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Synpunkter på Förslag till utgångspunkter och principer för
överenskommelsen inom integrationsområdet
Famna har erbjudits lämna synpunkter på Förslag till utgångspunkter och
principer för överenskommelsen inom integrationsområdet.
Förslaget har som en av sina centrala utgångspunkter samma syften som
dialogen och överenskommelsen på det sociala området;
‐
‐

Stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende
som röstbärare och opinionsbildare
Stödja framväxten av en större mångfald utförare och leverantörer
inom det sociala området

Famna anser att dessa syften varit värdefulla och till gagn för
integrationsdialogen.
Det gäller inom Famnas primära verksamhetsområde, hälso- och sjukvård och
sociala tjänster som bättre måste förstå och möta människors behov genom att
öka möjligheterna att själva uttrycka sig, att initiera och utveckla vård och
social omsorgsproduktion och att välja mellan en mångfald av aktörer.
Förslaget nämner i flera stycken hälsans betydelse för integrationsprocessen.
Famna förutsätter att detta avser såväl låga trösklar och god tillgänglighet till
vård och social omsorg som förebyggande insatser. Inom båda områdena finns
en betydande potential för idéburna organisationer. En avgörande insats för att
idéburna organisationers verksamheter skall kunna växa är att de
näringspolitiska insatserna också omfattar dessa.
Famna förslår därför att Tillväxtverket får i uppdrag att utveckla insatser för
att stimulera och underlätta för idéburna organisationer inom vård och social
omsorg.
Famna föreslår att regeringen ger ansvariga myndigheter i uppgift att i
samverkan med idéburna organisationer utveckla och tillgängliggöra
kunskapen om de nya samhällsmedlemmarnas hälsosituation.
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Erfarenheterna från uppföljningen och genomförandet av åtgärderna inom det
sociala området visar på den stora betydelsen av att regeringen avsätter resurser
avsedda för de idéburna organisationernas genomförandearbete.
Famna förutsätter att regeringen avsätter resurser för de idéburna
organisationernas medverkan i genomförandet och uppföljningen av
åtgärderna.
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