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vår sektor. Det handlar om allt från dialoger med utredare,
oglamoröst remisskrivande och seminarier med intresserade riksdagsledamöter, till mediekontakter, debattartiklar,
framträdanden och medverkan i det offentliga samtalet.

Generalsekreteraren har ordet
Efter tolv mycket framgångsrika och förtjänstfullt genomförda verksamhetsår slutade Lars Pettersson som
generalsekreterare för Famna i juli 2015. Lars Pettersson var med och grundade Famna 2004 och har varit med och utvecklat denna branschorganisation för
idéburen vård och omsorg helt och hållet, från idé till
maktfaktor. Hans betydelse för Famna kan naturligtvis inte överskattas.

Huruvida detta långsiktiga och förhoppningsvis uthålliga påverkansarbete bär frukt eller ej återstår att se. Men
jag vet att mina medarbetare på kansliet under 2015 gjort
mycket goda och insatser och att Famna höjt medveten-

Lars Pettersson avtackas av ordförande Lotta Säfström.

Ny generalsekreterare famnar ordförandegåva vid höstmötet.

Att efterträda en sådan civilsamhällesprofil är – utan att
överdriva – en stor utmaning. Att jag överhuvudtaget vågar försöka beror på framförallt två saker.

heten om medlemmarnas bidrag till välfärd och samhällsutveckling. Ett område som jag särskilt vill nämna där
enträget opinionsarbete i såväl Bryssel som Stockholm
varit åtminstone delvis framgångsrikt är förslaget om hur
EU-direktivet om offentlig upphandling ska implementeras i svensk lag, en fråga som berör nästan alla medlemmar. Den föreliggande Lagrådsremissen bär tydliga spår
av Famnas argumentation i remissvaret som skrevs med
anledning av utredningen som föregick lagförslaget. Och
förändringarna är definitivt till det bättre.

För det första drivs jag av nyfikenhet inför och fascination
över medlemmarnas verksamheter och engagemang – det
har inte gått en dag sedan jag klev in på Famnas kansli i
augusti 2015 utan att jag imponerats av något som utförs
av våra medlemmar. Hösten präglades som alla vet av en
enorm kraftsamling i civilsamhället för att om möjligt göra
livet lite drägligare och mottagningen något mindre kaotisk
för alla de människor som flytt till vårt land. I det arbetet
var en dryg tredjedel av Famnas medlemmar involverade.
De uppvisade med stor tydlighet flera av de egenskaper som
alltid präglat sektorn och som återfinns också hos övriga
två tredjedelar av medlemmarna: identifiering av behov,
förmåga att mobilisera och kompetens att organisera arbetet
med såväl proffs som volontärer. Att få verka bland sådana
människor och organisationer är en förmån!

Till min hjälp i arbetet med att axla manteln som generalsekreterare har jag såväl goda och erfarna medarbetare
som en mycket engagerad och diskussionsglad styrelse. I
detta förord vill jag passa på att tacka er alla för den introduktion jag fått under mitt första halvår på Famna!
Stockholm i mars 2016

För det andra vill jag gärna bidra till att de politiska processer på alla nivåer – från EU till kommuner – och att de
öppningar som finns för mer av idéburen vård och omsorg
i vårt land faktiskt blir till positiva beslut och verklighet för

Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
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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 tillsammans med medlemmarna bedriva
kvalitetsarbete.

PÅVERKANSARBETE
En god omvärldsanalys är grunden för ett effektivt påverkansarbete. I inledningen av 2015 lät styrelsen genomföra
en grundlig omvärldsanalys som bas för sitt arbete. Mot
bakgrund av analysens scenarier och slutsatser fastställde
styrelsen en verksamhetsplan som inför 2015 framförallt
tog fasta på det öppna fönster som finns för idéburen vård
och omsorg. En rad politiska processer, utredningar och
politiska initiativ pekar på ett växande intresse för sektorn.
Famnas styrelse konstaterade att 2015 skulle bli ett viktigt
år med ett öppet fönster för positiva förändringar. Opinionsbildning och påverkansarbete inriktades därför särskilt
på sådana frågor och processer som är i stöpsleven politiskt.

Välkomnande anslagstavla hos Unga Forum, Skåne Stadsmission.

– Forskningspolitiken med målet att åstadkomma en
sammanhållen forskningspolitik för det civila samhället med särskilt fokus på välfärdsområdena.
Vidare inriktades kommunikation och information på målet att genom ökad kunskap och kännedom bland såväl beslutsfattare som anhöriga och brukare/patienter öka efterfrågan på vård och social omsorg bedriven utan vinstsyfte.

Dit hörde – och hör – frågor om mångfald, valfrihet och
vinster i välfärden, förändringar i upphandlingsregler och
avtalsformer mellan utförare och offentlig sektor, kapitalförsörjning och andra hinder för tillväxt samt sist men inte
minst en allmän kunskapshöjning om sektorns särart och
mervärden. Dessa sakområden samt ambitionen att bättre
synliggöra medlemmarnas bidrag till välfärden har präglat
Famnas opinionsarbete under 2015.

Aktiv opinionsbildning på många arenor

Famnas medverkan i det offentliga samtalet, i debatten, i referensgrupper och som remissinstans är mycket efterfrågad.
Under året har vi medverkat i en rad rundabordssamtal,
seminarier och informella möten hos Socialdepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Socialstyrelsen, den nya eHälsomyndigheten, den likaledes nya
Upphandlingsmyndigheten, SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) samt ett antal enskilda landsting, regioner
och kommuner. Famna har vidare medverkat aktivt i referensgrupperna till såväl Civilsamhällesutredningen som
Välfärdsutredningen, samt i regeringens upphandlingspolitiska råd.

I påverkansarbetet har Famna under året framförallt verkat inom:
– Socialpolitiken (hälso- och sjukvård samt socialtjänst)
med målet att höja kvaliteten, öka mångfald och
valmöjligheter samt genom att en större del av svensk
vård och omsorg bedrivs av idéburna organisationer.
– Näringspolitiken med målet att denna skall omfatta
och stimulera idéburet (ny-)företagande inom hälsooch sjukvård samt socialtjänst.

Våra frågor har under året berörts i en rad pågående eller
nyligen avslutade utredningar:

– EU-nivån genom närvaro i Bryssel och sektorns
representant i Europeiska Ekonomiska och Sociala
Kommittén, EESK.

Ett stärkt och självständigt civilsamhälle, Dir 2014:40,
sedermera överlämnat som ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” SOU 2016:13,
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EESK har efter projektets avslut skapat en permanent policygrupp för att fortsätta arbetet. Under hösten fick Famnas medarbetare förfrågan av Luxemburgs Rådsordförandeskap att författa EESKs yttrande om kapitalförsörjning
av sociala ekonomins företagande. Yttrandet låg till grund
för Rådslutsatserna om social ekonomi och social innovation som också Sverige ställt sig bakom. Intresset för
social ekonomi i Sverige växer och bl.a. genomfördes en
paneldiskussion med statsrådet Ylva Johansson, europa
parlamentarikern Jens Nilsson m.fl. under Almedalsveckan, där Famnas medarbetare modererade.

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat
utförda välfärdstjänster, Dir 2015:22, den s.k. Välfärdsutredningen,
Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet,
Dir 2015:10,
En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU
2015:64,
Genomförandeutredningen ”Nya regler för upphandling” SOU 2014:51,
Krav på privata aktörer, SOU 2015:7 och

Närvaron i Bryssel har varit ett stöd i arbetet med svensk
policyutveckling, t.ex. i upphandlingsfrågorna där Famnas remissvar på den s.k. genomförandeutredningen gjort
tydliga avtryck i den lagrådsremiss som regeringen lagt
fram.

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24.
Remissvar har utarbetats och avlämnats angående fem
stycken betänkanden från statliga utredningar (SOU). Några av de viktigaste under året var Nästa fas i eHälsoarbetet (SOU 2015:32), En kommunallag för framtiden (SOU
2015:24) och Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7).
Därtill har Famna på eget initiativ utarbetat förslag och
skrivelser angående tilläggsbudgetens extra anslag till civilsamhällets insatser för flyktingmottagande samt input
till den forskningspolitiska propositionen.

EU-nivån och kopplingen till svensk debatt

Under 2015 fortsatte Famna ett aktivt EU-arbete genom
sin EU-politiskt sakkunniga som är ledamot i Europeiska
Ekonomiska och Sociala Kommittén, EESK, och utnämndes på nytt mandat för perioden 2015–2020. I nära samarbete med EU:s institutioner koordinerade Famnas medarbetare bl.a. projektet Social Entrepreneurship – Make
It Happen. Projektet sammanfattades i policyrekommendationer som överlämnades till och välkomnades av flera
medlemsstaters regeringar, Europeiska kommissionen och
Europaparlamentet.

Karin Svedberg, sakkunnig idéburen välfärd, och Ingemar Olsson,
kommunikationsansvarig.

Synlighet vid egna och andras evenemang

Under 2015 arrangerade Famna i Almedalen två egna
seminarier på temat Idéburet företagande i praktiken respektive Välfärdsseminarium om kvalitet och utveckling.
Företrädare för Famna medverkade också vid andras seminarier. Till exempel talade generalsekreteraren vid Unizons seminarium, och kvalitetsansvarige medverkade i
diskussioner om Civilsamhällets uppsatsstipendium, om
jämlik hälsa med professionsförbunden, samt Forum för
Health Policys seminarium kring vårdens drivkrafter.
Famna har medverkat i arrangemangen vid de nationella
eHälsodagarna, patientsäkerhetsmässan och vårdkvalitetsmässor, samt bidragit till Socialstyrelsens eHälsoutbildning.
Under året har Famna närvarat och synliggjort sektorn
vid tre riksdagspartiers stämmor eller kommundagar. Vid
dessa tillfällen har dialog förts med folkvalda politiker och
politiska tjänstemän.

Ariane Rodert, EESK-ledamot och Famnas EU-expert, och Truls Neubeck,
kvalitetsansvarig och forskare inom förbättringsvetenskap.
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Famna har även haft möten med ministrar, statssekreterare, politiskt sakkunniga, riksdagsledamöter, kommun- och
landstingspolitiker och andra partiföreträdare. Detta är
en del av ett långsiktigt opinionsarbete för en politik som
stödjer idéburen sektor.

om offentlig sektor), vilka ska undersöka och analysera
problemens omfång och art. Resultaten från studien presenteras våren 2016.
Famna har under slutet av 2015 medverkat till utformningen av en studie genomförd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Studien kartlägger asylmottagningen och delar av det sociala arbetet i
civilsamhället och ska vara klar i juni 2016.

Forskning och kunskapsuppbyggnad

Under 2015 utarbetades en strategi för Famnas aktiviteter
för att följa och främja relevant forskning, framförallt med
fokus på idéburet företagande och sektorns samhällsekonomiska betydelse. Styrelsen antog strategin under våren
och kansliet har vid sidan om arbetet med forsknings
politiken utvecklat kontakterna med aktuella forskare och
lärosäten.

Famna har verkat för att medel avsatts av Stockholms stad
för en studie genomförd av FoU-enheten Äldrecentrum.
Studien kartlägger hinder för tillväxt av idéburen äldreomsorg i Stockholms stad, och preliminära förslag ska
presenteras för äldreborgarrådet i april 2016.

Vid Handelshögskolan i Stockholm har forskningsprojektet Civilsamhällets konturer och utveckling 1992–2012,
kommit igång under året. Famnas förra generalsekreterare
har deltagit i arbetet med att finna finansiering till projektet och den nya generalsekretaren ingår i det råd som knutits till forskarteamet för att följa arbetet och bidra med
sektorns frågor och input.

Vid höstmötet presenterade ekon dr Susanna Alexius sin
forskning om organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld med särskilt fokus
på s.k. hybridorganisationer.
Famna har tillsammans med Forum för Health Policy tagit
fram en forskningsrapport om drivkrafter i vården, vilken
avslutades 2015 och presenterades vid ett frukostseminarium i början av 2016.

Kommunikation och mediegenomslag

Famnas huvudsakliga kanal för att nå ut är den egna webbplatsen och nyhetsbrevet. Sajten www.famna.org har varje
månad 1 200–1 500 besökare, som ser på i snitt tre sidor
per session. I slutet av 2015 lanserades den nya general
sekreterarens blogg.
Nyhetsbrevet har utkommit med nio utgåvor och hade i
slutet av året 750 prenumeranter. Under hösten genomfördes en enkätundersökning av medlemmarnas engagemang
i flyktingmottagande och integration. Resultatet publicerades i oktober på webbplatsen och visade att en tredjedel
av medlemmarna var involverade på olika sätt.

Jenny Hjalmarson, projektledare Famna, och Marita Fernström,
Verksamhetschef, BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter.

Famna är sedan 2013 medlem i SNS och har deltagit i välfärdsprojektet Lika livschanser, både genom finansiering
och referensgrupp. Projektet som avslutas under 2016 har
löpande publicerat rapporter.

Efter ett uppehåll sedan 2013 återupptogs utgivningen
av den årliga tillväxtrapporten, denna gång med namnet
Tillväxtrapporten 2015. I den analyseras det ekonomiska
resultatet för medlemmarna baserat på senaste årsredovisning och i denna upplaga presenterades också resultatet av
ovannämnd enkätundersökning. Bland övriga egna publikationer märks en nyproducerad folder om medlemskapet
– Välkommen med i Famna.

För att få en forskningsbaserad bild av behoven av kapital vid start eller expansion av idéburen verksamhet har
Famna tillsammans med KFO och Arbetsgivaralliansen
under hösten 2015 initierat en forskningsstudie, ideella
organisationers tillgång till kapital inom välfärden, med
forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och Score (Stockholm centrum för forskning

Under året har en debattartikel publicerats i Dagens Samhälle av styrelsens presidium och generalsekreteraren.
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KVALITETSARBETE

Forskning, utbildningar och konferenser

Idéburen kvalitet har presenterats på konferenser och i vetenskapliga publikationer av framförallt kvalitetsansvarig
Truls Neubeck som under året varit delvis tjänstledig för
att doktorera i ämnet förbättringsvetenskap vid Jönköping
Academy, Hälsohögskolan Jönköping University. Exempelvis har medverkan skett vid konferensen Vårdialogen
och Masterprogrammet i kvalitetsförbättringar vid Jönköping Academy, framtagandet av studiecirkelmaterial
om brukarinvolvering och förbättringsarbete tillsammans
med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
och Qulturum, seminariet Samtal pågår på konferensen
Utvecklingskraft och seminarium på Nationella eHälso
dagen om systematiskt förbättringsarbete och innovationer – en viktig del i eHälsa.

Famnas kvalitetsarbete har målet att medlemmarnas insatser inom vård och social omsorg skall bidra till ständiga förbättringar. Arbetet sker främst inom Famnas Värdeforum och vänder sig till medlemmarnas personal och
ledningar. Ledarskapsutveckling med inriktning på att
leda idéburna organisationer och företag utan vinstsyfte
mot tillväxt och utveckling kompletterar de insatser som
görs för breda kategorier av anställda i medlemsföretagen.

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.

Värdeforum – fortsatt Famnas flaggskepp

Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre
vård och social omsorg och syftar till att skapa en kultur
av ständiga förbättringar. Regelbundna deltagarundersökningar visar att Värdeforum leder till värdeökning för brukare och patienter, ökad förbättringskunskap, större medarbetarnöjdhet och högre effektivitet.

Blek novembersol över Vidarkliniken i Järna.

Kompetens och utvecklingskraft utvecklas också i särskilda, tidsbegränsade projekt med extern finansiering. Famna har t.ex. utvecklat program för innovation, ledarskap,
kvalitetsutveckling och nyföretagande i nära samverkan med Ersta Sköndal högskola, Jönköping University,
Europeiska Socialfonden, Vinnova, Tillväxtverket, Qulturum, Vårdförbundet, Coompanion och Nyföretagarcentrum. Under åren 2010–2014 ingick Famna tillsammans
med SKL som en del i de nationella överenskommelser
om utvecklingsmedel för Äldre, Evidensbaserad praktik
och eHälsa om ca 4,5 mkr årligen. Dessa medel fanns inte
längre under verksamhetsåret 2015.

Efter att den stora satsningen på Bättre liv för de mest sjuka äldre avslutats 2014 så inriktades arbetet på att utveckla och söka finansiering för satsningar inom Värdeforum
som både motsvarar medlemmarnas behov och ligger i
linje med aktuella politiska processer. Detta innebar framförallt att utveckla VärdeEKO tillsammans med Unizon
samt att förankra kvalitetsarbetet med satsningar hos den
Europeiska Socialfonden (ESF) och Vinnova.

Kvalitetsarbetet genomfördes därför med mindre resurser
än tidigare år och inriktades främst på innovationer, personcentrerad vård och omsorg samt ledning och styrning
av idéburna organisationer. Emellertid har medverkan i
myndigheters, SKLs och regeringens samråd och strategiarbete, t.ex. inom Öppna Jämförelser och eHälsostrategin
genomförts, liksom fortsatt utveckling av arbetet med och
för medlemmarna inom Värdeforum, samt i form av tidsbegränsade projekt och utbildningar.
Kvalitetsarbetet har förankrats och utvecklats i samverkan
med medlemmar på tre nätverksträffar under året.

Lotta Säfström, Karin Thalén och Martin Ärnlöv, styrelseledamöter,
samt Lars-Erik Lidström, ekonomiansvarig.
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för ensamkommande barn och unga och personer som har
uppdrag med och för dem (Vinnova):
● Famnas testbädd för en personcentrerad vård och
social omsorg
Det Vinnova-finansierade projektet som startade 2013 har
under året fortsatt arbetet med att utveckla PDU – personcentrerad dokumentation och uppföljning. Arbetssättet som används sedan flera år på Norr- och Södergården, Bräcke diakoni, får stöd av ett IT-system som ska
underlätta och tydliggöra arbetsprocessen. Under hösten
2015 har PDUn, som en del i testbäddens arbete, spridits
till fler enheter på Bräcke Diakoni.
En annan del i Testbäddens arbete är att stödja Famnas
medlemmar i arbetet med Innovationer och idéutveckling
i den egna verksamheten på egen hand eller tillsammans
med andra. Under året har Famna anordnat tre workshops
i Stockholm dit medlemmar inviterats för att prata Innovation, projektledning och utveckling. Dessa arbetsmöten
har också lett till nya ansökningar om projektfinansiering
och att flera verksamheter anmält ytterligare team till den
del av Värdeforum som genomförs i testbädden (se ovan).

Stockholms Stadsmissions korttidsboende Bostället på Söder.

Under hösten 2015 startade den första Värdeforumsomgången med finansiering från testbädden (se nedan). Åtta
team från fem medlemmar och ett 40-tal deltagare har
under höstens värdecaféer arbetat med förbättringar och
potentiella innovationer i sina egna organisationer. Ämnen
som varit i deltagarnas fokus när de lärt sig innovationsprocessen, mätmetoder med mera har varit; dokumentation, bemötande, aktiviteter för de äldre, implementering
av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens), socialt företagande, kvalitetssäkring i arbetet
med ensamkommande flyktingbarn samt utveckling av
kontaktmannaskapet på boende för unga.

● Famnas Kompetensforum i eHälsa
Inom Stockholmsområdets finns över 3 000 medarbetare
inom idéburen vård och omsorg, och den tekniska och demografiska utvecklingen ökar kraven på nya kompetenser
både för anställda och verksamheter.
Famna beviljades i början av hösten 2015 utvecklings
resurser från det svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen
för ett treårigt projekt. Medlen går till kompetensutveckling för idéburna verksamheter och deras personal, med
målet att utveckla eHälsoarbetet. Projektet främjar kompetensutveckling och ökar omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer, för att möta de kompetensoch utvecklingsbehov som finns inom vård och omsorg.

Utöver dessa projekt har Famnas kvalitetsarbete även inneburit genomförandet av Kvalitetsdialoger hos Löjtnantsgården, Josephinahemmet och LP-verksamheten. I Kvalitetsdialogen träffas två medlemsorganisationer hos varandra för
att titta på, granska och lära av varandras ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete. Efter arbetet skrivs en kortfattad rapport om förbättringsområden som verksamheten
kan arbeta vidare med. Dessutom har kvalitetsarbetet på
Famna fortsatt den stora satsningen på att använda kvalitetsregister och Öppna Jämförelser för värdeskapande inom
äldreomsorgen med fyra genomförda BPSD-utbildningar
samt en workshop för att tolka och använda mätresultat.

Pågående och nya projekt under året

Som ett led i kvalitetsarbetet har Famna under 2015 fortsatt driva det Vinnova-finansierade projektet Famnas Testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg samt
beviljats medel för ytterligare två projekt; Famnas Kompetensforum i eHälsa (ESF) samt Råd och stödportalen

Elin Molander, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Jenny Johansson,
Sociala Missionen, och Oumie Njai, Skyddsvärnet.
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Medverkande medlemmar är: BOSSE råd, stöd och
kunskapscenter, Bräcke Diakoni, Danvikshem, Ersta
Diakoni, HSB Omsorg, Löjtnantsgården, Skyddsvärnet,
Stockholms Stadsmission, Stockholms Sjukhem och Stora
Sköndal.

STYRELSE OCH LEDNING
Styrelsen

Vid årsmötet 2015 valdes följande styrelse:
Lotta Säfström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, ord
förande, (omval ett år), Samuel Borg, VD Probitas (omval
två år), Henrik Hammar, styrelseledamot Skåne Stadsmission, (omval två år), Karin Thalén, VD HSB Omsorg (omval två år) och Martin Ärnlöv, direktor/VD Bräcke Diakoni
(omval två år). Ledamöterna Sören Backlund, VD Stiftelsen Danvikshem, Cecilia Dalman Eek, Regionssekreterare (S), Christer Hallerby, konsult Nowa Kommunikation,
och Jonas Rydberg, socialchef Stockholms Stadsmission,
kvarstod med ytterligare ett års mandatperiod.

● Råd och stödportalen för ensamkommande barn och
unga och personer som har uppdrag med och för dem
Vinnova utlyste under hösten finansiering för projekt
inom området Social Innovation med koppling till området ”Innovation för säkrare migration och etablering
av nyanlända 2015”. Famna samordnade en ansökan
tillsammans med intresserade medlemmar. Vinnova beviljade ansökan och i december påbörjade 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. Projektet skall vara klart
i juli 2016 och innan dess är målet att fler organisationer
ställer sig bakom webbportalen för att vi skall nå ut i hela
Sverige med stödet.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs ordföranden Lotta Säfström att tillsammans med viceordföranden Martin Ärnlöv och ledamoten Karin Thalén bilda
styrelsens arbetsutskott.
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under
2015. Arbetsutskottet har haft två protokollförda sammanträden under året samt därtill sammanträtt ett antal gånger
med anledning av rekrytering av ny Generalsekreterare
samt inför varje styrelsemöte under hösten 2015, dock
utan formella protokoll.

Revisorer

Vid årsmötet 2015 valdes till ordinarie revisor Camilla
Andersson, auktoriserad revisor MT Revision och till ordinarie lekmannarevisor valdes Nils-Ole Nilsson, Stora
Sköndal. Till suppleanter valdes Conny Henriksson, auktoriserad revisor MT Revision, och Tommy Gullberg, Pso
riasisföreningen i Stockholms län.

Valberedning

Vid årsmötet 2015 valdes Kerstin Eriksson, LP-verksamheten, Emil Mattsson, Räddningsmissionen Göteborg, och
Arne Prembeck, Sociala Missionen, till valberedning.

Kansliet och personalen

Famnas kansli har under året bestått av såväl tillsvidare
anställda som visstidsanställda och konsulter och har under loppet av året utgjorts av tretton personer. Den genomsnittliga arbetsstyrkan inklusive konsulter har varit cirka
5,7 heltider.
Kansliet hyr lokaler av Athene AB (ägs av KFO och
Arbetsgivaralliansen gemensamt) på Klara Södra Kyrko

Martin Ärnlöv, direktor Bräcke Diakoni och Famnas vice ordförande.
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gata 1 i Stockholm. Hyreskontraktet löper t o m december
2017.

Medlemsverksamheten

Den 31 december 2015 uppgick antalet medlemmar till
53. Nya medlemmar under 2015 är Hopp Stockholm, Stiftelsen Wonsa, och Stiftelsen Neuberghska äldreboendet.
Ingen medlem har under året lämnat Famna.
Årsmöte hölls den 20 maj 2015 i Stockholm. Utöver
sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes ett efterföljande seminarium som gästades av statsrådet Ardalan
Shekarabi, som talade om regeringens planer för idéburen
välfärd, och juristen Amir Daneshpip, Gärde Wesslau Advokatbyrå, som gick igenom hur upphandlingsregler kan
förändras och förbättras för att stärka idéburna verksamheter inom offentligt finansierad välfärd. Vidare diskuterades utvecklingen av ett nordiskt samarbete med systerorganisationer i Norge och Danmark under medverkan av
Torbjörg Aalborg från norska Virke, som talade om ”att
vara idéburen i ett oljeland” och det nordiska perspektivet
på välfärd och idéburna.

Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission, och Amir
Daneshpip, jurist Gärde Wesslau.

Höstmötet i oktober 2015 hade tema särart och mervärde.
Bl.a. medverkade ekon dr Susanna Alexius vid Score och
talade på temat hybridorganisationer och idéburen identitet. Styrelseledamoten Christer Hallerby presenterade
en omvärldsanalys och tre medlemmar. (Martin Ärnlöv,
Bräcke Diakoni, Benny Jakobsson, Hajdes, och Nilla Helgesson, Skyddsvärnet) gjorde sina tolkningar av särart och
mervärde.

Under Almedalsveckan bjöd Famna in till ett medlemsmingel i Visby där den tillträdande Generalsekreteraren Ulrika Stuart Hamilton presenterades, samt till två
seminarier om Idéburet företagande i praktiken respektive
Välfärdsseminarium om kvalitet och utveckling.

Nätverken

Famna driver flera nätverk för utbyte mellan medlemmar
kring gemensamma angelägenheter och erfarenheter. Aktuella nätverk handlar om äldreomsorg, LSS, kvalitetsutveckling, IT-utveckling och information/kommunikation.

Efter sommaren förhandlade Famna fram fördelaktiga
samarbetsavtal för medlemmarna med dels Advokatfirman Gärde Wesslau för alla sorters juridiska tjänster, dels
Uhpo Inköpssupport för rabatt på varor och tjänster genom ramavtal med leverantörer.

Nätverken har webbforum via Famnas webb där medlemmar fortlöpande kan utbyta åsikter och kunskaper, och ett
par gånger per termin anordnas gemensamma möten.

Famnas seminarium om idéburet företagande i Almedalen 2015 med Gordon Hahn, Sverker Sörlin, Ariane Rodert, Marika Åsbrink Lindgren,
Birgitta Englin, Lars Strannegård, Benny Jacobsson och Martin Ärnlöv.

11

FAMNA – Verksamhetsberättelse 2015

Medlemsförteckning februari 2016
Medlem

Organisationsform

Säte

Betaniastiftelsen

Stiftelse

STOCKHOLM

Betlehemskyrkan Vasahemmet

Ideell förening

GÖTEBORG

BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter

Ekonomisk förening

STOCKHOLM

Bräcke Diakoni

Stiftelse

GÖTEBORG

Stiftelsen Credo

Stiftelse

STOCKHOLM

Danviks Hospital/Danvikshem

Stiftelse

NACKA

Föreningen Edsätras vänner

Ideell förening

SKÄRHOLMEN

Ersta Diakoni

Ideell förening

STOCKHOLM

Familjehemsstiftelsen i Skaraborg

Stiftelse

SKÖVDE

Framtidståget

Ideell förening

HÄGERSTEN

Stiftelsen Fyrljuset

Stiftelse

STOCKHOLM

Stiftelsen Gabriel

Stiftelse

LIDKÖPING

Stiftelsen Gyllenkroken

Stiftelse

GÖTEBORG

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Stiftelse

GÖTEBORG

Göteborgs Räddningsmission

Ideell förening

GÖTEBORG

Haganäs Ekonomiska Förening

Ekonomisk förening

JÄRNA

Hajdes Ekonomiska Förening

Ekonomisk förening

KLINTEHAMN

Hopp Stockholm

Ideell förening

STOCKHOLM

HSB Omsorg

Aktiebolag

DANDERYD

Hyllie Park Äldreboende

Aktiebolag

MALMÖ

Immanuelskyrkan vård AB/Löjtnantsgården

Aktiebolag

STOCKHOLM

Isaak Hirschs Minne

Stiftelse

STOCKHOLM

Josephinahemmet

Stiftelse

BROMMA

Kristen Familjehemsvård

Stiftelse

ÖREBRO

Linköpings Stadsmission

Ideell förening

LINKÖPING

LP-verksamhetens ideella riksförening

Ideell förening

BROMMA

Margaretagården

Stiftelse

MÖRSIL

Mariagårdens medarbetarförening

Ideell förening

UMEÅ

Neuberghska Ålderdomshemmet

Stiftelse

GÖTEBORG

Origo Resurs

Ideell förening

HUSKVARNA

Psoriasisförbundet

Ideell förening

STOCKHOLM

Psoriasisföreningen i Stockholms län

Ideell förening

STOCKHOLM

RFSU

Ideell förening

STOCKHOLM

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Ideell förening

STOCKHOLM

Förbundet S:t Lukas

Ideell förening

STOCKHOLM

Saltå By

Ideell förening

JÄRNA

Stiftelsen Sanna

Stiftelse

FJUGESTA

Selenekollektivet för kvinnor

Ekonomisk förening

HEMSE

Skyddsvärnet (f d Skyddsvärnet i Stockholm)

Ideell förening

STOCKHOLM

Skyddsvärnet i Göteborg

Ideell förening

GÖTEBORG

Skåne Stadsmissionen

Stiftelse

MALMÖ
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Medlem

Organisationsform

Säte

Sociala Missionen

Ideell förening

STOCKHOLM

Solberga by

Ideell förening

JÄRNA

Solåkrabyn

Ideell förening

JÄRNA

Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm

Ideell förening

BROMMA

Stockholms sjukhem

Stiftelse

STOCKHOLM

Stockholms Stadsmission

Ideell förening

Stockholm

Stora Sköndal

Stiftelse

SKÖNDAL

Svenska Röda Korset

Ideell förening

STOCKHOLM

Tunabergs gruppboende

Ideell förening

JÄRNA

Unga Kvinnors Värn

Stiftelse

STOCKHOLM

Unizon (tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) Ideell förening

STOCKHOLM

Vidarkliniken

Stiftelse

JÄRNA

Wonsa

Stiftelse

SKÖNDAL

Sören Backlund, VD, Danvikshem.

Debattartikel i Dagens Samhälle, nov 2015.

Ann-Charlotte Norman och Viktoria Loo Skyman, projektledare för Famnas kompetenscentrum för eHälsa, framför eHälsocoacher från BOSSE Råd,
Stöd & Kunskapscenter, Stockholms Sjukhem, Stockholms Stadsmission, HSB Omsorg, Skyddsvärnet, Ersta Diakoni, Löjtnantsgården och Danvikshem.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
  2015	
  
Famnas verksamhet under 2015 har skett i enlighet med stadgarna, främjat medlemmarnas
gemensamma intressen och verkat för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg
utan vinstsyfte/non profit. Styrelsen har identifierat tre prioriterade områden: synliggörande
av idéburen vård och social omsorg, kvalitetsarbete och opinionsarbete för utveckling och
tillväxt av idéburen vård och social omsorg.
Styrelsen, kansliet och medlemsorganisationerna har bedrivit ett omfattande kontakt- och
informationsarbete för att fortsätta att etablera Famna i vård-, omsorgs- och
socialtjänstsektorn.
Famna hade 53 medlemsorganisationer vid årsskiftet 2015/2016. 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.
Under året gick generalsekreteraren Lars Pettersson i pension och efterträdes av Ulrika Stuart
Hamilton.
Årets resultat visar ett underskott på 645 300 kronor. Föreningens intäkter utgörs av
medlemsavgifter, egen försäljning av utbildning samt ett anslag från regeringen. Därtill
kommer två projektbidrag från Vinnova och ett från ESF.

FÖRSLAG	
  TILL	
  RESULTATHANTERING	
  
Till föreningsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

1 681 274
-645 300
1 035 974

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 1 035 974 kronor överförs i ny räkning.

2
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RESULTATRÄKNING	
  
15-01-01
15-12-31

14-01-01
14-12-31

Not 6

2 106 666
3 000 000
1 618 270
319 947
7 044 883

2 093 562
3 000 000
7 296 520
46 987
12 437 069

Not 1

-3 748 979
-3 937 610
-641 706

-5 476 647
-6 100 157
860 265

0
-641 706

– 13 734
846 531

0
– 3 594

12 304
– 1 731

-645 300
0
-645 300

857 104
3 699
860 803

INTÄKTER	
  
Erhållna grundavgifter
Erhållna statsbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

KOSTNADER	
  
Övriga förvaltningskostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

Not 2

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Årets Skatt
Årets resultat

3
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BALANSRÄKNING	
  
15-12-31

14-12-31

0
0

0
0

634 685
62

356 891
2 734

75 292
4 996 926
5 706 965

95 033
5 179 248
5 633 906

5 706 965

5 633 906

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

1 681 274
-645 300
1 035 974

820 741
860 803
1 681 274

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppl kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

42 284
279 579
3 682 927
666 201
4 670 991

335 085
200 607
2 615 935
801 005
3 952 632

5 706 965

5 633 906

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR	
  
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppl
intäkter
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

Not 2

Not 3

SUMMA	
  TILLGÅNGAR	
  
SKULDER	
  OCH	
  EGET	
  KAPITAL	
  

Not 4
Not 5

SUMMA	
  SKULDER	
  OCH	
  EGET	
  KAPITAL	
  
STÄLLDA	
  PANTER	
  
ANSVARSFÖRBINDELSER	
  

4
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NOTER	
  
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Not 1
Medeltalet anställda

Anställda och
personalkostnader
2015-01-01

varav

2014-01-01

varav

--2015-12-31

män

--2014-12-31

män

4,70

60 %

7,08

42 %

Sverige

Könsfördelning styrelsen och generalsekreterare
varav män

varav män

67 %
60 %

67 %
100 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostn.
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa

15-12-31
909 086
1 918 021
2 827 127

14-12-31
978 696
3 563 932
4 542 628

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

1 010 613
252 044

1 785 046
366 842

110 912

0

Styrelsen
Generalsekreterare

(varav pensionskostnader styrelse och generalsekreterare)

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

Not 2
Inventarier
IB Ackumulerat anskaffningsvärde
Inköp inventarier
UB Ackumulerat anskaffningsvärde

15-12-31
123 942
0
123 942

14-12-31
123 942
0
123 942

IB Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB Ackumulerade avskrivning
Bokfört värde
För datorer är avskrivningstiden 3 år,
för övriga inventarier 5 år.

-123 942
0
-123 942
0

-110 208
-13 734
-123 942
0

5
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Fordran bidrag ESF
Övriga poster
Totalt

Förutbetalda kostnader och uppl.
intäkter
15-12-31
23 528
51 764
75 292

Not 4

Övriga kortfristiga skulder

Not 3

14-12-31
0
95 033
95 033

15-12-31
1 200 000
1 926 126
556 800
3 682 926

14-12-31
1 200 000
805 799
610 136
2 615 935

Uppl kostnader och förutbetalda
intäkter
15-12-31
Upplupna semesterlöner
429 961
Upplupna sociala avgifter
196 240
Upplupen källskatt
0
Övriga kostnader
40 000
Totalt
666 201

14-12-31
484 090
239 853
0
77 062
801 005

Erhållet statsbidrag, periodiserad del
Projektmedel Vinnova
Övriga kortfristiga skulder
Totalt

Not 5

Not 6

Övriga bidrag

15-12-31
575 064
1 019 678
23 528
1 618 270

Projektmedel Värdeforum
Projektmedel Vinnova
Projektmedel ESF
Totalt

6
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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

