Tillväxtrapport för idéburen vård
och social omsorg
Famna presenterar med denna rapport tillväxtsiffror för femte året i rad. Den
första rapporten speglade i huvudsak ökning av intäkter och förändring av antal
anställda under åren 2003-2008. Från och med år 2010 har Famna tagit fram
årliga tillväxtrapporter som är baserade på medlemmarnas årsredovisningar samt
en enkät som skickats ut till medlemmarna under våren. Från årsredovisningarna
har uppgifter hämtats om ekonomiskt utfall och medelantal anställda. Årsredovisningarna har också legat till grund för en analys av medlemmarnas intäkter.

Om Famna
Famna startade 2004 genom att
åtta idéburna organisationer tog ett
gemensamt initiativ till att bilda en
intresseorganisation för idéburen
vård och social omsorg. Initialt finansierades verksamheten genom bidrag
från dessa sju organisationer. 2007
utökades möjligheterna att bedriva
intressepolitik för idéburen vård och
omsorg genom att Famna fick stats
bidrag från regeringen. Idag finan
sieras Famna av medlemsavgifter,
statsbidrag och olika projektbidrag.

Enkäten har under åren speglat olika aktuella frågeområden som driftsformer,
vinstdisposition, verksamhetsområden, anställningsvillkor och tillväxthinder.
Under de år som Famna gjort undersökningar har upphandlingar och finansierings
frågor identifierats som de största tillväxthindren för idéburen vård och social
omsorg. Förra årets tillväxtenkät innehöll särskilda frågor om upphandlingar, vilket
redovisades i tillväxtrapporten för 2012. I år har Famna tittat närmare på finan
sieringsfrågorna och i enkäten ställt ett antal frågor till medlemsorganisationerna
om detta.
Under året har några medlemmar avslutat sitt medlemskap och några har till
kommit. De som medverkat med underlag till denna rapport är de 47 organisationer som var medlemmar i Famna den 30 juni 2013. Uppgifter har hämtats från
årsredovisningarnas siffror för 2012 med jämförande siffror för 2011. Enkäten
hade 87 procents svarsfrekvens. De som inte svarade på enkäten är i lika stor omfattning stora, medelstora och små organisationer.
Frågor om öppenhet och transparens är högaktuella. Denna rapport är en del av
Famnas strävanden att öka både kunskap och öppenhet om de organisationer och
företag som verkar inom idéburen vård och social omsorg.

Det finns ingen statistik som kan visa
hur stor del av idéburen vård och
omsorg i Sverige som Famnas medlemmar utgör. Behovet av statistik
som mäter vård och omsorg, producerad av idéburna organisationer
utan vinstutdelning är stort.
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Sammanfattning av rapporten

Drifts- och ägarformer

• Famna hade 47 medlemsorganisationer vid rapportens framtagande.

Drifts- och ägarformer för Famnas medlemsorganisationer beskrivs i diagrammet.

• Sammanlagd omsättning 2012 var 4 366 mkr.  

De flesta verksamheter
drivs som ideell förening,
följt av stiftelser. Samtliga
aktiebolag är icke vinstutdelande men den särskilda associationsformen
aktiebolag med särskild
vinstbegränsning används
mycket sparsamt. Några
medlemsorganisationer
driver verksamhet i flera
associationsformer.

• Den sammanlagda ökningen av omsättningen 2012 var 2,2 % (6,2 % 2011).
• De flesta verksamheter drivs som ideell förening, följt av stiftelser.
Samtliga aktiebolag är icke vinstutdelande men den särskilda associations
formen aktiebolag med särskild vinstbegränsning används mycket sparsamt.
• Genomsnittlig soliditet 2012-12-31 för Famnas medlemmar var 56 %.
• 2012 hade Famnas medlemsorganisationer ett samlat överskott på 187 mkr.
70 % av organisationerna redovisar ett överskott.
• För år 2012 var vinstmarginalen 4,3 % (3,9 % 2011).
• 88 % av intäkterna kommer från de tjänster som medlemmarna producerar.
Gåvor, bidrag och övrigt utgör endast en mindre andel.
• Offentlig finansiering sker till stor del genom ramavtal.
• Samtliga medlemmar återinvesterar överskotten i verksamheten.
• Heltidstjänster på årsbasis var 5840 personer år 2012, detsamma som 2011.
Den minskning av antalet anställda som konstaterades under 2010 och 2011
har avstannat.
• Tillsvidareanställning är den anställningsform som i huvudsak används
vid nyanställningar.
• Medlemmarnas långsiktiga plan pekar på fortsatt expansion både
inom befintliga och nya verksamhetsområden.
• Det främsta interna hindret för tillväxt är bristande ekonomiska
förutsättningar, tätt följt av brist på lämpliga lokaler.
• Externa hinder är framförallt brist på extern finansiering och upphandlingar.
• De största svårigheterna vid kapitalförsörjning är att få tillgång till kapital
och att få långsiktiga lösningar.
• Kapitaltillförsel behövs främst för tillväxt, verksamhets- och kvalitetsutveckling.
• 39 % av de svarande har hindrats från att utveckla verksamheten de senaste
3-5 åren på grund av svårigheter att lösa finansieringsfrågan.
• Ett flertal svarande efterfrågar särskilda lösningar för kapitalförsörjning
till idéburna organisationer.
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Drifts- och ägarformer
AB med särskild
Flera olika
vinstbegränsning 2% associationsformer 4%
AB 4%
Ekonomisk
förening
9%

Ideell förening
43%

Stiftelse
38%

Av de 10 största medlems
organisationerna är fem stiftelser,
tre ideella föreningar, ett AB och en har blandad form.
Av de 10 minsta medlemsorganisationerna drivs sju
som ideella föreningar och tre är stiftelser.

Verksamhetsområden
Famnas medlemmar
Verksamhet
verkar inom områdena
Humanitära insatser 1%
hälso- och sjukvård
Övrigt 4%
Övriga sociala insatser 4%
och social omsorg.
Insatser för barn
Hälso och sjukvård
Till detta kommer
och unga 4%
öppenvård 21%
en del kringverksamMissbruksvård
het som restaurang
vuxna 9%
försäljning och
för
Hälso och
fastighetsuthyrning. Insatser
funktionsnedsatta
sjukvård
I enkäten till
LSS 11%
slutenvård 15%
medlemmarna
Hemtjänst 6%
ställdes frågan inom
Äldreomsorg
vilka områden man
särskilt boende 25%
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bedriver verksamhet och i vilken omfattning: Uppdelningen motsvarar SCB:s
SNI-koder för verksamheter inom vård och omsorg, med tillägg för övrig verksamhet. Fördelningen beskrivs i nedanstående diagram. Det verksamhetsområde som
ökat mest sedan 2012 års rapport är hemtjänst.

Soliditet

Ekonomi
Omsättning och tillväxt
Den sammanlagda omsättningen för Famnas medlemmar under 2012 var 4 366 mkr.
Motsvarande siffra för 2011 var 4 274 mkr. Den sammanlagda ökningen av medlemmarnas omsättning för 2012 är 2,2 %. Motsvarande siffror för 2011 var 6,2 %
och för 2010, 3 %. Tillväxten varierar utifrån organisationernas storlek och under
2012 har de minsta organisationerna, de med en omsättning under 50 mkr haft
den högsta tillväxten medan de större haft en lägre tillväxt.

Resultat och vinstmarginal
År 2012 hade Famnas medlemsorganisationer ett samlat överskott på 187 mkr.
En ökning med 18 mkr jämfört med 2011. Det samlade överskottet var fördelat så
att 30 % av medlemmarna redovisade ett samlat underskott på sammanlagt 42 mkr
och 70 % av medlemmarna redovisade ett samlat överskott på 229 mkr. Utifrån
de siffror som presenteras i rapporten kan vinstmarginal tas fram för Famnas
medlemsorganisationer, dvs.
verksamheternas överskott/vinst
i förhållande till dess omsättning.
Intäktsanalys
För år 2012 var vinstmarginalen
4,3 %, motsvarande siffra för år
Övrigt 6%
Bidrag 2%
2011 var 3,9 %.
Gåvor 4%

Intäktsanalys

samhetsintäkter, dvs. intäkter från de tjänster som produceras. Gåvor utgör 4 %,
bidrag 2 % och övrigt utgör 6 %. Förändringar från tidigare år är relativt små.
Vi ser en svag ökning när det gäller övrigt vilket till viss del beror på en ökad andel
försäljning från bland annat sociala arbetsintegrerande företag hos medlemsorganisationerna.

För att mäta soliditet har nyckeltalet Eget kapital/Totalt kapital använts. Nyckel
talet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De
tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån eller annat
främmande kapital. Soliditet mäter ett företags styrka och långsiktiga betalningsförmåga. För att få en rättvisande bild räcker det inte med ett statiskt mått av
denna typ. Soliditet behöver ses över tid för att på så sätt följa utvecklingen. För
att mäta ett företags styrka måste soliditeten också ställas i relation till företagets
resultatmässiga utveckling och dess intjänandeförmåga.
Vad som är en bra soliditet varierar mellan olika branscher och beror på graden av
risk i verksamheten. Ett fastighetsbolag kan exempelvis nöja sig med en låg soliditet medan ett tjänsteföretag kanske behöver 60-70% soliditet. Det har också stor
betydelse om ett företag äger sina fastigheter eller om man hyr då det sannolikt blir
en större skuldsättning om man äger sin lokal. Ett företag som äger sina fastigheter
kan med andra ord uppvisa en betydligt lägre soliditet. Annat som också påverkar
soliditetsmåttet är så kallad dold soliditet, då tillgångar som exempelvis fastigheter
har ett lågt värde i balansräkningen.
Med dessa förklaranden och förbehåll presenterar vi Famnas medlemmars genomsnittliga soliditet 2012-12-31, totalt och uppdelat på organisationernas storlek.
Siffror som vi får anledning att följa i ett längre perspektiv.
Genomsnittlig soliditet för alla Famnas medlemmar var 2012-12-31, 56 %.
Motsvarande siffra för 2011 var 55 %. Skillnaderna mellan organisationer utifrån
dess storlek är relativt små.

Verksamhet
88%

Vilken typ av intäkter har medlemmarna? Årsredovisningarna
ger inte en fullständig bild av
detta, men utifrån de uppgifter
som finns angivna är 88 % verk6
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Offentlig finansiering

Prognos 2013

Enkäten innehöll frågor om vilken typ av finansiering som medlemmarna har från
stat, landsting och kommun. Fördelningen gäller i huvudsak det som betecknas som
verksamhet och bidrag i intäktsanalysen, dvs. 90 % av den totala omsättningen.
Uppställningen nedan visar att
finansiering genom ramavtal är den
viktigaste finansieringskällan och
att den jämfört med 2011 har ökat.
52 % av verksamhetsintäkterna härrör sig från ramavtal (43 % 2011).
Entreprenadavtalen har minska i
omfattning jämfört med föregående
år och valfrihetssystemen har ökat
något. Under rubriken annat finns
bland annat direktavtal och ersättningar till sociala företag.

Finansiering från stat, landsting och
kommun – offentlig finansiering
% av verksamhetsintäkter
		
2012
2011
Ramavtal
Entreprenadavtal
Valfrihetssystem
Bidrag
Projekt
Annat

52
18
20
4
1
5

43
29
18
4
1
5

Verksamhetsutveckling
Utfall 2012
Verksamhetsuppföljningen i enkäten visar på tillväxt hos Famnas medlemmar. För
2012 svarade 29 % av medlemmarna att de hade utökat inom befintliga verksamhetsområden och 20 % svarade att de hade utökat inom nya verksamhetsområden.
Dessa siffror visar på en något lägre verklig tillväxt än vad som angivits i de långsiktiga planerna som organisationerna presenterat i tidigare enkäter. 17 % av
medlemmarna hade lagt ner någon verksamhet eller del av verksamhet under 2012,
vilket är en lägre andel än 2011.
I enkäten ställdes frågan om vilken verksamhet som haft den högsta respektive
den lägsta tillväxten under 2012. Flera har svarat att läget är oförändrat. Verksamheter där tillväxten varit högst är bland annat, hälso- och sjukvård/öppenvård,
hemtjänst, arbetsintegrerande sociala företag, råd och stöd och gåvo- och bidrags
finansierad social verksamhet. Den lägsta tillväxten rapporteras inom områden som
äldreomsorg, vård och omsorg för funktionshindrade, klienter med enbart missbruksproblem, offentligt finansierade sociala verksamheter, boende och slutenvård.
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Prognosen för 2013 liknar prognoserna under de senaste åren, 54 % planerar att
utöka inom befintliga verksamhetsområden och 24 % planerar att utöka inom nya
verksamhetsområden. Det som avviker från tidigare år är att andelen medlemmar
som planerar att lägga ner någon verksamhet, eller del av verksamhet har ökat och
ligger för 2013 på 22 %. Det tyder på en något större rörlighet när det gäller organisationernas verksamhetsutveckling.

Långsiktig plan
För tredje året i rad svarar en stor andel av medlemmarna att den långsiktiga
planen är att expandera inom befintliga verksamhetsområden. Expansion inom
nya verksamhetsområden får en högre andel jämfört med 2012. Övriga svar
överensstämmer i huvudsak med tidigare år.

Långsiktig plan
Expasion inom befintliga
verksamhetsområden

63 %

Expansion inom nya
verksamhetsområden

32 %

Visionen är inte att växa

24 %

Det finns ingen
långsiktig plan

15 %
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Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan
procentsatsen överstiga 100 %.

Anställda
Heltidstjänster på årsbasis var 5840 personer år 2012, vilket är detsamma som
2011 för de undersökta organisationerna. Den minskning av antalet anställda vi
såg under 2010 och 2011 har alltså inte fortsatt under 2012.
För 2013 anger 51 % av medlemmarna att de förväntar sig oförändrat antal anställda,
32 % ser en ökning medan 17 % ser att de kommer att minska antalet anställda.
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Anställningsform vid nyanställningar
78 % anger att tillsvidareanställning är den anställningsform som i huvudsak
används vid nyanställningar. Vikariat och visstidsanställningar används i betydligt
mindre omfattning.

Anställningsform vid nyanställning
Visstidsanställning 7%

Övrigt 3%
Tillsvidareanställning
78%

Vikariat 12%

minskat från förra året 8 % till 2 % i årets undersökning samtidigt har de som är
nöjda med företagets storlek ökat från 23 % till  29 %. Övriga svar överensstämmer
i stora drag med tidigare års rapporter.

Externa hinder
Brist på extern finansiering och upphandlingar är fortsatt de två största externa
hindren för tillväxt. Konkurrens är också ett stort externt hinder och har ökat
jämfört med förra årets enkätsvar. Kategorin annat har minskat. Där återfinns
bland annat externa hinder som socialtjänstens sparkrav, ersättningssystem och
ersättningsnivåer.

Externa hinder för tillväxt
26 %

Svag efterfrågan

40 %

Konkurrens
Brist på extern finansiering

Hinder för tillväxt

43 %

Upphandlingar

Interna hinder

46 %

Annat

Brist på interna resurser avser i huvudsak ekonomiska förutsättningar. För fjärde
året i rad är detta det största interna hindret för tillväxt. Brist på lämpliga lokaler
anges vara ett stort tillväxthinder. Värt att kommentera är att bristande vilja

11 %
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Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan
procentsatsen överstiga 100 %.

Interna hinder för tillväxt
2%
Bristande vilja
Bristande kompetens
Brist på arbetskraft 5 %
Tidsbrist
Lokaler
Brist på interna resurser
2%
Vågar inte anställa
Nöjd med företagets storlek
Ser inga speciella hinder för tillväxt
0

Finansiering och kapitalförsörjning

15 %

Under de år Famna gjort undersökningar har upphandlingar och finansieringsfrågor identifierats som de största tillväxthindren för idéburen vård och social
omsorg. Förra årets tillväxtenkät innehöll särskilda frågor om upphandlingar, vilka
redovisades i tillväxtrapporten för 2012. I år har Famna tittat närmare på finan
sieringsfrågorna och i enkäten ställt ett antal frågor till medlemsorganisationerna
om detta.

22 %
34 %
39 %
29 %
29 %
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Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan
procentsatsen överstiga 100 %.
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Finansieringsfrågan är komplex. Det är ett obeforskat område där det finns stora
behov av undersökning och analys för att få bättre svar på idéburen sektors förutsättningar när det gäller både långsiktiga goda ekonomiska villkor och finansiering
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för tillväxt och utveckling. Famnas medlemsorganisationer har olika förutsättningar
att klara sin kapitalförsörjning. Avgörande faktorer är bland annat organisationernas
storlek, ålder, verksamhetsinriktning och eget kapital.

Vad behöver ni kapital till?

Vad är de största svårigheterna
vid kapitalförsörjning
18 %

Vet inte vart vi ska vända oss
6%

Villkoren passar oss inte

Famna ställde frågan till medlemmarna vad de behövde kapital till. I enkäten fanns
sex svarsalternativ. De svar som kommit in redovisas i nedanstående diagram.

30 %

Svårt att få långsiktiga lösningar
9%

Blir ej beviljade krediter

36%

Svårt att få tillgång till kapital

Tillväxt,
nya verksamhetsområden
Tillväxt,
befintliga verksamhetsområden
Verksamhetsutveckling,
kvalitetsutveckling

0

39 %

10

20

30

40

50

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan
procentsatsen överstiga 100 %.

41 %
51 %
15 %

Fastighetsförvaltning

Vem vänder ni er till för att få
kapitalförstärkning?

22 %

Löpande drift

29 %

Vi klarar av vår kapitalförsörjning
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Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan
procentsatsen överstiga 100 %.

De flesta behövde kapitaltillförsel för verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling. Kapital behövs också för tillväxt av befintliga och nya verksamhetsområden.
29 % svarar att man klarar av sin kapitalförsörjning, samtidigt svarar förhållandevis
många att de behöver kapitalförsörjning för löpande drift. Svaren speglar väl de
olika förutsättningar som Famnas medlemmar arbetar under.

Vad är de största svårigheterna
vid kapitalförsörjning?
Här fanns sex svarsalternativ och en öppen svarsmöjlighet. Det gick att kryssa i
flera svarsalternativ. Den största svårigheten anges vara att det är svårt att få tillgång till kapital och att det är vårt att få långsiktiga lösningar. Nära en femtedel
vet inte var de ska vända sig för att få kapitalförsörjning.
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15%

För dyrt räntor etc

Vad behöver ni kapital till?

Här fanns angivet ett antal tänkbara aktörer där svarsmöjligheterna var en 5-gradig
skala mellan 1 högst osannolikt och 5 högst sannolikt. 40 organisationer har i olika
omfattning svarat på frågorna. Svaren speglar stora skillnader organisationerna
emellan.
De organisationer som svarat att det är högst sannolikt att de söker en etablerad
bankkontakt svarar sedan att det är osannolikt att de söker privata donationer och
sponsorer. Flera av dem
som svarat att de vänder
Etablerad bankkontakt
sig till privata donationer 20
och sponsorer, vänder
sig i lägre omfattning
15
till etablerade bank
kontakter. Det finns inga
10
direkta samband mellan
storleken på organisa
5
tionen även om de större
organisationerna i något
0
större omfattning vänder
1
3
5
sig till etablerade bankHögst
Högst
osannolikt
sannolikt
kontakter.
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Söker ny bankkontakt

För en klar majoritet av de 15
svarande organisationerna
är det högst osannolikt att 10
de skulle söka en ny bankkontakt för att få kapital5
förstärkning.
0

Kapitalförstärkning
genom att söka stöd från
offentliga bidragsgivare
är en väg som ett flertal
organisationer använder
sig av. De flesta som ser
detta som en möjlighet
verkar inom social omsorg, inte sjukvård eller
äldreomsorg.

20

15
10
5

1
Högst
osannolikt

3

5
Högst
sannolikt

Oﬀentliga bidragsgivare

10
5
0

14

Att söka EU-bidrag är
osannolikt för en majoritet
av de svarande.

15

Det går inte att klart
urskilja vilken typ av
organisation som vänder
sig till fonder för att söka
kapitalförstärkning. Både 20
stora och små organisationer och organisationer 15
med olika verksamhetsinriktningar ser det som
10
sannolikt eller osannolikt
att vända sig till fonder.
5
Det enda som kan noteras
är att det är något fler ser
0
det som osannolikt att
vända sig till fonder.

EU-bidrag

20

1
Högst
osannolikt

3

5
Högst
sannolikt

Fonder typ allmänna arvsfonden

0

Svaren på denna fråga visar
på skillnader organisationer emellan. För många är
det högst osannolikt att
söka kapitalförstärkning
från privata donatorer
medan det för en stor
grupp är högst sannolikt.
Majoriteten av dem som
ser det som sannolikt
arbetar inom social omsorg
men det finns även orga
nisationer inom social omsorg som ser det som högst
osannolikt att söka privata
donatorer. Organisationernas tradition och kultur är
troliga orsaker bakom de
stora skillnaderna.

20

1
Högst
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3

5
Högst
sannolikt

Privata donationer, gåvogivare

15
10
5
0

1
Högst
osannolikt

3

5
Högst
sannolikt

Sponsorer

20
15

1
Högst
osannolikt

3

5
Högst
sannolikt

Bilden när det gäller
10
sponsorer liknar den för
privata donationer. Det är
5
också till stor del samma
organisationer som ser det
som sannolikt respektive
0
osannolikt att söka kapitalförstärkning från sponsorer.

1
Högst
osannolikt

3

5
Högst
sannolikt
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Andra källor till kapitalförstärkning
Frågan om vem man vänder sig till för kapitalförstärkning innehöll också ett
öppet svarsalternativ där man kunde ange vilka andra källor som var möjliga att
söka sig till. Nedan följer en sammanfattning av de svar som inkommit:

Vilket system för kapitalförsörjning
skulle ni vilja ha?

• Egen huvudmannaorganisation

Frågan ställdes om vilket system för kapitalförsörjning organisationen skulle
vilja ha. Det var möjligt att svara fritt. Förslagen sammanfattas i nedanstående
uppställning (ingen inbördes prioritering):

• Projektbidrag för utveckling och utbildning

• Särskilda utvecklingsmedel för idéburna organisationer

• Stiftelsekapital

• Utvecklingsfond för Famnas medlemmar

• Fastigheter, skog och värdepapper

• Filantropiska riskkapitalister

• Försäljning

• Tillskott av ett nytt system för non-profit sektorn som kombinerar lån
med utvecklingsmedel

Har svårigheter att lösa finansieringsfrågan
hindrat er från att utveckla verksamheten under
de senaste 3-5 åren?

• Stöd för att få säkerheter vid lån hos banken

Hur stort har hindret varit? För att få bättre kunskap om detta ställdes frågan
om svårigheterna att lösa hur finansieringen hindrat organisationen från att
utveckla eller växa de senaste 3-5 åren. 49 % svarar att de inte bedömer att de
hindrats från verksamhetsutveckling på grund av kapitalsvårigheter. 39 % svarar
ett man har hindrats från att utveckla sin verksamhet och 12 % svarar att man
inte vet. Svaren bekräftar det som vi under flera år fått redovisat när vi undersökt
tillväxthinder, nämligen att bristen på extern finansiering är ett stort tillväxthinder
för idéburen vård och social omsorg.

• En högre andel säkra bidrag

• Mer sponsring till organisationer av olika storlek
• Statliga utvecklingsmedel för social innovation
• Bättre långsiktiga förutsättningar i de vårdavtal som finns
• Bättre samordning mellan kommun och landsting när det gäller ersättningar
• Utbetalning för tjänster i förväg så att vi inte behöver ligga ute med pengar
i flera månader
• Banklån med villkor som tar hänsyn till ideella sektorns förutsättningar
• Mindre byråkrati vid ansökningsförfaranden till olika fonder

Hur stort bedömer ni ert kapitalbehov vara 1-3 år
Vi ställde också frågan hur stort man bedömde att kapitalbehovet var under en
tidsperiod av 1-3 år samt 3-10 år. Frågan ställdes enbart för att få en mycket översiktlig indikation om behovet och inte som någon exakt angivelse på beräknat
kapitalbehov.
Bedömt kapitalbehov 1-3 år
500-520 mkr
Bedömt kapitalbehov 3-10 år
2300-2400 mkr
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Slutord
Underlaget till rapporten är hämtat från Famnas medlemsorganisationer som alla
är idéburna icke vinstutdelande utförare av tjänster inom vård och social omsorg.
Initiativet att ge ut en årlig tillväxtrapport kommer utifrån det stora behovet av
mer kunskap om idéburna organisationers utveckling och förutsättningar för tillväxt. Kunskap som inte går att finna i befintlig nationell statistik.
2013 års rapport visar på en lägre tillväxt än under tidigare år. Samtidigt har
minskningen av antalet anställda som noterats under de två senaste åren avstannat.
Viljan att växa både genom att utöka befintlig verksamhet och starta nya verksamheter är fortsatt hög. Enkätsvaren ger en indikation att fler organisationer är mer
flexibla och beredda att förändra sina verksamheter både genom att lägga ner och
att starta nytt. Ett område som ökat i omfattning är hemtjänst. Alltfler av Famnas
medlemmar kompletterar också sin verksamhet med att starta sociala arbets
integrerande företag.
Svårigheter med finansiering är ett av de största tillväxthindren för idéburen vård
och social omsorg, detta har kunnat konstateras under de år som Famna har
arbetat med tillväxtenkäter. Årets rapport presenterar siffror som säger att 39 %
av de svarande anger att de hindrats från att utveckla verksamheten på grund av
svårigheter med att lösa finansieringsfrågan. Ytterligare 12 % svarar att man inte
vet om man hindrats från att utveckla verksamheten. Höga siffror som ger klart
besked att finansieringsfrågorna måste lösas om idéburen vård och social omsorg
ska kunna växa i enlighet med den förväntan som finns i samhället.
Ett flertal organisationer anger att man har svårt att få tillgång till kapital och
efterfrågar särskilda lösningar för idéburna organisationer. Årets undersökning
om finansieringsfrågorna visar också att Famnas medlemsorganisationer har
olika förutsättningar att klara sin kapitalförsörjning. Avgörande faktorer är
bland annat organisationernas storlek, ålder, verksamhetsinriktning och det
egna kapitalet. Det är också stora skillnader vart man vänder sig för att söka
kapitaltillförsel. Flera olika lösningar när det gäller kapitalförsörjning behöver
växa fram för att matcha organisationernas olika förutsättningar och behov.

Stockholm i november 2013

Kerstin Eriksson

Näringspolitiskt ansvarig
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