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Generalsekreteraren har ordet

2016 blev året då Famnas trägna arbete för att förändra
började ge synliga resultat. Åratal av Famnas tjat, upplysning, debattartiklar, remissvar och uppvaktningar märks i
de nya regler som är på gång inom offentlig upphandling.
Upphandlingsutredningen, Genomförandeutredningen som
ledde till Lagrådsremissen och sedan såväl Civilsamhälles
utredningen som Välfärdsutredningen – alla har de tagit
emot konstruktiva och alternativa förslag från Famna. Vi
är inte i mål ännu, men under året har förslag i linje med
Famnas önskemål lagts fram. Kanske ser vi i svensk lag
så småningom en bättre tillämpning av EU-direktivets
möjligheter för den idéburna sektorn? Ofta syns intresseorganisationer bara när de kräver åtgärder eller är missnöjda. Jag tycker det också är läge att emellanåt berömma
lite – och för Famna att ta åt sig något av äran.

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.

2016 blev året då medlemsvärvningen tog fart. I början av
hösten passerades etappmålet 60 medlemmar och ökningen fortsätter. I februari 2017 har Famna 65 medlemmar
varav 13 nya sedan föregående verksamhetsberättelse.

2016 var året då vi för första gången genomförde en tvådagars medlemskonferens med tillhörande ”firmafest” med
DJ battle, för idéburen vård och social omsorg. Dygnet i
Falköping präglades av professionella samtal, workshops
i konkreta frågor och trevligt umgänge. Vid festmiddagen delades för första gången utmärkelsen Årets idéburna
samhällsförbättrare ut. När konferensen utvärderades svarade 100 % (sic!) att de hade haft roligt på konferensen.
2016 var året då Famna påbörjade en utvidgning av sitt
verksamhetsfält till att omfatta arbetsintegrerande sociala
företag, genom det nya ESF-finansierade projektet. Med
projektet följer flera nyrekryteringar av duktiga medarbetare och kansliet växer nu för första gången på flera år.
2016 blev också året då vi vid årsmötet avtackade Famnas mångåriga styrelseledamot och ordförande Lotta
Säfström, med en lite originell gåva: en egen föräldralös
elefant i Östafrika. Under hösten valde Famnas kvalitetschef, nydisputerade Truls Neubeck, att gå vidare till nya
utmaningar på Ideell Arena. Tack till er båda för alla goda
insatser för Famna.

Kansliet firade den 60:e medlemmen med tårta.

2016 innebar också sorg och förlust då jag och mina medarbetare miste en uppskattad vän och kollega. Famna är
en liten arbetsplats där vi är alla är beroende av varandra.
När Lars-Erik Lidström, ekonom och administratör, under
våren fick cancer drabbade det därför oss alla. Jag kom-

2016 var året då jag började blogga och twittra och
Famnas synlighet i media ökade också på andra sätt. Vi
har ca 800 följare på twitter. Över 700 prenumererar på
vårt nyhetsbrev och i genomsnitt besöks vår webbplats av
1 100–1 400 personer en vanlig månad.
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mer alltid att minnas Lars-Erik som den som lotsade in
mig i allt från rutiner till personfrågor och processer på
nya jobbet 2015 och som diskuterade redovisningsfrågor
och musik med samma stora engagemang. Vi fick arbeta
alldeles för kort tid tillsammans.

blir kanske propositioner; dess delbetänkande om kvalitet
presenteras och diskuteras. Regelverk kring offentlighetsprincip med dess ytterligare administration och byråkrati
framstår som en knepig fråga. Där Famnas analytiska bidrag till hur idéburen sektor kan särskiljas i lagstiftning
och offentlig statistik kan komma att avgöra den idéburna
sektorns klimat i framtiden.

2017 är året när vi växlar upp påverkan och kommunikation ett snäpp till, värvar nya medlemmar och utvecklar
Famnas verksamhet i flera nya riktningar.

Stockholm i mars 2017

2017 blir framförallt året då flera av de för våra medlemmar helt centrala villkoren för existens och utveckling
avgörs. Välfärdsutredningens huvudbetänkande om vinstreglering och upphandlingsregler remissbehandlas och

Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare

Famnas mediala synlighet tog fart under 2016.
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VERKSAMHETEN
Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen
och verka för tillväxt och utveckling av idéburen vård och
social omsorg utan vinstsyfte.
Detta sker huvudsakligen genom
● att synliggöra idéburen vård och social omsorg
● att aktivt driva gemensamma frågor
● att utgöra remissinstans
● att skapa mötesplatser mellan medlemmar
● att föra dialog med beslutsfattare på nationell, regional
och lokal nivå
● att tillsammans med medlemmarna bedriva kvalitetsarbete.

I Almedalen medverkade Famnas generalsekreterare (tvåa från
höger) i diskussion med sjukvårdsministern (etta från vänster). Övriga
på bilden är Kristina Malm Janson, Gordon Hahn och Lars Bryntesson.

PÅVERKANSARBETE
Famnas kärnfrågor har under 2016 varit högaktuella i
nationell debatt. Under året kom flera för sektorn viktiga utredningsbetänkanden. Vi tog oss an tolv offentliga
utredningar som alla berörde centrala frågor för idéburen
vård och social omsorg, samt arbetade aktivt i de expertoch referensgrupper till offentliga utredningar där Famna
har plats. Civilsamhällesutredningen och Välfärdsutredningen, vars huvudbetänkande kom i november tillhör de
tyngsta, men även Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (dir. 2015:72) och Effektiv vård (SOU 2016:2) kan
nämnas.

En viktig kanal till beslutsfattare är möten med dialog och
kunskapsutbyte. Under våren arrangerade Famna en serie
träffar för ledamöter från regeringspartierna (S) och (MP)
där företrädare för medlemsorganisationerna medverkade,
samt en frukostträff med allianspartierna (M), (L), (C ) och
(KD) där den norske forskaren Karl Henrik Sivesind presenterade sina rön. Bilaterala möten har också genomförts med
företrädare för (V). Civilminister Ardalan Shekarabi (S),
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och
folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström medverkade i Famna-arrangemang under 2016.

Under 2016 har Famna sett konkreta resultat av flera års
påverkansarbete, framförallt inom området för upphandlingsregler där såväl ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”
(SOU 2016:13) som ”Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) bär tydliga spår av Famnas argumentation och
förslag.

Träffar med landstings- och kommunpolitiker sker också
löpande. Den regionala grupperingen Famna Väst har en
frekvent och framgångsrik dialog med lokala och regionala
beslutsfattare. En liknande konstellation är på väg att skapas i södra Sverige – Famna Syd.
Under loppet av året har Famna haft kontakter med tio olika
myndigheter inom området vård och social omsorg, upphandling och civilsamhällesfrågor, liksom med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Ett inspirerande samarbete för den svenska utvecklingen är Famnas nordiska nätverk av systerorganisationer. 2016 arrangerade nätverket en
uppskattad första nordisk medlemskonferens i Oslo med
hög nivå både på det vetenskapliga och det politiska samtalet. Nästa nordiska konferens för idéburen vård och social
omsorg kommer att äga rum i Köpenhamn i början av 2018.
Famna samarbetar också med svenska civilsamhällesorganisationer. Idéburen skola, FSO Fria förskolor, Forum
för organisationer med social inriktning, Ideell Arena, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen har
utgjort betydelsefulla kontaktpunkter i påverkansarbetet

Poeten, trubaduren och ståupparen med mera Emil
Jensen fångade civilsamhällets själ vid den stora
medlemskonferensen i Falköping i oktober.
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Famnas lästips – publikationer under året:
Publikationer som Famna medverkat till

Publikationer som Famnas kansli producerat

Motivation och finansiella incitament – En litteraturöversikt över de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg.
Andersson Bäck, M (Forum för Health Policy 2015). Samarbetsprojekt med Famna. Presenterades vid seminarium i
januari 2016.

Tillväxtrapport 2016. En genomgång av 60 årsredovisningar och analys av de ekonomiska resultaten hos våra
medlemmar.
Innovationsstöd för idéburen vård och social omsorg – En
sammanställning av lärdomar från Famnas testbädd för
personcentrerad vård och social omsorg. Famna, Bräcke
Diakoni, The Jönköping Academy, Alkit Communication
(2016). Slutrapport till Vinnova.

Ideella organisationer i välfärden – Finansiella förutsättningar vid etablering, expansion och löpande verksamhet.
Jutterström M, Kernen, J, Segnestam Larsson, O och Hedlin
D, SCORE (2016). Presenterades vid seminarium i juni. Överlämnades till Välfärdsutredningen.

Personcentrerad Dokumentation och uppföljning – PDU
– En sammanställning av lärdomar från utveckling av
arbetssätt och IT-stöd och dess effekt på personcentrering.
Famna, Bräcke Diakoni, The Jönköping Academy, Alkit
Communivation (2016). Slutrapport till Vinnova.

Villkor för organisationer med social inriktning – Civilsamhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande (Mucf
2016). Famna medverkat i framtagandet av rapporten.
Idéburen äldreomsorg i Stockholms stad, Äldrecentrum
(2016). Famna medverkat i framtagande av rapporten.

under 2016. Exempel på samarbeten är arbetet med det årliga uppsatsstipendium som delas ut till bästa vetenskapliga uppsats; gemensamma medlemssamtal i samband med
centrala utredningar; gemensam politisk uppvaktning samt
forskarkontakter.
Famna initierade under 2016 ett intensifierat arbete för att utveckla statistiken om idéburen välfärd och har tillsammans
med forskare från Handelshögskolan i Stockholm tagit fram
ett underlag till Välfärdsutredningen. Kunskapsproduktion
i form av forskarsamarbeten och framtagande av rapporter
är en löpande del av Famnas arbete och 2016 bidrog vi till
rapporter om till exempel kapitalförsörjning, äldreomsorg i
Stockholm och asylmottagande i civilsamhället.

Martin Ärnlöv, Karin Thalén och Mats Jutterström i workshop om
kapitalförsörjning vid medlemskonferensen i Falköping.

som vi samarbetar med når framgång i vetenskapliga ansökningar om frågor som är angelägna för sektorn.

Famna har därtill bidragit till god publicitet för nordisk och
svensk forskning om sektorn, och vi noterar att de forskare

Frågor om kapitalförsörjning för nystart och expansion är
ett prioriterat område och Famna har under året påbörjat ett
samarbete med aktörer i banksektorn för att ta fram nyskapande lösningar för idéburna vård- och omsorgsaktörer.
Famna arrangerar en rad kunskapsseminarier för både medlemmar och externa under varje verksamhetsår. 2016 träffades medlemmarna i Falköping (se s 13 under Medlems
verksamheten), vid årsmötet och vid ett forskarmingel i
samband med en internationell forskarkonferens om civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Högskola. I början av
året arrangerades ett forskningsbaserat drivkraftsseminarium
och i Almedalen ordnade Coompanion tillsammans med oss
ett seminarium om idéburen vård och social omsorg där frågan diskuterades med sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Nilla Helgesson tog emot utmärkelsen Årets idéburna samhälls
förbättrare för Skyddsvärnets utbildningsprojekt för romer.

7

FAMNA – Verksamhetsberättelse 2016

KVALITETSARBETE
Famnas kvalitetsarbete har som mål att medlemmarnas insatser inom vård och social omsorg ska bidra till ständiga
förbättringar. Arbetet sker bland annat inom Famnas Värdeforum och vänder sig till medlemmarnas personal och
ledningar. Under 2016 har kvalitetsarbetet förstärkts med
ett innovationsstöd där medlemmar har kunnat få stöd och
utveckla sina projektidéer i verksamheten.
Kvalitetsarbetet genomfördes under 2016 med mindre resurser än tidigare år och inriktades främst på innovationer, personcentrerad vård och omsorg samt ledning och
styrning av idéburna organisationer. Fortsatt medverkan i
myndigheters, SKLs och regeringens samråd och strategiarbete, t.ex. inom Öppna Jämförelser och eHälsostrategin
har genomförts. Därtill kommer tidsbegränsade projekt
och utbildningar. Kvalitetsarbetet har förankrats och utvecklats i samverkan med medlemmar på fyra nätverksträffar under året.

Famna medverkade vid Patientsäkerhetskonferensen i Älvsjö. Den
stackars dockan var dock inte vår…

Forskning, utbildningar och konferenser

Idéburen kvalitet har presenterats på konferenser och
i vetenskapliga publikationer av framförallt kvalitets
ansvarig Truls Neubeck som disputerade i ämnet för
bättringsvetenskap under våren vid Jönköping Academy,
Hälsohögskolan Jönköping University. Som en del i Famnas
arbete med att stärka ledarskapet för den idéburna sektorn
har kvalitetsansvarig också medverkat som programledare
för Ideell Arenas strategiska ledarskapsprogram Fenix.

Inger Ek, GD Upphandlingsmyndigheten, vid medlemskonferensen i
Falköping.

Jenny Hjalmarson, kvalitets
samordnare och projektchef.

”Bemötande – kryddan i tillvaron”. HSB Omsorgs team i Värdeforum.

Ingemar Olsson, kommunikationsansvarig.
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Stort intresse för patientsäkerhetsfrågorna i Famnas monter vid Patientsäkerhetsmässan.

Värdeforum

Värdeforum, under året med fokus på innovation – att ta
sin förbättring ett steg till – är ett utvecklingsprogram för
bättre vård och social omsorg och syftar till att skapa en
kultur av ständiga förbättringar. Värdeforum som form är
etablerat och en uppskattad del i projekt finansierade av
bland annat Europeiska Socialfonden (ESF) och Vinnova.
Under året har Famna genomfört VärdeEKO tillsammans
med Unizon.
Under våren 2016 genomfördes en första omgång av
Värdeforum inom ramen för testbädden i Stockholm, och
den andra senare i Göteborg. Totalt 14 team från tio medlemmar och ett 70-tal deltagare har i värdecaféer arbetat
med förbättringar och potentiella innovationer i sina egna
organisationer. Värdeforum avslutades med en uppskattad
och välbesökt vernissage med fokus på innovationer i idéburen sektor i juni i Stockholm. Medverkande var teamen
från Värdeforum tillsammans med utvecklingsprojekt
inom Famnas testbädd.

Fullsatt med fascinerade deltagare vid seminarium om innovationskraft.

Juan Urrea och Yodit Yihdeso, Danvikshem, eHälsoprojektet.
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trerad dokumentation och uppföljning (PDU) samt Den
personcentrerade rehabresan.

Pågående och nya projekt under året

Som ett led i kvalitetsarbetet har Famna under 2016 fortsatt driva det Vinnova-finansierade projektet Famnas Testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg. Projektet slutredovisades under hösten. Inom testbädden har
två nya projekt beviljats medel från Vinnova, Personcen-

Under 2016 fortsatte arbetet med Famnas Kompetens
forum i eHälsa (ESF). I slutet av året drog Kugghjulet –
ett stöd för arbetsintegrerade sociala företag, igång med
stöd från ESF.

Projekt 2016
Famnas testbädd för en person
centrerad vård och social omsorg
– ”Testbädden”
Det Vinnova-finansierade projektet som
startade 2013 har under året fortsatt
arbetet med att utveckla ett innovationsstöd för Famnas medlemmar. Som
lärandefall har flera delprojekt använts,
bland annat personcentrerad dokumentation och uppföljning. Under våren
lämnades två ansökningar in till Vinnova
som en fortsättning i arbetet med ett
innovationsstöd. Båda projekten beviljades stöd. Under hösten slutredovisades
testbädden och två rapporter skrevs om
lärandet. Medverkande medlemmar:
Bräcke Diakoni, BOSSE – råd, stöd & kunskapscenter, Danvikshem, Stiftelsen Gabriel, Gyllenkroken, Göteborgs kyrkliga
stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, HSB Omsorg, Immanuelskyrkans
Vård, Neuberghska ålderdomshemmet,
Skyddsvärnet, Solberga By, Stockholms
Stadsmission och Vasahemmet.

Råd och stödportalen för ensam
kommande barn och unga och
personer som har uppdrag med
och för dem – ”Portalprojektet”
Famna samordnade tillsammans med
BOSSE – råd, stöd och kunskapscenter,
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Skyddsvärnet, Sociala Missionen,
Stockholms Stadsmission och Sveriges
Ensamkommandes Förening, SEF,
arbetet med att utforma en webbportal
med tillhörande råd och stödfunktioner
för ensamkommande, gode män och
andra med uppdrag för dem. Medverkande medlemmar: BOSSE – råd, stöd &
kunskapscenter, Riksförbundet Frivilliga
Samhällsarbetare, Skyddsvärnet, Sociala
Missionen och Stockholms Stadsmission.

Personcentrerad dokumentation
och uppföljning (PDU) – ”PDU 2.0”
PDU är i första hand ett arbetssätt. Det
strukturerade arbetet med stöd av ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health) syftar till
att skapa möjligheter för individen att
vara i centrum av sin egen vård och
omsorg i alla delar, såsom kartläggning,
planering, genomförande och uppföljning. För att stödja arbetssättet har ett
IT-stöd utvecklats. För uppföljningen av
insatser kommer KSI (Klassifikation av
socialtjänstens insatser och aktiviteter)
att implementeras i PDU.
Intresset för PDU som arbetssätt är
stort och projektets syfte är att utveckla
lösningen så att den är spridningsbar till
andra.
Medverkande medlemmar är Solberga By och Bräcke diakoni.

Den personcentrerade rehabresan
– ”Rehabresan”
Ett innovationsprojekt som syftar till att
hålla ihop varje patients egen rehabiliteringsresa tillsammans med de för
henne alla viktiga aktörskontakter, tex
Försäkringskassan, Arbetsförmedling,
vårdkontakter, arbetsgivare och socialtjänst. I projektet utvecklas ett IT-stöd
för individen som är sjukskriven.
Medverkande medlemmar är: Bräcke
diakoni.

Famnas Kompetensforum i eHälsa
2016–2018 – ”eHälsoprojektet”
E-hälsa är att använda digitala verktyg
för att uppnå och bibehålla hälsa hos
patienter och omsorgstagare. Många av
medarbetarna i vården och omsorgen
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saknar grundläggande färdigheter om
den nya teknikens möjligheter. Därför
har Famna tillsammans med medlemsorganisationer i Stockholms län
startat  ett treårigt projekt i eHälsa med
stöd från Europeiska Socialfonden.  
Ett av målen är att höja den digitala
kompetensen hos personalen. Andra
mål är att ta fram hållbara strukturer
för fortsatt förändring och kompetensutveckling på arbetsplatserna och
gemensamt för idéburna organisationer
inom Famna.
Medverkande medlemmar är BOSSE
– råd, stöd & kunskapscenter, Bräcke
Diakoni, Danvikshem, Ersta Diakoni,
IFS/CS, Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i centrala
Stockholm, Löjtnantsgården, Skyddsvärnet, Stockholms Stadsmission,
Stockholms Sjukhem, Stora Sköndal och
Vidarkliniken.

Kugghjulet – stöd till arbets
integrerande sociala företag –
”Kugghjulet” (kunskap, utveckling,
gemenskap)
Under året blev Famna tillfrågat om
att driva ett projekt för att skapa en
stödstruktur för sociala företag som arbetar med arbetsintegrering. Ansökan
godkändes av ESF-rådet och i december
påbörjades arbetet. Projektet drivs
i samverkan med Coompanion och
Samordningsförbundet Östra Södertörn  i Stockholms län. Bedömningen är
att det finns ca 55 arbetsintegrerande
sociala företag i regionen. Projektet är
precis nystartat och kommer att växa
vartefter.
Medverkande medlemmar är i
nuläget: Skyddsvärnet och Stockholms
Stadsmission. Fler tillkommer.
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vision till suppleant. Till lekmannarevisor valdes Nils-Ole
Nilsson, Stora Sköndal och Tommy Gullberg, Psoriasisföreningen, till suppleant.

STYRELSE OCH LEDNING
Styrelse

Vid årsmötet 2016 avtackades Lotta Säfström, Famnas
mångåriga styrelseledamot, tillika ordförande. Hennes
efterträdare blev tidigare vice ordföranden Martin Ärnlöv.
Följande styrelse valdes:

Valberedning

Till valberedning valdes vid årsmötet 2016 Anne-Marie
Brodén, sammankallande, Emil Mattsson, Räddningsmissionen Göteborg, och Arne Prembäck, Sociala Missionen.

Martin Ärnlöv, direktor Bräcke Diakoni, ordförande (nyval, ett år), Christer Hallerby, konsult Nowa kommunikation (omval, två år), Jonas Rydberg (numera Wihlstrand),
socialchef Stockholms Stadsmission (omval, två år), Mats
Pertoft, då riksdagsledamot (nyval, två år), Eva Frunk
Lind, f d socialchef (nyval, två år), Amir Daneshpip, Front
Advokater (nyval, två år) och Nilla Helgesson, direktor
Skyddsvärnet (nyval, ett år). Samuel Borg, VD Probitas,
Henrik Hammar, fd regionpolitiker, och Karin Thalén,
sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, kvarstod med ytterligare ett års mandatperiod.

Kansliet och personalen

Famnas kansli har under året bestått av såväl tillsvidareanställda som vikarier, konsulter och praktikanter. Under
loppet av året har tio personer arbetat på kansliet. Den
genomsnittliga årsarbetsstyrkan har varit 4,5 anställda,
räknat på faktisk arbetstid dvs exklusive långtidssjukskrivning. Därtill har kansliet förstärkts med en eller två
praktikanter som varit i slutet av sina akademiska utbildningar inom samhällsvetenskap.
Famnas ekonomi- och administrationsansvarige Lars-Erik
Lidström insjuknade under våren 2016 och avled i cancer
i oktober, mycket saknad av kolleger och styrelse. Konsulter har under andra halvåret 2016 bistått generalsekreteraren med redovisnings- och controllerstöd.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde valdes Karin
Thalén till vice ordförande. Ordföranden, vice ordföranden och Christer Hallerby utsågs att bilda styrelsens arbetsutskott.
Styrelsen har under 2016 haft sju protokollförda sammanträden, varav två stycken tvådagarsmöten med strategi
inriktning.

Revisorer

Vid årsmötet 2016 valdes till ordinarie revisor Camilla
Andersson, MT Revision, och Linda Johansen, MT Re-

Lars-Erik Lidström
(1953–2016)

Verksamhetschef Emma
Simonsson Vento (i svart)
med medarbetare på
Gyllenkroken. Fr v Kattis
Haglund, Annica Engström
och Kjell Andersson.
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Famnas styrelse

Martin Ärnlöv,
ordförande

Samuel Borg

Amir Daneshpip

Eva Frunk Lind

Christer Hallerby

Henrik Hammar

Nilla Helgesson

Mats Pertoft

Karin Thalén,
vice ordförande

Jonas Wihlstrand

Martin Ärnlöv
Ordförande Famna
Direktor/VD Bräcke diakoni
martin.arnlov@brackediakoni.se
Samuel Borg
VD Probitas
samuel.borg@probitas.se
Amir Daneshpip
Jurist med särskild kompetens inom
upphandlings- och konkurrensrätt
samt idéburen sektor
amir.daneshpip@front.law

Eva Frunk Lind
Tidigare bl.a. förvaltningschef
Stockholms Läns Landsting och
Stockholms Kommun
eva.frunklind@gmail.com
Christer Hallerby
Konsult
christer.hallerby@c2s.se
Henrik Hammar
Styrelseledamot Skåne Stadsmission
henrik.hammar@moderat.se
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Nilla Helgesson
Direktor, Skyddsvärnet
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se
Mats Pertoft
F.d. riksdagsledamot (MP)
mats.pertoft@gmail.com
Karin Thalén
Sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem
karin.thalen@stockholmssjukhem.se
Jonas Wihlstrand
Socialchef, Stockholms Stadsmission
jonas.wihlstrand@stadsmissionen.se
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Under Almedalsveckan medverkade generalsekreteraren,
Ulrika Stuart Hamilton, och ställföreträdande GS, Truls
Neubeck, vid ett antal seminarier om idéburen välfärd.

Medlemsverksamheten

Den 31 december 2016 uppgick antalet medlemmar till
63, att jämföra med 53 stycken ett år tidigare. Nytillkomna under 2016 är: Dormsjöskolan, Garpenberg, IFS/CS
Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser i centrala Stockholm, Livendo Flickhem,
Alunda, Mobilitetscenter i Göteborg, Mo Gård, Finspång,
Reningsborg, Göteborg, RFSU, Stockholm, Ideella föreningen S:t Lukas, Göteborg och Swedish Empowerment
Center, Borlänge. Inför 2017 har Psoriasisföreningen i
Stockholm meddelat sitt utträde ur Famna. I december
2016 övertog Ersta Diakoni hela HSB Omsorgs verksamhet, varför den sistnämnda också upphör som självständig
medlem från 2017.

Höstens stora medlemsmöte utvidgades till en tvådagars
konferens i slutet av oktober och förlades till Falköping.
Närmare 100 deltagare och ett 20-tal medverkande säkerställde att detta blev en uppskattad tilldragelse. Bland programpunkterna märktes bl a Upphandlingsmyndighetens
generaldirektör Inger Ek, Välfärdsutredningens huvudsekreterare Johan Höök, SvDs politiska chefredaktör Tove
Lifvendahl, och poeten Emil Jensen. Vid kvällens middag
delades för första gången utmärkelsen ”Årets idéburna
samhällsförbättrare” ut. Den gick 2016 till Skyddsvärnets
projekt med en yrkesförberedande utbildning för romer
som bor i Sverige.

Årsmöte hölls den 11 maj 2016 i Grillska huset, Stockholms Stadsmission. Årsmötestalare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Medverkade gjorde
också forskarna Sophie Nachemson-Ekwall och Mats Jutterström.

Nätverken

Famna driver flera nätverk för utbyte mellan medlemmar kring gemensamma angelägenheter och erfarenheter.
Aktuella nätverk handlar om kommunikation, äldre- och
kvalitetsfrågor. Nätverken har webbforum via Famnas
webbplats där medlemmarna fortlöpande kan utbyta åsikter och kunskaper. Dessa är också kanalen ut när medlemmar tillfrågas om synpunkter på aktuella betänkanden och
remisser.

I samband med den stora internationella civilsamhällesforskarkonferensen vid Ersta Sköndal Högskola (International Society for Third-Sector Research) i juni bjöd
Famna in till ett medlemsmingel på Erstaterassen med
forskarpresentationer av Karl Henrik Sivesind och hans
forskarteam.

Styrgruppen för eHälsoprojektet. Fr v Ann-Charlott Norman, Sylvia Kivi, Therese Lindberg, Carina Mattsson, Jona Strössel,
Richard Loblom och Thomas Schneider. Främre raden: Karina Axe, Marita Fernström, Ulrika Stuart Hamilton och Lena Norrby.
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Famnas medlemmar februari 2017
Organisation

Associationsform

Ort

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Ideell förening

MALMÖ

Betaniastiftelsen

Stiftelse

STOCKHOLM

Betlehemskyrkan Vasahemmet

Ideell förening

GÖTEBORG

BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter  

Ekonomisk förening

STOCKHOLM

Bräcke diakoni

Stiftelse

GÖTEBORG

Credo

Stiftelse

STOCKHOLM

Danviks Hospital/Danvikshem

Stiftelse

NACKA

Dormsjöskolan

Stiftelse

GARPENBERG

Edsätras vänner

Ideell förening

SKÄRHOLMEN

Ersta diakoni

Ideell förening

STOCKHOLM

Familjehemsstiftelsen i Skaraborg

Stiftelse

SKÖVDE

Framtidståget

Ideell förening

HÄGERSTEN

Fyrljuset

Stiftelse

STOCKHOLM

Guldfällen
Gyllenkroken
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Haganäs  
Hagastiftelsen
Hajdes  
Hopp
Hospice Gabriel
Hyllie Park Äldreboende
IFS/CS. Intresseföreningen för personer med schizofreni
och liknande psykoser i centrala Stockholm
Immanuelskyrkan vård AB/Löjtnantsgården
Isaak Hirschs Minne
Josephinahemmet
Kristen Familjehemsvård
Linköpings Stadsmission
Livendo Flickhem
LP-verksamheten
Margaretagården
Mariagårdens medarbetarförening
Mo Gård
Mobilitetscenter i Göteborg
Neuberghska Ålderdomshemmet
Origo Resurs
Psoriasisförbundet
Reningsborg
RFSU

Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Aktiebolag

JÄRNA
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
JÄRNA
JÄRNA
KLINTEHAMN
STOCKHOLM
LIDKÖPING
MALMÖ

Ideell förening

Stockholm

Aktiebolag

STOCKHOLM

Stiftelse

STOCKHOLM

Stiftelse

BROMMA

Stiftelse

ÖREBRO

Ideell förening

LINKÖPING

Aktiebolag

ALUNDA

Ideell förening

BROMMA

Stiftelse

MÖRSIL

Ideell förening

UMEÅ

Aktiebolag

FINSPÅNG

Ekonomisk förening

VÄSTRA FRÖLUNDA

Stiftelse

GÖTEBORG

Ideell förening

HUSKVARNA

Ideell förening

STOCKHOLM

Ideell förening

GÖTEBORG

Ideell förening

STOCKHOLM
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Organisation

Associationsform

Ort

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Ideell förening

STOCKHOLM

Röda Korset

Ideell förening

STOCKHOLM

S:t Lukas, förbundet

Ideell förening

STOCKHOLM

S:t Lukas Göteborg, ideella föreningen

Ideell förening

GÖTEBORG

Saltå By

Ideell förening

JÄRNA

Stiftelsen Sanna

Stiftelse

FJUGESTA

Selenekollektivet för kvinnor

Ekonomisk förening

HEMSE

Skyddsvärnet

Ideell förening

STOCKHOLM

Skyddsvärnet i Göteborg

Ideell förening

GÖTEBORG

Skåne Stadsmissionen

Stiftelse

MALMÖ

Sociala Missionen

Ideell förening

STOCKHOLM

Solberga by

Ideell förening

JÄRNA

Solåkrabyn

Ideell förening

JÄRNA

Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm

Ideell förening

STOCKHOLM

Stockholms Sjukhem

Stiftelse

STOCKHOLM

Stockholms Stadsmission

Ideell förening

STOCKHOLM

Stora Sköndal

Stiftelse

SKÖNDAL

Swedish Empowerment Center

Ekonomisk förening

BORLÄNGE

Tunabergs gruppboende

Ideell förening

JÄRNA

Unga Kvinnors Värn

Stiftelse

STOCKHOLM

Unizon

Ideell förening

STOCKHOLM

Valjeviken

Stiftelse

SÖLVESBORG

Vidarkliniken

Stiftelse

JÄRNA

Viktoriagården
Wonsa

Stiftelse
Stiftelse

NYKÖPING
SKÖNDAL

Truls Neubeck, kvalitetschef och
ställföreträdande generalsekreterare,
disputerade i maj och gick i november
vidare till Ideell Arena.

Sebastian Laser, praktikant från
Stockholms universitet vt -16.

Hederspris till upphandlingsuppsats. Professor Lars Svedberg och
Amir Daneshpip, jurist, Civilsamhällesgalan 2016.
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Värdeforum, vernissage juni 2016. Team Neuberghska Bambergska
äldreboendet i Göteborg, presenterar förbättringsprojekt ”Du har
rätt till egentid”.

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission,
i samtal med Daniel Söderberg, Unga Station.
Karin Svedberg, sakkunnig
idéburen välfärd.

Viktoria Loo Skyman och AnnCharlott Norman,
projektledare, eHälsoprojektet.

Lotta Säfström, avgående ordförande, och Alice Bah Kuhnke,
demokrati- och kulturminister, vid Famnas årsmöte i maj 2016.
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802421-4218

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Famna- Riksorganisationen för idéburen vård och social
omsorg, 802421-4218 får härmed avge årsredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten

Famnas verksamhet under 2016 har skett i enlighet med stadgarna. Famna har främjat
medlemmarnas gemensamma intressen och verkat för tillväxt och utveckling för idéburen vård och
omsorg utan vinstsyfte. Styrelsen har identifierat tre prioriterade områden: påverkansarbetet på det
nationella planet, kvalitets- och utvecklingsarbetet samt tillväxten.
Styrelsen, kansliet och medlemsorganisationerna har bedrivit ett omfattande kontakt- och
informationsarbete för att fortsätta att etablera Famna i vård-, omsorgs- och socialtjänstsektorn.
Famna hade 63 medlemsorganisationer vid årsskiftet 2016/2017, en ökning på ett år med tio
organisationer. Strävan är att medlemsorganisationerna skall återspegla hela den bredd av
verksamheter som idéburna föreningar, stiftelser och företag bedriver inom hälso- och sjukvård
och/eller sociala verksamheter.
Årets resultat visar ett underskott på 123 621 kronor. Föreningens intäkter utgörs av medlemsavgifter,
egen försäljning av utbildning samt ett anslag från regeringen. Därtill kommer projektbidrag från
Vinnova och ESF-rådet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

Belopp i kr
1 035 974
-123 621
912 353

disponeras för
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 912 353 kronor överförs i ny räkning.

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

1

2 321 135
3 000 000
2 827 625
768 453
8 917 213

2 106 665
3 000 000
1 618 270
319 948
7 044 883

2

-4 212 473
-4 825 811
-121 071

-3 748 979
-3 937 610
-641 706

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

141
-2 691
-123 621

0
-3 594
-645 300

Resultat före skatt

-123 621

-645 300

Årets resultat

-123 621

-645 300

Erhållna medlemsavgifter
Erhållna statsbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga förvaltningskostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

3

0
0

0
0

0

0

50 000
14 092
236 721
300 813

634 685
62
75 292
710 039

Kassa och bank

4 249 265

4 996 926

Summa omsättningstillgångar

4 550 078

5 706 965

SUMMA TILLGÅNGAR

4 550 078

5 706 965

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4
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802421-4218

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

1 035 974
-123 621
912 353

1 681 274
-645 300
1 035 974

912 353

1 035 974

187 278
0
2 716 465
733 982
3 637 725

42 284
279 579
3 682 926
666 202
4 670 991

4 550 078

5 706 965

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5
6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Maskiner och andra tekniska anläggningar

% per år
20
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Noter

Not 1 Övriga bidrag

Projektmedel Värdeforum
Projektmedel Vinnova
Projektmedel ESF
Summa

2016-01-012016-12-31
0
1 155 574
1 672 051
2 827 625

2015-01-012015-12-31
575 064
1 019 678
23 528
1 618 270

2016-12-31
5,0

2015-12-31
4,7

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medel antalet anställda
Medeltalet anställda

Pga långtidssjukskrivning var faktiskt arbetad tid 4,5 heltidstjänster under 2016.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner, andra ersättningar Övriga anställda
Löner, andra ersättningar Generalsekreterare
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2016-01-012016-12-31
2 082 559
1 071 720
3 154 279
1 623 376
510 150

2015-01-012015-12-31
1 918 021
909 086
2 827 107
1 087 522
252 044

Famna är ansluten till ITP-planen för samtliga anställda. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran ESF
Övriga poster

23

2016-12-31

2015-12-31

123 942
123 942

123 942
123 942

-123 942
-123 942

-123 942
-123 942

0

0

2016-12-31
229 790
6 930
236 720

2015-12-31
23 528
51 764
75 292
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Not 5 Övriga kortfristiga skulder
Erhållet statsbidrag periodiserad del
Projektmedel Vinnova
Övriga kortfristiga skulder

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga kostnader
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2016-12-31
1 200 000
1 340 546
175 919
2 716 465

2015-12-31
1 200 000
1 926 126
556 800
3 682 926

2016-12-31
379 015
303 996
50 971
733 982

2015-12-31
429 961
196 240
40 000
666 201
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Riksorganisationen för
idéburen vård och social omsorg

Box 16355, 103 26 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1, 8 tr
08-546 949 30
www.famna.org

