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THEOPPORTUNITYISNOWHERE



Några samhällsutmaningar 2015

• Ungas arbetslöshet

• Urbanisering vs levande landsbygd

• Ohälsa

• Utlandsföddas utanförskap

• Demografi

• Bostadsbrist

• Hemlöshet, barnfattigdom

• Klimatförändringar

etc.



Vems ansvar är det?

Vem TAR ansvar?Vem HAR ansvar?

???



Akademi Näringsliv
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Ett förändrat samhälle med flera aktörer

Offentlig
sektor

Bild: PwC – Cities of the future

PENTA (5) HELIX

http://www.pwc.com/gx/en/government-public-sector-research/pdf/cities-final.pdf
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Från Broby till Bryssel och tillbaka …



Strategi Europa 2020 – Smart hållbar tillväxt för alla

Förutsättning för att Europa 2020 blir en framgång är att hela samhället involveras. 

 Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation

 Hållbar tillväxt – göra produktionen resurseffektiv

 Inkluderande tillväxt – öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och 
bekämpa fattigdomen



SKÅNE ÅR 2030 ÄR ÖPPET. WWW.SKANE2030.SE

ÖPPET I SINNET, ÖPPET FÖR ALLA
OCH MED ETT ÖPPET LANDSKAP.

VI VÄLKOMNAR NYA MÄNNISKOR OCH NYA
INFLUENSER MED ÖPPNA ARMAR.

VI ÄR PORTEN TILL SVERIGE OCH UT I VÄRLDEN.

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

http://www.skane2030.se/
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Alla aktörer behövs!



Idéburen
sektor

Definition av idéburen sektor:
"Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som 
bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller 
medlemsintresset.
Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga 
sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, 
samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar."



Kärt barn har många namn …

• Folkrörelsen

• Civilsamhället

• Ideell sektor

• Tredje Sektorn/Första sektorn

• Social Ekonomi

• Idéburen sektorn



Vad räknas? - En sida av samhället

Sveriges BNP 2013 

3 776 miljarder kronor
Källa: www.ekonomifakta.se

Offentliga Affärer Riks 2013

860 miljarder kronor
Källa: www.dagenssamhalle.se

25 % av BNP

Skånes BRP 2013 

395 miljarder kronor

Offentliga Affärer Skåne 2013

14,5 miljarder kr (Region Skåne)

Källa: www.skane.se

84,5 miljarder kr (33 Kommuner)

25 % av BRP

http://www.ekonomifakta.se/
http://www.dagenssamhalle.se/
http://www.skane.se/


En annan sida av Samhället – Idéburen sektor

 21.000 idéburna organisationer
- varav 14.000 ideella föreningar 

 5.000 organisationer har 
anställda

 Lönesumma 4,1 miljarder kr/år 
= 10 000 heltidsårsarbeten

 90 miljoner ideella timmar
= 50 000 heltidsårsarbetenKartläggning 2005-06

SKÅNE

http://natverket.org/wp-content/uploads/social_ekonomi_i_skane_en_kartlaggning_2005-2006.pdf


Den idéburna sektorns engagemang i Sverige

 32 miljoner medlemskap i idéburna organisationer

 50 % av befolkningen utför ideella insatser 

 Ideellt engagemang = 420 000 heltidstjänster/år

 200 000 organisationer omsätter 140 miljarder kr = 6% av 

BNP

 Över 145 000 anställda inom idéburen sektorn = 3,3 % av 

Sveriges arbetskraft



NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne

Vi stärker och utvecklar idéburna organisationer
genom:

Målet: Ett samhälle som håller!
Mänskligt – Miljömässigt - Resursmässigt

44 regionalt verksamma medlemsorganisationer representerar 
bredden av den idéburna sektorn

KunskapsutvecklingOmvärldsbevakning Påverkansarbete

http://natverket.org/


Idag 44 medlemsorganisationer i NÄTVERKET

• Humanitära organisationer

• Socialt företagande/
kooperationer

• Handikapporganisationer

• Landsbygdsorganisationer

• Intresseorganisationer

• Etniska organisationer

• Idrott

• Barn- och ungdoms-
organisationer

• Fritidsföreningar 

• Kultur

• Kyrkan

• Folkbildning



Lika barn leka bäst 

– olika barn skapar nya lekar



Att se och möta behovet 



Strategisk samverkan

Men hur ???



www.overenskommelsenskane.se

Olika verktyg för att uppnå målbilden
Det öppna Skåne 2030
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http://overenskommelsenskane.se/


Vad är en överenskommelse –
vad är den inte



ÖVERENSKOMMELSER = GEMENSAM VILJEYTTRING

för SAMVERKAN och ENGAGEMANG



För att
stärka demokratin,

öka delaktigheten och 
minska utanförskap



Avtal?

§



Integritet & Oberoende          
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ÖVERENSKOMMELSEN = RAM för SAMVERKAN

6 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER



6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt

1. Självständighet och oberoende

2. Dialog

3. Kvalitet

4. Långsiktighet

5. Öppenhet och insyn

6. Mångfald



Genom utvecklad samverkan och samarbete

inom och mellan idéburen sektor och Region Skåne
samt med andra samhällsaktörer
uppnå utvecklingsstrategins målbild ”det öppna Skåne”

där alla har lika värde och känner sig delaktiga
och där vi gemensamt tar ansvar för den miljömässiga, 
sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen.

Överenskommelsens Mål



Överenskommelsen 
Skåne 

Styrgrupp
Beredningsgrupp 
Utvecklingskansli

SAMVERKAN

DELAKTIGHET 
& INFLYTANDE

IDÉBURET 
ENTREPRENÖR-

SKAP

IDÉBUREN 
SEKTOR & 

IDEELLT 
ENGAGEMANG

LÄRANDE & 
FORSKNING

Överenskommelsens 5 utvecklingsområden



IDÉBURET 
ENTREPRENÖR-

SKAP

• Bl.a. Öka kunskapen avseende 
upphandlingsförfarande
samt utveckla uppdragsformer 
som förbättrar möjligheterna 
för den idéburna sektorn att 
medverka till mångfald och 
alternativa utföranden av 
produkter och tjänster.

Utvecklingsplan 2015-2019



Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

www.skane.se/iop

http://www.skane.se/iop


Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
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En IOP kan fungera som verktyg/modell:

 när det inte finns ett vinstdrivande syfte med verksamheten,

 när det inte finns en fungerande marknad,

 när verksamheten bidrar till samhällsnytta / samhällsinnovationer

 där det går att peka på det unika med verksamheten och

 där den idéburna organisationens verksamhet tillför ett värde som 
inte kan tillföras via en ordinarie upphandling.

www.skane.se/iop

http://www.skane.se/iop


Nya upphandlingsregler ökar kvalitén 

De bästa buden
Mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovation samtidigt som 
de tar hänsyn till priset och kostnaderna under hela livscykeln.

Innovativa lösningar genom partnerskap för innovation
Möjligt att starta upphandlingar för att lösa ett särskilt problem utan att i 
förväg bestämma sig för en viss lösning.

Mindre byråkrati och lättare tillträde för småföretag (Idéburna aktörer)
De nya reglerna uppmuntrar att kontrakten delas upp i mindre delar så att 
det blir enklare för småföretag att delta.

Strängare regler för underentreprenörer
Strängare regler för "onormalt låga bud". Anbudsgivare som inte uppfyller 
EU:s arbetsrättsliga bestämmelser kan uteslutas.



Samhällsutveckling vid sittande bordet 
med upphandling som verktyg

Konferens och Catering
– ett framtidsscenarium



37 Folkets Hus
17 Folkhögskolor

55 Bygdegårdar varav 22 har salar för över 100 personer
10 Studieförbund med många fler möteslokaler runt om i Skåne

Idéburen 
organisation

Småföretagare+ =

Samhällsutveckling

Turism

Kulturminne

Arbetstillfällen

Ideell & kommersiell

Marknadsföring av Skåne

Långsiktig finansiering

Levande landsbygd

Samverkan på sikt

Lokalbefolkning är med

Dubblering av skattemedel



Region Skåne: Aktuell upphandling av  konferensbyråtjänster

• Tillägg i upphandlingsförfrågan:
Definition av idéburen sektor och SME

• Kravspecifikation: Samverkan med SME och idéburna sektorn
Region Skåne har en övergripande målsättning att förenkla för 
den idéburna sektorn och SME att delta i Region Skånes 
upphandlingar. […] Konferensbyrån ska iaktta Region Skånes 
intresse att förenkla för denna typ organisationer. Intresset ska 
iakttas genom att Konferensbyrån ska vara lyhörd och beredd på 
att inleda diskussioner med organisationer som är intresserade 
och som kan hyra ut lämpliga lokaler för dagkonferenser. Denna 
punkt kommer att vara ett stående inslag på agendan under 
Region Skånes och Konferensbyråns uppföljningsmöten.”



Upphandling av Catering vid Regionhuset i Malmö 2015

• Upphandlingen har delats upp i mindre delområden

• Priset bestämdes i förväg

• Koncerninköp arrangerade välbesökta info-möten

• Smakråd utsågs inom Region Skåne som del av 
utvärderingen av upphandlingen

• Alla anbudsgivare fick anonymt presentera sina 
maträtter

www.yallatrappan.se

http://www.yallatrappan.se/


THE OPPORTUNITY IS NOW HERE

TA DEN! 

Tack för er uppmärksamhet!

www.natverket.org

http://www.natverket.org/


Christoph Lukkerz
Verksamhetsutvecklare

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Ängelholmsgatan 1 A
214 22 Malmö
www.natverket.org
christoph@natverket.org
Mobil: 0763-684866

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne.

Genom kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för 
idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och 
enskilda engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och 
kulturella utvecklingen i regionen.

http://www.natverket.org/
mailto:christoph@natverket.org

