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Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd. Vi har för närvarande drygt
100 medlemmar och de största är Ersta diakoni, Stockholms Sjukhem och
Bräcke diakoni. Därutöver har vi många andra välkända medlemmar och
välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor
sociala tjänster, kvalificerad vård och individuell omsorg utan vinstsyfte. Många
av Famnas medlemmar har uppdrag av Stockholms stad.
Vår äldsta medlem (Stiftelsen Danvikshem) startade för 450 år sedan, men
mera typiskt är att verksamheterna har bortåt 100 år eller mer på nacken, t ex
Stadsmissionerna. Bland verksamheter som tillkommit på senare tid finns till
exempel tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn,
HVB-hem, äldreboenden och arbetsintegrerande sociala företag.
Idéburna organisationer har ofta växt fram när man sett brister och behov som
det offentliga inte kunnat lösa eller möta. Innovation och nytänkande är starka
drivkrafter bakom idéburen verksamhet.
En sammanfattning av Famnas ställningstaganden
Famna är positiv till kommunstyrelsens förslag i stort men önskar ett tydligare
uttryck för samverkan med idéburen sektor.
Famna vill betona vikten av att idéburen sektor blir representerad i det
digitaliseringsråd som föreslås.
Famna vill även betona vikten av att idéburen sektor blir representerad genom
mer än en (1) plats i det digitaliseringsråd som föreslås.
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Våra ställningstaganden
Famna ställer sig bakom förslagen men har några kommentarer;
”Digitaliseringsråd som består av beslutsfattare från relevanta förvaltningar
och bolag”
Famna är positiv till inrättandet av ett digitaliseringsråd men önskar ett
tydligare uttryck för att idéburen sektor ska få vara representerad i rådet. Det
är av stor vikt att den privata sektorn inte bara representeras av vinstdrivande
utförare utan även icke-vinstdrivande då sättet att arbeta med dessa och andra
frågor ofta skiljer sig åt.
Famna vill även betona vikten av att idéburen sektor får vara representerad
genom mer än en (1) plats i föreslaget digitaliseringsråd. Detta på grund av att
det finns ett behov av att idéburen sektor kan representeras av utförare med
olika inriktningar och förutsättningar.
På Famnas vägnar
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