärks demokratin, delaktigheten ökas och utanförskapet minskas. ”Den
idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål
eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt
vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun. Det kan röra sig om till exempel ideella
föreningar, trossamfund eller stiftelser. Målet med överenskommelsen är att synliggöra och
stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig
aktör inom välfärdsutvecklingen. I linje med denna överenskommelse tecknade hälso- och
sjukvårdsnämnden sju överenskommelser om idéburet partnerskap med idéburna
organisationer för perioden 2013-2017, en av dessa tecknades med Stiftelsen Gemenskap och
Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg.

2 Parter
Region Skåne genom hälso- och sjukvårdsnämnden, 291 89 Kristianstad.
Organisationsnummer 232100-0255.
Kontaktperson: Bim Soerich, Avdelningen för Hälso- och
sjukvårdsstyrning bim.soerich@skane.se, 040-675 31 27
Stiftelsen Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg, Norra Strandgatan 8,
252 20 Helsingborg, Organisationsnummer 843002‐2494.
Kontaktperson: Marianne Larsen

3 Period för partnerskapet
Partnerskapet avser perioden 2018-01-01 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan krav
på föregående uppsägning. Överenskommelsen kan förlängas upp till 2 år. Ställningstagande
till förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör.

4 Den idéburna organisationens investering i
verksamheten
Fontänhusen riktar sig till personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin och erbjuder
dessa ett kostnadsfritt, frivilligt och livslångt medlemskap i sina Fontänhus. Fontänhusen
arbetar utifrån ett salutogent och holistiskt synsätt med rehabilitering och återhämtande i en
läkande miljö. Fontänhusrörelsen är en politisk och religiöst obunden icke vinstdrivande
organisation. Fontänhusen vill genom sin arbetsinriktade dag och sitt sociala program skapa
en meningsfull vardag för sina medlemmar som möjliggör gemenskap och ett utvecklat
socialt nätverk. Fontänhusen bedriver ett omfattande uppsökande arbete och ett brett socialt

medlemsstöd. Om medlemmar inte kommer till Fontänhuset, blir isolerade eller är intagna för
vård, har Fontänhuset ett ansvar att kontakta och försöka stötta dessa medlemmar.
Medlemmar får, och ger, stöd utifrån det behov som är aktuellt och avgör själva hur dessa
stödinsatser skall se ut. Medlemsstödet kan innefatta hjälp att söka ekonomiska medel, hitta
arbete, ta kontakt med myndigheter, hyresgästföreningar, fastighetsägare m.m. Fontänhuset
Bryggan Helsingborg bidrar med frivilligt arbete i den utsträckning detta är lämpligt och
fungerar.
Fontänhusen tar också en aktiv del i samhällslivet och arbetar på strukturell nivå kring frågor
som rör psykisk ohälsa. Detta genom att informera och utbilda kring stigmafrågor och
verksamhet inom t.ex. sjukvård, kommun, näringsliv, arbetsförmedling, skolor och
universitet. Fontänhusen skapar kontinuerligt mötesplatser mellan allmänhet, närliggande
verksamheter och målgrupp till exempel genom att arrangera eller delta i olika nationella
konferenser, världspsykiatridagar och öppna hus.

5 Region Skånes investering i verksamheten
För Region Skåne syftar överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap till att
bibehålla en långsiktig relation med de ingående organisationerna. Dessa organisationer har
byggt upp ett förtroende och en tillit inom de mest utsatta målgrupperna som till stor del
utgörs av personer med nedsatt autonomi vilket möjliggör att hälso- och sjukvårdsbehoven
hos dessa medborgare kan bli tillgodosedda. Detta i sin tur bidrar till en förbättrad hälsa i
samhället. Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 470 000 kronor 2018 som Region
Skåne finansierar, dessutom bidrar Region Skåne med kostnader för språktolkservice om tolk
beställs via Region Skånes tolkförmedling. Finansieringen sker genom att Stiftelsen
Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg fakturerar Region Skåne två
gånger per år.
5.1 ERSÄTTNINGENS JUSTERING

Uppräkning av Region Skånes del av finansieringen sker årligen från 2019 och framåt enligt
modellen nedan.
•

•
•

70 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s arbetskostnadsindex, AKI junijuni, för tjänstemän (preliminära indexserier med januari 2008 som basperiod),
redovisade för näringsgren P-S enligt SNI 2007.
15 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s konsumentprisindex, KPI junijuni, (totalindex med 1980 som basår).
15 % är fast.

6 Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och en dialog
som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för
kritik samt transparens och långsiktighet i samarbetet.

7 Målgrupp och uppdrag
Fontänhusen driver en psykosocial arbetsorienterad rehabilitering som riktar sig till personer
som har eller har haft kontakt med psykiatrin. Fontänhusen stödjer människor med psykiska
funktionsnedsättningar för att undvika och minska sjukhusvistelser samt att förverkliga
sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål.
Fontänhusen arbetar efter en unik och evidensbaserad rehabiliteringsmodell som utvärderas
kontinuerligt. Fontänhusen utvärderar verksamhetens betydelse för sina medlemmar med
hjälp av återkommande enkäter där medlemmar relaterar till begrepp såsom delaktighet,
medbestämmande och livskvalité.
Mycket arbete läggs på att stödja medlemmar i kontakt med diverse myndigheter och i
kontakt med sjukvården.
Verksamheten ska arbeta aktivt hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande samt med att
förebygga självmord. Dessutom ingår att synliggöra målgruppen och dess behov genom
kunskapsförmedling och utbildning till samverkansparter inom Region Skåne.
7.1 ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET

Stiftelsen Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg förbinder sig att följa de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheten utförs av Stiftelsen
Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg, huvudsakligen i organisationens
egna lokaler i Helsingborg.

8 Samverkan
Stiftelsen Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg samverkar med
relevanta delar av hälso- och sjukvården. Samverkan sker också med kommunala institutioner
och andra aktörer samt med den idéburna sektorn. Genom denna samverkan utvecklas också
sociala insatser för målgruppen.
Stiftelsen Gemenskap och Arbete, Fontänhuset Bryggan Helsingborg samverkar och
medverkar också med olika brukargrupper och deltar aktivt i olika forum för att sprida
information och väcka opinion om hur det är att leva med psykisk ohälsa i Sverige idag.

9 Utvärdering och uppföljning
Parterna är överens om att en till två gånger årligen informera varandra om verksamhetens
utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan uppföljning faller på Region
Skåne. Organisationen upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse
som redogör för verksamheten under föregående år med uppföljning av plan.
Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året.

10 Marknadsföring
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att verksamheten och de insatser som
utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.

11 Omförhandling och uppsägning
Parterna är överens om en långsiktig intention i partnerskapet men kan när som helst under
perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. Om tvister
uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Vid uppsägning gäller 9
månaders uppsägningstid.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
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