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FAMNA

Famna startades 2004 av åtta organisationer efter ett
gemensamt initiativ att bilda en intresseorganisation för
idéburen1 vård och social omsorg. Idag, tolv år senare,
omsätter Famnas nu 60 medlemmar drygt 5,3 miljarder
kronor och har närmare 6 500 årsanställda.
Famnas verksamhet finansieras genom medlemsavgifter,
projektbidrag samt intäkter från utbildningar. Sedan 2007
har Famnas möjligheter att driva utvecklings- och kvalitets
arbete förbättrats genom ett årligt statsbidrag.
För mer information om Famna och dess verksamhet, se
www.famna.org

1

Begreppet idéburen används genomgående för att beteckna organisationer som utan vinstsyfte driver
verksamhet och där överskottet – vinsten – återinvesteras i verksamheten. Synonymer som emellanåt
brukas är ”ideell” eller ”non profit”.
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Förord

Famna växer och Famnas medlemmar växer.
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg hade 53 medlemmar i slutet
av 2015, då föregående års Tillväxtrapport presenterades. Nu har vi 60 medlemmar
och fler på ingång. Famnas medlemmar växer också, men knappast i en takt som
motsvaras av önskemål om en större andel idéburen vård och social omsorg.
Regeringen har under senare år uttryckt tydliga ambitioner för idéburen sektor:
Välfärdsutredningen (dir 2015:22) ska utforma ”reglerna [som] ska underlätta för
idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Kraven bör utformas på
ett sådant sätt att de värnar en mångfald av utförare och att verksamheten inom
välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer.”2
Sjukvårds- och folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) uttalade i Almedalen 2016 att
”Idéburen sektor kan spela en stor roll i den nya hälso- och sjukvården.”3
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) konstaterade i januari i år att ”idéburna utförare
har en relativt svag ställning som utförare i Sverige jämfört med övriga Norden” och
att ”det finns en politisk vilja på båda sidor av blockgränsen att bättre ta till vara
idéburna aktörers potential.”4
De politiskt uttryckta önskemålen om en växande andel idéburen välfärd har hittills
inte gjort några avtryck i den förda politiken. Ny forskning som jämför de skandinaviska ländernas välfärdsmix konstaterar tvärtom att Sverige sticker ut som det land
med minst andel idéburen välfärd och att andelen legat tämligen konstant de senaste
decennierna. Samma forskare menar att om man vill ha en välfärdsmix med såväl
offentliga, privata som idéburna utförare måste styrmedlen differentieras för att främja
denna mix.5 Hur sådana styrmedel borde utformas framför Famna i allt påverkansarbete såsom remissvar, referensgrupper till utredningar, skrivelser, debattartiklar och i
direkta möten med politiker och andra beslutsfattare.6 Dit hör t ex förbättrade avtals2
3
4
5
6

Kommittédirektiv Dir 2015:22 ”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”
Coompanions seminarium i Visby 5 juli 2016. http://www.famna.org/nyheter/almedalen-2016-ideburet-kan-ta-storre-plats/
Ardalan Shekarabis anförande vid Nordisk konferens om idéburen välfärd i Oslo 28 januari 2016.
Sivesind, Karl-Henrik (red): ”Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig
tjenesteyting for aktivt medborgerskap”. Institutt for samfunnsforskning rapport 2016:01.
I kort sammanfattning finns våra förslag och krav i ”Famnas sexpunktsprogram” se längst bak i denna rapport.
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former och relationer mellan offentliga huvudmän och idéburna aktörer (som IOP,
LOV, LOU-upphandling med hänsyn till idéburnas förutsättningar), åtgärder som
underlättar kapitalförsörjningen där nya aktörer och utvecklade instrument för
kapitalförsörjning, skapade och anpassade till sektorns mångfasetterade utgångspunkter och behov uppmuntras, men också en relativt enkel men viktig förändring i
statistik och uppgifter så att ansvariga myndigheter alltid levererar statistik i enlighet
med FN:s statistikmodell för Civil Society. Detta bör också gälla alla områden där
civilsamhällets roll som utförare inom välfärdssektorn syns och inte döljs genom att
data endast delas upp i ”offentligt” och ”privat”.
Tillväxten i den idéburna sektorn motsvarar inte ännu våra egna önskemål om en
växande andel av välfärden i Sverige. För det krävs såväl politiskt beslutade förändringar i t ex offentlig upphandling och valfrihetssystem, som tydligare vilja att starta
nya verksamheter och att expandera dem som existerar. Bland våra medlemmar finns
såväl sådana som har en tillväxtstrategi, manifesterad i både organisk tillväxt och
uppköp (t ex Stiftelsen Bräcke Diakoni), som spännande exempel på helt nystartade
verksamheter med sociala entreprenörer i ledningen (t ex Livendo Flickhem AB).
Årets Tillväxtrapport bygger på en systematisk genomgång av alla våra 60 medlemmars årsredovisningar för verksamhetsåret 2015. Linnea Guhnby, mastersstudent i
redovisning och finansiell styrning vid Handelshögskolan i Stockholm, har hjälpt oss
att samla in och sammanställa data.
Ekonomiska data från aktiebolag och ekonomiska föreningar finns åtkomligt på
Bolagsverket, men då dessa endast utgör en mindre del av den idéburna sektorn är
Famnas arkiv av årsredovisningar med även stiftelser och ideella föreningar ett unikt
material som inte sammanställs någon annanstans. Famnas Tillväxtrapport är därför
ett viktigt bidrag i analysen av hur den idéburna välfärdssektorn verkligen utvecklas.
Med årets Tillväxtrapport hoppas vi bidra till en debatt som ställer de uttalade
politiska ambitionerna mot faktiskt förd politik och som handlar om lämpliga
åtgärder och förändringar för att lyfta välfärden i Sverige. Kunskap om hur idéburen
sektor ser ut, vilka rörelseresultat den uppvisar och hur många anställda den har är
förutsättningar för en diskussion om hur tillväxthinder ska undanröjas och dess
utveckling främjas.
Stockholm i september 2016
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
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Sammanfattning – hygglig vinstmarginal men
svag tillväxt
• Även i år har Famnas medlemmars sammanlagda omsättning vuxit från föregående år. Den sammanlagda omsättningen uppgår till 5 334 miljoner kronor, motsvarande tal uppgick året innan till 5 201 miljoner.
• På intäktssidan fortsätter ersättning från kommun och landsting att vara den
största finansieringskällan (87 procent). Därefter kommer gåvor (5 procent) och
bidrag (4 procent). Övriga källor uppgår följaktligen till 4 procent.
• Årets vinstmarginal uppgår till 6 procent, vilket i ett historiskt perspektiv är en
hög marginal. Åren 2010 och 2014 drogs marginalen upp av ett fåtal stora
medlemmar som avyttrade anläggningstillgångar, vilket hade stor inverkan på
resultat och vinstmarginaler de åren.
• Antalet anställda ökade, från 6 341 till 6 495 årsarbeten. Kvinnor fortsätter att
vara överrepresenterade. Dock har andelen män ökat mellan åren så att drygt var
femte anställd år 2015 är man.
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Associationsformer och nya medlemmar  

Famna växer och vi har det senaste året med glädje välkomnat sju nya medlemmar.
Sedan föregående Tillväxtrapport har följande elva verksamheter tillkommit7:

-

RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet, Göteborg
Betlehemskyrkan Vasahemmet, Göteborg
Ideella föreningen HOPP Stockholm
Reningsborg ideell förening, Västra Frölunda
Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser i centrala
Stockholm, IFS/CS
Mobilitetscenter ekonomisk förening i Göteborg
Stiftelsen Wonsa
Livendo Flickhem AB, Alunda
Mo Gård AB, Finspång
Ideella föreningen S:t Lukas i Göteborg

Fördelningen av drifts- och ägarformer av Famnas medlemmar visas i diagrammet
nedan. Majoriteten är följaktligen ideella föreningar eller stiftelser. Resterande
medlemmar är antingen ekonomiska föreningar eller aktiebolag. De som är aktie
bolag har oftast en stiftelse eller ideell förening som moderbolag, alternativt inskrivet i sin bolagsordning att vinsten återinvesteras i verksamheten.
Drifts- och ägarformer Famnas medlemmar 2015

Ideell förening 45 %
Stiftelse 35 %
Ekonomisk förening 10 %
Aktiebolag 10 %

7

I jämförelserna mellan 2015 och 2014 inkluderas alla 60 medlemmar och data har hämtats från senaste
årsredovisning där båda åren finns med. Åren blir på så sätt jämförbara även om det i fjolårets Tillväxtrapport var
färre medlemmar.
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Omsättning – fortsatt tillväxt men stora
variationer
Trenden för ökad tillväxt hos Famnas medlemmar har fortsatt under 2015 då den
sammanlagda omsättningen uppgick till 5 334 miljoner kronor. Motsvarande belopp
2014 var 5 2018, vi ser därmed en ökning med cirka 2,5 procent mellan åren.
Ökningen är dock procentuellt sett inte lika stor som fjolårets, då tillväxten nådde
hela 18,25 procent. De höga tillväxttalen för 2014 och även 2010 påverkades mycket
av att ett fåtal av Famnas medlemmar då avyttrat anläggningstillgångar i form av
fastigheter.
Årlig procentuell tillväxt 2009–2015
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Hur mycket den offentliga marknaden växte under 2015 vet vi ännu inte, men enligt
Dagens Samhälles sammanställning för 2014 låg den då mellan 5 och 6 procent.9
Under åren 2011 och 2012 minskade medlemmarnas omsättning och 2013 var också
ett svagt år. De senaste två åren uppvisar positiv tillväxt men det är svårt att avgöra
vad ett normalår är.10

8

Den sammanlagda omsättningen för 2014 skiljer sig ifrån den omsättning som rapporterats i Tillväxtrapporten
2015, vilket beror på det ökade medlemsantalet. Dock är talen här jämförbara då uppgifter för både 2014 och 2015
hämtats ur senaste årsredovisning.
9 ”Den offentliga marknaden 2015”. Rapport från Dagens Samhälle hösten 2015.
10 Diagrammet ovan är oberoende av antalet medlemmar eftersom det visar omsättningstillväxt i jämförelse med
föregående år, beräknat på samma medlemmar
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Diagrammet nedan visar både den sammanlagda omsättningen hos Famnas medlemmar i absoluta tal och antal medlemmar för åren 2009–2015.11
Sammanlagd omsättning, mdkr, och antal medlemmar
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Likt tidigare år varierar tillväxten hos Famnas medlemmar stort, såväl över tid som
mellan organisationerna och beroende på deras storlek. Diagrammet nedan visar att
den sammanlagda omsättningen bland de minsta medlemmarna, med en omsättning
på under 10 miljoner kronor, minskade jämfört med året innan. Detta beror dock på
att en medlem i den kategorin under året vuxit till nästa storleksintervall, vilket till
viss del förklarar ökningen i den stapeln (intervallet 10–49,9 mkr i omsättning).
Bland de största medlemmarna12 med en omsättning på över 200 miljoner kronor
uppgår tillväxten till 1,7 procent mellan åren. Den förhållandevis svaga tillväxten
2015 påverkades av ovanligt höga finansnetton hos några av de största medlemmarna år 2014.

11 Eftersom två räkenskapsår presenteras i varje årsredovisning visar skalan till höger egentligen antalet
”observationer” snarare än ”medlemmar”: de som gick med t ex 2016 är alltså inkluderade i analysen med sina
uppgifter också för 2015, även om de i strikt bemärkelse inte var medlemmar ännu det året.
12 Stiftelsen Stockholms sjukhem, Ersta Diakoni, Bräcke Diakoni, HSB Omsorg, Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms
Stadsmission.
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Sammanlagd omsättning för olika stora
medlemsorganisationer, mkr
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Intäkternas sammansättning – ersättning från
kommun och landsting största intäktskällan
Famnas medlemsorganisationer erhåller främst sina intäkter från kommuner och
landsting som ersättning för utförda tjänster. Denna typ av finansiering till verksamheten uppgår sammanlagt till omkring 87 procent av intäkterna, en ökning med
1 procentenhet från fjol. Av de andra finansieringskällorna kommer cirka 5 procent
från gåvor, 4 procent från bidrag och 4 procent från övrigt.
Jämfört med Tillväxtrapporten 2015 har fördelningen av intäktskällorna inte ändrats
märkbart. Då erhöll medlemmarna 86 procent av sina intäkter genom ersättning för
utförda tjänster, 3 procent från bidrag, 5 procent från gåvor och 6 procent från övriga
finansieringskällor.
Intäkter 2015

Verksamhet 87 %
Bidrag 4 %
Gåvor 5 %
Övrigt 4 %
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Resultat och vinstmarginal – fortsatta överskott
för återinvestering
I sju år har Famnas medlemsorganisationer sammanlagt haft ett positivt resultat att
uppvisa. Överskotten – vinsterna – återinvesteras i verksamheterna. Årets sammanlagda
resultat är 323,4 miljoner, vilket är lägre än 2014 års resultat på 471 miljoner kronor.
Vinstmarginal 2008–2015
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Diagrammet visar vinstmarginalen för Famnas medlemmar under åren 2008 till
2015. Vinstmarginalen uppgår 2015 till 6 procent vilket är lägre än fjolårets på
9,1 procent. Men som tidigare nämnts drevs marginalen 2014 (och 2010) upp av att
några medlemmar avyttrat anläggningstillgångar. Därför är det mer intressant att
jämföra årets marginal med åren innan dess. I det perspektivet kan en marginal på
6 procent anses som god.13
Eftersom en viktig skillnad mellan de kommersiella vårdföretagen och den idéburna
sektorn är hur vinsten används – Famnas medlemmar har inga externa ägare som får
aktieutdelning utan hela överskottet går alltid tillbaka till verksamheterna – är det
intressant att studera vad man faktiskt gör med överskottet. Även om detta inte alltid
specificeras i årsredovisningar så är ett svar att cirka 25 procent av medlemmarna
rapporterar att överskotten bland annat återinvesteras i kompetensutveckling. Mer
om det i avsnittet Personal och bemanning nedan.
13 De kommersiella vårdföretagen hade som jämförelse en marginal på drygt 7 procent 2014, enligt Vårdföretagarnas
Privatvårdsfakta 2016. Data för 2015 är ännu inte sammanställda.
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Fler anställda och ökad andel män

Antalet årsarbetskrafter hos Famnas medlemmar ökade under 2015 jämfört med
2014. År 2014 var antalet heltidsarbeten 6 341 och i år uppgår motsvarande antal till
6 495 heltider14. Kvinnor är som diagramet nedan visar fortfarande överrepresenterade men intressant nog har antalet män ökat i år jämfört med antalet kvinnor. Andelen
anställda män (årsarbetskrafter) utgör nu 21,4 procent av alla anställda.
Antal anställda
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Personal och bemanning, kompetensförstärkning, organisation, miljö
Tillväxtrapporten bygger på årsredovisningar vilkas syfte är att återge verksamheternas
ekonomiska resultat. Trots traditionellt format i årsredovisningarna är det många av
Famnas medlemmar som ägnar utrymme åt att beskriva sina satsningar på kvalitetsutveckling. Ett återkommande tema för dessa beskrivningar visar sig vara en kontinuerlig
satsning på personal och höjd kompetens. Andra satsningar som nämns som kvalitetshöjningar är förbättrade anläggningar, miljö, social samvaro och ekologisk mat.
Även om det inte är lätt att via årsredovisningarna fånga utfallet av dessa kvalitetssatsningar på personalen kan vissa resultat skönjas. I fackförbundet Kommunals
14 Stapeln för totalt antal anställda är något högre än summan av män och kvinnor pga av att en av de större
medlemmarna inte redovisar könsuppdelat utan endast totalt antal anställda.
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medlemsundersökning inom äldreomsorgen från 2012 kommer de idéburna mycket
väl ut.15 I undersökningen jämfördes kommunala, privata och idéburna aktörer och
hur det är att vara anställd i dessa.
Stressfaktorer och bemanning i olika driftformer
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Källa: Kommunals medlemsundersökning 2012

15 Kommunals rapporter ”Vägval välfärd” (2012) och ”Stress och låg bemanning i äldreomsorgen” (2013)
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Som synes avviker de idéburna verksamheterna positivt i alla aspekter när Kommunals medlemmar16 bedömer sina arbetsplatser17. Ett exempel till från samma undersökning som visar att idéburna har större möjligheter för de anställda att tillgodose
de äldres individuella behov:
Förutsättningar för en god omsorg

Vi har goda möjligheter att tillgodose varje äldre
persons individuella behov.
Hemtjänst och särskilt boende, uppdelat på sektor
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Kommun
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Privat
företag
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Instämmer

Vet ej

Anm. I intervjun ﬁck personalen ta ställning till
påståendet Vi har goda möjligheter att tillgodose varje
äldre persons individuella behov.
Totalt 4 455 personer har besvarat frågan, varav 1 709
arbetar inom hemtjänsten (988 kommun och 721 privat
18
företag)från
och 2Kommunals
746 på ett särskilt
boende (1 445
Resultaten
undersökning
stämmer väl med hur många av Famnas
kommun, 1 184 privat företag och 117 stiftelse eller
medlemmar
i årets årsredovisningar nämner kontinuerliga satsningar på personal och
ideell förening).
Källa: Kommunals medlemsundersökning

kompetens. Några exempel:

16 Trots fackförbundets namn arbetar medlemmarna alltså i såväl privata företag, idéburna organisationer som
offentlig sektor.
17 Diagrammet är hämtat ur rapporten ”Stress och låg bemanning i äldreomsorgen” (2013), sidan 25.
18 Diagrammet Förutsättningar för en god omsorg är hämtat ur Kommunals rapport ”Vägval välfärd” (2012) sidan 26.
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Bräcke diakoni (omsorg och vård) – förutom kompetensutveckling på
varierande områden har dessutom all personal samlats (1000 personer) vid
olika tillfällen, och yrkesöverskridande, för att utveckla ”medarbetarskapet”.
Edsätras vänner (äldreomsorg) – generella kompetensutvecklingsprogram samt specifikt bland annat tandhälsa.
Solberga by (särskola, elevhem mm.) – hela avdelningar får extern
handledning, samt har utbildningar i autism, teckenkommunikation etc.
LP-verksamheten (beroendevård, behandlingshem mm.) – breda kurser
och utbildningar.
Mariagården (LSS för unga och vuxna) – förutom utbildningar och
kompetensutveckling även kurser i arbetsmiljö, ergonomi, kollektivavtal
etc.
Danvikshem (äldreomsorg) – stort antal utbildningar, satsning på personalgrupper samt eHälsa bland annat.
Stockholms Sjukhem (äldreomsorg och vård) – har en hel bilaga fogad
till årsrapporten som handlar om utbildningar, kompetenssatsningar,
forskning och utveckling.
Detta är en handfull exempel på personalsatsningar och kompetensutveckling som
Famnas medlemmar driver kontinuerligt.
Famna har därutöver utbildnings- och utvecklingsprogram som medlemsföretagen
deltar i. En utbildning kallas Värdeforum och handlar om systematisk förbättringskunskap, där ca 1 100 anställda deltagit, vilket är ca 20 procent av alla som arbetar i
Famnas medlemsverksamheter. En annan omfattande utbildningssatsning för ca
1 300 anställda handlar om digital arbetsmiljö, jämställdhet och eHälsa.
Den undersökning som Kommunal gjorde bland sina medlemmar visar att de
idéburna har hög andel utbildad personal jämfört med andra aktörer inom äldreomsorgen.
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Förutsättningar för en god omsorg

Har du omsorgsutbildning eller motsvarande utbildning?
Hemtjänst och särskilt boende, uppdelat på sektor
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Anm. Totalt 4 576 personer har besvarat frågan, varav
1 758 arbetar inom hemtjänsten (1 007 kommun och
751 privat företag) och 2 818 på ett särskilt boende
(1 482 kommun, 1 217 privat företag och 119 stiftelse
eller ideell förening).
Källa: Kommunals medlemsundersökning

Den idéburna sektorn har många kvalitetsstyrkor som alltså visar sig både bland
brukare och personal. En allmän uppfattning om att det förhåller sig på det sättet är
sannolikt bakgrunden till den generellt sett positiva inställningen till idéburen vård
och social omsorg bland politiker och många beslutsfattare. Famna har tidigare
publicerat en utförlig Kvalitetsrapport där nationella data och källor analyserats för
att få fram en mer systematisk bild av den idéburna sektorn.19

19 Famnas Kvalitetsrapport 2013 är den senast publicerade. Arbetet kommer att återupptas så snart vi har resurser för
att göra det statistik- och analysarbetet.
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Flyktingkrisen

I Tillväxtrapport 2015 beskrevs den enkätundersökning om flyktingmottagande som
Famna gjorde i oktober 2015 bland sina medlemsorganisationer. Resultatet visade att
18 av medlemmarna var involverade i eller arbetade direkt med olika former av vård
och omsorg för flyktingar. Att flyktingkrisen har varit en stor del av många av
Famnas medlemmars verksamhetsår 2015 syns tydligt i deras årsredovisningar. I en
nyligen publicerad undersökning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor20 sammanfattas civilsamhällets insatser i flyktingmottagande och integration
under 2015. Bland annat kan utläsas att den främsta intäktskällan för organisationer
som arbetat med asylsökande eller nyanlända var försäljning av varor och tjänster
inklusive lotterier deltagaravgifter och uthyrning, dock tätt följt av bidrag för
verksamheten från kommun, stat eller region/landsting21. Insatserna under 2015 och
framförallt under hösten involverade ett mycket stort antal volontärer, men undersökningen slår också fast att många av de organisationer som gjorde insatser har
anställda för uppgiften, och att det var mindre vanligt att organisationer arbetade
med dessa frågor enbart med hjälp av ideellt engagerade.22 Bilden överensstämmer
med Famnas medlemmars engagemang – alla har anställda och många av dem
engagerade därutöver frivilliga i arbetet.

20 ”Villkor för organisationer med social inriktning – civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande”
(Mucf 2016)
21 Ibid, s. 15–16
22 Ibid, s. 38
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Finansiella villkor för etablering, löpande
verksamhet och expansion
Tillväxtrapporten visar att Famnas medlemmar till 87 procent finansieras genom
ersättning från kommuner och landsting för utförda tjänster. Detta resultat ligger helt
i linje med andra studier av finansiella förutsättningar för ideella organisationer.
Under våren 2015 presenterade Stockholms center för forskning om offentlig sektor
(SCORE) en studie23 där man analyserar och undersöker idéburna organisationers
tillgång till kapital och villkor för finansiering i tre faser: etablering, löpande
verksamhet och expansion.
Studien undersöker vård, skola och omsorg, och omfattar alltså ett bredare spektrum
av verksamheter än Famnas medlemmar. I studien finns några intressanta resultat att
lyfta fram med avseende på hur verksamheterna ser på sin finansiering.
Finansiering av etablering
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Den fokuserar för mycket på pris.

1

2

3

Den tar mycket resurser.

4

5

Den är besvärlig.

Vet ej

Anm. Respondenterna har svarat på påståenden om oﬀentlig upphandling
på en femgradig skala där 1 = håller inte alls med, 3 = håller med i viss
utsträckning och 5 = håller med i hög utsträckning.

23 Jutterström M., Kernen J., Segnestam Larsson O. och Hedlin D.: ”Ideella organisationer i välfärden - finansiella
förutsättningar vid etablering , expansion och löpande verksamhet”. Arbetsgivaralliansen & KFO (2016)
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Resultaten visar bland annat att offentliga bidrag, dvs ersättning för välfärdsinsatser av
olika slag, är den största finansieringskällan under uppstart, drift och expansion, vilket
överensstämmer med Famnas medlemmars årsredovisningar. Undersökningen visar
också att majoriteten av dem som deltar i offentlig upphandling tycker att upphandlingsprocessen fokuserar för mycket på pris, att den är resurskrävande och besvärlig.
Vidare visar studien dels att ideella24 organisationer inom välfärden ogärna belånar
sig och inte vill ta ekonomiska risker, dels att flertalet ideella organisationer anser att
omgivande strukturer inte passar dem så väl. En stor andel av verksamheterna
instämmer med att spelreglerna på den offentliga marknaden missgynnar dem i
förhållande till vinstdrivande verksamheter inom välfärden.
Förutsättningarna för att etablera sig, driva verksamhet och expandera inom vård
och social omsorg är alltså till stor del beroende av hur villkor, risker och spelregler
för offentlig upphandling och avtal utformas och tar hänsyn till idéburen verksamhet. Famna driver på för möjligheter att undanta vissa former av sociala tjänster från
offentlig upphandling, att införa IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) inom fler
områden där någon marknad eller konkurrens inte förekommer, liksom att i större
utsträckning använda valfrihetssystem enligt LOV i stället för stora administrativt
betungande upphandlingar.25

24 Forskarna använder i studien begreppet ”ideella” organisationer. Famna använder begreppet ”idéburna”.
25 Se t ex Famnas remissvar till civilsamhällesutredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” SOU 2016:13, som
återfinns på vår webbplats.
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Avslutande kommentar

Den idéburna sektorn växer, men inte i den takt som behövs för att motsvara en
ökande andel av välfärdssektorn. Att patienter och brukare uppskattar verksamheterna och att medarbetare har goda villkor räcker inte. Att politiker på båda sidor
blockgränsen uttrycker stöd och uppskattning leder heller inte till verklig tillväxt.
För det krävs mer radikala och strukturellt inriktade förändringar. Vi själva måste
fortsatt arbeta med kompetensutveckling och medlemmarnas egen vilja att växa.
Politiska beslut som avser framför allt regelverk kring offentliga avtal (LOU, LOV
och IOP) och därmed långsiktig finansiering måste till. I skrivande stund har
Välfärdsutredningens inte gått i mål och det är måhända för tidigt att döma ut dess
arbete. Helt klart är dock att så länge debatten endast förs längs axeln vinstbegränsning eller inte kommer fokus bort från idéburen sektor. Många av de idéer om hur
vinstreglering kan göras som figurerar skulle skada också vår sektor. Och hittills har
inga radikala förslag lagts fram som skulle lyfta den. Därför behövs kunskap,
kännedom och tillit till idéburen vård och social omsorg. Utöver en översyn av
avtalsformer behövs även kapitalförsörjning underlättas, regionalt och lokalt stöd
och närvaro för idéburet företagande stärkas samt statistik och FoU särskilt synliggöra den idéburna sektorn.
Såväl Famnas kvalitets- och utvecklingsarbete som vårt påverkansarbete fortsätter
oförtrutet i denna linje.

20

Tillväxtrapport 2016

FA MN A

Hur rapporten är gjord
Underlaget till Tillväxtrapporten 2016 utgörs av våra medlemmars
årsredovisningar för 2015, samt motsvarande källor tidigare år som
byggts på. När nya organisationer blir medlemmar tillförs senaste
verksamhetsårets och även näst senaste verksamhetsårets uppgifter
databasen. På så sätt kan korrekta jämförelser göras från år till år.
Ett exempel på det är grafen som visar procentuell omsättningstillväxt.
Tillväxten beräknas genom att jämföra årets sammanlagda omsättning
med föregående års sammanlagda omsättning där endast de organisationer för vilka vi har finansiella data för båda verksamhetsåren inkluderas. Tillväxten påverkas således inte av att Famnas medlemsantal växer
årligen.
Beräkningen för vinstmarginal utgörs av årets resultat dividerad med
årets omsättning. Eftersom det är relationstal påverkas kvoten inte av
antalet medlemmar.
Externa källor för kompletterande uppgifter anges löpande.
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Famnas sexpunktsprogram
Famna arbetar för att undanröja hinder för tillväxt och utveckling av
idéburen vård och social omsorg
Famna verkar för tillväxt och utveckling av idéburen vård och social omsorg och
identifierar ett antal institutionella förutsättningar i behov av förändring för att
sektorn i Sverige ska kunna växa. Utvecklingsområdena berörs i flera utredningar
som Famna har följt och följer på nationell och europeisk nivå, och nedan följer
en syntetisering baserad på de senaste årens analysarbete inom området.

Goda institutionella förutsättningar för idéburet företagande inom
vård och social omsorg behöver stärkas genom:
• Att bygga kunskap, kännedom och tillit till idéburen vård och social omsorg.
Uppmärksammande och värdesättande av dess kvalitet, värdeskapande och
sociala resultat, utöver och vid sidan av de ekonomiska är en övergripande
uppgift för opinionsarbetet.
• Att avtalsformer och relationer mellan offentliga huvudmän och idéburna
aktörer utvecklas. IOP, LOV, LOU-upphandling med hänsyn till idéburnas
förutsättningar, samt eventuellt ytterligare former av avtal och långsiktiga
avtalsrelationer främjas. Offentliga huvudmän bör alltid använda sig av
modeller där brukare kan välja mellan olika utförare.
• Att underlätta kapitalförsörjningen. Nya aktörer och utvecklade instrument för
kapitalförsörjning, skapade och anpassade till sektorns mångfasetterade
utgångspunkter och behov uppmuntras.
• Att tillhandahålla information, rådgivning, stöd och utbildning på lokal och
regional nivå, anpassat både för offentliga huvudmän, nystartsinitiativ och
etablerade aktörer inom den idéburna sektorn. Skapandet av en infrastruktur
för nystart och tillväxt av idéburna verksamheter.
• Att ansvariga statistikmyndigheter levererar statistik, underlag och rapporter
om civilsamhällets roll som utförare inom välfärdssektorn i enlighet med FN:s
statistikmodell för Civil Society.
• Att FoU-medel anslås inom ramen för en sammanhållen forskningspolitik om
idéburet företagande och idéburen välfärd.
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