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Generalsekreteraren har ordet

År 2019 kändes intensivt och händelserikt medan det
pågick. Men det var före coronakrisen.
När detta skrivs i april 2020 är vi mitt uppe i en pandemi
som påverkar alla våra medlemmar och Famnas kansli på
ett genomgripande sätt. Den idéburna välfärden sätts
under hård press: utöver det som alla inom vård och
omsorg upplever tar ni, våra medlemmar, tag i de svåraste
problemen och bistår de allra mest utsatta och margina
liserade människorna i vårt samhälle. De långsiktiga
effekterna av covid-19 vet ännu ingen något om. Men jag
är övertygad om att civilsamhället har en viktig roll att
spela när den akuta krisen är över och vi ska försöka hela
och starta om vårt samhälle i en ny normalitet.
En verksamhetsberättelse ska dock inte sia om framtiden.
Den ska redogöra för året som gått och var vi står idag. Så
låt mig blicka bakåt en stund, på det ändå mycket
skickelsedigra 2019.
Vårt tillväxtmål Tio2030 har präglat verksamheten på
framförallt tre sätt.
För det första har vi jobbat vidare med förutsättnings
frågorna, det samhälleliga ramverk inom vilket idéburna
aktörer verkar. Det viktigaste som har hänt i den delen är
att utredningen med uppdrag att föreslå en tydlig definition
av idéburen aktör i välfärden kom med sitt betänkande
Idéburen välfärd (SOU 2019:56) i december. Hela 2019
medverkade vi i dess arbete, genom referensgruppen men
också i paneldiskussioner och seminarier tillsammans med
den särskilda utredaren. Vi fortsätter att bearbeta politiker
ur olika läger så att resultatet ska bli det vi önskar när väl
en proposition läggs. Mer om detta på s. 6.
För det andra har vi bedrivit projekt och verksamheter
som syftar till att stötta medlemmarnas egna tillväxt
ambitioner. Med Famna Summit i februari 2019 för femton
inbjudna mellanstora medlemmar som vill växa rivstartade
vi de verksamheterna. De har följts av nätverksträffar med
NOD och Upphandlingsmyndigheten, forskarseminarium
om upphandlingsfrågor och visst direktstöd till medlemmar
i konkreta upphandlingssituationer. I slutet av året bevil
jades vi medel för ett nytt projekt med fokus på tillväxt av
Tillväxtverket. I det medverkar nio särskilt intresserade
medlemsorganisationer. Se s. 10.
För det tredje, och detta kan visa sig vara det största, har vi
drivit på för att förändra själva organisationsstrukturen –
från civilsamhällets nuvarande spretiga och splittrade
system av paraplyer och arbetsgivarorganisationer, till ett
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Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.

mer fokuserat och resursstarkt ”NyOrg”. Året har präglats
av processen från Projekt Pondus till NyOrg, flera organisa
tioner har anslutit sig och Famnas bilaterala samarbete
med Forum – idéburna organisationer med social inriktning
har fördjupats. Årsmötet 2019 i maj hade civilsamhällets
samlade styrka som tema och i november samlade vi med
lemmarna för ett särskilt möte tillsammans med Forum.
Under 2020 avgörs om ambitionerna blir verklighet.
I allt detta har jag som generalsekreterare haft engagerat
och professionellt stöd av Famnas styrelse. Den ni med
lemmar valde på årsmötet 2019 är verkligen toppen. De
kunniga och inspirerande diskussionerna som förs under
styrelsemötena ger mig mycket: stöd och inspiration, men
också kunskap och värme. Dessutom har vi ofta roligt. Det
är särskilt viktigt när det är motigt och svårt.
Stockholm i april 2020

”Filmstjärnan” Ida Otteberg (till vänster i bilden och till vardags
biträdande verksamhetschef på ett äldreboende) under inspelningen
på Ersta sjukhus. Vid kameran Stefan Erdman tillsammans med
producenten Janne Larsson iförda skyddskläder.

Famnas film. Sommaren 2019
producerade Famna en film om
idéburen sektor och varför vi menar
att den bör stå för en större del av
välfärden i Sverige. Se sid. 8.

Filmning på Ersta diakonis äldreboende i Nacka.
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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 EUnivån

Vid sidan av påverkansarbetet för att utredningen skulle
landa rätt i sina slutsatser – vilka också innehåller för
bättringar för idéburna inom LOU och LOV – har Famna
haft ett antal möten med riksdagsledamöter och partiföre
trädare ur den parlamentariska referensgruppen.
En annan viktig utredning där Famna är representerad i
referensgruppen handlar om att ta fram en ny socialtjänst
lag. Den lämnar sitt betänkande under 2020. Diskussionen
om utförarrollen har varit intensiv. Det särskilda bidrag
som idéburna organisationer står för handlar särskilt om
brukarinflytande och delaktighet, något som är högst
levande för Famnas medlemmar.

– Att tillsammans med medlemmarna bedriva kvalitets
arbete

Påverkansarbete
Famna medverkade hela året i arbetet med utredningen
om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden. Vi
har varit aktiva i referensgruppen, skrivit debattartiklar om
varför idéburna behöver särskilda regler, haft ett separat
möte med utredningens kansli maj 2019, medverkat vid
workshop i mars 2019 på tyska ambassaden om inspiration
av det tyska regelverket med forskare m fl samt sist men
inte minst flitigt korresponderat med utredningens kansli
om de skrivningar vi successivt har fått se. På det stora
hela är vi nöjda med resultatet även om det finns skön
hetsfläckar som vi tar upp i remissvaret. Själva definitions
förslaget är att en idéburen aktör i välfärden är en juridisk
person som
- inte är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av
staten, en kommun eller en region,
- har ett syfte som är oegennyttigt,
- bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finan
sierad välfärdsverksamhet, och
- inte gör några värdeöverföringar till annan än registre
rade idéburna aktörer eller till forskning.

Pact for Impact, Paris i juli. Vad gör andra EU-länder och vad händer i
resten av världen? Franska regeringen bjöd in till diskussion. Famnas
generalsekreterare beskrev utvecklingen i Sverige. Modererade gjorde
Ariane Rodert (sittande i svart klänning), svensk ledamot i EESK.

EU-samarbete
I juli var Famnas generalsekreterare inbjuden att medverka
vid en internationell konferens i Paris som initierats av den
franska regeringen, Pact for Impact. Genom panelsamtal
och diskussioner med forskare och praktiker inhämtades
det senaste från EU-fronten avseende initiativ för den
”sociala ekonomin” som är det begrepp som ofta används
i EU-sammanhang för det vi i Sverige kallar idéburen sektor
eller civilsamhället.

Inför valet till
Europaparlamentet
i maj: Famna
och Forum bjöd
in till debatt om
civilsamhället i
Europa. Fr v Ludvig
Sandberg, Forum,
Said Abdu (L), Carina
Ohlsson (S), Yusuf
Aydin (KD) och
Jaime Gomez (Fi).
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Referens- och expertgrupper
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.
Utredningen ”En tydlig definition av idéburna aktörer i
välfärden” (Dir 2018:46)/(SOU 2019:56)
Utredningen ”Framtidens Socialtjänst” (Dir 2017:39).

Nationella råd och nätverk
Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam
informationsstruktur
Nätverket för nationell eHälsa, eHälsomyndigheten

Utredningen om idéburen välfärd kom till Famna i maj 2019: Samuel
Engblom, särskild utredare, och hans båda medarbetare Anna Hagstad
och Helena Henriksson lyssnade till Famnas synpunkter. Ställer sig GS
bakom utredningen?

Individens behov i centrum Socialstyrelsen (IBIS)
Referensgrupp Säker digital kommunikation (SDK), Inera
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen
och det civila samhället (NOD)
Lärnätverket för upphandling, Upphandlingsmyndigheten
i samverkan med NOD
Samverkansgruppen för Öppna jämförelser, socialtjänst
Samverkan Säker vård, samordnas av Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
Nationella rådet för eHälsa (kopplat till Vision 2025)
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län

– Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkring (SOU 2018:80)
– Remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till
digital offentlig service (2019-44, Myndigheten för
digital förvaltning)
– Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell
högspecialiserad vård (Dnr5.3-7822/2018,
Socialstyrelsen)
– Förslag till föreskrifter och allmänna råd om
hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård
(4.1-640/2019, Socialstyrelsen)

Vitalis programråd, Svenska Mässan

– Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av
yrket sjuksköterska (SOU 2019:20)

Representation regionalt och lokalt

– Begrepp inom området sällsynta hälsotillstånd
(Socialstyrelsen)

Stockholm stad:

– Begrepp inom nutritionsområdet (Livsmedelsverket)

Region Stockholm:

– Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården (Dnr 4.3-24228/2018,
Socialstyrelsen)

Branschrådet för hälso- och sjukvård

– Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU
2019:35)

Branschrådet äldreomsorg.
Referensgruppen för Utveckling av Socialt entreprenörskap

Region Skåne:

Region Skånes råd för privata vårdgivare

Göteborg stad:

Upphandlingsrådet
Lokala Överenskommelsen
Social resursförvaltnings ”Strategiska gruppen”

– Remiss av begrepp inom läkemedelsområdet
(Socialstyrelsen)
– Bra måltider på sjukhus (2019/02933,
Livsmedelsverket)

Västra Götalands Regionen:

– Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning
– världens möjlighet (SOU 2019:13)

Remisser och skrivelser

Utlagda på Facebook-grupp där medlemmar
kunde besvara enkät

Regionala Överenskommelsen

Under 2019 har Famna besvarat dessa remisser
– Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)
– En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regel
verket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

– Förslag om kostråd för personer över 65 år
(2019/01343, Livsmedelsverket)
– Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete.
Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga
(Dnr 3.8-1500/2017, Socialstyrelsen)
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Almedalsveckan 2019
Under 2019 års Almedalsvecka representerades Famnas
kansli av Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen
välfärd och Johann Knigge, kvalitetsansvarig. Utöver ett
antal bilaterala möten med medlemmar och andra intres
senter medverkade Victoria Engman Broadley i ett panel
samtal som arrangerades av Nätverket idéburen sektor
Skåne tillsammans med Forum – idéburna organisationer
med social inriktning; Samverkan mellan civilsamhället
och offentlig sektor kring nyanländas etablering – vart är vi
på väg?
Famna medverkade även i KFO:s panelsamtal om fram
tidens välfärd, tillsammans med bl a Karin Thalén, sjukhus
direktör, Stockholms sjukhem, och styrelseledamot i
Famna.

Publikationer
Tillväxtrapporten 2019. En genomgång av hela 90 års
redovisningar och analys av de ekonomiska resultaten hos
Famnas medlemmar. I år fick vi hjälp av PwC i det arbetet.
Resultaten fick uppmärksamhet i bl a Dagens Samhälle nr
41, 2019.
Kvalitetsrapporten 2019 – idéburet kvalitetsarbete –
vad görs och hur kan det utvecklas? För första gången på
tio år gjordes en rejäl inventering av medlemmarnas
kvalitetsarbete, genom 36 stycken kvalitetsintervjuer och
besök hos medlemmarna. Båda rapporterna finns att
ladda ned från www.famna.org. Rapporten ligger till grund
för Famnas strategi avseende kvalitetsarbetet för de när
maste åren.

Famnas film
Sommaren 2019 producerade Famna en film om idéburen
sektor och varför vi menar att den bör stå för en större del
av välfärden i Sverige. En lång rad Famna-medlemmar
bidrog till finansieringen som möjliggjorde filmen. Dessa
medlemmar lämnade också synpunkter på innehåll och
budskap.
Filmen spelades in i lokaler som Ersta diakoni ställde upp
med. Filmens berättare, Ida Otteberg, lånades också ut av
Ersta. Se s. 5.
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Filmen finns idag att ladda ner från medlemssidorna på
Famnas webbplats och används också flitigt i sociala
medier. Fram till april 2020 har inläggen med filmen visats
för ungefär 50 000 personer på Facebook och LinkedIn.

Mediegenomslag
Famna har under året varit inblandade i en rad debatter i
medierna. Flera av frågorna har tagit sin utgångspunkt i
vårt mål Tio2030 – alltså att de idéburna verksamheterna
ska stå för 10 procent av välfärden år 2030.
Under hösten 2019 överlämnades utredningen Idéburen
välfärd (SOU 2019:56) som föreslår en tydlig definition av
vilka som är idéburna aktörer. Utredningen blev utgångs
punkten för bland annat debattartikeln i Dagens Samhälle
där civilminister Lena Micko uppmanades att gå vidare
med utredningens förslag.
Men även andra frågor som var aktuella under året, såsom
gängkriminaliteten och ändrade momsregler, föranledde
artiklar i medierna.

Verksamhetsberättelse 2019

Kvalitetsarbetet
Famnas kvalitetsarbete har som mål att medlemmarnas
insatser inom välfärden ska bidra till ständiga förbättringar
med bästa tänkbara vård, sociala omsorg eller arbets
integration som resultat.
Under 2019 fullföljdes den under 2018 påbörjade inven
teringen av medlemmarnas kvalitetsarbete. Ett stort antal
intervjuer genomfördes på plats hos medlemmar från norr
till söder och sammanställdes i årets Kvalitetsrapport. Sty
relsen diskuterade kvalitetsarbetet vid sitt aprilmöte och
fastställde fortsättningen på kvalitetsstrategin. Slutsat
serna i undersökningen ligger till grund för det fortsatta
kvalitetsarbetet. Efter ett visst tempotapp pga av att kva
litets- och utvecklingsansvarigposten var vakant under ett
antal månader har nu kvalitetsarbetet återupptagits med
full kraft våren 2020.

Famna Stockholms sjukvårdsnätverk planerar politikerkontakter:
Fr v Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms sjukhem, Marie Linné,
Stora Sköndal neurologisk rehab, Jan-Åke Zetterström, sjukhus
direktör Ersta diakoni, Anne-Marie Apelberg och Ulla Floberg från
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm, samt
Åsa Andersson, direktor Stora Sköndal.

En av de frågor som ställts och som redovisas i kvalitets
rapporten är vilken typ av stöd de intervjuade medlem
marna önskar genom sitt medlemskap i Famna. Där fram
gick att det som medlemmarna mest uppskattar är
möjligheten till nätverk, fokusträffar och workshops samt
nationell/regional omvärldsbevakning och påverkansar
bete. Det framgick vidare att kvalitetsarbetet tydligare bör
integreras i Famnas övriga arbete och specifikt kopplas till
Famnas övergripande mål Tio2030.

Pågående projekt
Kvalitetsarbetet har under år 2019 också skett inom det
ESF-finansierade projektet Kugghjulet – kunskap utveckling
gemenskap – ett projekt för att stötta arbetsintegrerande
sociala företag.
KUGGHJULET
Under 2019 har arbetet i Kugghjulet, som gick in på sitt
tredje projektår, fokuserat på att matcha identifierade
behov hos arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i
Stockholms län med kompetensutvecklings- och sam
verkansinsatser. Projektet har erbjudit ett brett utbud av
utbildningar, workshops och nätverksträffar som har
kunnat möta den stora variationen av verksamheter som
är med i projektet. Kugghjulet har även intervjuat verk
samhetsledarna för att fånga upp deras förutsättningar att
driva långsiktigt hållbara verksamheter och vilket stöd de
behöver för att kunna fortsätta vara en stabil leverantör av
arbetsträningsplatser. Projektet går under 2020 in i sin
slutfas och samlar ihop lärdomar och erfarenheter från
projekttiden i en slutrapport till finansiären, Svenska ESF
Rådet (Europeiska socialfonden).

Christine Funck Ritshoff, praktikant hos Famna från Ersta Sköndal Bräcke
högskolas socionomprogram ht-19, på besök hos Michaela Carlsson,
Café Rekommenderas – en av deltagarna i projekt Kugghjulet.

Gruppdiskussion årsmötet ledd av Mia Nilson, Hela Människan.

Marie Hendra, Skåne Stadsmission, Lotta Säfström, Göteborgs
kyrkliga stadsmission, och Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivar
alliansen, vid årsmötet i maj 2019.
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Projektmedlemmar
Arbetskooperativet Solidaritet ABIS
Arbetslivskraft
Berga Beds
Blå Vägen
BPF:s Secondhand (PMU)
Bönorna i Handen
Café Matlådan
Café Rekommenderas
Canopus Hundcenter
Eko-odlarna i Telje
Fruarna Frimans
Grow Tyresö
Hela Människan Huddinge,
Botkyrka, Salem
Jobbverket
IFS/CS Steg för steg
Industrihuset
Katarina Församling
Kooperativet KOS

M29 Socialt företagscenter
MellanMålet Rehab
ML Huskur
NT Solutions
Roslagskrafterna
Second hand Store
Selmas Hundcenter
Service i Sigtuna
Skyddsvärnet 1910
Stiftelsen Inuti
Tanke & Handling
TP Consulting
Tunapack
Täby Re:innovation
VioNi
Verdandi
Värmekällan i Väsby
Yalla Rinkeby
Östervägens aktivitetshus

TILLVÄXTPROJEKTET
I slutet av 2019 beviljades Famna ett projektbidrag av Till
växtverket för ett nytt projekt kallat ”TTT”, dvs Tillväxt
projektet Tio2030. En projektledare har anställts på halvtid
för att under 2020 tillsammans med nio Famnamedlemmar
utveckla tillväxtstrategier. Projektet sker delvis i samarbete
med PwC.

Socialminister Lena Hallengren (S) var årsmötestalare vid Famnas
årsmöte i maj 2019. Här lyssnar hon till generalsekreterarens fråga.

Magnus Schubert, verksamhetschef Industrihuset, en aktiv deltagare
i såväl projekt Kugghjulet som Famna Stockholms LSS-nätverk.

Regionala nätverk
Famnas regionala nätverk uppstod ur en önskan från med
lemmarna om att nätverka med varandra på lokal och
regional nivå. Exempel på frågor som adresseras är upp

handling/avtalsvillkor och kontakter med politiker men även
mer verksamhetsnära frågor som ledarskap och kunskaps
utbyte.

Träff med alla fem partierna
i majoriteten i Region
Stockholm i februari. Med
på bilden bl a Ella Bohlin
(KD), Susanne Nordling
(MP), Anna Starbrink (L) och
Tobias Nässén (M). Famnamedlemmar som deltog
var bland andra Jan-Åke
Zetterström, Ersta diakoni,
Karin Thalén, Stockholms
Sjukhem, Cecilia Tengroth,
Röda Korset, Carl von Essen,
Rädda Barnen och Victoria
Engman Broadley, sakkunnig
idéburen välfärd Famna.
I Bakgrunden syns vårt
tillväxtmål Tio2030.
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Famna Väst består av organisationer som har sin huvud
sakliga verksamhet i Västra Götalandsregionen. Under
2019 arrangerades fem gemensamma möten då högsta
ledningen från medlemsorganisationerna träffades för att
diskutera regionspecifika frågor. Ett exempel var det ge
mensamma remissvar som medlemsorganisationerna i
Famna Väst lämnade in till Göteborgs stad angående hyres
sättning.
Famna Stockholm samlar medlemmar i Stockholms
regionen med omnejd och är indelade i tre undergrupper
utifrån huvudsaklig verksamhetsinriktning; LSS, sjukvård,
social omsorg. Under 2019 har Famnas tillväxtmål Tio2030
funnits med i samtalen. Till exempel påbörjades en
gemensam kartläggning av stockholmskommunernas olika
avtal med medlemmarna i nätverket för social omsorg.
Sjukvårdsnätverket har under året haft möten med både
politiker och tjänstemän i Region Stockholm, bland annat
för att öka kunskapen om och försöka förbättra idéburna
utförares särskilda förutsättningar i regionens upphand
lingar. LSS-nätverket har varit särskilt aktivt under 2019
och har med hjälp av inbjuden expertis, diskuterat de olika
turer som förekommit kring LSS-utredningen.

med alla som är intresserade av en viss fråga eller verk
samhet.
Under året har följande grupper varit aktiva:
• Famna effektivare kommunikation, genom vilket med
lemmarna hjälper varandra med extern spridning av
artiklar, rapporter osv.
• Famnas Kvalitetsnätverk där aktuella remisser, utred
ningar, lagändringar och annat relevant för Famnas
medlemmar sprids och diskuteras. Här kan medlem
marna dessutom dela erfarenheter och kunskap med
varandra, till exempel angående kvalitetsarbetet.
• Famna Stockholm har en gemensam Facebook-grupp
som inkluderar undergrupperna LSS, social omsorg/
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 modere
ras av medlemmar som driver familjehemsverksamhet.

Famna Syd samlar medlemmarna i Skåne/Blekinge. Under
året har fyra egna möten genomförts. I t ex upphand
lingsfrågor samarbetar Famna Syd också med Nätverket
idéburet Skåne, som har en bredare bas och också in
kluderar föreningslivet och folkbildningen. Famna Syd har
diskuterat utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
och påbörjat ett arbete med att initiera fler IOP-er.

Nationella nätverk
Kvalitetsnätverket
Under året har Famnas kvalitetsnätverk haft fyra möten.
Den kvalitetsinventering som påbörjats under 2018
slutfördes under början av 2019, och presenterades för
Famnas styrelse i april. Underlaget i undersökningen
utgörs av intervjuer med kvalitetsansvariga hos en dryg
tredjedel av Famnas medlemmar.

Famnas årsmöte i maj 2019, Ersta Sköndal Bräckes högskolas aula.
Svenska Röda Korsets generalsekreterare, tillika Famnas ordförande,
Martin Ärnlöv ställer frågor till statsrådet. Emil Mattsson, Göteborgs
Räddningsmission, och Karin Thalén, Stockholms Sjukhem lyssnar.

Utöver samtal om innehåll i kvalitetsrapporten har de
halvdagslånga kvalitetsnätverken exempelvis innehållit
kunskapsutbyte genom presentationer från medlemmar
nas arbete med kvalitetsuppföljning i den egna verk
samheten – till exempel hur man arbetar med mätning av
resultat. Vidare har kvalitetsnätverket haft inbjudna talare
från bland annat e-hälsomyndigheten och Svenska Insti
tutet för Standarder (SiS).

Virtuella nätverk
En del av Famnas nätverk har också slutna Facebookgrupper där endast Famnamedlemmar har tillträde, ett
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera

Gruppdiskussion om Tio2030 och civilsamhällets samlade styrka vid
årsmötet. Här Samuel Borg, Immanuelskyrkans Vård AB, i samspråk
med Marianne Spiik (Stockholms Sjukhem) och (skymd ) Eva Frunk
Lind (Famnas styrelse).
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Styrelse och ledning
Styrelsen
Vid årsmötet 2019 omvaldes Martin Ärnlöv, generalsekre
terare för Svenska Röda Korset, som ordförande. Leda
möterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Mats Pertoft
omvaldes på två år, medan Lena Wetterskog Sjöstedt,
Stefan Nilsson och Emma Henriksson, nyvaldes för samma
period. Ledamöterna Christer Hallerby, Jonas Wihlstrand,
Eva Frunk Lind, Emma Simonsson Vento och Amir
Daneshpip kvarstod med ytterligare ett års mandatperiod.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde valdes Karin
Thalén till vice ordförande. Ordförande, vice ordförande
och Nilla Helgesson utsågs att bilda styrelsens arbetsut
skott, AU.
Styrelsen har under 2019 haft nio protokollförda samman
träden varav ett var ett internat med inriktning på strategi,
delvis tillsammans med styrelsen för Forum – idéburna
organisationer med social inriktning.

Revisorer
Vid årsmötet 2019 valdes auktoriserade revisorer på ett år
Birgitta Bjelkberg, PwC (ordinarie) och Arvin Yousefi, PwC
(ersättare). Till lekmannarevisor valdes som ordinarie Nils
Ole Nilsson, Stora Sköndal, och som ersättare Sakarias
Mårdh, S:t Lukas.

Valberedning
Till valberedning valdes vid årsmötet Emil Mattsson, Göte
borgs räddningsmission (sammankallande), Göran Ekman,
Hyllie Park, och Samuel Borg, Immanuelskyrkans vård AB.

Kansliet och personalen
Famnas kansli har under året bestått av såväl tillsvidare
anställda som visstidsanställda, konsulter och praktikanter.
Under loppet av året har elva personer haft kortare eller
längre anställningar och fyra studenter genomfört en
praktikperiod på Famnas kansli. Den genomsnittliga års
arbetsstyrkan har varit knappt sju anställda. Konsulter har
bistått med medlemsvärvning, controller-funktionen och
visst kommunikationsarbete.

Famnas styrelse 2019/20: Fr v Emma Henriksson, Martin Ärnlöv, Karin Thalén, Christer Hallerby, generalsekreteraren, Nilla Helgesson,
Eva Frunk Lind, Jonas Wihlstrand, Emma Simonsson Vento och Mats Pertoft. Saknas på bilden: Amir Daneshpip, Stefan Nilsson och
Lena Wetterskog Sjötedt.

Martin Ärnlöv
Ordförande Famna
Generalsekreterare Svenska Röda
Korset
Amir Daneshpip
Jurist med särskild kompetens inom
upphandlings- och konkurrensrätt samt
idéburen sektor
Eva Frunk Lind
Styrelseledamot bl a Danvikshem och
BOSSE Råd & Stöd
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Christer Hallerby
Konsult
Nilla Helgesson
Direktor, Skyddsvärnet Anno 1910
Emma Henriksson
F d riksdagsledamot, styrelseledamot
bl a Skyddsvärnet och S:t Lukas
Stefan Nilsson
Direktor Ersta diakoni
Mats Pertoft
F.d.riksdagsledamot (MP)

Emma Simonsson Vento
Verksamhetschef Stiftelsen
Gyllenkroken
Karin Thalén
Sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem
Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor Skåne Stadsmission
Jonas Wihlstrand
Socialchef, Stockholms Stadsmission
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Medlemsverksamheten
Den 31 december 2019 uppgick antalet medlemmar till
96, att jämföra med 85 föregående årsskifte och 73 för två
år sedan. Nytillkomna medlemmar under 2019 är Blå
Vägen ek för, BUFFF, Eskilstuna Stadsmission, Stiftelsen
Göteborgsfontänen, Stiftelsen Inuti, Kalmar Stadsmission,
Klockargården, Knivsta Pastorat, Stiftelsen Linden, Stiftel
sen Mora Park, Rädda Barnen, S:t Lukas Västerås, Uppsala
Stadsmission och Västerås stadsmission.
Den uppåtgående medlemstrenden har fortsatt också
efter årsskiftet och i februari och mars 2020 invaldes Stif
telsen Silviahemmet, Stiftelsen Vårsta diakoni och Stiftel
sen Young Solidarity Foundation.

Christer Hallerby, Famnas styrelse, redovisar Projekt Pondus – hur
arbetsgivar-, bransch- och organisationsstruktur bör utvecklas för en
starkare idéburen välfärd. Rapporten som hade lagts fram i januari
rönte stort intresse och processen fortsatte under hela året med
fortsatta diskussioner och ytterligare konsultinsatser.

Tre medlemmar lämnade Famna vid årsskiftet: Fri Assistans
AB, Fyrljuset och Josephinahemmet.
I april 2020 har Famna åter 96 medlemmar (se s. 14-15).

Årsmötet 2019
Årsmötet 2019 gick av stapeln den 16 maj i Ersta Sköndal
Bräcke högskolas lokaler. Särskilt inbjudna var arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivaralliansen, IDEA och KFO,
samt ett antal systerorganisationer inom civilsamhället.
Seminariediskussioner hölls på temat ”Tio 2030 och civil
samhällets samlade styrka”, mot bakgrund av den
konsultrapport om ”Projekt Pondus” som tagits fram
tidigare under året på uppdrag av Famna och KFO.

Vid ett stort för Famna och Forum gemensamt medlemsmöte i
november i Norra Latin togs diskussionen ett steg vidare till ”NyOrg”.
Här ses Ulrica Persson, Marie Welin, Åsa Grimlund Milltoft på Norra
Latin och (delvis skymd), Mats Pertoft, Famnas styrelse.

Referensgruppen till ”Från projekt Pondus till NyOrg” träffades första gången i november. Här presenterar Tomas
Wallin, konsult, sina förslag för fr v Dag Klackenberg, styrelseordförande Stockholms sjukhem, Truls Neubeck,
chef Ideell Arena, Marie Welin, styrelseordförande Civos, och Petter Skogar, förbundsdirektör KFO. Med på mötet
men utanför bild fanns representanter för Coompanion, Giva Sverige, Idéburna Skolors Riksorganisation, Studie
förbunden, Skoopi, Famna och IDEA. Vid ett senare skede anslöt också Arbetsgivaralliansen till referensgruppen.
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Famnas medlemmar april 2020
ORGANISATION
ATIM Kvinno- och ungdomsjour
Bambi
Basta
Basta Väst
Stiftelsen Bergslagsgårdar
Betaniastiftelsen
Betlehemskyrkan Vasahemmet
Blå Vägen Flykting och Arbetsmarknadsverksamhet
BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter
Bräcke diakoni
Bufff Sverige
Buurtzorg Sverige
Stiftelsen Credo
Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem
Dormsjöskolan
Föreningen Edsätras vänner
Stiftelsen Eir
Ericastiftelsen
Ersta diakoni
Eskilstuna Stadsmission
Föreningen Framtidståget
Furan
Föreningen Furuboda
Stiftelsen Gabriel
Stiftelsen Guldfällen
Stiftelsen Gyllenkroken
Stiftelsen Göteborgsfontänen
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Haganäs Ekonomiska Förening
Hagastiftelsen
Hajdes Ekonomiska Förening
Hela Människan Sverige
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
Humanprogress
Hyllie Park Äldreboende AB
IFS/CS. Intresseföreningen för personer med schizofreni och
liknande psykoser i centrala Stockholm
Immanuelskyrkan vård AB/Löjtnantsgården
Kooperativet Industrihuset i Roslagen
Stiftelsen Inuti
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
Kalmar Stadsmission
Klockargården
Knivsta Pastorat
LaSSe Brukarstödcenter
Stiftelsen Linden
Linköpings Stadsmission
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ASSOCIATIONSFORM
Ideell förening
Ekonomisk förening
Ideell förening
Aktiebolag
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ideell förening
Aktiebolag
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ekonomisk förening
Ideell förening
Ideell förening
Aktiebolag
Aktiebolag

ORT
Malmö
Stockholm
Nykvarn
Alingsås
Örebro
Stockholm
Göteborg
Spånga
Stockholm
Göteborg
Älvsjö
Bålsta
Stockholm
Nacka
Garpenberg
Skärholmen
Mölnbo
Stockholm
Stockholm
Eskilstuna
Hägersten
Bullmark
Yngsjö
Lidköping
Järna
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Järna
Järna
Klintehamn
Stockholm
Tumba
Järna
Malmö

Ideell förening

Stockholm

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Registrerat trossamfund
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ideell förening

Stockholm
Rimbo
Stockholm
Stockholm
Kalmar
Järna
Knivsta
Göteborg
Vingåker
Lidköping
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ORGANISATION
LP-verksamhetens ideella riksförening
Stiftelsen Margaretagården
Mariagårdens medarbetarförening
Stiftelsen Mellannorrlands Hospice
Mo Gård
Mobilitetscenter i Göteborg
Stiftelsen Mora park
Stiftelsen Målargården
Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet
Stiftelsen Norrbyvälle gård
Origo Resurs
Prima Gruppen
Process Kedjan
Reningsborg
RFSU
Rudolf Steinerstiftelsen
Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Förbundet S:t Lukas
Ideella föreningen S:t Lukas Göteborg
Ideella föreningen S:t Lukas i Västerås
Föreningen Saltå By
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Stiftelsen Sanna
Stiftelsen Silviahemmet
Skyddsvärnet – anno 1910
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg
Skåne Stadsmissionen
Föreningen Solberga by
Stiftelsen Solstrimma
Föreningen Solåkrabyn
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm
Spelberoendes förening
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stockholms Stadsmission
Stiftelsen Stora Sköndal
Sveriges Kristna Familjehem SKFH
Swedish Empowerment Center
Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne (Lindgården)
Föreningen Tunabergs gruppboende
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Unizon
Uppsala Stadsmission
Valjeviken
Stiftelsen Vidarkliniken
Stiftelsen Viktoriagården
Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Västerås Stadsmission
Stiftelsen Young Solidarity Foundation

ASSOCIATIONSFORM
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse

ORT
Bromma
Mörsil
Umeå
Sundsvall
Finspång
Västra Frölunda
Järna
Järna
Göteborg
Järna
Huskvarna
Åkersberga
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Järna
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Västerås
Järna
Uppsala
Fjugesta
Drottningholm
Stockholm
Göteborg
Malmö
Järna
Gnesta
Järna
Bromma
Malmö
Stockholm
Stockholm
Sköndal
Örebro
Borlänge
Jönköping
Järna
Stockholm
Hägersten
Uppsala
Sölvesborg
Järna
Järna
Härnösand
Västerås
Stockholm
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Ewa Carlsson, Tillväxtverket, presenterar ny satsning, vid ASF-dagen.

De båda styrelseordförandena i Forum och Famna, Patrik Schröder
respektive Martin Ärnlöv, beskriver visionen med NyOrg för
medlemmarna på Norra Latin.

Mingel på ASF-dagen på Intiman.

Gemensamt styrelsemöte för Forum och Famna i Ytterjärna i oktober: Fr v Martin Ärnlöv, Tomas Wallin, Maria Alsander, Mia
Nilson, Karin Thalén, Emma Simonsson Vento, Karin Svedberg, Mats Pertoft, Lena Wetterskog Sjöstedt, Patrik Schröder, Jonas
Wihlstrand, Nilla Helgesson, Sissela Helgesson, Emma Henriksson, Ulrika Stuart Hamilton, Eva Frunk Lind, Kjell-Åke Waldner och
Amir Daneshpip.
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Bilder personalen
Se även s. 12

Ingemar Olsson

Viktoria Loo Skyman

Arianne Rodert, Svenska Kyrkan, i samspråk med Victoria Engman Broadley, Famna.

Nejdet Eken, praktikant vt -19.

Lena Blomén

Johann Knigge

Sophie Berglöf, Famna, och Annica Falk, MIA-projektet.

Carl Berggren och Susanne Grund, praktikanter ht -19.

Lena Blomén, Mircea Budulean, Viktoria Loo Skyman, Victoria Engman Broadley och Ingemar Olsson.
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