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Generalsekreteraren har ordet

Tio2030. Så lyder tillväxtmålet som Famnas medlemmar
ställde sig bakom vid årsmötet i maj 2018. Idag utgör den
idéburna sektorn ca tre procent av välfärden. Till år 2030
är visionen att den ska bli tio procent. Målet är ambitiöst
och framåtsyftande. Men vi tror på våra verksamheter, deras inneboende kraft, styrkan i att ha idéer som drivkraft
istället för vinst och att mångfald leder till innovation. Inte
minst tror vi på att människor i vårt land vill ha både kvalitet och valfrihet.
Vad krävs för att nå Tio2030? Både politiskt ledarskap och
eget entreprenörskap.
För att få kläm på hur ledande politiker i landsting och
kommuner ser på sektorn började vi 2018 med en bred
enkätundersökning. Det visade sig att dessa förtroendevalda dels hade en överdriven uppfattning om hur stor
sektorn är idag, dels ville ha avsevärt mer av idéburen
välfärd. Faktum är att partipolitikerna – från vänster till
höger – vill se en sektor på 18–20 procent! Då kan man
tycka att målet Tio2030 vore lätt att nå: mycket av det som
avgör uppdrag och betalning för att vara aktör i välfärden
bestäms ju av just dessa politiker. Men det är lång väg kvar.
Och det räcker inte med den lokala och regionala nivån: på
nationell nivå arbetar vi med att påverka lagstiftning och
regelverk. Om det kan du läsa på s. 6–8. Arbetet har under
året varit framgångsrikt med både LOU-förändringar och
en utredning som ska ta fram en definition av idéburna
aktörer i välfärden. Ett tydligare politiskt ledarskap krävs
om vi ska lyckas. Det räcker inte med välvilja och vackra
ord från beslutsfattarna.
Entreprenörskapet så, vad innebär det? Vi kan inte endast vända oss till politiker och andra i offentlig sektor och
ställa krav och hoppas. Vi måste arbeta med att utveckla
våra egna verksamheter också. Det är därför Famna är ett
viktigt nätverk för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning
och kompetensutveckling. Och det är därför som Famna
har ett antal särskilda nätverk för olika frågor och olika
landsändar. På s. 9–11 beskriver vi en del av det arbetet.
För tio år sedan gjorde Famna en undersökning av medlemmarnas eget kvalitetsarbete. Under 2018 var det dags
igen. Med hjälp av ett omfattande frågebatteri intervjuades nästan hälften av de över 80 medlemmarna, en organisation i taget och oftast på plats. De tillfrågades om hur
de arbetar idag, vilka behov de ser och vad de förväntar
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Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.

sig av Famna. Resultatet kommer att publiceras 2019 och
ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet, som från
och med nu tydligt kopplas ihop med målet Tio2030.
Famna har fått många nya medlemmar under året – se
s. 13–15. Förutom glädjen i att nätverket växer och att det
är roligt att föreningen upplevs som relevant och attraktiv,
innebär fler medlemmar också mer resurser. Men för att
utveckla såväl det branschvisa kvalitetsarbetet som påverkansarbetet på alla nivåer behövs än mer resurser. Därför
fortsatte vi under 2018 den diskussion som också fördes
vid årsmötet 2017, om hur vi kan samarbeta och samordna oss bättre i civilsamhället – kanske t o m rationalisera
själva organisationsstrukturen? En konsult fick i uppdrag
att undersöka saken och under 2019 går vi vidare också
med det arbetet. Med polade resurser och mindre splittring skulle vi kunna nå nya nivåer av såväl påverkansarbetet som kvalitetsarbetet. Och bli Tio2030!
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Verksamheten
Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen
och verka för tillväxt och utveckling av idéburen välfärd.
Detta sker huvudsakligen genom
– Att synliggöra sektorn
– Att aktivt driva gemensamma frågor
– Att utgöra remissinstans
– Att skapa mötesplatser och nätverk mellan medlemmar
– Att föra dialog med beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå; i mån av tid och möjlighet även på
EU-nivån

En tredje framgång noterades då regeringen tillsatte en utredning (Fi 2018:46) för att föreslå en definition av idéburna aktörer i välfärden i syfte att förbättra förutsättningarna
för idéburet deltagande i välfärdsverksamheter. Utredningen ska också bl a föreslå riktlinjer, kriterier eller andra til�lämpbara instrument för IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Famna medverkar konstruktivt i referensgruppen
och försöker bidra till en så tydlig och relevant definition
som möjligt. Utredningen blir klar i december 2019.
Även förslagen i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler vars betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) kom i juni 2018 omfattar flera förslag som, om de blir verklighet, underlättar för idéburen
sektor. I den utredningen var Famna representerat genom
upphandlingsexperten Amir Daneshpip, ledamot i Famnas
styrelse och till vardags jurist på en advokatfirma.

– Att tillsammans med medlemmarna bedriva kvalitetsarbete

Påverkansarbete
Under våren 2018 presenterades två propositioner som
berör kärnan i idéburen välfärd och där Famna varit med
och påverkat frågorna i åratal, genom flera utredningar
och remissvar: Tillstånd att ta emot offentlig finansiering
inom socialtjänsten, assistansersättning och skollagsreglerad verksamhet (prop 2017/18:159) och Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
(prop 2017/18:158). Den förstnämnda (”vinstregleringen”) röstades ned av Riksdagen men har ändå en plats i
Famnas opinionsarbete: för första gången någonsin föreslogs särskilda regler för den idéburna sektorn, vilket är ett
genombrott. Den andra innehöll bl a regler inom offentlig
upphandling som ökar flexibiliteten och underlättar för
idéburen sektor.

Under året har Famna varit representerat i referens- och
expertgrupper till flera utredningar, liksom i nationella råd
och expertnätverk. Nedan följer ett urval av de viktigaste.

Referens- och expertgrupper till utredningar
och särskilda utredare
Utredningen ”En tydlig definition av idéburna aktörer i
välfärden” (Dir 2018:46).
Utredningen ”Framtidens Socialtjänst” (Dir 2017:39).
Utredningen ”Flexiblare och enklare regler för vissa
upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor” (Dir 2017:69).

Nationella råd och nätverk
Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam
informationsstruktur
Individens behov i centrum Socialstyrelsen (IBIS)
Den nya överenskommelsen (Nationellt organ för dialog och samråd
mellan regeringen och det civila samhället, NOD) undertecknas av
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, och av från vänster Ann-Katrin
Persson, Civos, Hanna Kroksson, LSU (skymd), Ulrika Stuart Hamilton,
Famna och Göran Pettersson, Forum.
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Referensgrupp Säker digital kommunikation (SDK), Inera
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen
och det civila samhället (NOD)

Verksamhetsberättelse 2018

Lärnätverket för upphandling, Upphandlingsmyndigheten
i samverkan med NOD
Vitalis programråd, Svenska Mässan
Nätverket för nationell eHälsa, eHälsomyndigheten

– Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och
sjukvården. Föreslagna termer och definitioner för
begreppen sällsynt medicinskt tillstånd och sällsynt
diagnos (S2018/01188/SF)

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet, Socialstyrelsen

– Förskrifter om nationell högspecialiserad vård
(4.1-15563/2018)

Samverkan Säker vård, samordnas av Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)

– Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot
offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)

Nationella rådet för eHälsa (kopplat till Vision 2025)

– Förslag till SoS föreskrifter om utfärdande av intyg i
hälso- och sjukvården (4.1-15242/2018)

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) referensgrupp
för införande av nya tillstånd och ny tillsyn

Representation regionalt och lokalt
Stockholm stad:

Branschrådet äldreomsorg.

Region Stockholm:

Branschrådet sjukvård

Region Skåne:

Regionala Samverkansorganet – Privata Vårdgivare

Göteborg stad:

Upphandlingsrådet
Lokala Överenskommelsen
Social resursförvaltnings ”Strategiska gruppen”

Västra Götalands Regionen:

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan medverkade Famnas kansli vid
andras seminarier: Victoria Engman Broadley, sakkunnig
idéburen välfärd, medverkade vid rundabordssamtal om
flyktingbarn. Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare,
deltog i Bräcke diakonis rundabordssamtal om Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och
idéburenheten, samt medverkade vid Ersta diakonis seminarium Har upphandlingarna blivit juridikens gisslan? tillsammans med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi, riksdagsledamoten Acko Ankarberg Johansson (KD) och
Erstas direktor Stefan Nilsson. Famna stod också som värd
för diskussion om evidensbegreppet inom rehabilitering
och vård med forskare och praktiker som medverkande.
Dagarna i Visby var också fyllda med bilaterala möten med
nya och gamla medlemmar.

Regionala Överenskommelsen

Remisser och skrivelser
Under 2018 har Famna besvarat 13 remisser
– Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
(Ds 2017:60)
– Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning
och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
– Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)
– God och Nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
– Tillitsdelegationens betänkanden i Med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47), och En lärande
tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)

Erstas direktor Stefan Nilsson, civilminister Ardalan Shekarabi,
riksdagsledamoten Acko Ankarberg Johansson (KD), Famnas
generalsekreterare och moderatorn Lennart Ekdal.

– Beskattning av vissa utbetalningar från arbets
kooperativ (FI2017/04559/S1)
– Föreskrifter om utbildningar med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet (MYH 2017/1098)
– Utkast till Skatteverkets ställningstaganden rörande
uthyrning av vårdpersonal och social omsorg (Dnr 202)
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Valrörelsen och ny mandatperiod

Publikationer

Under valrörelsen ordnade Famna välbesökta debatter
mellan partierna i både Göteborg och Stockholm. Sedan
valresultatet blev klart har nya och gamla majoriteter uppvaktats på regional och lokal nivå. I Riksdagen har ett antal
bilaterala möten med utskottsgrupper genomförts.

Tillväxtrapporten 2018. En genomgång av 80 årsredovisningar och analys av de ekonomiska resultaten hos Famnas medlemmar. Rapporten fick uppmärksamhet i bl a
Dagens Samhälle nr 39, 2018.
Kvalitetsrapporten 2018 – Famnas kompetensforum i
eHälsa. Årets kvalitetsrapport utgörs av slutrapporten av
Famnas treåriga ESF-finansierade kompetensutvecklings
projekt kring digitala arbetssätt. Ett reportage i Dagens
Samhälle nr 1, 2019 uppmärksammade slutsatserna.
Båda rapporterna finns att ladda ned från www.famna.org.

Mediegenomslag
Landstingspolitikerna Erika Ullberg (S), Marie Ljungberg Schött (M),
Anna Starbrink (L), Emma Bohlin (KD) och Susanne Nordling (MP)
frågas ut av Famnamedlemmar i Stockholm i valrörelsen.

Famna har under året synts i ett antal debattartiklar, reportage och nyhetsnotiser. Ämnen som har belysts är t ex
kritik av den alltför snäva definition av idéburen sektor
som togs fram av Finansdepartementet våren 2018, civilsamhällets roll vid kriser och katastrofer, uppmaningar till
nya och gamla majoriteter regionalt och lokalt efter valet,
tillväxten i sektorn och resultaten av Famns eHälsoprojekt.
Föreningen har också blivit mer aktiv i sociala medier som
Facebook och Twitter.

Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission, och
Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni, under utfrågning av
Göteborgspolitiker i valrörelsen.

Gunilla Druve-Jansson (C), Ann Catrine Fogelgren (L), Ann-Sofie
Hermansson (S), Axel Josefsson (M) (skymd) och Anneli Nordström
(FI) svarade på Göteborgsmedlemmarnas frågor. Utanför bild fanns
även (V), (KD) och (MP) med – hela åtta partier medverkade.
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Kvalitetsarbetet
Famnas kvalitetsarbete har som mål att medlemmarnas
insatser inom välfärden ska bidra till ständiga förbättringar
med bästa tänkbara vård, sociala omsorg eller arbetsintegration som resultat.
Kvalitetsarbetet har under år 2018 till stor del skett inom
de två ESF-finansierade projekten Famnas kompetensforum i eHälsa och Kugghjulet – kunskap utveckling gemenskap – ett projekt för att stötta arbetsintegrerande sociala
företag.
Kvalitetsarbetet har förankrats och utvecklats i samverkan
med medlemmar på Kvalitetsnätverkets fyra nätverksträffar under året. Syftet med Kvalitetsnätverket är professionellt erfarenhetsutbyte genom att träffas och lära av
varandra. Mellan träffarna sker dialog och informationsutbyte på en digital plattform.

Incheckningen till Falköpingskonferensen. Här anländer Idéburen
skolas representanter i röd respektive grön halsduk.

Därutöver har Famna ett viktigt uppdrag att representera
och lyfta fram den idéburna välfärden och det kvalitetsoch utvecklingsarbete som bedrivs i våra medlemsorganisationer, på andras arenor, myndigheters nätverk och
konferenser. Vi har under 2018 fortsatt det arbetet genom
att medverka i myndigheters, SKLs och regeringens råd, referensgrupper och utredningar.
Bland annat är Famna representerade i referensgruppen
till utredningen om Framtidens socialtjänst (dir 2017:39)
och arbetet kring Individens behov i centrum på Socialstyrelsen.

Intresserade åhörare vid Falköpingskonferensen oktober 2018.

Det händer mycket inom eHälsa och digitalisering inom
vård och omsorg. Under 2018 har detta varit ett fokusområde, många av de råd och referensgrupper Famna har
medverkat i har handlat om just eHälsa och Sveriges Vision
e-hälsa 2025. Exempelvis har Famna medverkat i Nätverket för nationell eHälsa som samordnas av eHälsomyndigheten, Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur och Nationella rådet för Vision e-hälsa
2025. Se vidare s. 6–7 under Famnas representation.
Famna avslutade vid årsskiftet sin medverkan vid Helix-programmet vid Linköpingsuniversitet med fokus på hållbar
utveckling i organisationer.

Famnas monter på Patientsäkerhetsmässan 2018. Viktoria Loo
Skyman (t h) med intresserad besökare.

Värdeforum
Värdeforum som förbättringsmetod är etablerat och uppskattat. Under 2018 har Värdeforum varit en integrerad
del av såväl eHälso-projektet som Kugghjulet. Ett antal
team med medarbetare från olika arbetsplatser har under
året deltagit i Värdeforum och utvecklat sitt arbete med
ständiga förbättringar.

Lotta Stenberg, eHälsocoach Bräcke diakoni, föreläser vid
Patientsäkerhetskonferensen.
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Pågående projekt
Under året fortsatte arbetet med Kugghjulet, ett treårigt projekt som Famna driver med stöd av Europeiska
Socialfonden (Svenska ESF-rådet). Syftet är att skapa en
stödstruktur för ASF, arbetsintegrerade sociala företag i
Stockholms län. Projektets aktiviteter omfattar bland annat kompetensutveckling för de 37 ASF-er som deltar i
själva projektet, men stort fokus läggs också på att skapa
samverkan med andra aktörer inom området för stöd och
tillväxt av ASF i länet nu och i framtiden.
Projektet Famnas Kompetensforum i eHälsa, även det finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), avslutades
i november 2018. Projektet har haft som syfte att stärka
vård- och omsorgspersonalens kunskap och trygghet kring
digitala arbetssätt i deras vardag och att stimulera arbetet med de organisatoriska förutsättningarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Elva idéburna
vård- och omsorgsorganisationer inom Stockholms län,
alla medlemmar i Famna, har medverkat. Projektet har
nått nära 2 000 medarbetare och har bidragit till ökad
medvetenhet och engagemang hos medarbetarna om vad
eHälsa och digitalisering i praktiken innebär inom vård och
social omsorg. Personal och ledningar intygar att deltagandet i projektet har gynnat IT-utvecklingen i den egna
organisationen. Projektet har pågått under perioden december 2015–november 2018.

Viktoria Loo Skyman, projektledare, vid den avslutande spridnings
konferensen för Famnas kompetensforum i eHälsa.

Kugghjulets
projektledare
2017–2018, Jenny
Hjalmarson, med
deltagare.

Resultat och arbetssätt i projektet Famnas kompetens
forum i eHälsa har presenterats på flera konferenser under
året. Bland annat på Vitalis på Svenska mässan, Patient
säkerhetskonferensen och genom en presentation på den
internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam.
Projektledaren deltog också i ESF-podden ”En smart framtid” tillsammans med Socialstyrelsen hösten 2018 med
temat ”Digital kompetensutveckling”.
Slutrapporten finns på Famnas webbplats: www.famna.
org/famnas-kvalitetsrapport-2018-ehalsa/

Caroline Sellstone dokumenterar ASF-dagen juni 2018.

Famnas kompetensforum i eHälsa, ett ESF-finansierat projekt, drevs av engagerade eHälsocoacher hos elva medlemsorganisationer.
Projektet gick i mål i november 2018. Projektledaren syns lite till höger om mitten i vit topp och svartvit sjal.
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Regionala nätverk
Famnas regionala nätverk Famna Väst, Famna Syd och
Famna Stockholm har under året utvecklats och träffats
kontinuerligt. Särskilt har Famna Stockholm, som är indelat i tre undernätverk (sjukvård, social omsorg och LSS),
ökat sin mötesfrekvens och dialog med regionala beslutsfattare. I Famna Väst har de gemensamma seminarierna,
after work-träffarna och möten med politiker fortsatt.
Famna Syd har under året träffats fem gånger hos olika
medlemmar och vid tre av dessa tillfällen bjudit in regionala och lokala politiker och andra centrala beslutsfattare.

Virtuella nätverk
En del av Famnas nätverk har också slutna Facebook-grupper där endast Famnamedlemmar har tillträde. Det är ett
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera
med alla som är intresserade av en viss fråga eller verksamhet.

Under året har följande grupper varit aktiva:
• Famna effektivare kommunikation, genom vilket medlemmarna hjälper varandra med extern spridning av
artiklar, rapporter osv.
• Famnas Kvalitetsnätverk där aktuella remisser, utredningar, lagändringar och annat relevant för Famnas
medlemmar sprids och diskuteras. Här kan medlemmarna dessutom dela erfarenheter och kunskap med
varandra, till exempel angående kvalitetsarbetet.
• Famna Stockholm har en gemensam Facebook-grupp
som inkluderar undergrupperna LSS, social omsorg och
äldreomsorg samt sjukvård.
• Framtidens socialtjänst är en grupp för dem som vill följa arbetet i den pågående utredningen om översyn av
socialtjänstlagen (dir 2017:39).
• Famnas familjehemsnätverk som skapats och modereras av medlemmar som driver familjehemsverksamhet.
Famna finns också på twitter som @famna.

Exempel på virtuella nätverk: den slutna FB-gruppen ”Famna
effektivare kommunikation” till vänster och ”Famna Stockholm” till
höger. I grupperna släpps endast personer ur medlemskretsen in.
Famnas öppna
sida på Facebook.
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Styrelse och ledning
Styrelsen
Vid årsmötet 2018 omvaldes Martin Ärnlöv, tidigare direktor Bräcke diakoni, nu generalsekreterare för Svenska
Röda Korset, som ordförande. Ledamöterna Christer Hallerby, Jonas Wihlstrand, Eva Frunk Lind och Amir Daneshpip valdes om på två år. Mats Pertoft valdes om på ett år.
Styrelsen utvidgades med en ytterligare ledamot, Emma
Simonsson Vento, som valdes på två år. Övriga ledamöter,
Karin Thalén, Henrik Hammar, Samuel Borg och Nilla Helgesson kvarstod med ytterligare ett års mandatperiod.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde valdes Karin
Thalén till vice ordförande. Ordföranden, vice ordföranden
och Christer Hallerby utsågs att bilda styrelsens arbetsutskott, AU.
Styrelsen har under 2018 haft nio protokollförda sammanträden varav ett heldags strategimöte.

Revisorer
Vid årsmötet 2018 valdes till ordinarie revisor Camilla Andersson, MT Revision, och Linda Johansen MT revision, till
suppleant. Till lekmannarevisor valdes som ordinarie NilsOle Nilsson, Stora Sköndal, och Sakarias Mårdh, S:t Lukas
till suppleant.

Valberedning
Till valberedning valdes vid årsmötet Ann-Marie Brodén,
Förbundet S:t Lukas, sammankallande, Emil Mattsson, Göteborgs Räddningsmission, och Göran Ekman, Hyllie Park.

Kansliet och personalen
Famnas kansli har under året bestått av såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda, konsulter, volontärer och
praktikanter. Under loppet av året har tio personer haft
kortare eller längre anställningar och två studenter genomfört en praktikperiod på Famnas kansli. Den genomsnittliga årsarbetsstyrkan har varit drygt sex anställda.
Konsulter har bistått med medlemsvärvning, controllerfunktionen och visst kommunikationsarbete.

Famnas styrelse 2018/19. Fr v: Samuel Borg, VD Probitas, Nilla Helgesson, direktor Skyddsvärnet Anno 1910, Martin Ärnlöv,
generalsekreterare Röda Korset, Christer Hallerby, konsult, Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, Emma Simonsson
Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken, Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission, Eva Frunk Lind, tidigare bl.a.
förvaltningschef Stockholms läns landsting och Stockholms kommun, Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, Mats Pertoft,
f d riksdagsledamot (MP), Henrik Hammar, styrelseledamot Skåne Stadsmission, och Amir Daneshpip, jurist Front Law.

Martin Ärnlöv
Ordförande Famna
Generalsekreterare Svenska Röda
Korset
martin.arnlov@redcross.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
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Eva Frunk Lind
Styrelseledamot bl a Danvikshem
och BOSSE Råd & Stöd
eva.frunklind@gmail.com

Mats Pertoft
F.d.riksdagsledamot (MP)
mats.pertoft@gmail.com

Christer Hallerby
Konsult
christer.hallerby@c2s.se

Emma Simonsson Vento
Verksamhetschef Stiftelsen
Gyllenkroken
emma.vento@gyllenkroken.se

Henrik Hammar
Styrelseledamot Skåne Stadsmission
henrik.hammar@moderat.se

Karin Thalén
Sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem
karin.thalen@stockholmssjukhem.se

Nilla Helgesson
Direktor, Skyddsvärnet Anno 1910
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Jonas Wihlstrand
Socialchef, Stockholms Stadsmission
jonas.wihlstrand@stadsmissionen.se
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Medlems
verksamheten
Den 31 december 2018 uppgick antalet medlemmar till 85,
att jämföra med 73 föregående årsskifte och 63 för två år
sedan. Nytillkomna medlemmar under 2018 är Basta ideell förening och Basta Väst AB, Ericastiftelsen, Furuboda,
Stiftelsen Buurtzorg (Grannvård), ideella föreningen Hela
Människan Sverige, Human progress AB, Industrihuset i
Roslagen ekonomisk förening, Stiftelsen Mellannorrlands
Hospice, Prima Gruppen ideell förening, Processkedjan
ideell förening och Stiftelsen Solstrimma.

Johanna Björnhage, Bräcke diakoni, mottar priset för Årets Bästa Idéburna
Samhällsförbättrare för appen ”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass”,
av moderatorn Claes Elfsberg.

Den uppåtgående medlemstrenden har fortsatt även efter årsskiftet och i februari och mars 2019 invaldes Rädda
Barnen, Stiftelsen Göteborgsfontänen, Knivsta Pastorat
och stiftelsen Mora Park.
Under 2018 avvecklades Fairways Engagemangsboende
AB. De medlemmar som av andra skäl lämnade Famna
vid årsskiftet var Familjehemsstiftelsen Skaraborg, Sociala
Missionen och Wonsa.
I mars 2019 har Famna således 85 medlemmar (Se s. 14–
15).

Årsmötet

Pella Wallman, eHälso-coach, vid filminspelningen från spridningskonferensen
om eHälsoprojektet.

Årsmötet 2018 gick av stapeln den 17 maj 2018 och hölls
i Immanuelskyrkans lokaler. Gästtalare var de båda sociala
entreprenörerna Dilsa Demirbag-Steen, en av grundarna
av Berättarministeriet, och Johan Wendt, grundare av bl a
Mattecentrum, samt skriftställaren Anders Johnson. Temat var socialt entreprenörskap idag och genom historien.
Årsmötet antog ett tillväxtmål: till år 2030 ska den idéburna
sektorn ha vuxit till 10 procent av välfärden mot dagens
ca 3 procent. Tillväxtmålet kallas Tio2030. I samband med
detta kortades Famnas namn till Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, och en ny logotyp presenterades.

Årsmötet 2018: Christer Hallerby, styrelseledamot, drar bakgrunden
till tillväxtmålet Tio2030. Generalsekreteraren och Ann-Marie Begler,
mötesordförande, lyssnar.

Fr v Anders Johnson, skriftställare, Dilsa Demirbag-Steen, medgrundare av
Berättarministeriet, och Johan Wendt, social entreprenör, talar vid årsmötet.

Famnas ordförande Martin Ärnlöv konstaterar att årsmötet antagit
tillväxtmålet med acklamation: vi vill växa!
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Famnas medlemmar mars 2019
ORGANISATION

ASSOCIATIONSFORM

ORT

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Ideell förening

Malmö

Bambi

Ekonomisk förening

Stockholm

Basta

Ideell förening

Nykvarn

Basta Väst

Aktiebolag

Alingsås

Stiftelsen Bergslagsgårdar

Stiftelse

Örebro

Betaniastiftelsen

Stiftelse

Stockholm

Betlehemskyrkan Vasahemmet

Ideell förening

Göteborg

BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter

Ekonomisk förening

Stockholm

Bräcke diakoni

Stiftelse

Göteborg

Stiftelsen Credo

Stiftelse

Stockholm

Stiftelsen Danvikshospital/Danvikshem

Stiftelse

Nacka

Dormsjöskolan

Stiftelse

Garpenberg

Föreningen Edsätras vänner

Ideell förening

Skärholmen

Stiftelsen Eir

Stiftelse

Mölnbo

Ericastiftelsen

Stiftelse

Stockholm

Ersta diakoni

Ideell förening

Stockholm

Föreningen Framtidståget

Ideell förening

Hägersten

Fri Assistans Sthlm

Aktiebolag

Stockholm

Föreningen Furuboda

Ideell förening

Yngsjö

Stiftelsen Fyrljuset

Stiftelse

Stockholm

Stiftelsen Gabriel

Stiftelse

Lidköping

Grannvård Sverige

Aktiebolag

Bålsta

Stiftelsen Guldfällen

Stiftelse

Järna

Stiftelsen Gyllenkroken

Stiftelse

Göteborg

Stiftelsen Göteborgsfontänen

Stiftelse

Göteborg

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Stiftelse

Göteborg

Göteborgs Räddningsmission

Ideell förening

Göteborg

Haganäs Ekonomiska Förening

Ekonomisk förening

Järna

Hagastiftelsen

Stiftelse

Järna

Hajdes Ekonomiska Förening

Ekonomisk förening

Klintehamn

Hela Människan Sverige

Ideell förening

Stockholm

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

Ideell förening

Tumba

Humanprogress

Aktiebolag

Järna

Hyllie Park Äldreboende

Aktiebolag

Malmö

IFS/CS. Intresseföreningen för personer med schizofreni och
liknande psykoser i centrala Stockholm
Ideell förening

Stockholm

Immanuelkyrkan vård AB/Löjtnantsgården

Aktiebolag

Stockholm

Kooperativet Industrihuset i Roslagen

Ekonomisk förening

Rimbo

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne

Stiftelse

Stockholm

Stiftelsen Josephinahemmet

Stiftelse

Bromma

Knivsta Pastorat

Registrerat trossamfund

Knivsta

LaSSe Brukarstödcenter

Ekonomisk förening

Göteborg
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ORGANISATION

ASSOCIATIONSFORM

ORT

Linköpings Stadsmission

Ideell förening

Linköping

LP-verksamhetens ideella riksförening

Ideell förening

Bromma

Stiftelsen Margaretagården

Stiftelse

Mörsil

Mariagårdens medarbetarförening

Ideell förening

Umeå

Stiftelsen Mellannorrlands Hospice

Stiftelse

Sundsvall

Mo Gård

Aktiebolag

Finspång

Mobilitetscenter i Göteborg

Ekonomisk förening

Västra Frölunda

Stiftelsen Mora Park

Stiftelse

Järna

Stiftelsen Målargården

Stiftelse

Järna

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet

Stiftelse

Göteborg

Stiftelsen Norrbyvälle gård

Stiftelse

Järna

Origo Resurs

Ideell förening

Huskvarna

Prima Gruppen

Ideell förening

Åkersberga

Process Kedjan

Ideell förening

Stockholm

Reningsborg

Ideell förening

Göteborg

RFSU

Ideell förening

Stockholm

Rudolf Steinerstiftelsen

Stiftelse

Järna

Rädda Barnen

Ideell förening

Bromma

Svenska Röda Korset

Ideell förening

Stockholm

Ideella föreningen S:t Lukas Göteborg

Ideell förening

Göteborg

Förbundet S:t Lukas

Ideell förening

Stockholm

Föreningen Saltå By

Ideell förening

Järna

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Stiftelse

Uppsala

Stiftelsen Sanna

Stiftelse

Fjugesta

Skyddsvärnet anno 1910

Ideell förening

Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg

Ideell förening

Göteborg

Skåne Stadsmissionen

Stiftelse

Malmö

Föreningen Solberga By

Ideell förening

Järna

Stiftelsen Solstrimma

Stiftelse

Gnesta

Föreningen Solåkrabyn

Ideell förening

Järna

Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm

Ideell förening

Stockholm

Spelberoendes förening

Ideell förening

Malmö

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Stiftelse

Stockholm

Stockholms Stadsmission

Ideell förening

Stockholm

Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelse

Sköndal

Sveriges Kristna Familjehem SKFH

Stiftelse

Örebro

Swedish Empowerment Center

Ekonomisk förening

Borlänge

Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne (Lindgården)

Stiftelse

Jönköping

Föreningen Tunabergs gruppboende

Ideell förening

Järna

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Stiftelse

Stockholm

Unizon

Ideell förening

Hägersten

Valjeviken

Stiftelse

Sölvesborg

Stiftelsen Vidarkliniken

Stiftelse

Järna

Stiftelsen Viktoriagården

Stiftelse

Järna
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Sommarfika på Famnas kansli med Lena Blomén, ekonom,
Viktoria Loo Skyman, projektledare, och Ingemar Olsson,
biträdande projektledare…

… Valentina Slioa, praktikant, Mircea Budulean, facilitator, och
Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd.

Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef, Amir
Safavieh, praktikant, och Ingemar Olsson, biträdande projektledare
och kommunikatör, vid kanslidagen i mars 2018.

I april anställdes
Victoria Engman
Broadley som
sakkunnig idéburen
välfärd och med
ansvar för att utveckla
medlemstjänster.

En av huvudtalarna vid Falköpings
konferensen, Kardinal Anders
Arborelius, och Martin Ärnlöv,
generalsekreterare Röda Korset.

Professor Magne Suphellen, Bergen, tydliggjorde särart och mervärde hos
idéburna välfärdsaktörer i plenum vid Falköpingskonferensen.
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www.famna.org

