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Först Almedalen sedan semester
I övermorgon är det midsommarafton och den 29 juni
drar årets Almedalsvecka igång under det s.k.
"supervalåret". Partiledarna är på plats i Visby liksom
idéburna organisationer och kommersiella företag.
Famna arrangerar seminarier och mingel - läs mer
nedan. Därefter blir det förhoppningsvis litet
sommarledigt innan höstens arbete börjar, bl.a. med en
hel del personalförändringar på kansliet. som ni kan läsa
mer om nedan.
Vi på kansliet önskar er alla trevlig sommar!
Redaktör: Anita Olsson
Ansvarig utgivare: Lars Pettersson

Internationellt intresse för välfärdsfrågorna
Famnas kansli har just haft besök av en grupp från Österrike. En
grupp på 20 välfärdsintresserade personer från Linz. Fortfarande
väcker den nordiska välfärdsmodellen intresse och det finns en
medvetenhet om att de nordiska länderna klarar sig bra i internationella
mätningar och jämförelser.
Efter en tid kom samtalet in på den fattigdom som finns i Europa. Deras
förvåning var stor över alla tiggare som finns på Stockholms gator.
Den nya tiden är redan här, där de sociala problemens gränslöshet är
ett faktum och där vi, inte alla men de flesta, ännu är ovana vid att
möta dem på överstatlig nivå, exempelvis på EU-nivå.
Jag skall försöka lära mig mer om hur vi tänkte i Sverige under 1920och 30-talet när man utformade grunderna för den svenska välfärdsreformen. Hur vann man stöd för att alla skulle
nås och att alla skulle få ta del? Med vilka argument vann man förståelse för generella lösningar och ett minimum av
särlösningar för de fattiga? Finns där något att lyfta i dagens situation?
Nu är det snart dags för rast och vila. Men först midsommar och sedan Almedalen.
Med önskan om en skön sommar
Lars Pettersson, generalsekreterare

Famnas Almedalsprogram 2014
Årets Almedalsvecka i Visby pågår från den 29 juni till 6 juli. På plats finns förstås företrädare för politiken och
samtliga riksdagspartier, men också idéburen sektor, näringslivet, lobbyorganisationer m.fl. I år är det fler seminarier
och arrangemang än något år tidigare. Fler av våra medlemsorganisationer finns på plats med seminarier, samtal
eller omvärldsbevakning.
Famna arrangerar tre seminarier (läs mer nedan), medverkar i flera seminarier och bjuder in medlemmar och några
fler till jubileumsmingel den 2 juni kl 20-22 i Domkyrkans församlingshem. Om du inte har anmält dig till minglet än kan
du göra det via länken till höger.
Inbjudan och anmälan till Famnas jubileumsmingel

Demokratiska vinster i
välfärden 30 juni
Hur kan välfärden ta till vara de
ekonomiska, sociala och
demokratiska värden som idéburna
aktörer inom den sociala ekonomin
bidrar med? Vad gör EU på
området? Ligger Sverige efter? Det
är frågor som diskuteras i
seminariet med EU-parlamentariker,
svenska politiken och företrädare
för media.
Mer information, tid och plats

Hur kan idéburen vård
och social omsorg växa
och utvecklas 1 juli
Famna presenterar två nyligen
utgivna rapporter; Tillväxtrapport
2013 och Kvalitetsrapporten med
fokus på äldreomsorgen. Därefter
förs ett samtal om hur idéburen
vård och social omsorg kan växa
och hur kvalitetsarbete kan lyftas
fram bl.a. inom äldreomsorgen.
Mer information, tid och plats

Vad vill framtidens
beslutsfattare? 1 juli
Var, hur och vilken plats i samhället
och politiken har idéburen vård och
social omsorg om 10-15 år? Vilken
betydelse spelar Famnas
medlemmar år 2030? Efter en
inledande spaning om hur det kan
komma att se ut 2030 för idéburen
vård och omsorg inleds ett samtal
med morgondagens beslutsfattare.
Mer information, tid och plats

Famnas medverkan i andras seminarier under Almedalsveckan

Famna medverkar i följande seminarier och samtal under Almedalsveckan:
-

Idéburna innovationer - en testbädd för personcentrerad vård och omsorg
Köpa välfärd - att omvandla skattepengar till välfärd
Hur kan vi skapa bättre spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet?
Vård, valfrihet och vinst. Nyföretagande inom vård och omsorg - är det önskvärd och möjligt?

Fler vägar och värden i vården - höstens program
Projektet Fler vägar och värden i vården, som bedrivs tillsammans med Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum,
arrangerar flera inspirations- och utbildningstillfällen under hösten i Karlstad, Västerås, Jönköping, Uppsala och
Sundsvall för dem som vill lära mer om idéburet företagande inom vård och social omsorg.
Från 1 juli arbetar projektledaren Sissella Helgesson på 70% med projektet fram till årsskiftet.
Läs hela programmet här

Famnas svar på olika remisser
De senast avlämnade remissvaren och synpunkterna från Famna finns att läsa nedan:
-

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten SOU 2014:2
Boende utanför det egna hemmet
Synpunkter på nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevården
En samlad kunskapsstyrning för hälso-och sjukvård och socialtjänst

Famnas
utvecklingssamtal

Change Day
Sveriges egen Change Day
tog plats på Utvecklingssamtalet. Change Day gick
under dagen från 500 till
över 800 löften. Jackie
Lynton från NHS och Change
Day i Storbritannien gästade
samtalet och höll föredrag
kring utveckling och
förbättringsarbete.
Läs mer om vad som hände
under den 4:e juni:

Den 4 juni handlade om
förbättring i vårdens och
omsorgens vardag, om
innovationer för personcentrerad vård, ledarskap
och idéburet företagande.
Dagen var också
avslutningskonferens för
vårt ESF-projekt, Famnas
utvecklingsprogram för
ledarskap och kvalitet. Mer
om dagen med filmer,
refereat m.m. kommer på
hemsidan.

Läs mer om Change Day

Se mer från 4 juni

Nya medarbetare på kansliet från hösten
Från och med sommaren sker en del personalförändringar på Famnas kansli:
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, slutar 1 juli men har kvar ett antal nationella uppdrag för Famna.
Karolina Nordh slutar i och med att Famnas ESF-projekt avslutas den 30 juni.
Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig, slutar 31 juli.
Anita Olsson, informatör, är tjänstledig 80% den 4 augusti - 4 februari 2015 och arbetar främst fredagar.
Viktoria Loo, utvecklingsledare, är åter från föräldraledighet på 80% från hösten.
Sissella Helgesson, projektledare idéburet företagande, arbetar 70% från 1 juli.
Lars-Erik Lidström börjar den 1 juli som redovisningsekonom 50%.
Ariane Rodert börjar under hösten på deltid att arbeta med näringspolitiska frågor utöver det uppdrag som EU
Policy Officer som hon haft sedan tidigare.
Jelaine Legaspi vikarierar som informatör 50% och Ingemar Olsson med press och politiska kontakter 30%
under Anitas tjänstledighet.
Kontaktuppgifter till kansliet kommer att finnas på hemsidan
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