Verksamhetsberättelse
och Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Famnas verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Materialet kan laddas ner via Famnas webbplats www.famna.org

Produktion och formgivning: Famnas kansli, Kombo och West Studios/Urban Print.
Foto: Mats Edman, Anders Malmsten, Ulrika Stuart Hamilton, Jonas Wihlstrand och Daniel Huldin.

2

Innehåll
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
4

Generalsekreteraren har ordet

5

Mediegenomslag

6

Verksamheten

6

Påverkansarbete

8

Kvalitetsarbetet

9

Projekt

10

Nysta

12

Regionala nätverk

12

Nationella nätverk

14

Styrelse och ledning

16

Famnas medlemmar april 2022

ÅRSREDOVISNING
22

Förvaltningsberättelse

23

Resultaträkning

24

Balansräkning

26

Noter

27

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Generalsekreteraren har ordet

Vi har alla inom den idéburna sektorn jobbat ihärdigt med
att få politiken att gå från ord till handling. Att politiker,
från kommun till riksnivå, har ett gott öga till den idéburna
sektorn, det har vi vetat sedan 2018. Då genomförde vi en
omfattande enkätundersökning bland Sveriges politiker
som gav oss svart på vitt att den goda viljan fanns. Under
2021 genomförde vi denna undersökning igen, och
intresset för vår sektor har inte svalnat. Tvärtom. Alla
svarade att de vill ha mer av oss. Politikerna vill att den idé
burna sektorn ska vara minst fem gånger så stor. Dessutom
är kännedomen om oss betydligt större nu än 2018. Det är
också ett helt annat läge vi befinner oss i, jämfört med när
den förra undersökningen genomfördes. Då hade vi precis
fått klart för oss var vårt maratonlopp skulle genomföras
och börjat planera hur vi skulle lägga upp det. Nu, när vi
fick svaret på den senaste politikerenkäten, kunde vi ana
målsnöret – i form av en proposition om idéburen välfärd.
Den lades i mars 2022 och innebär i korthet att
– idéburna organisationer som bedriver offentligt
finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig
i ett särskilt register.
– upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera
rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster
till idéburna organisationer.
– det blir möjligt för upphandlande myndigheter att i
samma utsträckning reservera rätten att få delta i ett
valfrihetssystem till idéburna organisationer.
Vägen har varit lång och krokig. Vi har passerat inte bara en
utan tre civilministrar. I juni 2018 bjöd civilminister Ardalan
Shekarabi till en informationsträff om den nya utredningen.
I december 2019 överlämnade utredaren Samuel Engblom
betänkandet Idéburen välfärd till dåvarande civilminister
Lena Micko. I mars 2022 var det Ida Karkiainen som hade
rollen som civilminister när regeringen la fram denna efter
längtade proposition för Riksdagen. Huruvida den går
igenom vet vi inte ännu (april 2022).
Vi har alla gjort ett bra jobb – och man ska inte glömma att
fira sina framgångar. Men vi är inte klara än. De lag
förändringar som propositionen föreslår skulle ge en mer
rättvis spelplan och betydligt bättre förutsättningar för oss
att växa. Nu är det upp till oss och de idéburna välfärds
aktörerna att se till att dessa förutsättningar nyttjas och
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Vi ses på startlinjen!
Någon har liknat politiskt påverkansarbete vid ett maraton
lopp. Skillnaden är att det inte tar drygt fyra timmar, utan
snarare lika många år, för att få igenom ett förslag i en
demokrati.

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.

leder till faktisk förändring. Vi ser också delar som saknas i
propositionen, inte minst tydlighet i frågan kring IOP.
Med andra ord så står vi redan på startlinjen till nästa lopp.
Jag vågar ändå säga att vi den här gången är starkare. Vi
har samlat krafterna. Under året som gått bildades Fremia,
en ny arbetsgivarorganisation för de idéburna. Men också
en organisation som har ambitionen att satsa på ett starkt
analys-, opinions- och påverkansarbete. Under året har
också Famna och Forum arbetat tätare ihop. Under året
har vi bland annat skrivit gemensamma svar och rapporter.
Nu finns vi alla tre dessutom under samma tak tillsammans
med Giva Sverige och Riksföreningen Sveriges Stads
missioner. Det tror vi kommer underlätta samarbetet och
göra den idéburna sektorns röst starkare. Vi kommer synas
mer nu när vi alla springer med samma budskap på våra
tröjor. Och vi kommer kunna växeldra.
Jag vill tacka alla medlemmar för ett fint samarbete.
Förändringar av den här arten kräver inte bara år av
tålamod och slit – det kräver också att man kämpar till
sammans. Nu ställer vi pokalen på hyllan – för snart går
startskottet till nästa lopp.
Stockholm i april 2022
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Mediegenomslag
Famna har fortsatt varit aktiv i media under 2021 för att
driva opinion och lyfta fram den idéburna sektorn. Även
under 2021 kretsade en del av publiciteten kring pandemin
och dess effekter. Ett särskilt tema var Nysta-projektet och
dess team som syntes och hördes i såväl tidningar som
poddar. Famna har också synts flitigt i webbtidningen
Altinget, särskilt under deras särskilda satsning på nyhets
brev om och för civilsamhället.
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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

Lokalpolitikers kännedom 2018 jämfört
med 2021 (procent)
60

– Att synliggöra sektorn
– Att aktivt driva gemensamma frågor
– Att utgöra remissinstans

40

– 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
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0

18 % 55 % 27 %

9 % 47 % 44 %

År 2018

År 2021

Inte så bekant

Känner till något

19 % 59 % 22 %

Mycket bekant

Påverkansarbete
En proposition om idéburen välfärd utlovades till våren
2021, sköts till hösten 2021 och kom till slut våren 2022.
Famnas påverkansarbete har under året fokuserat på att
påminna om betydelsen av att förslagen i SOU 2019:56
läggs fram och blir verklighet, bland annat genom en
debattartikel riktad till dåvarande civilminister Lena Micko.
När hon efterträddes av Ida Karkiainen i november 2021
återupptog vi vårt påverkansarbete riktat till den nya
ministern.
På bred front gick Nysta-projektet under 2021 igenom och
inventerade allt som behöver göras för att civilsamhället
ska kunna stärka sin position och fullfölja sin potential i
samhällsbygget. Team Välfärd i förändring med både
forskare och praktiker skrev ett noggrant avvägt kapitel om
den unika kombinationen av frivilligt arbete och
professionella idéburna insatser i Nysta-rapporten. Mer
om Nysta på sidorna 10–11.
Även skolfrågor har färgat det offentliga samtalet under
året. Idéburna skolor har trängts med både privata och
offentliga aktörer. Famna publicerade under hösten en
debattartikel där möjliga vägar för att stärka de idéburna
skolorna framöver presenterades. En del av lösningen
ligger i en tydlig definition av idéburen välfärdsaktör, som
skulle kunna bidra till att differentiera och nyansera
diskussionen.
Under 2021 fortsatte Famnas Arbetsmarknadsnätverk att
samlas och samtala om frågor som rör civilsamhällets roll i
att bistå människor som står långt från arbetsmarknaden.
släpptes
departementsskrivelsen
Under
hösten
Ds 2021: 27 vilken gav förslag för en reformerad Arbets
förmedling. Läs gärna Famnas remissvar.
Coronastödens utformning, men också andra typer av
utlysningar och bidrag, diskriminerar ofta associations
formen stiftelser. Famna har under året arbetat vidare
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med frågan och bl a inspirerat riksdagsledamöter till
motionsskrivande och frågor till statsråd.

EU-samarbete
Famna är med i CEDAG, den europeiska samlingsorga
nisationen för idéburna intresseorganisationer. Under
2021 har man haft stort fokus på EUs handlingsplan för
främjandet av social ekonomi och dess implementering,
vilken presenterades för EU-kommissionen i december
2021.
CEDAG lyfter bl a problemen med erkännandet av idéburna
organisationer på EU-nivå, och hur man kan främja de
ekonomiska resurser som faktiskt läggs till sektorn. Det
finns i dagsläget många bidrag som organisationer kan
söka men som inte utnyttjas. För 2022 ligger CEDAG:s
fokus på att skapa ett tydligare mandat, och en global
definition, för social ekonomi.

Nordiskt samarbete
Reserestriktioner och coronahantering gjorde att de
nordiska närverksträffarna mellan Famna, Selveje i
Danmark och Virke idéburet og ideellt i Norge pausats
under 2021.
I november ordnade dock tankesmedjan Mandag Morgen
ett välbesökt toppmöte i hybridform om civilsamhället i
Norden. Tack vare att mötet lades samma vecka som
Nordiska Ministerrådet träffades i Köpenhamn, med
verkade flera nordiska toppolitiker i programmet. Från
Famna medverkade generalsekreteraren och från med
lemsorganisationer såväl Röda Korset som Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner. Toppmötet föregicks av nyskrivna
papers av forskare och av nationella rundabordssamtal i
alla fem länder. Slutdokumentet med en lång rad rekom

Riksdagspolitiker
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mendationer (på danska) har också en engelsk samman
fattning och kan läsas på Mandag Morgens hemsida (www.
taenketanken.mm.dk). Konferensen finns också samman
fattad som en film som kan ses på sajten.

Referens- och expertgrupper samt nationella
råd och nätverk
Under året har Famna varit representerat i referens- och
expertgrupper samt i nationella råd och nätverk.
Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i
form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk
diagnos eller närliggande tillstånd (Dir. 2020:68)
Arbetsförmedlingens leverantörsråd
Individens behov i centrum Socialstyrelsen (IBIC)
Lärnätverket för upphandling, Upphandlingsmyndigheten
i samverkan med NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen
och det civila samhället (NOD)
Samverkansgruppen för Öppna jämförelser, socialtjänst
Samverkan Säker vård, samordnas av Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
SKR och branschorganisationer: dialogmöten om
pandemin i relation till äldreomsorg och LSS
Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam
informationsstruktur
Referensgrupp Säker digital kommunikation (SDK), Inera
Vitalis programråd, Svenska Mässan

Representation regionalt och lokalt
Stockholms stad

Stockholms stads branschråd för LSS
Stockholms stads branschråd för äldreomsorg

Region Stockholm

Referensgruppen för Utveckling av Socialt
entreprenörskap

Region Skåne

Region Skånes råd för privata vårdgivare

Göteborgs stad

Göteborgs stads Upphandlingsråd
Lokala överenskommelsen GBG
Sakfrågeforum Barnrätt (vilande)
Jonas Wihlstrand, Sveriges Stadsmissioner, Martin Ärnlöv, Svenska
Röda Korset och Anders Ladekarl, Röda Korset Danmark.

Social resursförvaltnings ”Strategiska gruppen”
Strategiskt trygghetsråd

Västra Götalandsregionen
Regionala överenskommelsen

VGR:s råd för utveckling av IOP-avtal
VGR:s arbetsgrupp för att ta fram kriterier för
verksamhetsstöd inom området folkhälsa/social
hållbarhet (vilande)
Famnas generalsekreterare i panelsamtal om partnerskap mellan
sektorer. På skärmen medverkande från Reykjavik. Övriga är Röda
korsets ordförande på Grönland respektive socialchef från FaaborgMidtfyn.

Remisser och skrivelser
Under 2021 har Famna besvarat följande remisser:  
– Vilja välja vård och omsorg – En hållbar
kompetensförsörjning av vården och omsorgen av
äldre (SOU 2021:52)  
– God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)  
– Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

Nordiskt mingel efter framgångsrik hybridkonferens i Mandag
Morgens regi.

– Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4)  
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Publikationer
Tillväxtrapport 2021. Den årliga tillväxt
rapporten visade på en ökning av Famnas
Tillväxtrapport 2021
medlemmars sammanlagda omsättning
med 4,5 %, och en ökning av deras vinst
marginal med 3,7 %. Speciellt för årets
rapport var ett fokus på snabbväxarna,
det vill säga på dem av Famnas med
lemmar som haft störst tillväxt under en
rad av år, inte endast det senaste. Rapporten togs fram i
samarbete med PwC.  
Så klarade Famnas
medlemmar
första coronaåret

Inspirationsbesök i öppet allaktivitetshus i Köpenhamn.

– Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)
– Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47)  
– Demokrativillkor för stöd ur allmänna arvsfonden
(S2021/07063)  
– Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)
– Revidering av förfrågningsunderlag kontraktsvillkor för
upphandling av privata utförare till stadens valfrihets
system för hemtjänst (KS 2021:877)
– En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)  

Nystarapporten består av såväl en analys
av utmaningar som förslag till åtgärder,
sammanlagt över 100 förslag riktade till
både politiker och aktörer inom civil
samhället. Rapporten lanserades vid en
stor konferens i juni 2021. Rapporten
finns på www.nysta.nu. För ytterligare
läsning om Nysta, se s. 10–11.

NYSTARAPPORTEN
CIVILSAMHÄLLETS SVAR
PÅ HUR VI KAN STÄRKA
SAMHÄLLSKONTRAKTET,
DEMOKRATIN OCH VÄLFÄRDEN

Kvalitetsarbetet
En stor del av kvalitetsarbetet sker i Famnas Kvalitets
nätverk. Nätverket är ett sammanhang för Famnas med
lemmar där ämnen med koppling till kvalitet och utveckling
berörs. Under träffarna ges information om Famnas arbete
på området, teman med inbjudna gäster samt en möjlighet
för medlemmar att få träffa varandra, lyfta frågor som man
vill och behöver diskutera samt utbyta tankar, idéer och
erfarenheter. Träffarna sker vanligtvis fyra gånger per år.

– Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart
arbetsliv inom vård och omsorg (S2021/02252)
– En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar (Fi 2020/05179)  
– Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid
uthyrning av lokaler (Fi2020/05159)  

Famna har fortsatt att tillsammans med Forum och Giva Sverige ta emot högskolepraktikanter. Här Tarik Yacine Belaid, Amanda Lindblom och
Love Hansson på sin introduktion för nya.
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Projekt

Nystaprojektet

Under 2021 bedrevs tre projekt, varav endast ett extern
finansierat, en förstudie för att kartlägga utmaningar och
behov hos Famna-medlemmar som bedriver arbetsinte
grerande sociala verksamheter.

Helhetsgreppet
Helhetsgreppet är en studie som utförts under 2021 av
Christine Funck Ritshoff. Inom ramen för förstudien kart
läggs idéburna organisationers möjligheter och utmaning
ar att stötta människor till sysselsättning, utbildning eller
jobb. Syftet med studien är att skapa en kunskapsbas om
vad idéburna verksamheter kan göra när de får möjligheter
att ge fler insatser under samma tak, och följa individen i
flera steg. Av Famnas sammanlagt 54 medlemsorganisa
tioner i Stockholmsområdet har 34 bidragit med informa
tion. Rapporten baseras på ett stort antal intervjuer,
externa källor och egen analys och finansierades av
Europeiska Socialfonden.
Helhetsgreppet ska ligga till grund för Famnas fortsatta
arbete inom arbetsmarknadsområdet.

Nysta – civilsamhällets nystartgrupp för ett nytt samhälls
kontrakt drogs igång 2020 och beskrivs utförligt på sidorna
10–11.

Tillväxt och utveckling Tio2030 – TUT
Under 2020 bedrevs Tillväxtprojektet, med Klara Rapp i
spetsen, med stor framgång och resulterade bland annat i
vägledningen ”Dags att växa utan växtvärk”. 2021 togs
nästa steg med ett flerårigt tillväxt- och utvecklings
program; Tillväxt och Utveckling Tio2030, förkortat TUT.
Medlemmarna har inom ramen för TUT kunnat ta del av
ett stort antal aktiviteter och erbjudanden såsom en serie
workshops om ledarskap och strategiarbete, seminarium
om IOP (idéburet offentligt partnerskap) och en djup
dykning i hur region och kommun fungerar. På grund av
pandemin genomfördes dessa, som de flesta möten under
året, i digital form.
Under hösten 2021 genomfördes ett pilotprojekt där en av
medlemsorganisationerna fick en ordentlig genomlysning
av såväl strategiska dokument som huvud- och stöd
processer. Målet var att med insikter från genomgången ta
fram en mall som visar hur man på bästa sätt kan stötta
idéburna aktörer i deras framtida utvecklingsresa.
Som en del av TUT har Impact invest, i samarbete med
Famna, gjort en förstudie där man undersökt behovet av
en social investeringsfond för idéburen sektor. Förstudien
visade att det finns ett behov och en möjlighet att skapa
en sådan verksamhet. Resultatet presenterades för med
lemmarna på ett morgonseminarium.

Förstudien ”Helhetsgreppet”, en
unik kartläggning av idéburna
organisationers möjligheter och
utmaningar att stötta människor
till sysselsättning, utbildning eller
jobb utfördes av Christine Funck
Ritshoff.

Klara Rapp leder workshop om
FFF-processen.

Projektet Tillväxt och Utveckling Tio2030 fortsätter under
2022, likaså de uppskattade interna utbildningarna för
medlemmarna. Allt för att vi tillsammans ska komma
närmare målet Tio2030.

Uppföljning av Nysta-projektet ett halvår efter lanseringskonferensen med glöggmingel för teamledare och styrgrupp. Fr v David Samuelsson,
Helena Thybell, Hanna Kroksson, Maria Alsander, Ariane Rodert, Johan Oljeqvist, Wanja Lundby Wedin, Martin Ärnlöv, Petter Skogar, Magnus
Karlsson, Marika Markovits, Amelie Furborg och Jonas Gustafsson.
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Nysta

ett särskilt sätt aktualiserades av coronapandemin. Varje
område presenterade en delrapport.

”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt”. Det var namnet
på den debattartikel som utgjorde startskottet för Nysta
under 2020. Under 2021 gick arbetet med en gemensam
rapport i mål. Resultatet? 100 förslag på hur civilsamhällets
roll både kan förnyas och fördjupas.

I juni 2021 kom resultatet. Nysta lanserade en rapport
med inte mindre än 100 konkreta förslag på hur Sverige,
genom en nystart, skulle kunna bli ett bättre samhälle
genom att civilsamhället får ett nytt och större ansvar för
att stärka både välfärd och demokratisk utveckling.

De utmaningar och påfrestningar som coronapandemin
medförde synliggjorde brister i samhället. Det blev också
tydligt att civilsamhället har en viktig roll att spela för att
hitta lösningar på dessa problem. Fem paraplyorganisa
tioner inom civilsamhället – Famna, Giva Sverige, Forum,
dåvarande Idea och Arbetsgivarföreningen KFO (numera
Fremia), gick därför samman för att visa hur detta skulle
kunna gå till. Senare anslöt sig Civos – civilsamhälles
organisationer i samverkan och Ersta Sköndal Bräcke hög
skola (sedermera Marie Cederschiöld högskola) till sam
arbetet.

Efter lanseringen av rapporten gick Nysta in i en ny fas. Nu
var det dags att göra verklighet av de idéer som vuxit fram
ur projektets initiala fas. Nystas styrgrupp strukturerade
om rapportens alla förslag som är riktade till beslutsfattare
och anpassade dem så att de fokuserat skulle kunna drivas
inom specifika politikområden och mot berörda besluts
fattare. Arbetet har redan gett effekt. Ett av Nystas
viktigaste förslag på området forskning och utveckling var
införandet av en ny högskoleutbildning i civilsamhälles
vetenskap: Ersta Sköndal Bräcke högskola (numera Marie
Cederschiöld högskola) har fått beskedet att regeringen
ger dem tillåtelse att börja utfärda en kandidatexamen i
ämnet. Men det slutar inte där.

Nystas drivande personer och initiativtagare är övertygade
om att ett ökat ideellt engagemang och en större idéburen
sektor ger en mer hållbar samhällsutveckling och en stärkt
demokrati.  
Tusentals personer inom civilsamhället engagerades i ar
betet för att ta fram konkreta förslag på hur samhället inte
bara skulle reparera de skador pandemin skapat, utan
också skulle råda bot på de missförhållanden som fanns
sedan tidigare.
Arbetet genomfördes av sex olika team inom sex områden,
med teman som i sig inte var nya eller unika men som på

Det finns flera exempel på att centrala aktörer i samhället
tagit Nystarapporten till sig: Politiskt sakkunniga hos
ministrar refererar till den. Riksdagsledamöter har motio
nerat om specifika förslag ur den under allmänna motions
tiden. Organisationer har låtit sig inspireras av rapportens
resonemang och använt sig av formuleringar därifrån.
Under hösten skrev Nystas styrgruppsmedlemmar, David
Samuelsson och Ulrika Stuart Hamilton, en debattartikel i
Dagens Samhälle där de uppmanar regeringen att ta fram
en proposition om idé
buren välfärd. Så blev
också fallet. Våren 2022
behandlas denna propo
sition av Sveriges Riks
dag.
Nystas förslag lever ock
så vidare i den offentliga
debatten. Representant
er för Nysta har under
året förekommit i en rad
poddar och skrivit flera

Många träffar blev det! Här för en gångs skull fysiskt: Nystas styrgrupp fr. v Patrik Schröder, Fremia, Maria Alsander,
Forum, Roger Klinth, Ersta Sköndal Bräcke högskola (numera Marie Cederschiöld högskola), Susanne Lavemark,
Fremia, Charlotte Rydh, Giva Sverige, Petter Skogar, Fremia, Martin Ärnlöv, Röda Korset och David Samuelsson,
Civos/Studieförbunden.

VÅR 2020

JULI 2020

NOV 2020

Initiativet tas. Famna, Giva Sverige,
Forum, dåvarande Idea och
Arbetsgivarföreningen KFO (numera
Fremia) går samman för att visa att
civilsamhället har en viktigt roll för att
10lösa brister i samhället.

Startskottet. Debattartikel i
Dagens Nyheter ”Nu skriver
vi ett nytt samhällskontrakt”.
Teamledare utses.

Digital kickoff. I november
2020 anordnas en digital
kickoff, med partiledare och
ett brett spektrum av
civilsamhällesaktörer.
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Fem Nysta-förslag i korthet
Civilsamhällets hundratusentals organisationer är
avgörande för att vi ska kunna skapa ett förnyat
samhällskontrakt som minskar klyftor och mot
sättningar och stärker demokratin, välfärden och
tilliten.
Nysta föreslår ett förnyat samhällskontrakt där
civilsamhället har bättre förutsättningar att bidra till
en positiv samhällsutveckling baserad på delaktighet.
1. Civilsamhället ska vara en självklar part i
samhällsfrågor
Regeringen behöver med utgångspunkt i civil
samhällets särart säkerhetsställa att civilsamhället
kan verka på jämlika villkor med det privata närings
livet. Civilsamhället måste bli bättre inkluderat med
fungerande villkor i upphandlingar, närings- och
arbetsmarknadspolitik.
2. Data ska främja jämlikhet och social utveckling
Data kan användas för att rädda liv, för jämlikhet och
för att främja människors livskvalitet. Men det råder
osäkerhet om regelverket kring insamlad data.
Civilsamhället har en unik och underutnyttjad
möjlighet att bygga tillit. För att stödja civilsamhället
i den utvecklingen bör testbäddar för digital

innovation i partnerskap med akademi (etik
prövning), civilsamhälle och näringsliv inrättas.
3. Det behövs en lag om idéburet offentligt
partnerskap
Det offentliga står inför stora utmaningar varav
många skulle kunna lösas i samverkan med civil
samhället och idéburna välfärdsaktörer. Idag gör en
otydlig lagstiftning att många kommuner och
regioner avstår från att använda sig av modellen
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det behövs en
ny lag som tydliggör förutsättningarna för IOP.
4. Låt Arvsfonden stödja civilsamhällets
investeringar och innovation
Civilsamhället har en lång tradition av att möta
samhällsutmaningar på nytänkande sätt men
eftersom dess verksamheter inte är vinstdrivande
finns det begränsat med kapital att investera i
sektorns innovationer och utveckling. Arvsfonden
bör få i uppdrag att stödja investeringar och
innovation inom idéburen sektor.
5. Reformera beskattningen av icke-vinstdrivande
aktörer
Dagens skatteregler slår hårt mot organisationer
med verksamhet i olika associationsformer och mot
samverkan mellan föreningar.

debattartiklar utifrån rapportens innehåll. Även om
arbetet tagit en annan form så har det inte avtagit. Styr
gruppen ses kontinuerligt och plattformen Nysta lever kvar
som ett brett och inkluderande samarbetsforum.
Än är vi inte i mål. Nu ska vi se till att fler av rapportens
slutsatser omvandlas till konkret handling. Högt prio
riterade är förslagen om IOP och att frågan om intern
momsen får en lösning.

Picknick efter Nystas lanseringskonferens 18 juni.

MARS 2021
Vårkonferens ”att driva
samhällsförändring på
2020-talet” med
teamledarna, partiledare
och ledarskribenter.

JUNI 2021
Nystarapporten med 100
konkreta förslag på hur
Sverige kan bli ett bättre sam
hälle. Lanseringskonferens.

OKT 2021
Debattartikel i Dagens samhälle
med uppmaning till regeringen att
lägga fram en proposition om den
idéburna välfärden.

VÅR 2022
Proposition om idéburen välfärd
Initiativ tas i Skatteutskottet om
internmoms.
MR-institutet drar igång i Lund
med civilsamhällesrepresentant i
11
styrelsen
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Regionala nätverk
Famnas regionala nätverk uppstod ur en önskan från med
lemmarna om att samarbeta med varandra på lokal och
regional nivå. I de regionala nätverken hanteras frågor om
bland annat upphandlingar, avtalsvillkor och påverkans
arbete, men även verksamhetsnära frågor som ledarskap
och kunskapsutbyte diskuteras.
Famna Väst har sin huvudsakliga verksamhet i Västra
Götalandsregionen. Under 2021 arrangerades sex digitala
träffar då ledningen från medlemsorganisationerna träffa
des för att samverka kring gemensamma frågor och på
verkansarbete gentemot kommun och region.
Den tidigare bildade arbetsgruppen för boendefrågor,
boendenätverket, träffades ytterligare fyra gånger och fick
bland annat en debattartikel med rubriken “Vi löser inte
utsatthet med två veckors hjälp” publicerad i GöteborgsPosten.
Arbetsgruppen som fokuserar på rollen som utförare inom
arbetsmarknadsfrågor har setts fem gånger under året.
Man har också haft ett fruktbart samarbete med Göte
borgs stad genom Arbetsmarknad och vuxenutbildnings
förvaltningen och agerat referensgrupp i för medlemmarna
relevanta frågor.
Famna Stockholm samlar medlemmar i Stockholms
regionen med omnejd och är indelade i tre undergrupper:
LSS, sjukvård och social omsorg. I augusti 2020 övergick
nätverket LSS till att bli nationellt nätverk och omfatta
medlemmar i hela Sverige. Innan dess hann det regionala
nätverket samlas och utbyta erfarenheter tre gånger.
Nätverket för social omsorg har legat vilande under 2021,
men fortsätter existera med möjligheten att boka möten
om behov uppstår. Inte heller sjukvårdnätverket har träf
fats under året eftersom pandemin krävt omprioriteringar
för deltagande medlemmar.
Famna Syd samlar medlemmarna i Skåne/Blekinge och
samarbetar med Nätverket idéburet Skåne, som också
inkluderar föreningslivet och folkbildningen. Under året
har medlemmarna i Famna Syd haft fortsatt hög arbets
belastning på grund av pandemin och samarbetet i nät
verket har legat vilande. Medlemmarna fortsätter dock
representera Famna och vår tillväxtstrategi Tio2030 i sina
respektive sammanhang och nätverk.
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Nationella nätverk
Kvalitetsnätverket  
Kvalitetsnätverket har under året haft tre träffar varav två
av tillfällena på temat ”Mjuka värden och hur man mäter
dem”. Mjuka värden har under året varit ett av de område
som medlemmar uttryckt en önskan om att få mer kunskap
om. Första tillfället fokuserade på introduktion till be
greppen mjuka värden och effektmätning. Verksamheten
Effektfullt gav en introduktion till effektmätning och Riks
föreningen Sveriges Stadsmissioner berättade om hur de
mäter mjuka värden. Vid andra tillfället delade tre av
Famnas medlemmar med sig om sitt arbete med mjuka
värden. Dessa var MellanMålet Rehab som berättade om
hur de använder verktyget FIT, Linköpings Stadsmission
om hur de arbetat för att engagera medarbetare i frågan
och Bräcke diakoni som bland annat presenterade
projektet TRUST och användning av brukarundersökningar.
Nätverkets tredje träff hade temat ”Beroendebehandling
och -politik med fokus på narkotika” och gästades av
Narkotikapolitiskt Center.

Äldreomsorgsnätverket
Det relativt nybildade Äldreomsorgsnätverket har under
hösten 2021 träffats två gånger och då bland annat
samarbetat kring ett underlag för Famnas remissvar på
SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg. Nätverket har
också haft besök av en representant från SKR som talat om
organisationens äldrestrategi med särskilt fokus på IOP. En
tredje träff med temat Utmaningar inom äldreomsorgen
gällande språkkunskaper hos personal var planerad men
fick ställas in.

LSS-nätverket
LSS-nätverket skapades från början av medlemmarna i
Stockholmsområdet men öppnade under året upp och
blev nationellt. Det är till för att medlemmar inom LSSområdet ska få diskutera gemensamma angelägenheter
och LSS-relaterade frågor, träffa varandra, och skapa
erfarenhetsutbyte och dialog med Famnas kansli för att
lyfta frågor för påverkansarbete. Tanken är att ha teman
och ibland även gäster. Nätverket hade under året tre
träffar. De inledande två regionala träffarna fokuserade på
frågor kopplat till covid-19, Stockholms stads projekt för
att få personer i daglig verksamhet att komma i arbete
samt medskick till Stockholms stads branschråd för LSS.
Den nationella träffen inventerade behov där LSS-lagens
intentioner i förhållande till upphandlingar och avtal
kommit i fokus. Tanken är fyra träffar per år.
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Fråga: De idéburna utgör i dag cirka 3 procent av välfärden, de kommersiella
utgör cirka 20 procent medan de oﬀentliga verksamheterna utgör cirka 77
procent. Om du ﬁck önska, hur tycker du att detta borde se ut om tio år?
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Arbetsmarknadsnätverket
Nätverket samlades sex gånger under 2021. Under mötena
har nätverket diskuterat och problemlöst aktuella frågor
och upphandlingar inom området. Gruppen har tagit del
av avrapportering från Arbetsförmedlingens leverantörs
forum samt kommunikationsnätverket. Man har också
haft externa besök, bland annat inköpare som arbetar för
att få fler idéburna aktörer som leverantörer samt chefer
på SKR och Arbetsförmedlingen.

Arbetsgruppen för kommunikationsutveckling
(AKU)
Nätverket utgörs av de professionella kommunikatörerna
hos Famnas största medlemmar. Nätverkets samtliga
möten var digitala under 2021 och behandlade olika te
man som internkommunikation, mediekontakter och kris
hantering.
Under 2021 utarbetade AKU en uppföljning av 2018 års
politikerenkät. Folkvalda i kommuner, regioner och riksdag
fick svara på både kännedomsfrågor och åsiktsfrågor om
den idéburna välfärden. Resultatet visar bl a att
– Företrädare för samtliga partier vill att den idéburna
välfärden ska bli minst fem gånger större än i dag;
– Enligt politikerna är det viktigaste argumentet för idé
buren välfärd att den bidrar med ett synsätt som varken
privata eller offentliga aktörer har;
– Åtta av tio riksdagspolitiker är positiva till en lag om IOP
(idéburet offentligt partnerskap);

– Sju av tio lokalpolitiker är positiva till att rikta upp
handlingar till idéburna aktörer när det finns lagliga
möjligheter;
– Åtta av tio lokalpolitiker är positiva till att ta initiativ för
att skapa fler IOP:er i sin kommun eller region.

Virtuella nätverk
Pandemin ledde till ett ökat behov av virtuella nätverk och
vissa av medlemmarna som redan brukade träffas digitalt
fortsatte att göra så under 2021. En del av dessa har egna
Facebook-grupper:
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, ut
redningar, lagändringar och annat relevant för Famnas
medlemmars kvalitetsarbete sprids och diskuteras. Här
kan medlemmar dela erfarenheter och kunskap med
varandra på kvalitetsområdet.  
Famna Stockholm där medlemmarna i det regionala nät
verket Famna Stockholm kan samlas digitalt och sam
arbeta inom de tre områdena LSS, social omsorg och sjuk
vård.

– Sju av tio riksdagspolitiker är positiva till att lagstifta om
att göra det möjligt att rikta upphandlingar till idéburna
aktörer;
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Styrelse och ledning
Styrelsen  
Vid årsmötet 2021 omvaldes Stefan Nilsson, direktor för
Ersta diakoni, enhälligt som ordförande.
Ledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson, Mats Pertoft,
Lena Wetterskog Sjöstedt och Emma Henriksson omvaldes
på två år. Ledamöterna Jonas Wihlstrand, Emma Simons
son Vento, Amir Daneshpip och Ulrika Wickman hade i fjol
valts på två år och hade därför ytterligare ett års mandat
period.

Revisorer  

Hemma hos Emma: Fr v Klara Rapp, Tobias Nilsson och de två
ledamöterna Nilla Helgesson och Emma Henriksson.

Till auktoriserade revisorer valdes på ett år Martin Nääs,
PwC (ordinarie) och Mickael Thowsen, PwC (ersättare). Till
lekmannarevisor valdes som ordinarie Nils-Ola Nilsson,
Stora Sköndal, och som ersättare Sandra Stene, Göteborgs
Räddningsmission.

Valberedning  
Vid årsmötet valdes Emil Mattson, Göteborgs Räddnings
mission (sammankallande) och Göran Holmström, Rädda
Barnen, till valberedning.

Kansliet och personalen  
Under 2021 har Famnas kansli utgjorts av tillsvidare
anställda, visstidsanställda, konsulter och praktikanter. Sju
personer har under loppet av året varit anställda på
kansliet. Genomsnittligt har arbetsstyrkan bestått av drygt
tre anställda.
Antalet högskolepraktikanter under 2021 var sex stycken
som under 20 veckor vardera praktiserade på heltid, därtill
kommer ytterligare en praktikant som har genomfört en
deltidspraktik under höstterminen. Konsulter har bistått
med kommunikationsarbete, medlemsvärvning och
controllerfunktion.

Medlemsverksamheten
I slutet av 2021 var antalet medlemmar 102 (mot 100 vid
föregående årsskifte och 96 för två år sedan). De nya med
lemmarna som tillkom under 2021 är Civilisationen och
Parasoll.
Vid årsskiftet 2021/2022 lämnade Spelberoendes förening
och Ideella föreningen Basta. Vidarstiftelsen som inte
längre bedriver vård är inte heller längre med i föreningen.
I april 2022 har Famna 100 medlemmar.
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Styrelsemöte i november: Ledamöterna Jonas Wihlstrand och
Ulrika Wikman tillsammans med föredragande Klara Rapp och
Tobias Nilsson.

Årsmötet 2021
Årsmötet 2021 genomfördes torsdagen den 27 maj som
ett hybridmöte, med ett antal deltagare fysiskt på plats på
Sensus plan 9 och än fler på distans bakom sina skärmar. I
anslutning till årsmötet ordnades ett webbinarium med
inspirationsföreläsning av författaren till boken Dags att
bry sig – så kan civilsamhället och den idéburna sektorn
lyfta Sverige, Sophie Nachemson-Ekwall. Vidare presen
terades och diskuterades idéer och process bakom de
organisatoriska förändringar som sker i sektorn under
rubriken Hur går det med visionerna? På väg mot en
gemensam starkare röst? Bland annat medverkade Stefan
Nilsson och beskrev de överväganden som Ersta diakoni
gjort då de valde att byta arbetsgivarorganisation för att
stärka den idéburna rösten i det offentliga samtalet.
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Från Pondus till F + F
Resan fortsätter. För tre år sedan presenterades konsult
rapporten Pondus som beskrev möjliga vägar framåt för
en starkare organisering av civilsamhället och den idé
burna sektorn. Samma år fördjupades idéerna i rapporten
Från Pondus till NyOrg. Arbetsgivarföreningarna Idea och
KFO skapade så tillsammans Fremia vid årsskiftet 2020/21
och det fördjupade samarbetet mellan Famna – riks
organisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna
organisationer med social inriktning och Fremia fortsatte
oförtrutet: styrelseutskott och referensgrupper disku
terade nya organisatoriska lösningar, Klara Rapp ledde
olika konstellationer av förtroendevalda och tjänste
personer ur alla tre föreningarna och vi alla lärde känna
varandra och våra egna organisationer än bättre på kup
pen. Sedan våren 2020 sitter vi alla tillsammans på samma
våningsplan. Sedan hösten 2020 finns där också Giva
Sverige och hösten 2021 flyttade Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner in.

Aleksandra Wasso Hägglund på besök hos Stockholm Stadsmission.

Det kan tyckas vara en lång och seg process. Men man kan
också vända på det och se allt det som görs som gedigen
demokratisk förankring med djupa analyser och genom
gångar där inga förhastade slutsatser dras. En bonus är
också att allt sker med gott humör och konstruktiva förslag
från alla håll.
Behovet av samarbete och effektivisering av det som görs
fick en rejäl skjuts genom pandemin som i sin tur ledde till
Nystaprojektet (beskrivet på s 10–11).
Till vardags samarbetar vi som sitter tillsammans löpande
när det gäller påverkansarbetet. Varje onsdag träffas
kanslipersonalen i s k ROP-möten, en förkortning för Re
misser, Omvärld och Påverkansarbete. Vi sorterar bland
frågor och enas om vägen framåt. Ibland resulterar det i
gemensamma remissvar eller grupparbete kring en
rapport, ibland agerar var och en för sig men informerar
de andra om vad som är på gång.
För Famnas medlemmar innebär detta inte något revo
lutionerande. Dock vet vi som är mitt uppe i det att
ytterligare kolleger, sakkunniga och nätverkande personer
bidrar till en större helhet än utan.
Vi fortsätter med utvecklingsarbetet mot en effektivare,
större och synligare organisation för idéburen sektor, till
sammans med likasinnade aktörer inom civilsamhället.
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Famnas medlemmar april 2022
ORGANISATION
Bambi
Stiftelsen Bergslagsgårdar
Betaniastiftelsen
Betlehemskyrkan Vasahemmet
Blå Vägen
BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter ek.för.
Botkyrka Pingsförsamlings Second Hand (BPF:s Second Hand)
Bräcke diakoni
Bufff
Buurtzorg Sverige
Camphill Häggatorp
Civilisationen
Stiftelsen Credo
Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem
Föreningen Edsätras vänner
Stiftelsen Eir
Ericastiftelsen
Ersta diakoni
Eskilstuna Stadsmission
Föreningen Framtidståget
Furan
Föreningen Furuboda
Stiftelsen Gabriel
Stiftelsen Guldfällen
Stiftelsen Gyllenkroken
Stiftelsen Göransgården
Stiftelsen Göteborgsfontänen
Göteborgs 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
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
LaSSe Brukarstödcenter ek förening
Linköpings Stadsmission
Stiftelsen Linden
LP-verksamhetens ideella riksförening
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ASSOCIATIONSFORM
Ekonomisk förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Ideell förening
Aktiebolag
Ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ideell förening
Ideell förening
ideell förening
Ideell förening
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Ekonomisk förening
Stiftelse
Ekonomisk förening
Ideell förening
Ideell förening
Aktiebolag
Aktiebolag

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

Ideell förening

Stockholm

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Stiftelse
Stiftelse
Ideell förening
Stiftelse
Registrerat 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
Stiftelsen Margaretagården
Mariagårdens medarbetarförening
MellanMålet Rehab
Stiftelsen Mellannorrlands Hospice
Mo Gård
Mobilitetscenter i Göteborg
Stiftelsen Mora park
Stiftelsen Målargården
Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet
Stiftelsen Norrbyvälle gård
Origo Resurs
Stiftelsen Parasoll
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 Stadsmission
Föreningen Solberga by
Stiftelsen Solstrimma
Föreningen Solåkrabyn
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stockholms Stadsmission
Stiftelsen Stora Sköndal
Sveriges Kristna Familjehem SKFH
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Swedish Empowerment Center
Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder (Telleby Verkstäder)
Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne (Lindgården)
Stiftelsen Tunabergs gemenskap
Umeå Stadsmission
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Unizon
Uppsala Stadsmission
Valjeviken
Stiftelsen Viktoriagården
Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Västerås stadsmission
Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825)

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

ORT
Mörsil
Umeå
Stockholm
Sundsvall
Finspång
Västra Frölunda
Järna
Järna
Göteborg
Järna
Huskvarna
Solna
Åkersberga
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Järna
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Västerås
Järna
Uppsala
Fjugesta
Drottningholm
Stockholm
Göteborg
Malmö
Järna
Gnesta
Järna
Bromma
Stockholm
Stockholm
Sköndal
Örebro
Linköping
Borlänge
Järna
Jönköping
Järna
Umeå
Stockholm
Hägersten
Uppsala
Sölvesborg
Järna
Härnösand
Västerås
Stockholm
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Silvia Rexinger, ansvarig för kvalitet och utveckling.

Studiebesök på äldreboendet Danvikshem, grundat på 1500-talet av
Gustaf Vasa. Då fanns dock inga krav på munskydd.

Studiebesök hos Young Solidarity Foundation. Till höger Sofia
Jagbrant, från ungdomsmottagningen ”1825”.

Love Hansson, praktikant vt 21, och Lena Blomén, ansvarig för
ekonomi och administration.

Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd och
medlemsrådgivare.

Solig novemberdag i Uppsala: Olivia Dillner, Daniel Huldin och
Karin Liljeblad.

Adventsfika med alla höstterminens praktikanter: förutom fr v Daniel,
Julia och Olivia här också Nancy Johansson.

Besök på Mikaelsgården som drivs av Uppsala Stadsmission. Fr v
Margaretha Svensson-Paras, Daniel Huldin, Olivia Dillner och
Karin Liljeblad.
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Övriga intäkter

Beloppet för bidrag (grön stapel) varierar med volymen externt ﬁnansierade projekt. År 2021 genomfördes endast
Helhetsgreppet (Svenska ESF rådet). Statsbidraget (röd stapel) har dragits ned sedan 2020.
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Antalet medlemmar (grön linje, höger skala) stiger trendmässigt sedan 2015 tack vare aktiv medlemsrekrytering. I
december 2021 hade Famna 102 medlemmar. Medlemsintäkterna (blå stapel, vänster skala) stiger med antalet
medlemmar och deras sammanlagda lönesummor.
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Årsredovisning
Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd
Organisationsnummer: 802421-4218
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Sida
2
3
4
6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Föreningens säte: Stockholm
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Verksamheten som bedrivits av Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd under 2021 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 under året prioriterat tillväxt i form av strategin Tio2030, påverkansarbetet på det
nationella planet samt kvalitets- och utvecklingsarbetet - allt detta trots att pandemin som försvårat för vissa typer av
aktiviteter och tvingat oss ställa in andra.
Föreningen hade vid utgången av året 102 medlemmar, vilket motsvarar en nettoökning med 2 procent sedan föregående
årsskifte. Strävan är att medlemsorganisationerna ska återspegla hela den bredd. av verksamheter som idéburna föreningar,
stiftelser, ekonomiska föreningar m fl associationer bedriver inom hälso- och sjukvård, sociala verksamheter,
arbetsintegrerade sociala företag och skola.
Främjande av ändamålet
Famna har i uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen välfärd utan
vinstsyfte.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Årsmötet i maj 2021 genomfördes som hybridmöte där medlemmarna kunde delta på plats eller digitalt. Vid årsmötet
omvaldes Stefan Nilsson som ordförande. Famna har under 2021 i samarbete med Forum - idéburna organisationer med
social inriktning och det nybildade Fremia (en sammanslagning av KFO och Idea) forsatt arbetet med att integrera
föreningarna och förstärka påverkansarbetet. Samarbetet med ytterligare delar av civilsamhället har bedrivits inom Nysta,
civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Flerårsöversikt
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

7 472 039

10 835 659

10 522 661

13 444 186

74 300

698 022

170 886

295 771

Resultat efter finansiella poster (kr)

551 346

191 037

190 992

185 167

Årets resultat (kr)

Huvudintäkter (kr)
Nettoomsättning (kr)

551 346

191 037

190 992

185 167

Soliditet (%)

67,4

54,6

58,6

54

Antal medlemmar vid årets utgång

102

100

96

85

Famnas ekonomiska resultat för 2021 har präglats av effekterna av pandemin och av att ett stort ESF-finansierat projekt
avslutades i december 2020. Sjukskrivningar och inställda aktiviteter har minskat kostnaderna. Kontorsytan har krympts så
att även lokalkostnaderna har dragits ned. Kostnader för Nysta och andra gemensamma initiativ har delats med flera
organisationer så att bördan på Famna blivit lägre. På så sätt har Famna klarat sin ekonomi under året.'
Årets resultat visar ett överskott på 551 346 kronor.
Föreningens intäkter utgörs av medlemsavgifter, projektmedel för Svenska ESF Rådet samt anslag från staten.
Föreningen har sitt säte i Stockholm
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Resultaträkning
Not

2021-01-01

2020-01-01

1

2021-12-31

2020-12-31

Medlemsavgifter

4 061 998

3 713 716

Bidrag

3 410 041

7 121 943

Nettoomsättning

74 300

698 022

Övriga rörelseintäkter

45 868

37 962

7 592 207

11 571 643

0

-5 000

-2 716 197

-6 148 308

-4 322 562

-5 225 164

-7 038 759

-11 378 472

553 448

193 171

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2 102

-2 134

Summa finansiella poster

-2 102

-2 134

Resultat efter finansiella poster

551 346

191 037

Resultat före skatt

551 346

191 037

Årets resultat

551 346

191 037

Föreningens intäkter

Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2

Finansiella poster
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Balansräkning
Not
TILLGÅNGAR

2021-12-31

2020-12-31

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

27 870

0

3 872

283

88 282

809 164

120 024

809 447

Kassa och bank

4 896 760

4 372 159

Summa kassa och bank

4 896 760

4 372 159

Summa omsättningstillgångar

5 016 784

5 181 606

SUMMA TILLGÅNGAR

5 016 784

5 181 606

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Balansräkning
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-12-31

2020-12-31

2 829 228

2 638 191

1

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

551 345

191 037

3 380 573

2 829 228

Leverantörsskulder

362 419

865 966

Övriga skulder

119 081

207 898

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 154 711

1 278 514

Summa kortfristiga skulder

1 636 211

2 352 378

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 016 784

5 181 606

Eget kapital vid räkenskapsårets slut
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.
Not 2. Medelantal anställda

Medelantal anställda

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4

5

Stockholm 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 Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
PwC

Martin Nääs
Auktoriserad revisor
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Nils-Ole Nilsson
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Årsredovisning 2021

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
2021.
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
2021 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.

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen som vi inhämtade före datumet för denna
revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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. Mina 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,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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:
•

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
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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.
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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 2021.
Vi tillstyrker att årsmötet disponerar resultatet enligt fastställd balansräkning och 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, samt styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositionen beträffande föreningens resultat.

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,
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beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Nääs
Auktoriserad revisor

Nils-Ole Nilsson
Förtroendevald revisor
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