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Ett nytt år med nya utmaningar
Valåret 2014. då vi har både EU-val och riksdagsval - är
snart en månad gammalt och i debatten märks redan ett
höjt politiskt tonläge. I EU har frågorna om idéburet
företagande varit aktuella och på kansliet har vårens
omgång av Värdeforum börjat. Projektet Fler vägar och
värden i vården fortsätter och vi bjuder in till seminarier
om kvalitet och tillväxt i mars och juni. Dessutom fyller
Famna 10 år och firar litet extra i samband med
årsmötet 20 maj.
Läs mer i årets första nyhetsbrev.
Redaktör: Anita Olsson
Ansvarig utgivare: Lars Pettersson

Valåret 2014 har inletts
De senaste dagarna har LO öppnat för att förhandla med
arbetsgivarna om den s.k. vinstfrågan inom vård/skola/omsorg. Man
tänker sig att preciserade och höga kvalitetskrav skall säkerställa att
en tillräcklig andel av redovisad vinst på så sätt skall återinvesteras i
verksamheterna. Svenskt Näringsliv har avvisat sådana förhandlingar
och menar att detta är en fråga för politiska beslut.
Likaså har finansmarknadsminister Peter Norman lämnat tilläggsdirektiv
till ägarprövningsutredningen (Famna representeras av Ariane Rodert)
i avsikt att låta utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa
kriterier för vad som skall betraktas som varaktigt (långsiktigt och
seriöst) ägande i friskolesektorn och andra offentligt finansierade
välfärdstjänster (vård och social omsorg). Utredningen skall vidare analysera vad det skulle betyda om ett aktiebolag
hade ytterligare ett syfte (socialt) än att ge vinst till aktieägarna.
Samtidigt höll EU-kommissionen under förra veckan ett seminarium kring idéburet företagande (social business) i
avsikt att driva på medlemsländerna i arbetet för ett företagande med sociala mål och återinvestering av vinster.
Sverige som medlemsland har hittills haft svårt att hantera denna fråga. Famna har uppvaktat regeringen med ett
förslag till en nationell plan för tillväxt och utveckling av idéburen vård och social omsorg och väntar på ett initiativ
från regeringskansliet.
Välkommen till valåret 2014 och välkommen att läsa mer om dessa frågor och annat i nyhetsbrevet.
Lars Pettersson, generalsekreterare

Boka in 6 mars för ett seminarium om tillväxt och kvalitet
Torsdagen den 6 mars bjuder Famna in till förmiddagsseminarium som kommer att handla om tillväxt och kvalitet med
fokus på Famnas medlemsorganisationer. Detaljplaneringen är i full gång och inbjudan skickas ut i början av februari,
men boka förmiddagen redan nu.

En EU-vecka med fokus på upphandling och idéburet företagande
Förra veckan togs frågan om idéburet företagande (social business)
upp av EU på två sätt. Dels röstade EU-parlamentet om förändringar i
upphandlingsdirektivet, dels höll EU-kommissionen en
tvådagarskonferens i Strassbourg om Social Entrepreneurship, där
Famna deltog genom Ariane Rodert och Kerstin Eriksson.
Konferensen, som arrangerades av EESK (Europeiska Ekonomiska
och Sociala Kommittén) i samarbete med EU-kommissionen, samlade
över 2 000 europeiska aktörer för att gemensamt ta fram en agenda
för idéburet företagande. Tre EU-kommissionärer och flera ministrar
uttalade sitt stöd för framtiden för vår sektor. Ariane Rodert deltog
också i författargruppen av den deklaration som togs fram i ett
dokument för framtidens agenda för idéburet företagande.
- Jag hoppas att den svenska politiken ska bygga vidare på den
möjlighet som den framtagna deklarationen ger, säger Ariane Rodert.
Deklarationen kommer att översättas till svenska och vara klar i början av februari, då den finns att läsa på Famnas
hemsida under EU-rubriken. Redan nu finns den att läsa där på engelska.
Nu går arbetet vidare inom EESK i ett projekt för att konkretisera uppföljningarna i deklarationen, som i sin tur kommer
att överlämnas till den nya kommissionen och parlamentet i höst.

Famna kommer, tillsammans med andra företrädare för den nationella idéburna sektorn, att anordna ett
uppföljningsseminarium under våren. Särskild inbjudan skickas ut till medlemsorganisationerna.
Bilden: Idévägg från konferensen i Strassbourg. Foto: Kerstin Eriksson, Famna
Läs mer om konferensen

Modiga deltagare utvecklar sina verksamheter
Vårens Värdeforum Förbättra och Coacha har startat och en spännande vår väntar.
– Det är modigt att hoppa på något, som man inte vet vad det är, och det är också modigt av cheferna att skicka sina
medarbetare till Värdeforum. tycker Maria Trygg, utvecklingsledare på Famna.
Under våren finns det totalt 13 team som deltar i Värdeforum varav 11 är idéburna och två kommer från Karolinska
Universitetssjukhuset. Sju av de 13 teamen är medlemmar i Famna. Teamen arbetar inom äldreomsorgen, sociala
omsorgen, sjukvården samt korttidshem för barn och ungdomar. Genom att låta alla team ingå i samma grupp skapar
Värdeforum förutsättningar för de olika verksamheterna att vidga sina nätverk och lära av varandra.
– Teamens medlemmar kommer från mikrosystemet, deltagarna möter människor i vardagen med olika behov och där
värdet skapas exempelvis i mötet mellan patient och vårdpersonal. Värdeforum ska stödja teamen för att öka
kvaliteten för dem de finns till för. Det är personalen som är experter och då är det helt rätt att det är de som får
möjlighet att vara med i Förbättra och Coacha, säger Maria Trygg.
Resultat och inspiration från vårens förbättringsarbeten presenteras vid vernissagen den 4 juni (se nedan).
Läs mer om Värdeforum

Fler vägar och värden i vården
Projektet "Fler vägar och värden i vården" fortsätter
under hela 2014 med stöd från Tillväxtverket.
Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum är Famnas
samverkansparter. Inom kort kommer mer information att
finnas på Famnas hemsida om var och när olika
utbildningar kommer att hållas samt andra aktiviteter.
Projektet utökas geografiskt och kommer att omfatta
följande län: Uppsala, Värmland, Västmanland,
Västernorrland samt Jönköping.
Projektledare är Sissella Helgesson (bilden)
sissella.helgesson@famna.org
Läs mer om projektet

4 juni 2014 - en dag fylld av lösningar på framtidens utmaningar
inom vård och social omsorg
Famna bjuder in dig till en heldag om hur idéburen vård och social omsorg är en del av en framtida lösning på de
utmaningar som vi står inför. Träffa förbättringsteam och ledare från Famnas olika utvecklingsprogram, få
internationella utblickar på hur vi kan utveckla genom ökat engagemang och lärande, se hur idéburet företagande
spelar en allt större roll i Europa och lär dig mer om aktuella utredningar.
Boka in dagen redan nu! Mer information om program och medverkande kommer under februari.

Inköpssamverkan med UPHO
UHPO driver inköpssamverkan med bl.a. vård- och
omsorgsboenden. Famnas samarbetsavtal med UHPO
innebär att ni kostnadsfritt har rätt att handla på UHPOs
ramavtal och de avtalsprislistor de har förhandlat fram.
Famnas kontaktperson på UHPO är Filip Karlsson Tel
070-352 16 10 E-post filip.karlsson@uhpo.se
Läs mer på UPHO:s hemsida
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