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Generalsekreteraren har ordet
Pandemiåret – de positiva effekterna
Året 2020 har redan gått till historien som pandemiåret. Vi
känner alla till hur hundratusentals människor i världen
har dött i förtid samtidigt som sjukvården både i Sverige
och många andra håll utsatts för enorma påfrestningar.
Även Famnas medlemmar har drabbats – genom att ställa
om vården, hantera utmaningar i äldreomsorgen eller se
sina intäkter dala (se bl a s. 8-9).
Men det finns också ett annat perspektiv.
Mitt i allt elände har pandemin också lett till några positiva
effekter som faktiskt inte skulle ha kommit till annars. Det
är självklart inte så att detta väger upp allt fruktansvärt
som pandemin fört med sig men det är ändå värt att
notera att vissa saker blivit bättre under 2020. För Famnas
del finns det tre viktiga förändringar som jag vill sätta fokus
på:
Ett intensivt påverkansarbete i nya former...
När pandemin slog till på allvar i mars 2020 blev det snabbt
uppenbart att vi var tvungna att arbeta på ett helt nytt
sätt. Regeringens stödprogram utformades utan någon
större tanke på de förutsättningar som civilsamhället har.
För att vi skulle kunna göra vår röst hörd skapade vi en ny
konstellation och agerade tillsammans med Giva Sverige
och Forum. Där tog vi snabbt fram flera PM med problem
beskrivningar och förslag. Den digitala tekniken hjälpte oss
– vi hade möten tidigt om morgnarna, före arbetsdagens
början – det hade aldrig gått tidigare. Vi lyckades också
förändra och påverka tack vare detta. Exempelvis avseende
kravet på F-skattsedel och den alltför snäva målgruppen
för stöd (mer om det på s. 6-7).
…vilket i sig lade grunden för…
Ur detta nya samarbete i ett akut läge växte något större
fram – det som i dag är känt som Nysta-projektet. Civil
samhällets nystartsgrupp, för ett nytt samhällskontrakt
efter pandemin. Inte heller detta hade hänt om vi inte
först tvinnats samman med Giva Sverige och Forum i ett
tajtare samarbete. Nu har vi ett enormt projekt rullande,
som också involverar Civos, Fremia och Ersta Sköndal
Bräcke högskola, med teamledare och andra engagerade
från Röda Korset, Svenska Kyrkan, Fryshuset, Rädda
Barnen och en lång rad andra viktiga aktörer i civilsamhället
(se s. 8).
I juni 2021 landar detta. Jag tror att det kommer att på
verka såväl debatten som verkligheten under lång tid
framöver, förutsatt att vi lyckas följa upp alla goda förslag
på ett uthålligt och envist sätt.
Civilsamhället har fått en gemensam arena – det gör att vi
hörs bättre. Och det kommer att leda till att vi blir mer
enade även efter juni.
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Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.

…som i sin tur leder in i framtiden också via…
Utvecklingen från Projekt Pondus (2018-2019) via NyOrg
(2019–2020) som nu har blivit Fremia, där Famna är en
aktiv part i bygget av en ny stark intresseorganisation för
idéburen sektor och civilsamhället. Det arbetet startade
förvisso före pandemin men har kunnat fullföljas och
delvis fått ny energi under året som gått. Själva coronakrisen
har utan tvekan tydliggjort varför detta är nödvändigt.
Nu i april 2021 gick Famnas största medlem Ersta diakoni
ur sin tidigare arbetsgivarorganisation och in i Fremia –
inte för att de varit missnöjda med den service de fått
inom ramen för Svenskt Näringsliv utan helt och hållet
som en positiv drivkraft: idéburen sektor är något annat
än kommersiella företag och därför vill och ska vi nu
verkligen samlas för att gemensamt synliggöra och driva
våra frågor. Flera andra Famna-medlemmar har fattat
motsvarande beslut och fler följer inom kort.
Pandemiåret har alltså inneburit att hela civilsamhället
kommit närmare och fått en större kraft i att påverka
samhället. Detta kommer att bli viktigt för framtiden.
Stockholm i april 2021
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Mediegenomslag
Famna har fortsatt varit aktiv i media under 2020 för att
driva opinion och lyfta fram den idéburna sektorn. Mycket
har kretsat kring pandemin och Famna har varit närvarande
i riksmedia som Aftonbladet, Sveriges Radio och SVT
Nyheter för att uppmärksamma civilsamhällets utmaningar
och möjligheter.
På debattfronten fick Nystas (se s. 10) lansering stort
genomslag genom en helsida på DN Debatt i juli, vilket
blev startskottet för projektet. Famna har även drivit
idéburna frågor framåt genom debattartiklar i bl a
Göteborgs-Posten och Dagens Samhälle. Den sistnämnda
tidningen uppmärksammade även Famnas tillväxtrapport
och slutsatserna däri genom en artikel i december.

Eva Nordmark och Ulrika Stuart Hamilton i radiostudion.

Famna har också synts flitigt i webbtidningen Altinget, som
i slutet av året beslutade om en särskild satsning på att öka
sin bevakning av civilsamhället, både bland debatt- och
nyhetsartiklar. I ljud har Famna märkts av bland annat
genom generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton med
verkande i Sveriges Radio och Skyddsvärnets podd.
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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
– Att tillsammans med medlemmarna bedriva kvalitets
arbete

Påverkansarbete
Arbetet med det fortsatta opinionsarbetet för de centrala
förslagen i utredningen om idéburen välfärd (SOU
2019:56) fortsatte under 2020. Famna, som ingått i
referensgruppen till utredningen, skrev under våren ett
omfattande remissvar, tillsammans med Forum – idéburna
organisationer med social inriktning. I huvudsak ser vi
positivt på utredningens slutsatser och förslag. Framför
allt uttrycker utredningen en klarsynt och lösnings
orienterad inställning till idéburna aktörer och innehåller
ett omfattande och genomtänkt helhetsperspektiv, något
som vi välkomnade i vårt remissvar. Det fortsatta på
verkansarbetet utgjordes bl a av en serie träffar med leda
möter i Riksdagens finansutskott, vilka genomfördes till
sammans med intresseorganisationen Studieförbunden.
Förhoppningen är nu att utredningen samt Famnas och
andra organisationers ställningstaganden ska utmynna i
konkreta förändringar såsom att begreppet ”idéburen” får
en tydlig och enhetlig definition i svensk lag, men också att
föreslagna ändringar av LOU och LOV läggs på Riksdagens
bord. Det skulle vara till gagn för hela den idéburna sektorn
och utgöra en bra grund för kommuner och regioner som
vill ge idéburna välfärdsaktörer större utrymme framöver.
Utöver påverkansarbetet för förslagen i utredningen om
idéburen välfärd var det krishantering med anledning av
pandemin som satte den tydligaste prägeln på året. Staten
satte in stödinsatser för såväl företag som kommuner och
regioner. Dessa var dock inte alltid anpassade till eller
möjliga att tillämpa för de idéburna aktörerna. En
betydande del av arbetet under 2020 kom att handla om
att påpeka detta för beslutsfattare i regering och riksdag. I
några fall var vi ute i sista stund innan finansutskottet
behandlade regelverken som skulle styra stöden, i några
fall hann vi utarbeta egna alternativa lösningar. Tillsammans
med Giva Sverige och Forum utarbetade vi två rapporter
på våren och försommaren: ”Så drabbas civilsamhället av
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IOP-utbildning för Region Stockholm med Amir Daneshpip.

coronakrisen” och ”Civilsamhället och coronakrisen”.
Rapporterna var riktade till regeringen och förslag liknande
dem som framfördes i rapporterna gick sedan bl a att
återfinna hos Finansutskottet (2020/21: FiU43), vilket
föranledde en tredje rapport från Famna i mars 2021.
Utöver själva rapporterna har Famna också kontinuerligt
haft kontakt med tjänstepersoner och politiker om
civilsamhällets frågor, inklusive möten med statsråden
Amanda Lind, Eva Nordmark och Lena Hallengren.
Ett tredje område som utvecklats under 2020 är Famnas
ställningstaganden och förslag inom det arbetsmarknads
politiska fältet. Som en effekt av den tidigare påbörjade
reformeringen av Arbetsförmedlingen där vi och våra
medlemmar klev fram med lösningar där de idéburna
aktörerna skulle kunna spela en större roll, växlades
ansträngningarna upp under året då den ökande arbets
lösheten i coronans spår blev ytterligare ett argument för
oss. Förberedelser för ett nytt nätverk inom Famna vidtogs
där de medlemmar som bedriver insatser för personer
som står utanför arbetsmarknaden samlas. Erfarenheter
och synpunkter från dessa medlemmar har vid flera
tillfällen framförts till arbetsmarknadspolitiker och andra
berörda.

EU-samarbete
En av huvudfrågorna som varit aktuella under 2020 är
juridiskt erkännande av företag vars primära mål är social
inverkan snarare än vinstuttag. Famna har bidragit med
kunskap om idéburna aktörers roll i det svenska välfärds
systemet, hur EU-direktiven tolkas i svenska offentliga
upphandlingar samt vilka konsekvenser det har för de idé
burna aktörerna.
Vid ett möte med Patrick Klein från EU-kommissionenes
generaldirektorat för inre marknaden, industri, entre
prenörskap samt små och medelstora företag (GROW),
presenterade Famna en PM som beskriver några av dessa
hinder – Europeiska socialfondens tolkning av statsstöds
reglerna samt kommuners och regioners tolkning av LOU
och hur de påverkar möjligheterna för idéburna aktörer
att ingå idéburna offentliga partnerskap (IOP).
Genom Advocating Europes nätverk, en allians av ideella
organisationer och sociala företag, har Famna under året
också deltagit i dialog med olika beslutsfattare i Bryssel,
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bland annat från EU-kommissionen. Ansvarig för EUarbetet är Victoria Engman Broadley.

Referens- och expertgrupper

Göteborgs stad:

Upphandlingsrådet

Lokala Överenskommelsen

Social resursförvaltnings ”Strategiska gruppen”

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

Västra Götalands Regionen:

Utredningen ”Framtidens Socialtjänst” (Dir 2017:39)
(lades fram som SOU 2020:47 ”Hållbar socialtjänst – En
ny socialtjänstlag”)

Remisser och skrivelser

S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre/
Utredningen samordnare kompetensförsörjningen i vård
och omsorg om äldre (Dir. S2019:4)

– Kommuner som utförare av tjänster åt Arbets
förmedlingen – en analys av de rättsliga förut
sättningarna (SOU 2020:41)

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i
form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk
diagnos eller närliggande tillstånd (Dir. 2020:68)

Regionala Överenskommelsen

Under 2020 har Famna besvarat följande remisser

– Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
– Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Utredningen för en hållbar kompetensförsörjning inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (Dir
2019:77)

– Allmänna råd om tillämpning av förordningen om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer
för äldre för att förhindra spridningen av covid-19
(2020:163, Socialdepartementet)

Nationella råd och nätverk

– Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
(Dnr KS 2020/904)

Individens behov i centrum, Socialstyrelsen (IBIC)
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen
och det civila samhället (NOD)
Referensgrupp Säker digital kommunikation (SDK), Inera
Sveriges Kommuner och Regioners referensgrupp
brukarundersökning placerade barn och unga
Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam
informationsstruktur
Lärnätverket för upphandling, Upphandlingsmyndigheten
i samverkan med NOD
Vitalis programråd, Svenska Mässan
Nationella nätverk för E-hälsa, E-hälsomyndigheten
Samverkansgruppen för Öppna jämförelser, socialtjänst

– Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
– Omställningsstöd till företag som fått minskad
ersättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/
S2, Finansdepartementet)
– Förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
(Dnr 5.7-302019/2020)
– Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
(Ju2020-02984-L4, Justitiedepartementet)
– Upphandlingsmyndighetens remittering av föreskrifter
om insamling av uppgifter för statistikändamål och
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om
upphandlings-ID (UHMFS 2020:1 och 2020:2)

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

– Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli
2020 (Fi2020/03582/S2, Finansdepartementet)

Representation regionalt och lokalt
Stockholm stad:

– Förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem
enligt LOV äldreboende (Dnr 0402/19, Stadslednings
kontoret Göteborgs Stad)

Region Stockholm:

– Valfrihetssystem enligt LOV för ledsagning enligt SoL
och ledsagarservice enligt LSS (Dnr 0397/19,
Stadsledningskontoret Göteborgs Stad)

Region Skåne:

Famna har varit remissinstans för ytterligare tio remisser
från Socialstyrelsen, Livsmedelverket, SIS och regeringen
men i de fallen avstått från synpunkter

Branschrådet äldreomsorg
Branschråd LSS

Referensgruppen för Utveckling av Socialt
Entreprenörskap
Region Skånes råd för privata vårdgivare
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Nysta-projektet
Under 2020 gick Famna ihop med fem andra organisationer
inom civilsamhället (Civos, Ersta Sköndal Bräcke Högskola,
Forum – idéburna organisationer med social inriktning,
Giva Sverige och Fremia) och startade det omfattande
samarbetsprojektet Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp
för ett nytt samhällskontrakt. Covid-19-pandemin visade
tydligt på hur det fanns en rad svagheter i det svenska
samhället, men också på det värde ett starkt och livskraftigt
civilsamhälle besitter.
En gemensam insikt om behovet av större och mer
övergripande samarbete inom civilsamhället ledde de sex
organisationerna att komma med en avsiktsförklaring där
man tog på sig att under ett års tid sammanställa en rad
konkreta förslag på hur det svenska samhället kan
utvecklas och stärkas inför framtiden. Sex arbetsteam fulla
med erfarna och kunniga civilsamhällesföreträdare sattes
samman på områdena demokrati, arbetsmarknad,
forskning, digitalisering, civilsamhällets förutsättningar
och välfärd.
Under det gångna året har teamen arbetat intensivt med
att ta fram nya förslag och idéer som presenteras i en
gemensam rapport sommaren 2021. Som en del av
arbetet har en rad utåtriktade seminarier, konferenser och
workshops hållits där beslutsfattare och opinionsbildare
har medverkat. En rad debattartiklar och annat textmaterial
har också tagits fram och publicerats. Famna har i egenskap
av värdorganisation varit ansvarigt för teamet Välfärd i
förändring, lett av Marika Markovits, som lanserar sina
policyslutsatser i slutet på maj.

Vid Nystas kickoff medverkade bl a Amanda Lind (MP), Ulf Kristersson
(M), Nyamko Sabuni (L) och Demokratin 100 år-ordföranden Peter Örn.

Nystas första dialogkonferens,
Charlotte Rydh, Giva Sverige
leder diskussionen.

Nysta Team Välfärd: workshop
under ledning av Christer Hallerby.

Publikationer
Tillväxtrapport i coronatider 2020. Famna fortsatte sitt
årliga arbete med att gå igenom medlemmarnas års
redovisningar och publicera sammanfattande resultat i en
tillväxtrapport. Rapporten togs fram i samarbete med
PwC. Eftersom 2020 även ekonomiskt präglades av pande
min kompletterades rapporten med aktuella uppgifter
från innevarande år för några av Famnas största med
lemmar.
Kvalitetsrapport 2020 – Idéburet kvalitetsarbete i
coronatider. Med hjälp av en enkätundersökning bland
medlemmarna under hösten 2020 tog Famna fram nytt
underlag för utvecklingen av kvalitetsarbetet. Flera viktiga
slutsatser framkom, bl a att medlemmarna bör integrera
sin värdegrund, särart och mervärde i sitt kvalitetsarbete.
Även utveckling av Famnas kvalitetsnätverk efterfrågades.
Civilsamhället under coronapandemin. Som en följd av
de unika utmaningar som coronapandemin medförde har
Famna under året utarbetat analyser och rapporter där de
specifika förutsättningar som gäller för civilsamhället och
den idéburna sektorn lyfts fram, särskilt i förhållande till
utformningen av statliga stöd och bidrag. Detta gjordes
bl a genom två rapporter om civilsamhället och corona
krisen, riktade till riksdag och regering, som publicerades i
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Nystas styrgruppsmöte: Martin Ärnlöv, Charlotte Rydh, David
Samuelsson, Patrik Schröder och Petter Skogar.

Tillväxtrapport
i coronatider

2020

Kvalitetsrapport 2020

Idéburet kvalitetsarbete i coronatider

Så drabbas
civilsamhället av
coronakrisen

PM – 24 april 2020

Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Giva Sverige – branschorganisationen för tryggt givande
Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd

Forum – Giva Sverige – Famna

april respektive juni, med en uppföljande rapport som
kom ut i mars 2021. I rapporterna analyseras situationen
och förslag om hur stödåtgärder kan utvecklas och an
passas till civilsamhället framföres.
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Kvalitetsarbetet
Famnas kvalitetsarbete har som mål att medlemmarnas
insatser inom välfärden ska bidra till ständiga förbättringar
med bästa tänkbara vård, social omsorg eller arbets
integration som resultat. I april tillträdde Silvia Rexinger
som ny kvalitets- och utvecklingsansvarig hos Famna och
fyllde därmed den tidigare vakansen.
Under hösten 2020 genomfördes en omfattande enkät
undersökning bland medlemmarna om kvalitetsfrågor,
vilken låg till grund för årets kvalitetsrapport. Enkätunder
sökningen visade att slutsatserna som togs fram 2019
fortsatt var relevanta och kommer att vägleda kvalitets
arbetet även under 2021.
Pandemiåret 2020 har inneburit att många medlemmar
blivit tvungna att ägna mer tid och kraft åt kärnverksam
heten och i vissa fall även åt att genomföra omfattande
omställningsarbete. Ett fokus på kvalitets- och utvecklings
arbete kvarstår dock. Krisen har visat på vikten av ett
integrerat och omfattande kvalitetsarbete i hela verksam
heten för organisationen, något som också framkom i
årets enkät. Två andra viktiga faktorer som framkommit är
det rent kommunikativa, hur kvalitet förstås och diskuteras
(inte minst betoningen på idéburna organisationers särart
och speciella kvaliteter) samt kopplingen mellan kvalitet
och tillväxt, för att nå tillväxtmålet Tio2030.

Projekt
Kvalitetsarbete under år 2020 bedrevs också inom det
ESF-finansierade projektet Kugghjulet – Kunskap Ut
veckling Gemenskap – Ett projekt för att stötta arbets
integrerande sociala företag som avslutades i december
2020.
KUGGHJULET
Efter tre års arbete med att öka förutsättningarna för
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) avslutades
projektet Kugghjulet i december, vilket utmynnade i den
sammanfattande rapporten Från utanförskap till
inkludering. 37 av Stockholms läns ASF deltog i Kugghjulet
och bidrog till de slutsatser och förslag på förändringar
som lyfts fram i rapporten. Dessa förändringar inkluderade
bland annat ett tydliggörande av ASF:s roll i arbets
marknadspolitiken, behov av satsningar på regional
kompetensförsörjning, framtagandet av en effektmätnings
modell för ASF, förbättrad finansiering och höjda krav i
form av en kvalitetssäkring. Projektet har under sin livstid
tillhandahållit 9 000 utbildningstimmar för de ASF som
medverkade och bidragit till kunskaps- och erfarenhets
utbyten verksamheterna emellan. Rapportens stutsatser
är bl a att med rätt satsningar kan ASF som kompletterande
aktör till offentlig verksamhet bidra till effektiva och
hållbara lösningar för personer som annars har svårt att
komma in på arbetsmarknaden.

Kugghjulets deltagare
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
IFS/CS Steg för steg
JobbVerket i Tyresö
Katarina Kök & Café
Kooperativet Industrihuset
Kooperativet KOS
Love and Hope Second Hand

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

Famna tackar alla som varit engagerade i Kugghjulet och
särskilt dess sista projektledare, Sophie Berglöf, som såg
till att det omfattande projektet avslutades med flaggan i
topp trots pandemin.
TILLVÄXTPROJEKTET
Under 2020 deltog nio av Famnas medlemmar i Famnas
Tillväxtprojekt, Tio2030. Projektet, som finansierades av
Tillväxtverket, syftade till att utveckla organisationernas
förmåga att växa. Klara Rapp var projektledare och
ordnade seminarier, stimulerade deltagarnas eget arbete
och coachade inom områden som att kommunicera
mervärde och särart, upphandling, effektmätning, ledar
skap, innovation och marknads- och konkurrensanalys.
Projektet resulterat i att de deltagande organisationerna
har tagit fram var sin genomarbetad tillväxtstrategi samt
handboken ”Dags att växa utan växtvärk – Praktisk väg
ledning för idéburna organisationer”.

Dags att växa
utan växtvärk?
Praktisk vägledning för
idéburna organisationer

Från

utanförskap
till
inkludering
EN RAPPORT FRAMTAGEN AV
PROJEKT KUGGHJULET
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Tre medlemmar om coronaåret – så har vi tacklat pandemin
Lena Lago, Basta
”För oss blev det viktigt att i så stor mån
som möjligt fortsätta arbeta med vår verk
samhet på samma sätt som vi brukar göra.
Vi kände såklart också en oro för att få in
smitta och gjorde riskanalyser i början, men
att bibehålla så mycket av gemenskapen
som möjligt var en av våra käpphästar under hela året. Det är
viktigt för vår rehabilitering att man äter med varandra, sitter ihop,
umgås – att man inte är ensam helt enkelt. Vår förmåga att fort
sätta arbeta på det sättet sattes på prov, men vi kunde ändå
bibehålla den viktiga gemenskapen i stor utsträckning. Att värna
om den enskilde fick hela tiden gå först för oss som idéburen
verksamhet, det var viktigt att inte avvika från vår värdegrund
även när det kostar.
Till skillnad från många mindre ASF (arbetsintegrerande sociala
företag) har vi kunnat bedriva vår verksamhet ungefär som
tidigare. Vi tror att det beror på att vi inte i lika hög grad blev
drabbade av Arbetsförmedlingens haveri, då vi främst har sam
arbete med socialtjänsten och kriminalvården. Istället har vi
kunnat arbeta på som tidigare, även under pandemin, och det
benet av vår verksamhet har varit intakt. Vårt andra ben, vår
produktion där bland annat hotellverksamhet och hundpensionat
ingår, påverkades mer och där lyckades vi inte riktigt ställa om i tid
och fick därför göra permitteringar.
Nu ser vi fram emot de spännande ESF-projekt inom den sociala
ekonomin som beviljades under hösten 2020. Vi ser ju faran
med vad som kan hända om den arbetslöshet som många, i och
med reformeringen av Arbetsförmedlingen och den rådande
pandemin, har hamnat i förlängs och börjar cementeras. Vad
händer om personer i olika insatser inte kan hitta ett jobb efter
sex månader eller inte når fram till arbetsmarknaden även efter
att ha varit med i de program som finns? Vi hoppas nu att
specifikt ASF, med rätt stöd från t ex ESF och genom samverkan
inom civilsamhället och andra samverkansaktörer, ska kunna
hitta välfungerande insatsformer för personer i behov av stöd så
att de når och kan hålla sig kvar på arbetsmarknaden.”

Sanna Detlefsen,
Linköpings stadsmission
”Efter Falköpingskonferensen i
mars blev det snabba ryck. Vi
tog ett beslut tidigt om att vi
ska göra allt i vår makt för att
hålla hela vår verksamhet
öppen. Till och med våra caféer och restaurang, som
är viktiga för arbetsintegration för våra deltagar
grupper, har vi kunnat hålla öppna hela året. Vi
kände att när samhället öppnar upp igen, då måste
vi vara beredda. Det har krävts anpassning hela tiden
och vi har fått öppna nya kommunikationsvägar
kontinuerligt sedan april 2020. Just att få ut info
rmation till våra deltagargrupper, människor som är i
väldigt utsatta situationer även vanligtvis, och att få
dem att förstå faran med covid har varit något av det
svåraste. Att få dem att förstå att ’Vi ser din utsatthet’
även när vi inte kan hjälpa som vi gjort tidigare.

Linköpings Stadsmission, gården på Kontaktcentrum.
Klottersanering
av tåg, en
av Bastas
verksamheter
som pågått som
vanligt under
pandemin.
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Men på sätt och vis har pandemin haft positiva effekter för
oss, det känns som att vi har fått in ny energi i systemet. Vi
har hittat nya sätt att jobba på, ny kreativitet och kraft och
en stark känsla av meningsfullhet. Idéburna organisationer
har en styrka i att vara ganska snabba på att hitta nya sätt
att jobba när det behövs. Jag tycker vi har blivit bra på
många saker under det gångna året – digitalisering är
självklart en grej, men det har också handlat om att vi lärt
oss jobba bättre över gränser, förbättringar i kommu
nikation och en ’växelverkan’ där vi blivit mer uppmärk
samma på när någon behöver hjälp och där någon då kan
kliva in och stötta. Jag tror också vi nu är mer orädda och
vågar mer.
Sen har mer fokus har hamnat på verksamheten och att
utveckla den. Vi sjösatte en stor ny strategiplan under
2020 som redan före pandemin var i startgroparna, ska
hjälpa oss att utvecklas för att kunna hjälpa många fler.
Pandemin har tydligt visat att det vi gör behövs.”

Helene Mellström,
Bräcke diakoni
”Redan i februari 2020 inledde vi en
krisplanering för att förbereda oss. I
början saknades mycket materiel,
det var stor brist på till exempel visir,
och vi fick ta till många kreativa
lösningar för att klara oss. Bräcke har ändå kunnat ha en
relativt låg smittspridning inom vår verksamhet, inte minst
på grund av att vi tidigt satte ihop en aktiv krislednings
grupp och tog in råd på hur vi bäst kunde agera från vår
kunniga personal. Goda rutiner och ett öra mot rälsen
gjorde att vi kunde tackla många av problemen som upp
stod.
Men året har varit mycket tufft och jobbigt, och pande
min har inneburit en mycket stor belastning ekonomiskt.
Vår personal, främst de som jobbar direkt med vården, är
mycket trötta nu och den största utmaningen, utöver att
hålla smittan nere, är att orka hålla ut även fortsatt. Jag är
även orolig för den vårdskuld som uppstått när utförandet
av den normala vården har dämts upp till följd av
pandemin. Det finns en risk att vi nu i efterhand kommer
att möta många som farit illa på andra sätt än att ha
drabbats direkt av covid-19, människor som inte kunnat
få andra typer av vård som de egentligen haft behov av,
eller de som drabbats av psykisk ohälsa under året.
Året har dock också varit ett kvitto på flera av styrkorna i
en idéburen verksamhet. Våra rutiner och interna
processer höll för trycket och vi kunde också snabbt an
passa oss när det behövdes, en närhet till att genomföra
snabba och effektiva förändringar som jag tror är speciellt
för idéburna. Även om en sådan här kris är mycket jobbig
på många sätt har jag också upplevt att man verkligen fått
känna av på ett väldigt direkt sätt vilken kompetens,
expertis och kraft som det finns inom en idéburen
organisation.”

Bräcke diakoni, covid rehab-verksamheten.
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Regionala nätverk
Famnas regionala nätverk uppstod ur en önskan från med
lemmarna om att nätverka och samarbeta med varandra
på lokal och regional nivå. I de regionala nätverken är
upphandlingar, avtalsvillkor och kontakt med politiker,
men även mer verksamhetsnära frågor som ledarskap och
kunskapsutbyte i fokus.
Famna Västs medlemmar har sin huvudsakliga verksam
het i Västra Götalandsregionen. Under 2020 arrangerades
fem gemensamma möten då högsta ledningen från
medlemsorganisationerna träffades för att samverka kring
lokalt och regionalt påverkansarbete.
Under 2020 startades två arbetsgrupper, en med inriktning
mot boendefrågor och en med fokus på rollen som
utförare inom arbetsmarknadsåtgärder. Grupperna består
av chefer inom respektive område.
Famna Stockholm samlar medlemmar i Stockholmsregionen med omnejd och är indelade i tre undergrupper:
LSS, sjukvård och social omsorg.

Nationella nätverk
Kvalitetsnätverket
Kvalitetsnätverket fungerar som mötesplats, diskussions
forum och gemensam organisering för Famnas medlemmar
kring kvalitetsfrågor. Under 2020 hade Kvalitetsnätverket
tre möten, alla digitala.
Under nätverkets möten diskuterades bl a ”Framtidens
socialtjänst” med efterföljande remiss av slutbetänkandet
”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47)
samt sociala innovationer. I huvudsak var det dock frågor
relaterade till covid-19 som stod på agendan för nätverket
under året. Detta inkluderade både organisatoriska
angelägenheter som bemanning och nya rutiner, och
allmänna utmaningar inom t ex äldreomsorgen och annat
arbete med riskgrupper.

LSS-nätverket har varit mycket aktivt under året som gått
och har bland annat haft besök av KFO (sedermera Fremia)
gällande personlig assistans, diskuterat frågor relaterat till
Stockholms Stads branschråd för LSS samt diskuterat
frågor och utmaningar kopplade till covid-19.
Nätverket för social omsorg har haft ett uppehåll under
2020, men fortsätter existera med möjligheten att boka
möten om behov uppstår. Nätverket Sjukvård har under
2020 inte träffats då pandemin krävt omprioriteringar för
deltagande medlemmar.
Famna Syd samlar medlemmarna i Skåne/Blekinge och
samarbetar med Nätverket idéburet Skåne, som har en
bredare bas och också inkluderar föreningslivet och folk
bildningen.
Famna Syd hade två träffar inbokade under våren, men
båda ställdes in då pandemin orsakade en hög arbets
belastning. Under hösten valde nätverket att invänta en
lättnad av restriktionerna för att sedan kunna fortsätta sitt
arbete med ambitionen att bland annat kunna stärka
varandras arbete med fler Idéburna Offentliga Partnerskap
i Skåne/Blekinge, för att därmed bidra till Famnas tillväxt
strategi Tio2030.

Socialminister Lena Hallengren uppvaktades i augusti. Här diskuterar
vi bl a vårdskulden tillsammans med Vårdföretagarna.

Äldreomsorgsnätverket
I november höll Famnas nystartade nätverk för medlemmar
inom äldreomsorg sitt första möte. Vid mötet medverkade
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), som talade om
omsorgsarbete och sitt uppdrag som särskild utredare för
”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten” (SOU: 2020:70).
Även dödligheten på äldreboenden i samband med
pandemin och utredningen ”Nationell samordnare för
kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre” (S
2019:04) diskuterades vid samma tillfälle.
Detta första möte ledde till att Famnas Äldreomsorgs
nätverk etablerades, med ytterligare träffar genomförda
och inplanerade under 2021.

Patrik Schöder ordförande Forum, Florence Muzito-Bagenda,
praktikant vt-20, Dan Eliasson (dåvarande GD, MSB), GS Ulrika Stuart
Hamilton, Famna, vid möte om civilsamhället i krishantering.
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Arbetsmarknadsnätverket
Ett ökat intresse för att diskutera och samarbeta kring
arbetsmarknadsfrågor och arbetsintegrering under 2020
har utmynnat i bildandet av ett nytt nationellt arbets
marknadsnätverk under början på 2021.

Virtuella nätverk
En del av Famnas nätverksarbete sker digitalt även utan
pandemin, i form av ett antal slutna Facebook-grupper,
där Famna-medlemmar på ett smidigt sätt kan kommuni
cera kring specifika frågor och verksamhetstyper. Dessa
virtuella nätverk är:
Famna effektivare kommunikation, där medlemmar kan
hjälpa varandra i kommunikationsarbetet, t ex med extern
spridning av artiklar, rapporter och annat material.
Famnas familjehemsnätverk där medlemmar som driver
familjehemsverksamhet samarbetar och diskuterar rele
vanta frågor.
Famnas Kvalitetsnätverk där aktuella remisser, utredningar,
lagändringar och annat relevant för Famnas medlemmars
kvalitetsarbete sprids och diskuteras. Här kan medlemmar
dela erfarenheter och kunskap med varandra på kvalitets
området.

Famna undertecknade deklarationen i samband med Nysta-kickoffen.

Famna Stockholm där medlemmarna i det regionala nät
verket Famna Stockholm kan samlas digitalt och samarbeta
inom de tre områdena LSS, social omsorg och sjukvård.

Ett av få besök hos medlem 2020: Young Solidarity Foundation och
mottagningen för unga, 1825.

Stockholms handelskammare och inspirationsdiskussion inför Nysta i juni 2020.
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Styrelse och ledning

Revisorer

Styrelsen
Vid årsmötet 2020 avtackades Martin Ärnlöv, general
sekreterare för Svenska Röda Korset, som ordförande. Till
ny ordförande valdes Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni.
Ledamöterna Jonas Wihlstrand, Emma Simonsson Vento
och Amir Daneshpip omvaldes på två år medan Ulrika
Wickman nyvaldes för samma period. Ledamöterna Karin
Thalén, Nilla Helgesson, Mats Pertoft, Lena Wetterskog
Sjöstedt och Emma Henriksson hade i fjol valts på två år
och hade därför ytterligare ett års mandatperiod.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde valdes Karin
Thalén till vice ordförande. Ordförande, vice ordförande
och Nilla Helgesson utsågs att bilda styrelsens arbets
utskott, AU.
Styrelsen har under 2020 haft nio protokollförda samman
träden varav ett var ett tvådagarsmöte, delvis tillsammans
med styrelsen för Forum – idéburna organisationer med
social inriktning.

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 Sandra
Stene, Göteborgs Räddningsmission.

Valberedning
Till valberedning valdes vid årsmötet Emil Mattsson,
Göteborgs räddningsmission (sammankallande), Anders
Åkesson och Eva Frunk Lind.

Kansliet och personalen
Famnas kansli har under året bestått av såväl tillsvidare
anställda som visstidsanställda, konsulter och praktikanter.
Under loppet av året har åtta personer haft kortare eller
längre anställningar och fyra studenter genomfört en
praktikperiod på Famnas kansli. Den genomsnittliga års
arbetsstyrkan har varit knappt 4 ½ anställda.
Konsulter har bistått med medlemsvärvning, controllerfunktionen och visst kommunikationsarbete.

Famnas styrelse 2020/21

Stefan Nilsson

Karin Thalén

Jonas Wihlstrand

Nilla Helgesson

Amir Daneshpip

Emma Simonsson Vento

Ulrika Wickman

Lena Wetterskog Sjötedt Emma Henriksson

Stefan Nilsson
Ordförande Famna
Direktor Ersta diakoni

Mats Pertoft
F.d. riksdagsledamot (MP)

Karin Thalén
Sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem

Amir Daneshpip
Advokat och delägare Reuterman
Advokatbyrå

Jonas Wihlstrand
Chefsstrateg, Stockholms Stadsmission

Emma Simonsson Vento
Verksamhetschef Gyllenkroken

Nilla Helgesson
Direktor, Skyddsvärnet
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Mats Pertoft

Ulrika Wickman
Chef Hälsa och Vård, Röda
Korset
Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor Skåne Stadsmission
Emma Henriksson
F.d. riksdagsledamot (KD)
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Mingel i samband med inlämnande av ESF-projekt: Victoria Engman-Broadley, Simon Thulin, Hampus Andersson, Elsa Thomas
och generalsekreteraren.

Simon Thulin och Hampus Andersson, praktikanter ht-20.

Marika Markovits och Christer Hallerby,
Nysta Team Välfärd.

Kanslimöte.

Hampus Andersson och Elsa Thomas lägger sista
handen vid snabböversättning till ESF.

Mikael Strandänger, medlems
service och framgångsrik
värvning av nya medlemmar.

Kanslimöte med coronaavstånd: fr v Sophie Berglöf, Klara Rapp, Lena Blomén, Victoria Engman Broadley och Silvia Rexinger.
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Medlemsverksamheten
Den 31 december 2020 uppgick antalet medlemmar till
100, att jämföra med 96 föregående årsskifte och 85 för
två år sedan. Nytillkomna medlemmar under 2020 är
Stiftelsen Silviahemmet, Stiftelsen Young Solidarity
Foundation, Vårsta diakonigård, Mellanmålet Rehab AB,
Stiftelsen Göransgården, Botkyrka pingstförsamlings
second handverksamhet och Stiftelsen Järna skyddade
verkstäder (Telleby verkstäder).
Två medlemmar lämnade Famna vid årsskiftet: Basta Väst
och Dormsjöskolan. Sedan årsskiftet har ytterligare en ny
medlem valts in, Camphill Häggatorp. I april 2021 har
Famna 99 medlemmar (se s. 18–19).

Den demokratiska processen
fångad i ögonblicket: votering
via mobiltelefonapp.

Massor av teknik men få
deltagare i rummet vid Famnas
årsmöte i maj 2020.

Årsmötet 2020
Årsmötet 2020 genomfördes som ett hybridmöte med
större delen av deltagarna på distans, uppkopplade via
mötessystemet tecViz och några få på plats i konferens
lokalen 7A vid Odenplan i Stockholm, torsdagen den 28
maj. På grund av årsmötets digitala natur genomfördes
detta år inte några seminarier eller kulturella inslag som
annars varit brukligt vid Famnas årsmöten.
Ulrika Stuart Hamilton med verksamhetsberättelsen.

Martin Ärnlöv överlämnar ordförandeklubban till nyvald ordförande för Famna, Stefan Nilsson, Famnas årsstämma i maj 2020.
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Falköpingskonferensen

Karl Henrik Sivesind, forskare vid norska Institutt för
Samfunnsforskning.

I mitten av mars hölls Nordens största möte för ideell och
idéburen sektor i Falköping – samma dag som WHO
deklarerade det nya viruset som en pandemi och samma
dag som det första svenska dödsfallet i covid19 inträffade.
Den årliga höstkonferensen hade flyttat till våren och blivit
nordisk. Trots logistiska bekymmer och sistaminutenändringar pga den då nyligen utbrutna pandemin kunde
konferensen genomföras. Medverkande som civilminister
Lena Micko, Jan Petit och Marina van Notten från
nederländska Profonte och regeringens särskilde utredare
Samuel Engblom, ansvarig för utredningen Idéburen
välfärd, bidrog till ett par dagar med intressanta och
djuplodande diskussioner. Våra danska och norska kolleger
lämnade Falköping i hast för att stänga skolor och hantera
pandemin. Temat för konferensen var ledarskap, något
som skulle visa sig verkligen sättas på prov under 2020.
Efteråt svarade ändå en stor majoritet av deltagarna att de
var nöjda med konferensen och att de uppskattat de
nätverksmöjligheter den innebar, samt att de fått med sig
nya insikter om ledarskapsfrågor, behovet av tydligare
begreppsanvändning och vikten av gemensamma sam
arbeten bland idéburna verksamheter. Efter Falköpings
konferensen blev ingenting sig likt.

Ebba Henrekson, forskare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Jacob Schultze (till vänster), moderator, växlade mellan danska, svenska och engelska vid nordisk konferens. Här berättar Jan Petit, Profonte, om
holländska erfarenheter av filantropi och engagemang.
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Famnas medlemmar april 2021
ORGANISATION
Bambi
Basta
Bergslagsgårdar
Betaniastiftelsen
Betlehemskyrkan Vasahemmet
Blå Vägen
BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter
Botkyrka Pingsförsamlings Second Hand (BPF:s Second Hand)
Bräcke diakoni
Bufff
Buurtzorg Sverige
Camphill Häggatorp
Credo
Danviks Hospital/Danvikshem
Föreningen Edsätras vänner
Eir
Ericastiftelsen
Ersta diakoni
Eskilstuna Stadsmission
Föreningen Framtidståget
Furan
Föreningen Furuboda
Guldfällen
Gyllenkroken
Göransgården
Göteborgsfontänen
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Haganäs
Hagastiftelsen
Hajdes
Hela Människan Sverige
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
Hospice Gabriel
Humanprogress
Hyllie Park Äldreboende
IFS/CS. Intresseföreningen för personer med schizofreni och
liknande psykoser i centrala Stockholm
Immanuelskyrkan vård AB/Löjtnantsgården
Industrihuset i Roslagen
Inuti
Isaak Hirschs Minne
Kalmar Stadsmission
Klockargården
Knivsta Pastorat
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund (fd ATIM)
LaSSe Brukarstödcenter ek förening
Linköpings Stadsmission
Linden
LP-verksamhetens ideella riksförening
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ASSOCIATIONSFORM
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Aktiebolag
Ideell förening
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
Stiftelse
Aktiebolag
Aktiebolag

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

Ideell förening

Stockholm

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Trossamfund
Ideell förening
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening

Stockholm
Rimbo
Stockholm
Stockholm
Kalmar
Järna
Knivsta
Malmö
Göteborg
Linköping
Vingåker
Bromma
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ORGANISATION
Margaretagården
Mariagårdens medarbetarförening
MellanMålet Rehab
Mellannorrlands Hospice
Mo Gård
Mobilitetscenter i Göteborg
Mora park
Målargården
Neuberghska Ålderdomshemmet
Norrbyvälle gård
Origo Resurs
Prima Gruppen
Process Kedjan
Reningsborg
RFSU
Rudolf Steinerstiftelsen
Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Förbundet S:t Lukas
S:t Lukas Göteborg
S:t Lukas i Västerås
Saltå By
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Stiftelsen Sanna
Stiftelsen Silviahemmet
Skyddsvärnet - anno 1910
Skyddsvärnet i Göteborg
Skåne Stadsmissionen
Solberga by
Solstrimma
Solåkrabyn
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm
Spelberoendes förening
Stockholms Sjukhem
Stockholms Stadsmission
Stora Sköndal
Sveriges Kristna Familjehem SKFH
Swedish Empowerment Center
Järna Skyddade Verkstäder (Telleby Verkstäder)
Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne (Lindgården)
Tunabergs gruppboende
Unga Kvinnors Värn
Unizon
Uppsala Stadsmission
Valjeviken
Vidarstiftelsen
Viktoriagården
Vårsta Diakonigård
Västerås stadsmission
Young Solidarity Foundation (1825)

ASSOCIATIONSFORM
Stiftelse
Ideell förening
Aktiebolag
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
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse

ORT
Mörsil
Umeå
Stockholm
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
Järna
Jönköping
Järna
Stockholm
Hägersten
Uppsala
Sölvesborg
Järna
Järna
Härnösand
Västerås
Stockholm
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Verksamhetsberättelse 2020

Samarbete med likasinnade organisationer
– FFF-processen
Under året har processen med närmare samarbete med
såväl Forum – idéburna organisationer med social in
riktning som med den nya arbetsgivarorganisationen
Fremia (en sammanslagning av IDEA och KFO) fördjupats.
Vid årsmötet i maj 2020 tillsattes en arbetsgrupp med
styrelseledamöter tillsammans med lika många ledamöter
ur Forums styrelse. Uppdraget var att utarbeta de förslag
som behövs för att under 2020 genomföra närmare
organisatoriska samarbeten/samgåenden för att arbeta
med intressepolitik och arbetsgivarfrågor. Gruppen
arbetade fram ett gemensamt visionsdokument som an
togs av respektive styrelse i december 2020.
Relationen till Fremia har parallellt med detta också för
djupats. Bakgrunden är det fleråriga analysarbetet som
utmynnade i Pondusrapporten i början av 2019 och i
NyOrg-förslagen senare samma år. Under 2019 och början
av 2020 diskuterades förslagen i en referensgrupp där en
rad organisationer var företrädda, bl a Arbetsgivar
alliansen, Coompanion, Giva Sverige, Idéburna skolors
riksorganisation, Ideell Arena, Studieförbunden och
Skoopi.

För att få till stånd en mer nyfiken och positiv attityd hos
Famnas egen arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen
motionerade ett tjugotal medlemmar till Arbetsgivar
alliansens stämma med förslag om att noggrant följa
NyOrg-processen med möjlighet att delta i bygget av en
gemensam större och starkare röst. Samtidigt i en annan
motion krävde motionärerna att Arbetsgivaralliansen
skulle dra tillbaka sitt stöd till den med Famna konkur
rerande intresseorganisation som ledningen för Arbets
givaralliansen varit med om att skapa, och att förmå den
nya föreningen att byta namn så att det inte kunde blandas
ihop med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd.
Ingen av dessa motioner bejakades på stämman på ett sätt
som föranledde Famna att ändra sin inriktning på ett
närmare samarbete med IDEA + KFO, sedermera Fremia.
Tvärtom väckte de skrivningar som ackompanjerade
stämmans avslag på motionerna ytterligare irritation hos
motionärerna. Famna fullföljde därpå sitt byte av arbets
givarorganisation från Arbetsgivaralliansen till Fremia vid
årsskiftet.
Under inledningen av 2021 har arbetet tagit ny fart och
tillsammans med Forum och Fremia bygger nu Famna en
ny dynamisk och starkare organisation.

Civos bjöd in till en samtalsserie om fem träffar i mars-april
för att diskutera innehållet i en bredare krets.
Vid Famnas årsmöte i maj 2020 beslutades i enlighet med
styrelsens mål att arbeta vidare för att få till stånd en
starkare organisation som kan ge ökad röst i det offentliga
samtalet åt idéburen välfärd. Målet är ökad styrka och
tillväxt hos den idéburna välfärden. Famnas stadgar
kompletterades med en tilläggsformulering i ändamåls
paragrafen om att Famna ”även allmänt [ska] främja
förutsättningarna för civilsamhällets utveckling i Sverige
och då särskilt frivilligt socialt arbete. I det syftet bör
Famna även samverka med andra organisationer med
liknande målsättning.”

Två ordförande lyssnar på ledamöter: Patrik Schröder och
Stefan Nilsson.
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Petter Skogar, vd Fremia, Tomas Wallin, konsult, Tobias
Nilsson, vice vd Fremia, Ulrika Stuart Hamilton, Famna, och
Patrik Schröder, ordförande Forum utgjorde styrgruppen för
Projekt NyOrg.

Styrelsemöte, Ersta konferens i september.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Famnas verksamhet 2020 har skett i enlighet med stadgarna. Famna har främjat medlemmarnas gemensamma intressen
och verkat för tillväxt och utveckling för idéburen välfärd utan vinstsyfte. Styrelsen har identifierat tre prioriterade områden:
tillväxt i form av strategin Tio2030, påverkansarbetet på det nationella planet samt kvalitets- och utvecklingsarbetet. Famna
hade 100 medlemsorganisationer vid årsskiftet 2020/2021, en ökning med fyra organisationer sedan föregående årsskifte.
Strävan är att medlemsorganisationerna skall återspegla hela den bredd av verksamheter som idéburna föreningar, stiftelser

Antalet medlemmar i föreningen har ökat med 4 procent. Årsmötet i maj 2020 genomfördes som hybridmöte där
medlemmarna kunde delta på plats eller digitalt. Vid årsmötet valdes Stefan Nilsson till ordförande och efterträdde Martin
Ärnlöv som haft posten sedan 2016. Famna har under året tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social
inriktning, IDEA och KFO fortsatt arbetet med att skapa en ny organisation som integrerar såväl arbetsgivaruppgifter som
påverkansarbete och annan medlemsservice. Famnas påverkansarbete har inriktats på utformningen av krisstöden pga
coronan och på förslagen i utredningen Idéburen välfärd (SOU 2018:56) .

Flerårsöversikt
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

10 835 659

10 522 661

13 444 186

16 306 174

Nettoomsättning (kr)

698 022

170 886

295 771

543 622

Resultat efter finansiella poster (kr)

191 037

190 992

185 167

543 622

Årets resultat (kr)

191 037

190 992

185 167

543 622

Soliditet (%)

54,6

58,6

54

50

Antal medlemmar vid årets utgång

100

96

85

73

Huvudintäkter (kr)

Famnas resultat för 2020 har präglats av effekter av pandemin. Flera nya initiativ har tagits, t ex Nystaprojektet, och
påverkansarbetet har intensifierats i samarbete med andra civilsamhällesorganisationer. Trots neddragning av statsbidraget
har det ekonomiska resultatet blivit positivt vilket förklaras av att pandemin omöjliggjort vissa aktiviteter, att möten ställts om
till digitala och att personalkostnaderna blev lägre p g a sjukfrånvaro.
Årets resultat visar ett överskott på 191 037 kronor.
Föreningens intäkter utgörs av medlemsavgifter, projektmedel från Svenska ESF Rådet, egen försäljning av utbildning samt
anslag från staten. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Resultaträkning
Not

2020-01-01

2019-01-01

1

2020-12-31

2019-12-31

Medlemsavgifter

3 713 716

3 433 790

Bidrag

7 121 943

7 088 871

698 022

170 886

Föreningens intäkter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

37 962

0

11 571 643

10 693 547

-5 000

-8 216

-6 148 308

-4 951 624

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-5 225 164

-5 535 105

-11 378 472

-10 494 945

193 171

198 602

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2 134

-7 610

Summa finansiella poster

-2 134

-7 610

Resultat efter finansiella poster

191 037

190 992

Resultat före skatt

191 037

190 992

Årets resultat

191 037

190 992

Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2

Finansiella poster
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Föreningens kostnader
Lämnade bidrag
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Balansräkning
Not
TILLGÅNGAR

2020-12-31

2019-12-31

0

59 444

1

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

283

2 552

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga fordringar

809 164

1 407 432

Summa kortfristiga fordringar

809 447

1 469 428

Kassa och bank

4 372 159

3 034 611

Summa kassa och bank

4 372 159

3 034 611

Summa omsättningstillgångar

5 181 606

4 504 039

SUMMA TILLGÅNGAR

5 181 606

4 504 039

Kassa och bank
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

2 638 191

2 447 199

191 037

190 992

2 829 228

2 638 191

Leverantörsskulder

865 966

779 693

Övriga skulder

207 898

222 402

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 278 514

863 753

Summa kortfristiga skulder

2 352 378

1 865 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 181 606

4 504 039

25

Visma Addo ID-nummer : 3204f2ec-0320-4acf-9308-fdf0d586ec36

Kortfristiga skulder
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Medelantal anställda

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

5

7

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Stefan Nilsson
Styrelseordförande

Karin Thalén

Amir Daneshpip

Emma Henriksson

Lena Wetterskog Sjöstedt

Nilla Helgesson

Ulrika Wickman

Mats Pertoft

Emma Simonsson Vento

Jonas Wihlstrand

Vår revisionsberättelse har lämnats Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Nils-Ole Nilsson
Förtroendevald revisor
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Not 2. Medelantal anställda

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd, org.nr 802421-4218

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 12 april 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Famna Riksorganisationen för idéburen välfärd för år 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

2 av 3
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Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens resultat, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Nils-Ole Nilsson
Förtroendevald revisor
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Övriga intäkter

Famnas intäkter har varierat mycket över tid, främst beroende på volymen externfinansierade projekt (grön stapel).
Dessa medel har under perioden utgjorts av projektbidrag från t ex Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Vinnova.
Relativt stabilt har det årliga statsbidraget (röd stapel) varit: från början 3 mkr men under 2020 neddraget till 2,5 mkr
av Socialstyrelsen. Det ansöker Famna om varje år för att, som det står i förordningen, ”främja utvecklingen av idéburen
vård och omsorg”. Medlemsintäkterna (blå stapel) har vuxit trendmässigt i takt med att antalet medlemmar vuxit.
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I december 2020 fick Famna sin 100:e medlem (grön kurva). Att antalet medlemmar vuxit konstant sedan 2015 är
resultatet av en medveten strategi och uthålligt värvningsarbete. Det händer också att ett några enstaka lämnar
(se s 16) av olika skäl men kurvan redovisar alltså nettotalet i slutet av varje kalenderår. Med växande antal
medlemmar växer också medlemsintäkterna (blå staplar) vilket borgar för oberoende, stabilitet och styrka hos Famna.
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