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Ansökan  
 

Samverkansmedel inom Samordningsförbund Gävleborg  
 

Ansökan ska skickas till samordningsförbundet i 

pappersformat och digitalt i Word-format. 

 

Riktlinjer och stöd för ansökan av samverkansmedel  

för insatser, sökbara för förbundets parter, finner du  

på förbundets hemsida  www.finsamgavleborg.se. 

 

Kontaktuppgifter till förbundet: 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se 

Tfn 070-084 04 00 

 

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  

per.lundgren@finsamgavleborg.se  

Tfn 070-320 54 68 

    Diarienummer                         Signatur 

    SFG 19-19  

   Ankomstdatum 

    2019-04-10                                         

 
 
 
 
 
 
 
Postadress: 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1 

802 50 Gävle                            

 
 

1. Allmänna uppgifter  
 

Insatsens namn 

Förstudie om förutsättningar för start av Fontänhus i Sandvikens kommun 

Planerad insatstid – åååå-mm-dd    

2019-08-01 – 2019-11-30 

Ansökta medel från Samordningsförbund Gävleborg 

 103.602 Kr 

 

 

2. Förbundsmedlemmar som ansöker om medel 
 

2.1 Organisationens namn 

Sandvikens kommun 

Arbetsställets namn  

Arbetslivsförvaltningen - LOK-Center/AMC/Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen/Omsorgsförvaltningen 

Kontaktperson  

Johnny Sandgren, Jan Sjöström, Katharina Gröndahl och 

Maria Nilsson 

 Telefonnummer 

026-241916 

http://www.finsamgavleborg.se/
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E-postadress  

johnny.sandgren@sandviken.se, jan.sjostrom@sandviken.se, katarina.grondahl@sandviken.se, 

maria.nilsson@sandviken.se 

2.2 Organisationens namn 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsställets namn  

Arbetsförmedlingen Västra Gästrikland 

Kontaktperson  

Anna-Magnusson Kroon 

 Telefonnummer 

010-4866903 

E-postadress  

anna.magnusson-kroon@arbetsformedlingen.se 

2.3 Organisationens namn 

Försäkringskassan 

Arbetsställets namn  

Försäkringskassan Gävleborg  

Kontaktperson  

Charlotte Thorbjörnsen 

 Telefonnummer 

072-2016843 

E-postadress  

charlotte.thorbjornsen@forsakringskassan.se 

2.4 Organisationens namn 

Region Gävleborg 

Arbetsställets namn  

Primärvården Västra Gästrikland 

Kontaktperson  

      

 Telefonnummer 

      

E-postadress  

      

 
 

3. Ansvarig för genomförandet av insatsen  

 
3.1 Organisationens namn 

Sandvikens kommun 

Arbetsställets namn  

Arbetslivsförvaltningen - LOK-Center 

Kontaktperson  

Johnny Sandgren 

 Telefonnummer 

026-241916 

E-postadress  

johnny.sandgren@sandviken.se      
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4. Kontaktpersoner 
 

4.1 Insatsledare Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Johnny Sandgren 026-241916 076-1126291 

E-postadress 

johnny.sandgren@sandviken.se    

 

4.2 Kontaktperson (om annan än insatsledare) Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

                  

E-postadress 

      

 

4.3 Ekonomiansvarig för insatsen Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Anna-Karin Markström 026-241653 070-2629791 

E-postadress 

anna-karin.markstrom@sandviken.se 

 
 

5. Insatsbeskrivning 
 

5.1 Syfte och bakgrund till insatsen.  

Mysam-gruppen i Sandviken har konstaterat att det finns ett behov av aktiviteter och ett ställe 

och sammanhang att gå till för målgruppen med psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa är dyr och kostnadskrävande både för individ och 

samhälle.  

 

Mysam-gruppen i Sandviken bedrev lite omvärldsspaning och fann då att det finns en modell 

som etablerats på 13 orter i Sverige - vilken jobbar med gruppen med psykisk ohälsa och 

psykisk funktionsnedsättning. Denna modell kommer från USA och grundar sig på ett koncept 

med Fontänhus.  

 

 Fontänhus har visat sig vara en framgångsrik rehabiliteringsmodell för personer med psykisk 

ohälsa. Studier har visat att personer som är medlemmar i ett Fontänhus fick minskad 

användning av sociala insatser, blev mer benägna att söka och behålla ett arbete, fick färre 

inläggningar på sjukhus och fick stödstrukturer till personlig utveckling och långsiktig 

förändring i sina liv. De studier som gjorts visar på att fontänhusmodellen är effektiv som 

rehabilitering av personer med psykisk ohälsa. Fontänhusmodellen är inte bara bra för 

individen på det mänskliga planet, utan också effektiv när det gäller att åstadkomma minskade 

kostnaderför sjukvård, socialt stöd från kommun och sjukersättning från staten.  
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För att ta reda på mer om hur ett Fontänhus är uppbyggt, organiserat och fungerar i praktiken 

begav sig tre personer från Mysam-Sandviken till Örebro på studiebesök.  Upplevelsen var 

positiv och efter avlagd rapport till Mysam-Sandviken, så enades man om att göra en förstudie - 

för att bringa klarhet kring möjligheterna att starta ett Fontänhus i Sandviken.  

 

5.2 Insatsens mål. Vilket/-a resultat samt vilken förändring ska uppnås med insatsen? Könsskillnader?  

Utreda förutsättningarna för att starta ett Fontänhus i Sandviken: 

- Är det bra att ha ett fontänhus för alla i åldern 16-64  med psykisk ohälsa och psykisk 

funktionsnedsättning? Kan det vara bra att dela upp målgruppen i ungdomar och i äldre? 

- Hur ser fontänhuskonceptet ut? 

- Vilka förutsättningar finns och vilka behov finns hos målgruppen i Sandviken för att starta ett 

fontänhus? 

- Vilka är framgångsfaktorerna inom fontänhuskonceptet? 

- Vilka är målen och syftet med fontänhusen? 

- Hur ser finansieringen ut? 

- Hur ser organisationen ut? 

- Vilka samverkansaktörer ingår? 

- Utreda olika former av finansiering av ett Fontänhus i Sandviken utifrån lokala förutsättningar? 

 

Kartlägga behovsgruppen dvs. personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning: 

- Hur många personer saknar sysselsättning? 

- Vad har de för försörjning? 

- Vilka insatser har de fått tidigare? 

- Vilka behov av insatser har de idag för att närma sig arbetsmarknaden? 

- Vem har det långsikta ansvaret för gruppen? 

 
5.3 Målgrupp för insatsen. Vilka grupper/individer omfattas av den tänkta insatsen? Beskriv könsfördelningen? 

Antal? 

Målgruppen är alla i åldern 16-64 år med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Ett 

av förstudiens mål är att kartlägga hur målgruppen ser ut i antal, ålder, kön etc.  
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5.4 Målgruppens delaktighet vid insatsen. Beskriv på vilket sätt som brukarna/målgruppen involveras och görs 

delaktiga i planering och genomförande av insats. Hur tas brukarnas kunskaper och erfarenheter tillvara? På 

vilket systematiskt sätt kommer brukarnas/målgruppens synpunkter tas tillvara vid uppföljning och utvärdering av 

insatsen?  

Detta är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att starta ett Fontänhus i 

Sandviken. Själva konceptet med Fontänhus är beprövad och har tydliga riktlinjer/regler för vad 

ett medlemskap innebär, hur deltagandet sker och vilka funktioner som finns i Fontänhuset. 

 

Under själva förstudien, så kommer lokala intresseorganisationer att involveras i arbete. En 

dialog kommer att föras i nära samarbete - för att ta in synpunkter på hur deras medlemmars 

behov är och hur deras önskemål av stöd ser ut. Vi kommer sedan att analysera hur dessa 

stämmer överens med vad ett Fontänhus kan erbjuda och presentera det i förstudien. 

 
 
 

5.5 Tids- och aktivitetsplan samt kostnad för insatsen 

Aktiviteter  Startdatum 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

Slutdatum 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

Kostnad 

Förstudie 2019-08-01 2019-11-30 103 602 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Summa 103 602 

 
5.6 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen.  Beskriv metod förinsatsen.  

Målet är att ta fram en förstudie utifrån tydliga frågeställningar för att definiera vad vi vill veta 

och avgränsa inom förstudien.  För att få reda på det vi vill veta kommer vi att göra en 

kartläggning för att ta fram kvantitativa data hos samverkande aktörer och 

intresseorganisationer, för att få fram ett underlag kring hur målgruppen ser ut och vilka behov 

som finns. Utifrån dessa data kommer vi att göra en analys kring om underlaget är tillräckligt för 

att starta ett Fontänhus och om ett sådant kan lösa de behov som målgruppen har.    

Förstudien ska sedan ligga till grund för att politikerna i Sandvikens kommun och i Region 

Gävleborg, ska kunna ha ett aktuellt och tillförlitligt underlag att fatta beslut kring angående att 

starta och/eller finansiera/delfinansiera ett Fontänhus i Sandviken. 
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5.7 Insatsens koppling till andra projekt och insatser. Beskriv om insatsen kommer att samordnas med andra 

pågående projekt/insatser och/eller aktiviteter och i så fall på vilket sätt. 

Förstudien kommer att kartlägga och inventera vilka insatser som görs och som kommer att 

göras inom de samverkande aktörerna i Mysam-Sandviken för målgruppen. Förstudien kommer 

också att ta del av de erfarenheter och resultat som nåtts inom lokala projekt och nationella 

projekt som vi har varit med om lokalt för målgruppen under dem senaste åren. 

 
 

6. Insatsorganisation 

 

 

7. Implementering  
 

7.1 Implementeringsplan. Hur kommer resultaten av insatsen att tas tillvara? Vem gör vad?  

Politikerna i kommunfullmäktige i Sandviken och region Gävleborg har att fatta beslut utifrån 

förstudien - om det ska startas ett Fontänhus i Sandviken och vem som i sådana fall ska få 

uppdraget att driva frågan. 

 

8. Kostnadsbudget  
 

8.1 Kostnadsbudget 

Kostnadsslag Kostnads-

specifikation 

År 

2019  

År  

     

År  

     

År  

     

Totalt 

Lönekostnader 88602 88 602                   88 602 

Externa tjänster                               0 

Lokalkostnader                               0    

Material                               0 

Resekostnader 15000 15 000                   15 000 

Övriga kostnader                               0 

                                    0 

                                    0 

Summa 103 602 0 0 0 103 602 

 
 

 

 

6.1 Insatsorganisation. Beskriv hur insatsen är organiserad och styrs avseende insatsledare, styrgrupp, 

arbetsgrupp, handläggning, etc.  

Insatsen genomförs av en halvtidstjänst (50%) på LOK-Center under 4 månader. Som stöd finns 

chefen på LOK-Center, vilken i sin tur sitter med i Mysam-Sandviken. Mysam-Sandviken är 

styrgrupp för genomförandet av förstudien.  

Summan ska balansera mot finansieringsbudgeten 
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9. Finansieringsbudget 
 

9.1 Finansieringsbudget. Ange finansiering för insatsen. Annan finansiär ifylles längst ned. 

Finansiär År  

2019 

År  

     

År  

     

År  

     

Totalt 

Samordningsförbund Gävleborg 103 602                   103 602 

Region Gävleborg                         0 

Arbetsförmedlingen                         0    

Försäkringskassan                         0 

Kommun                                0 

                              0 

                              0 

                              0 

Summa 103 602 0 0 0 103 602 

 

10. Uppföljning och resultat 

10.1 Utvärderingsplan.  Beskriv hur mål, förväntade resultat ska mätas och utvärderas, under och efter 

insatsens gång. Beskriv hur insatsen följer att upprättade jämställhetsmål nås. Ange tidplan för utvärdering. 

Mysam-Sandviken har som stående punkt vid sina sammaträden att följa upp arbetet med 

förstudien kring att starta ett Fontänhus i Sandviken. 

Förstudien ska vara färdig till 2019-11-30 och då kan man utvärdera kvaliteten på själva 

förstudiedokumentet. Sedan ska den lämnas över till politiker inom region Gävleborg och 

kommunfullmäktige att fatta beslut kring. 

 

10.2 Effekter på sikt. Beskriv effekterna och resultaten på sikt av insatsen.  

Förväntade långsiktaga effekter är att det startas ett Fontänhus i Sandviken och att fler från 

målgruppen med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, lämnar ett utanförskap och 

kommer i egen försörjning och/eller upplever att de mår bättre och upplever en bättre psykisk 

hälsa. 

 

10.3 Övriga resultat . Ange om ni kan se att insatsen genererar några övriga resultat efter insatstiden.  
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11. Bilagor  
 

11.1 Bilagor.  Ange om ni bifogar bilagor 
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Överenskommelse 

 

Lagar och förordningar 

Insatsägare är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, 

föreskrifter och egna styrdokument, vilka på något sätt berör uppdraget enligt denna ansökan, följs. 

Åtagandet inkluderar att följa tillämpliga och gällande styrdokument inom förbundet.  

 

Information från insatsen 

Vid ett beviljande av insatsen ska insatsen löpande lämna information om sin verksamhet enligt de 

sätt som samordningsförbundet meddelar. Främst handlar detta om redovisning i SUS (System för 

uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt om olika rapporter om läget i och ut-

sikterna för insatsen enligt gällande rutiner för insatser. Viktiga förändringar i insatsen ska avvikelse-

rapporteras i särskild ordning. 

 

Kostnader 

De i beslut beviljade medlen utgör ett maxbelopp, och grund för ersättning är faktisk upparbetade 

kostnader. Styrelsens beslut om finansiering av samverkansinsatser gäller under förutsättning att 

förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver. 

 

Underskrifter 

I och med nedanstående underskrifter och ett därpå följande positivt beslut från 

samordningsförbundet så har ett åtagande från insatsägare, både gentemot varandra och mot 

samordningsförbundet, att uppfylla denna insats inom de beskrivna ramarna överenskommits.   

 

Avtal 

Denna överenskommelse kommer kompletteras med ett avtal i avseende beviljade 

samverkansmedel för insats. 
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12. Underskrift 
 

12.1 Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga.  

 

Information om publicering av personuppgifter 

Sökanden informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering 

om insatsen/stödet, inklusive insatsledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet 

på arbetsintegrerande socialt företag, komma att ske i Samordningsförbund Gävleborgs elektroniska 

sammanställning av insats/stöd och eventuellt även på andra webbplatser. 

Underskrift av person som har rätt att företräda sökanden.  

 

Ort  

Sandviken 

Organisation - Insatsägare/huvudman 

Sandvikens kommun - 

Arbetslivsförvaltningen 

Datum 

      

Underskrift 

 

………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

Jan Sjöström 
 

Ort  

Sandviken 

Datum 

      

Organisation - Samverkanspart  

Sandvikens kommun - 

Omsorgsförvaltningen 

Underskrift 

 

………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

Maria Nilsson 
 

Ort  

Sandviken 

Datum 

      

Organisation - Samverkanspart  

Region Gävleborg - primärvården 

Västra Gästrikland  

Underskrift 

 

………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

      
 

Ort  

      

Datum 

      

Organisation - Samverkanspart  

      

Underskrift 

 

………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 
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