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Anders Kompass till Famnas medlemskonferens
i Falköping 18-19 okt
Famna upprepar succén med
medlemskonferens i Falköping, en träff
lunch-till-lunch.
Bland de många intressanta talarna finns
Anders Kompass. Världskänd kämpe,
tidigare chef inom FN:s avdelning för
mänskliga rättigheter som avslöjade sexuella
övergrepp på barn.
Han talar om vikten av civilkurage och att stå
upp för det som är rätt, även när
överordnade och internationella krafter
motarbetar.
Detta är årets mest ett unika tillfälle att träffa och tala med likasinnade kollegor inom idéburen vård och
social omsorg.
Programmet innehåller gruppseminarier med fördjupande nära-samtal, som mixas med plenumträffar
som ger storinspiration.
Anmäl dig snarast, förra året blev stor succé med fyllda seminarier!
Länk till programmet finns nedan.
Program och anmälningslänk finns här!

Inbjudan till dialog om
Idéburen vård i Skåne-regionen med
politiska partier
Möte i Malmö 21 sept
Det blir ett möte och samtal mellan politiska
representanter och idéburna inom vård och
omsorg, om att stärka idéburen välfärd Skåneregionen.
Torsdagen 21 september, kl. 13.30-16.00
Plats: Ledebursgatan 5, plan 3.
Medverkan är klar från flera av de stora partierna
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och från flera idéburna organisationer.
Fler idéburna i Sydsverige är välkomna att vara
med och göra sina röster hörda!
Arrangörer: Henrik Hammar, Styrelseledamot,
Famna, Birthe Wallin, Skåne Stadsmission,
Mattias Larsson, NÄTVERKET – Idéburen sektor
Skåne.
Anmälningslänk och mer information...

Regeringen går idéburna till mötes
Idéburen sektor ska undantas från
vinstregleringen. Det har ansvarigt statsråd
bekräftat direkt till Famna. Att idéburen sektor för
första gången kan få egna regler är ett
genombrott för Famnas opinionsbildning.
Famna kritiserade Reepalu-utredningen för att
den drog alla välfärdsaktörer över en kam, dvs.
att Välfärdsutredningen inte insett skillnad på
vinstdrivande företag och idéburna organisationer
då den la förslag om hur överskott skulle
hanteras. Famna krävde att idéburna
verksamheter skulle undantas.
Nu har regeringen tagit till sig Famnas synpunkter. Idéburna kommer få undantag när regeringen
lägger fram en proposition om vinster i välfärden.
”Det mest intressanta med civilministerns planer att han, och därmed regeringen, ser oss som en egen
sektor skild från såväl den offentliga som från de privata vinstdrivande företag”, skriver Famnas
generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton på sin blogg, med länk här.
– Eftersom idéburna inte har externa ägare som tar ut vinst, utan per definition alltid återinvesterar
överskott i verksamheten, var det märkligt att välfärdsutredningen överhuvudtaget lade fram ett förslag
där vinsten skulle regleras också hos icke vinstdrivande ideella organisationer, kommenterade Ulrika
Stuart Hamilton i SvD.
Regeringen kommer lägga fram egna förslag kring den idéburna sektorn. Ulrika Stuart Hamilton på
Famna hoppas att regeringen passar på att ta föreslå andra åtgärder som kan gynna de icke
vinstdrivande aktörerna.
– Vi ser gärna att det blir möjligt för kommuner och landsting att ha som kriterium i en upphandling att
leverantören inte ska vara vinstsyftande, säger hon till SvD (länk här).
På bilden Famnas ordförande Martin Ärnlöv och civilminister Ardalan Shekarabi.

Debattartikel i Sydsvenskan
I en debattartikel i Sydsvenskan skriver sex
företrädare för Famna Syd att Region Skåne och
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de flesta av Skånes kommuner skulle kunna göra
mycket mer för att stödja tillväxten av idéburna
organisationer.
De idéburna behövs som ett alternativ till offentliga
vårdgivare och privata vinstdrivna företag, skriver
de.
En ny undersökning visar att nästan sju av tio
personer i Sverige tycker att de som driver vård
och omsorg ska återinvestera överskott i
verksamheten istället för att dela ut vinst. Det
betyder att den idéburna modellen för vård och
omsorg har ett starkt stöd i befolkningen,
framhåller författarna. Artikeln på länk nedan.
Läs mer...

Mer idéburna i media:

Ännu mer idéburna i media:

Famna och dess medlemmar beskrivs i en
temaartikel om civilsamhället i Frisinnad Tidskrift.
Där tas ett helhetsgrepp om sektorn och dess
särart.
För den som undrar vad ”idéburen” egentligen
betyder är artikeln välgörande tydlig i sitt upplägg.
Läs hela artikeln på länken nedan.

I radioprogrammet Människor och tro i slutet av juli
fanns Bräcke diakoni med.
Lyssnarna bjuds på nya insikter om särart och IOP
(idéburet offentligt partnerskap).
Lyssna på hela programmet via länken nedan!

Läs mer...

Läs mer...

Nya Dataskyddsförordningen
– aktuella kurser
Ett högaktuellt ämne är den nya
dataskyddsförordningen, GDPR.
Den träder i kraft till våren och alla blir vi berörda av
den.
Famna har två kurserbjudanden i samarbete med
Svenska vård med kraftigt reducerade priser för
Famnas medlemmar.
10 oktober 2017 i Stockholm, Westmanska palatset,
kl. 8.30 – 16.30
30 november 2017 i Göteborg, Folkets hus,
kl. 8.30 - 16.30
Info och anmälan via länken.
Kurs Dataskyddsförordningen: Info och anmälan här

Årets Idéburna Samhällsförbättrare –
nominera!
Utnämningen av ”Årets Bästa Idéburna
Samhällsförbättrare” sker under högtidliga former
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A594A78404B5D4475464059/414A584B76484451437546455B4171

Sida 3 av 4

Anders Kompass till Famna – nyhetsbrev september 2017

2018-09-26 15:37

vid Famnas höstkonferens i Falköping den 18-19
oktober.
Nominera senast den 29 september till
info@famna.org
Utmärkelsen vill uppmärksamma förnyelse och
innovation. Det kan vara något som förbättrat
kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar
utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att
öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare.
Till exempel kan det vara en ny metod, ett nytt
arbetssätt, en ny framgångsrik finansieringsmodell
eller kanske en teknisk utveckling.
Innovationen/förnyelsen får inte vara mer än tre år
gammal och det är viktigt att ni kan berätta om hur
den har bidragit till ökad nytta för brukarna.
Bilden: Fjolårets vinnare Skyddsvärnet, här med
Nilla Helgesson.
Läs mer...

Tillväxtrapporten 2017
Varje år ger Famna ut en tillväxtrapport som beskriver utvecklingen inom idéburen vård och social
omsorg det senaste året – och skildrar framför allt tillväxten för Famnas medlemmar.
Årets Tillväxtrapport kommer som vanligt i början av hösten, dvs. den allra närmaste tiden. Håll koll
på hemsidan, du som är nyfiken.

Kugghjulet får grönt ljus
Kugghjulet är ett projekt för att stötta Arbetsintegrerande
Sociala Företag, och som drivs av Famna i Stockholm.
Kugghjulet har nu fått grönt ljus från Europeiska Socialfonden
att fortsätta med utbildningar och att bygga en stödstruktur för
ASF i Stockholms län.
"Kugghjulet" står för Kunskap, Utveckling, Gemenskap, och
delfinansieras av Europeiska Socialfonden.
Det utmärkande och gemensamma för Arbetsintegrerande
Sociala Företag (ASF) är att
* ASF driver affärsmässig verksamhet,
* återinvesterar överskottet och
* har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.
Läs mer...
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