
Samhället är större 

än staten



Offentlig

sektor

Näringsliv

Social Ekonomi
Engagerade

medborgare

Akademi

En förändrad omvärld med fler aktörer
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Staten som
utförare

Föreningslivet och det offentliga

• Förr och nu

• Vår roll i den nya tiden?

• Nya möjligheter?



Var finns den sociala ekonomin 

idag
• Fritidssektorn

• Kulturen

• Äldreomsorgen

• Utbildningssektorn

• Missbruksvården

• Barnomsorgen

• Brottsförebyggande verksamhet

• Handikappverksamhet

• Arbetsmarknadsåtgärder

• Integrationsverksamhet

• Vården

• Med mera – med mera

------------------------------------------------------------------------------------------



Hur ser det ut i Sverige idag
• Den svenska ideella sektorn växer fortare 

än andra sektorer

• Från röst till service

• Omsättning 2002 140 miljarder

• Olika och nya organisationsformer

• Mer än 120 000 anställda

• Drygt 50% av befolkningen utför ideella 
insatser och det ökar - undantag politiska 
organisationer



Hur ser den sociala ekonomin ut i 

Skåne i siffror
• 20686 organisationer varav 5000 år 2005 hade 

2149 personer anställda

• Lönesumma 4,1 miljarder, varav ideella 
organisationer 1,8 miljarder

• 14100 ideella organisationer o dessa hade 2149 
anställda

• I Tomelilla fanns 79 föreningar ( skatteverket 
2006) och 3 stiftelser

• I 7 av Skånes kommuner fanns 
samrådsförfarande mellan det offentliga o den 
sociala ekonomins organisationer



Principer

• Självständighet och oberoende

• Kvalité

• Långsiktighet

• Öppenhet och insyn

• Mångfald

• Dialog



Mål för regeringen

• Att stärka de idéburna organisationernas 

självständiga och oberoende roll som 

röstbärare och opinionsbildare

• Samt att stödja framväxten av en större 

mångfald av utförare och leverantörer 

inom hälso- sjukvårdsområdet



De idéburna organisationernas 

förord

• Särarten att vara en arena för folk att 

uttrycka sina värderingar

• Tydlighet i relationer för att bevara rätten 

att stå fria

• Gemensam vilja till utveckling och krav på 

beslutsfattare i stat och kommun att bidra 

till uppmuntran av det idéburna 

engagemanget



Regional överenskommelse

Vision

Den idéburna sektorn i Skåne utgör en naturlig och kraftfull aktör 
som på likvärdiga villkor, tillsammans med samhällets övriga 
aktörer, bidrar till välfärdsutveckling i ett livskraftigt Skåne, 
kännetecknat av tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.

Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka 
samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.  Härigenom 
stärks demokratin, delaktigheten ökas och utanförskapet minskas.

Målet med överenskommelsen är 

• att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt

• att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att vara en viktig 
aktör inom välfärdsutvecklingen.



www.socialekonomiskane.se

http://www.socialekonomiskane.se/

