Famna är branschorganisationen för idéburen vård
och social omsorg. Famna tillvaratar gemensamma
intressen för de föreningar, stiftelser, kooperativ och
företag som bedriver vård och social omsorg utan
vinstsyfte. Vi vill öka den politiska förståelsen för
vad idéburen och icke-vinstsyftande vård och social
omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda
individer. Famnas medlemmar vill också bidra till en
ökad mångfald av utförare inom svensk hälso- och
sjukvård och socialtjänst, främst genom kontakter
med beslutsfattare och andra intresseorganisationer
inom vård och omsorg. Vi vänder oss till alla som
vill utveckla vård och social omsorg utan vinstsyfte
och vår uppgift är att verka för dess tillväxt och
utveckling
Famna verkar för en samlad politik för idéburna
organisationer. Vi välkomnar de initiativ som
politiken tagit till stöd för den idéburna sektorns
utveckling och vill samverka med alla som har
intresse för idéburen vård och social omsorg.
Famnas medlemmar omsätter ca 3.3 mdr kronor
(2010 års siffror) och verksamheterna växer. Men det
finns många som ännu inte är medlemmar i Famna.
Den samlade verksamhet som idéburna organisationer
bedriver är ännu bristfälligt redovisad i den offentliga
statistiken. Den kvalitet och de värden vi skapar
behöver synliggöras och bli kända av beslutsfattare.
För den saken måste vi samverka i högre grad än
hittills.

Ett medlemskap i Famna innebär att du får
•
•
•
•
•

Vara med och utveckla den svenska
välfärden.
Möjligheter till ökade och breda
samhällskontakter.
Delta i Famnas Värdeforum och
ledarskapsprogram.
Inbjudningar till seminarier och utbildningar.
Kontakt med EU:s påverkan av svensk vård
och omsorg.
...du får dessutom tillgång till

•
•
•
•

Gemensam identitet – en starkare sektor av
vård och social omsorg som bedrivs utan
vinstsyfte
Nätverk inom olika områden, t.ex. kvalitet,
äldreomsorg, IT, information
Ömsesidigt informationsutbyte i syfte att
stärka idéburen vård och social omsorg
Nyhetsbrev och hemsida

Vilka är medlemmar i Famna?
•

•

•

Ideella stiftelser och föreningar, kooperativ/
ekonomiska föreningar, aktiebolag – alla med
det gemensamt att verksamhetens primära
drivkraft och mål hämtas ur organisationens
idé/värdegrund samt att överskottet går
direkt tillbaka till verksamheten, dvs. ingen
vinstutdelning.
Verksamhete som bedrivs inom områdena
vård och/eller social omsorg (SoL och/
eller HSL), t.ex. sjukvård, äldreomsorg,
missbruksvård, hemlöshet, LSS-boende.
Medlemmarna tillämpar öppenhet vad
gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt
anställningsvillkor för anställda i ledande
ställning.

Vad kostar ett medlemskap?
Den årliga medlemsavgiften är för 2012 fastställd till
0.15% av medlemmens årliga bruttolönesumma (kod
11 och 12 i kontrolluppgifterna). Den lägsta avgiften
en medlem kan betala är 10 % av prisbasbeloppet och
den hösta avgiften fyra prisbasbelopp.
Principer för medlemskap
Egna juridiska personer ska ha eget medlemskap
och därmed erlägga medlemsavgift enligt reglerna
för medlemsavgift. För riksorganisationer med
lokalföreningar och där dessa är egna juridiska
personer ansöker lokalföreningar om eget
medlemskap.
Famna vänder sig till organisationer vilka bedriver
hälso- och sjukvård och sociala verksamheter. För
organisationer där sådan verksamhet utgör mindre
än 30 % av organisationens totala omsättning kan
medlemsavgiften beräknas på ett justerat underlag
(se not 1 och 2).
Not 1: exempel på verksamheter som ej är inräknade
är folkhögskoleverksamhet och internationellt
bistånd.
Not 2: till underlag för att beräkna medlemsavgift
räknas alla personalkategorier.
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Välkommen att kontakta oss på
Famnas kansli

Lars Pettersson, generalsekreterare
lars.pettersson@famna.org
Tfn. 070 144 55 98

Kerstin Eriksson, näringspolitiska frågor
kerstin.eriksson@famna.org
Tfn. 08-546 949 32

Thomas Schneider, kvalitetsfrågor
thomas.schneider@famna.org
Tfn. 08-546 949 34
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anita.olsson@famna.org
Tfn. 08-546 949 33

Ariane Rodert, EU-frågor, placerad i
Bryssel
ariane.rodert@famna.org

Truls Neubeck, utvecklingsledare,
projekt
truls.neubeck@famna.org
Tfn. 08-546 949 35
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Medlem i Famna
- varför då?

