Famna förstärker medlemsservice och påverkansarbete
Idéburen vård och social omsorg står idag för ca 3 procent av välfärden.
Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, vill bidra till utveckling och
tillväxt av denna sektor. Famna har för närvarande ett drygt 70-tal medlemmar som
tillsammans sysselsätter drygt 8000 heltider och omsätter drygt 6,7 miljarder kronor.
Famna tillvaratar de idéburnas röst i det offentliga samtalet och lyfter fram den tredje sektorn
i debatten. Vi driver medlemmarnas frågor gentemot regering, riksdag, myndigheter,
kommuner och landsting, ofta mot bakgrund av direktiv och förändringar på EU-nivå. Vi
påverkar också utredningar samt ser till att sektorn syns i medierna.
Under senare tid har vi varit framgångsrika i vårt opinionsarbete. Ansvarigt statsråd har
meddelat att idéburen sektor ska undantas från vissa irrelevanta krav i kommande
vinstreglering. Han har också lovat oss att det kommer en separat proposition som ska handla
om åtgärder för att underlätta just för idéburen välfärd.
Vi är stolta över de framgångarna. Men det finns oändligt mycket mer att göra.
Särskilt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, liksom tillgång till ekonomiska
medel för utveckling, båda områdena starkt påverkade av politik och direktiv på EU-nivå. Vi
vet att många aktörer behöver både opinionsmässigt stöd i relation till offentliga
beslutsfattare, och handfasta råd och hjälp.
Därför skapar Famna nu en ny tjänst med inriktning medlemsservice och påverkansarbete:

Kravprofil
Kunskap och erfarenhet av frågor kring offentlig upphandling (EU-direktiv såväl
som LOU). Dito avseende LOV och IOP är meriterande.
Kunskap och erfarenhet av frågor om kapitalförsörjning för idéburna
verksamheter.
Erfarenhet och förmåga att skapa intäkter i nätverks-/medlemsorganisation;
kapacitetsbyggande i övrigt meriterande.
Erfarenhet från EU-arbete och goda nätverk på EU-nivå. Tidigare anställningar
vid någon av EU:s institutioner eller intresseorganisation på EU-nivå är en
merit.
Dokumenterade resultat av påverkansarbete på EU-, nationell och
regional/lokal nivå är meriterande.

Är du rätt person?
Är du rätt person för jobbet kommer du att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo och
krav på förmåga att snabbt sätta dig in i och agera i olika frågor. Du blir en nyckelperson i
Famnas fortsatta arbete för att skapa tillväxt hos sektorn, hjälpa våra medlemmar utvecklas
och inte minst flytta fram positionerna för hela den idéburna välfärden i
samhällsutvecklingen. Du kommer arbeta i nära samarbete med Famnas generalsekreterare
Ulrika Stuart Hamilton.
Vill du veta mer är du välkommen att ringa
08-54694933 eller mejla ulrika.stuart@famna.org

Välkommen med ditt CV och ett personligt brev senast den 1 december!
Bakgrund om Famna
Våra medlemmar är välkända och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare
och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad sjukvård och individuell omsorg utan
vinstsyfte.
Vår äldsta medlem (Stiftelsen Danvikshem) startade för 450 år sedan, men mera typiskt är att
verksamheterna har 50-100 år på nacken. Bland de mer sentida medlemmarna finns till exempel tjejoch kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn och moderna äldreboenden. Våra största
medlemmar är Ersta diakoni, Bräcke diakoni och Stockholms sjukhem. Ungefär en tredjedel av
medlemmarna är involverade i flyktingmottagande eller integrationsarbete. Vissa driver också
arbetsintegrerande social företag och flera har i sina verksamheter också skolor och förskolor.
Vill du veta mer? Se www.famna.org, läs vår verksamhetsberättelse som du hittar här
http://www.famna.org/famna2014/wp-content/uploads/2015/04/Verksamhetsberättelse-ochÅrsredovisning-2016.pdf
och vår senaste Tillväxtrapport 2017 http://www.famna.org/famna2014/wpcontent/uploads/2017/09/tillvaxtrapport-2017.pdf

