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Överenskommelse om samverkan mellan 
Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne

Bakgrund

I enlighet med Regionstyrelsens beslut 2009-04-06 har en process inletts för att utveckla former för 
samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn.

”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller 
en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset, som återinvesterar ev vinster och som är fristående 
från den offentliga sektorn. Det kan röra sig om till exempel ideella föreningar, kooperativ, trossam-
fund eller stiftelser.

Under en ettårig process har ett förslag till en regional överenskommelse framtagits. Denna utgick  
från den nationella överenskommelsen som träffats mellan regeringen och de idéburna organisationer-
na inom det sociala området. Till skillnaden från den nationella omfattar dock den regionala överens-
kommelsen flera områden (tillväxt och entreprenörskap, välfärdsutveckling, befolkningens hälsa, kultur 
och kunskapsutveckling) och har dessutom antagits i regionfullmäktige.

Den 29 juni 2010 har Region Skåne och den idéburna sektorn, inledningsvis representerad av  
Nätverket Social Ekonomi Skåne, undertecknat överenskommelsen om samverkan mellan Region 
Skåne och den idéburna sektorn i Skåne.

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

Om parterna

Parterna är Region Skåne och den idéburna sektorn, vilken inledningsvis har representerats av  
Nätverket Social Ekonomi Skåne. Nätverket är en ideell paraplyorganisation för regionalt verksamma 
organisationer i Skåne med syftet att samla, utveckla och stärka den idéburna sektorn som kraft i 
samhällsutvecklingen. 

Båda parter tar på sig ansvaret att sprida innehållet i överenskommelsen till organisationer som inte 
deltagit i framtagandet av överenskommelsen. Det är upp till varje enskild idéburen organisation i 
Skåne att ta ställning till om man stödjer och undertecknar överenskommelsen i dess helhet eller inte. 
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Värdegrunden för den regionala överenskommelsen utgår från de sex nationella principerna;

•	 Självständighet och oberoende

•	 Långsiktighet

De idéburna organisationerna i Skåne står för en unik och omistlig del av demokratin och utgör  
därför en viktig del av den politiska processen. Partier samlar människor utifrån deras värderingar till 
olika politiska alternativ som skapar majoriteter i fullmäktige. Organisationer samlar människor på 
andra grunder än de rent politiska alternativen. Det är mellan de politiska partiernas och de idéburna 
organisationernas olika synsätt och sätt att tänka som verklig pluralism kan skapas. De idéburna 
organisationerna ersätter alltså inte partiernas roll i systemet, utan medverkar istället till att fördjupa 
demokratin. 

Det frivilliga arbete som utförs i Skåne bidrar till folkhälsa, välmående och utveckling. Det frivilliga  
arbetet är en del av välfärden som medborgarna kan välja att ta del av och det kan därför ses som 
en fördjupning och utveckling av välfärden. Däremot ska det frivilliga arbetet inte användas som ett 
sätt att minska på det offentliga välfärdsåtagandet. När förändringar av det offentliga välfärdsåtagan-
det bereds ska därför alltid en analys göras kring vad förändringen innebär för det frivilliga arbetet. 

Idéburna organisationer kan, om de själva gör en sådan bedömning, utgöra viktiga aktörer för 
välfärdsutvecklingen i Skåne i betydelsen att via sitt idéburna engagemang bredda utbudet av lever-
antörer och utbudet av tjänster. Parterna till denna överenskommelse ser ett speciellt värde just i den 
icke vinstutdelande verksamhetsformen som de idéburna organisationerna utgör. Region Skåne verkar 
för att på olika sätt synliggöra betydelsen av den idéburna sektorns roll i samhället i första hand av-
seende folkhälsa, välfärd, sysselsättning och samhällsutveckling.

Det är av centralt värde att de idéburna organisationerna har rimligt stöd för samordnings-  
och utvecklingsarbetet kring denna överenskommelse. Region Skåne åtar sig att under  
perioden 2011 - 2014 beakta överenskommelsen i budgetprocessen.

Mer information:
Anders Åkesson Eva Hall 
ordförande i folkhälsoberedningen  ordförande Nätverket Social Ekonomi Skåne 
anders.akesson@skane.se  ordforande@socialekonomiskane.se   
www.skane.se/folkhalsa  www.socialekonomiskane.se/aktuellt

•	 Dialog

•	 Öppenhet och insyn

•	 Kvalitet 

•	 Mångfald
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Planerade åtgärder 2010 - 2014

•	 Utveckla former för att stödja kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå  
när det gäller lokala överenskommelser. Samverkan sker med Kommunförbundet Skåne.

•	 Tillsammans med statliga myndigheter på nationell och regional nivå, kommuner, den  
idéburna sektorn och näringslivet inventera, analysera och initiera utvecklingsinsatser  
rörande det sociala företagandet och härmed öka delaktigheten och minska utanförskapet.

•	 Utveckla stödstrukturer för det samhälleliga entreprenörskapet i Skåne.

•	 Utveckla former för frivillig- och volontärarbetet i Skåne inom  
den idéburna sektorns regi samt vid Region Skånes verksamheter.

•	 Öka kunskapen avseende upphandlingsförfarande och därmed förbättra möjligheterna för den 
idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av tjänster och service. 

•	 Tillsammans med den idéburna sektorn utveckla modell för ett förstärkt samspel och  
tidigt samråd inom t ex utredningsarbete och det fysiska planeringsarbetet.

•	 Tillsammans med regionala och kommunala samhällsaktörer utveckla samarbetet med  
den idéburna sektorn kring etablering och integration av nyanlända ”flyktingar” i Skåne,  
men också av integrationen av människor med utländsk härkomst.

•	 Främja kunskapsutvecklingen kring den idéburna sektorns roll i samhällsutvecklingen genom  
att aktivt främja samverkan mellan olika aktörer och genom att främja den utbildning och  
forskning som finns i Skåne på området.

•	 Utveckla ett årligt regionalt forum, där den idéburna sektorns roll som viktig samhällsaktör  
lyfts fram tillsammans med andra aktörer. 


