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Yttrande över utredningen om en modernare lag om
ekonomiska föreningar, Ju 2008:10

Famna har av Justitiedepartementet inbjudits att yttra sig över rubricerad
utredning, och lämnar följande synpunkter och kommentarer.
Famna är en branschorganisation för non-profit vård och social omsorg.
Famnas medlemmar, ca 40 olika organisationer över hela landet, är alla
producenter av vård och omsorgstjänster med kommun, landsting i viss mån
staten (kriminalvården) som beställare. Famnas medlemmar har en gemensam
omsättning av ca 3 mdr kronor och runt 5000 anställda.

Kommentarer till förslagen
Famnas medlemmar, alla non-profit producenter av vård och omsorgstjänster,
bedriver sin verksamhet i olika associationsformer. De flesta som ideella
föreningar men även en stor del i stiftelseform och även som non-profit
aktiebolag. Flera verksamheter har, inte minst på senare tid, på grund av ökad
konkurrensutsättning upplevt att de affärsmässiga villkoren blir tydligare och
ansvaret mer uttalat när verksamheten bedrivs i bolagsform.
Associationsformen är alltså inte avgörande för om en verksamhet är non-profit
eller ideell. Famna ser därför inte behovet av ytterligare en associationsform
för denna typ av verksamhet.
Den ekonomiska föreningen är underrepresenterad bland Famnas medlemmar
men vi ser inte att den befintliga lagstiftningen utgör något hinder för att
bedriva non-profit eller ideell vård och omsorg som ekonomisk förening.
Däremot ser vi ett behov av kompetenshöjning och rådgivning till non-profit
och ideella aktörer när det gäller olika associationsformers villkor. Vi tror att
non-profit, ideell verksamhet skulle kunna välja även den ekonomiska
föreningen som ett alternativ till andra associationsformer, om en sådan
rådgivning kom till stånd.
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Sammanfattningsvis menar Famna att vi inte ser behov av andra
associationsformer än de som finns idag. Vi ser heller inte behovet av någon
lagändring i befintlig lagstiftning när det gäller ekonomiska föreningar.
Däremot ser behovet av mer information och rådgivning till den ideella sektorn
där även alternativet ekonomisk förening presenteras och beskrivs.

Lars Pettersson
Generalsekreterare, Famna

