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Det civila samhället

Föreningslivet

Idéburna 
organisationer

Ideella 
organisationer

Folkrörelsen



Civilsamhälleshistoria

800 2018

1356 – Skråväsendet -1846

800 - Kristendom och kyrkor - nutid

1850 - Filantropin - nutid

1860 – Folkrörelser - nutid

1850 - Ömsesidighet, kassor, kooperativ - nutid

1960 – klient, patient - nutid

2000 – hybrid - nutid



Bygga tillit, bygga solidaritet, 
bygga kunskap



Frivilligt socialt arbete 



Kooperativa föreningar



Stöd till kvinnor som utsatts för våld

http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html


Idrott/friluft

http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://www2.idrottonline.se/UpsalaIF-Friidrott/Info/Bilderforstartsidan/Medaljorerpa1500mIUSMP17/
http://www2.idrottonline.se/UpsalaIF-Friidrott/Info/Bilderforstartsidan/Medaljorerpa1500mIUSMP17/


Miljöorganisationer

http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html


Religiösa organisationer

http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html
http://vagenutsidor.se/villavagenutkarin/index.html


Tjänsteproducenter

Röda Korset, vård till papperslösa Psoriasisförening, vård till 

psoriatriker

Idéburna organisationer utgör i Sverige ca 3% av den totala produktionen av 

offentligt finansierad välfärd. Övriga norden c:a 10%. 



Sverige i jämförelse

Land Tot heltider Lön Ideellt Proff.

Heltider (t) Heltider (t) Heltider (t) %

Israel 177 145 32 82

Irland 160 126 34 79

Japan 2800 2100 700 75

Australien 580 403 177 69

Spanien 729 475 254 65

USA 13600 8600 5000 63

Nederländerna 1043 653 390 63

Tyskland 2400 1400 1000 58

Storbritannien 3137 1473 1664 47

Frankrike 2090 975 1115 47

Finland 138 63 75 46

Sverige 353 83 270 24

From ”Från nationalstat till näringsliv” Wijkström, Einarsson 2006



Anställda i idéburna 

organisationer

Län Säte 
Antal organisationer 
totalt

Antal 
organisationer 
med förvärvs-
arbetande

Andel

Stockholm 56592 5060 8,9

Västra Götaland 35938 3100 8,6

Skåne 28798 2419 8,4

Östergötland 10182 805 7,9

Uppsala 9940 752 7,6

Dalarna 9153 668 7,3

Västerbotten 8605 595 6,9

Gävleborg 8321 703 8,4

Norrbotten 7683 663 8,6

Värmland 7536 612 8,1

Västernorrland 7365 514 7,0

Örebro 6857 547 8,0

Jönköping 6838 679 9,9

Södermanland 6548 528 8,1

Halland 6015 489 8,1

Västmanland 5805 472 8,1

Jämtland 5753 338 5,9

Kalmar 5641 427 7,6

Kronoberg 4099 328 8,0

Blekinge 3515 276 7,9

Gotland 2279 164 7,2

Län okänd 375 3 0,8

Totalt 243838 20142



Det civila samhället

”Med det civila samhället avses en 

arena, skild från staten, marknaden och 

det enskilda hushållet, där människor 

organiserar sig och agerar tillsammans i 

gemensamma intressen. I området ingår 

allt från nätverk, ideella föreningar till 

registrerade trossamfund med mera.”

(Regeringens hemsida)



Vi idéburna organisationer

…grundas kring ett värde, en idé

…syftar inte till ekonomisk vinst

…gynnar allmän eller medlemsintresset

…är inte en del av stat/kommuner



Socialt inriktade idéburna 

organisationer

- Arbetsmarknad

- Integration

- Brottsoffer/vittnes

stöd



Innovationer från civilsamhället

A-kassa
Ambulansen och 
ambulanshelikopter
Apotek
Barnbidrag
Basket, volleyboll och 
många andra sporter
Bibliotek
Bostadsrätten
Brottsofferjour
BVC (startade som 
”Mjölkdroppen”)
Creative Commons
Demensvård
Fair trade
Fjällräddning
Folkhögskolor
Folktandvård
Fritidsbanken
Frivården
Färdtjänst
Förskola

Hemtjänst
Hjälptelefonlinjer
Hund i vården
Hörselklasser
Hörselvård
Klassmorfar
Kollektivhus
Kolloverksamhet
Komvux
Matkooperativ
Minnesotabehandling (AA)
Missing People
MVC
Permobilen
Personlig assistans
Scouting
SFI
Sjukförsäkring
Sjuksköterskeutbildining
Självhjälpsgrupper (typ AA)
Sjöräddning
Skoldatatek

Skollunch
Social franchising 
Studiecirklar
Studiemedel
Sveriges första 
socialhögskola
Syncentraler
Syntolkad film
Talboks- och 
punktskriftsbibliotek
Tjej- och 
kvinnojoursverksamhet
Urban farming
Wikipedia
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Forshaga-Munkfors



Samhällskontraktet



- All offentlig makt utgår från folket

- Folket ger sin mening till känna i

allmänna val

- Riksdag och fullmäktige skapas på

detta mandat

- Dessa ger regering och förvaltningar

uppdrag att styra

Demokrati i Sverige



- Köksbordet

- Demonstrationer/manifestationer

- Informella insatser

- Organiserat frivilligarbete

- Organiserad opinionsbildning

Demokrati i Sverige



Representativ och 

deltagarbaserad demokrati

Mandatet från kommunens 

innevånare i valet 

Föreningslivet och enskilda 

personer mellan valen



Europarådets kod för idéburna 

organisationers medverkan i 

beslutsprocessen



47 länder i Europa som sedan 1949 

samverkat i Europarådet. 

Bygger på Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstaten sedan 1953.



Tyska delstater Skånska kommuner

INGO-konferensen – civilsamhället

Ministerrådet – regeringar Parlamentariska församlingen –

nationella parlament

Lokala och regionala kongressen –

regioner, kommuner

Beslutsförsamlingar i Europarådet



Europarådets kod för idéburna 

organisationers medverkan i 

beslutsprocessen

Faser i besluts-

processen



Nivåer av medverkan



Partnerskap

Dialog

Samråd

Information

Relationer

Faser
Agenda Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering

Då beslut om ett 

eller flera förslag 

ska fattas av 

riksdag/kommun

fullmäktige, 

regering/kommu

nstyrelse eller av 

en nämnd eller 

förvaltning. Kan 

i vissa fall vara 

gemensamt 

beslutsfattande.

Processen där 

man går från 

idéer till texter 

och till konkreta 

förslag. Kan vara 

i form av en 

offentlig 

utredning eller 

mer intern 

process.

Processen där det 

bestäms vad som 

är politiska 

frågor, vad som 

är viktiga 

perspektiv, vad 

som är stora eller 

små frågor.

Den process som 

tar vid då beslut är 

fattade, att 

bestämma hur det 

ska genomföras, 

vem som ska 

genomföra. Och att 

börja göra det, 

skapa verkstad.

Beskrivning av de sex faserna i en politisk process

Att följa upp 

och i en del 

fall utvärdera 

det som 

genomförs. 

Blev det vad 

vi trodde 

eller blev det 

ngt annat? 

Bättre eller 

sämre?

Om man ser 

att det som 

genomförts 

inte löser de 

problem som 

man ville lösa, 

så kanske man 

måste börja 

om i 

agendasättnin

gen igen.

Samverkanskartan



Partnerskap

Dialog

Samråd

Information

Relationer

Faser
Agenda Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering

En bred dialog är en tvåvägskommunikation som bygger på gemensamma intressen och eventuella gemensamma mål 

för att ha ett regelbundet utbyte av synpunkter. Att tillsammans ställa sig frågan: Hur kan vi lösa problemet?

Detta är en form av initiativ från myndigheter som efterfrågar input om särskilda politiska frågor från olika aktörer bl a 

idéburna organisationer. Samråd sker oftast genom att myndigheterna informerar idéburna organisationer om den aktuella 

politiska utvecklingen och inbjuder dem att ge kommentarer, synpunkter och feedback. 

Tillgång till information är grunden för alla efterföljande steg för att idéburna organisationer ska kunna delta i den politiska

beslutsprocessen men också för att myndigheter ska kunna agera rätt. Information är den lägsta nivån av medverkan. 

Att fördela ansvar och uppgifter för att lösa ett eller flera problem tillsammans och att förena olika resurser som de olika 

parterna har som är nödvändiga för att lösa ett problem. Att dela på risker men också ”vinster”.

Beskrivning av de fyra samverkansnivåerna

Samverkanskartan



Samverkanskartan som verktyg för planering

Partnerskap

Dialog

Samråd

Information

Faser Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-

lering



I Sverige är bilden ofta att 

samhället består av två sektorer.
(lagar, offentlig statistik mm)

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor



Kanske börjar denna bild 

nu sätta sig?

Civilsamhället

(medborgarstyrd)

Privat sektor

(marknadsstyrd)

Offentlig

sektor

(politiskt  styrd)

Samhället är större än staten och marknaden!



Samhället är större än staten och 

marknaden – eller alla behövs

Engagerad 

medborgare

Offentlig 

sektor

Akademi

Idéburen 

sektor

Näringsliv

Källa: Christoph Lukkerz, Nätverk idéburen sektor Skåne

Penta Helix



Sociala frågor

Hälsa, rörelse

Miljöarbete

Kulturella 
aktiviteter

Brotts-
förebyggande

Integration

Krisberedskap

Samhälls-
utmaningar



Överenskommelser

Nationellt

Regionalt

Lokalt

Integration

2010-2017

Bistånd

2015

Skåne

2009, 14

Örebro

2013

VGR

2014

Social

2008

Uppsala 2001, 2012, Botkyrka 2009, Örebro 2010, Norrköping 2012, 

Linköping 2012, Stockholm 2012, Göteborg 2012, Trelleborg 2012, 

Kumla 2014, Laxå 2014, Sollentuna 2015, Västerås 2015, Borås 

2016, Kristianstad 2016, Uddevalla 2017, Malmö 2017.

Västmanland? Östergötland? Västerbotten?

VNorrl

2017

Generell
2018

Gotland?

Värmland

2018

Norrbotten?



Agenda 2030

Socialt, ekologiskt ekonomiskt. Gäller globalt och nationellt.



Idéburet offentligt partnerskap



http://whenyouworkincivilsamhallet.tumblr.c

om/post/61486561578/when-we-do-things-

together-its-more-fun

http://whenyouworkincivilsamhallet.tumblr.com/post/61486561578/when-we-do-things-together-its-more-fun


SKL:s kongress beslutade med anledning av motion ”Utveckla formerna för 

samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna 

organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap (IOP)”

att uttala sitt stöd för styrelsens linje att kvinnojourernas verksamhet

ute i kommunerna ska undantas från upphandling 

att uttala sitt stöd till de kommuner/landsting/regioner som arbetar med

att utveckla relationerna med civilsamhällets ideella och idéburna

organisationer på annat sätt än genom upphandling 

samt

att uppdra till styrelsen att inleda ett systematiskt arbete med att

utveckla modeller för långsiktigt hållbara relationer mellan

kommuner/landsting/regioner och civilsamhällets ideella och

idéburna organisationer utifrån att dessa utgör en tredje sektor vid

sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på olika

marknader. 

Beslut vid SKL:s kongress 

2015



Tillsammans med förbundets medlemmar utvecklar SKL formerna för 

samarbete och partnerskapslösningar mellan kommunerna, 

landsting och regioner och civilsamhällets ideella och idéburna 

organisationer där Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP) utgör ett 

exempel på en sådan modell. 

En förutsättning är att överenskommelser om partnerskap inte utformas 

som en beställning från det offentliga, eftersom det då i efterhand kan 

riskera betraktas som en oren upphandling. Vidare stärks 

partnerskapssamarbetet om det föregås av dialog mellan civilsamhälle 

och offentliga parter.

Civilsamhället som utvecklingskraft, 

demokratiaktör och samverkanspartner 
(SKL:s nya positionspapper, I)



Ungdomsbussen

-Stadsmissionen i Västerås
ville starta fältverksamhet för unga
- Kontaktar kommunen för samarbete
- Kommunen intresserad; vill upphandla
- Stadsmissionen tycker att upphandling
är orimligt. 
- Vad göra?



Nuvarande system

Kommun

Kommun Idéburna 
org.

Normerade bidrag

Upphandling Idéburna 
org.



Nytt system

Kommun

Kommun

Idéburna 
org.

Idéburna 
org.

Normerade bidrag

Upphandling

Kommun
Idéburna 

org.
Idéburet-Offentligt 

partnerskap



Kriterier (samlad bedömning)

- Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen

- Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där 

de idéburna organisationerna särskilt nämns. 

- Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade 

föreningsbidraget

- Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda

- Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller 

andra insatser)

- Verksamheten inte detaljregleras från kommunen 

- Verksamheten avses att drivas under längre tid

När är IOP aktuellt?



Kriterier

- Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen

- Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där 

de idéburna organisationerna särskilt nämns. 

- Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade 

föreningsbidraget

- Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda

- Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller 

andra insatser)

- Verksamheten inte detaljregleras från kommunen 

- Verksamheten avses att drivas under längre tid

När är IOP aktuellt?



- Ett civilrättsligt avtal om samverkan

- En eller flera offentliga organisationer och en eller flera 

idéburna organisationer, hängavtal vinstutdelande 

företag

- Inte ett uppdrag från den offentliga organisationen till 

den idéburna

- Gemensam värdegrund, gemensam syn på 

samhällsutmaning

- Hur de/de idéburna organisationernas verksamhet och 

den offentliga parten kan bidra till lösningar.

- Vilka resurser parterna bidrar med.

- Hur uppföljning och lärande skapas.

Vad är ett IOP?



1.Kommunalrättsliga aspekter

2.Upphandlingsrättsliga aspekter

3.Statsstödsrättsliga aspekter

DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

Kommunallagen 

Den kommunala 

kompetensen,

2 kap. 1 § kommunallagen.

Individuellt inriktat stöd till 

enskild näringsidkare är 

förbjudet om ej synnerliga 

skäl, 2 kap. 8 §

kommunallagen. 

Finns det kommersiella 

inslag i verksamheten?

Syftet med regelverket:

En kommunal åtgärd ska ha ett 

allmänt intresse och vara 

kompetensenlig.

Lagen om offentlig upphandling

LOU är tillämplig när en eller flera 

upphandlande myndigheter ingår ett 

skriftligt avtal med ekonomiska villkor med 

en eller flera leverantörer och avtalet avser 

utförandet av byggentreprenad, leverans 

av varor eller tillhandahållande av 

tjänster.

Om en leverantör erhåller ersättning för 

ett utfört uppdrag ska tjänsten i princip 

upphandlas enligt LOU.

Om det inte är fråga om en sådan 

anskaffning eller en fråga om ersättning i 

någon form är lagen inte tillämplig. 

Syftet med regelverket:

Att de som tillhandahåller de varor eller 

tjänster som det är fråga om ska ha samma 

möjligheter att erbjuda dem till den offentliga 

aktör som efterfrågar dem. 

EU:s statsstödsregler

Artikel 107.1 i fördraget om 

Europeiska unionens 

funktionssätt:

”stöd som ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av 

statliga medel, av vilket slag det 

än är, som snedvrider eller 

hotar att snedvrida 

konkurrensen genom att gynna 

vissa företag eller viss 

produktion, är oförenligt med 

den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar 

handeln mellan 

medlemsstaterna”. 

Syftet med regelverket:

Att ska säkerställa att företag inte 

gynnas till nackdel för något annat 

företag som erbjuder liknande varor 

och tjänster.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

Kommunallagen 

I kommunallagen (bl.a. i 2 kap. 1 §) och i praxis regleras vad en kommun får göra och inte göra

- Det är en kommunal angelägenhet (kompetensenligt) att ha verksamhet inom idrotts- och 

fritidsområdet, folkbildningsområdet och kulturområdet samt att ge bidrag till den typen av 

verksamhet.

- Bara i undantagsfall tillåtet att ge stöd till enskilda näringsidkare eftersom det som regel inte är en 

kommunal angelägenhet att stödja det privata näringslivet (2 kap. 8 §).

- Ett IOP-avtal ska reglera en verksamhet som i sig är kompetensenlig. Det ska vara ett samarbete mellan 

en eller flera idéburna organisationer utan vinstsyfte och en eller flera offentliga parter. Kommunen bör 

ha insyn i verksamheten men inte detaljstyra den.

- Den avtalade verksamheten ska inte ha ekonomiska drivkrafter och det ska saknas en kommersiell 

marknad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lagen om offentlig upphandling 

När en kommun ska köpa varor och tjänster ska kommunen i de flesta fall följa lagen om offentlig 

upphandling (LOU)

- Upphandlande myndighet annonserar sin avsikt att köpa tjänster/varor och fastställer villkoren i ett 

förfrågningsunderlag. 

- Leverantörer ges möjlighet att lämna anbud och anbuden utvärderas. 

- Vid upphandling önskar kommunen en leverantör som levererar det som kommunen har bestämt sig 

för att köpa och parterna upprättar kommersiella kontrakt.

- Ett IOP-avtal kan inte jämställas med ett upphandlingskontrakt.

- Det ligger närmare till hands att jämföra IOP med föreningsbidrag som inte är ett köp av en tjänst på 

en marknad utan en kommuns sätt att uppnå politiska mål på det sociala området. 

- Finns ingen anledning att ”marknadifiera” en verksamhet som inte är ute på marknaden.



DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EU: statsstödsregler (1)

Grundläggande bestämmelsen om statligt stöd finns i artikel 107.1 FEUF. När en kommun eller ett 

landsting lämnar bidrag till en ekonomisk aktör eller organisation måste statsstödsreglerna iakttas. 

För att det ska vara fråga om statligt stöd i den mening som avses artikel 107.1 i FEUF krävs alltså att 

stödet 

1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, 

2. gynnar vissa företag eller viss produktion, och 

3. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

- Anmälningsplikt, artikel 108.3 FEUF



DET JURIDISKA UTRYMMET FÖR IOP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EU: statsstödsregler (2)

Undantag från förbudet som tillåter att statligt stöd lämnas

- Gruppundantagsförordningen

- Stöd av mindre betydelse (de-minimisreglerna)

- Statsstödsreglerna blir inte tillämpliga om verksamheten är av icke-ekonomisk art eller om ersättningen 

är av mindre betydelse (max 500 000 euro under tre år). 

- Altmark-kriterierna (marknadsmisslyckande)

- Kommissionens beslut (2012/21/EU). För stöd som är högre än 500 000 euro har kommissionen i ett särskilt beslut 

angett att stöd som hör till vissa kategorier av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, under visa förutsättningar ska 

undantas kravet på förhandsanmälan till kommissionen. För sociala tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (sjuk- och 

långtidsvård, barnomsorg, tillträde till och återinträde på arbetsmarknaden, socialt subventionerade bostäder och 

vård och social integrering av sårbara grupper) gäller detta oavsett belopp. 

- Reglerna om statligt stöd gäller endast om en viss verksamhet tillhandahålls i en marknadsmiljö. 



Verksamheter och 

organisationer

- Barn och ungdom

- Funktionsvariation

- Arbetsmarknad

- Missbruk

- Brottsoffer

- Nyanlända/etablering

- Asylsökande

- Äldreomsorg

- Skola

- Hemlöshet

- Krisberedskap

- Kriminalvård

- Samordning idéburna
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IOP offentliga organisationer



Exempel på IOP: 

Värmland



Samverkanskartan som verktyg för planering

Partnerskap

Dialog

Samråd

Information

Faser Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-

lering



Faser i hur IOP kommer till

Agenda

• Kontakter/arenor för dialog?

• Verksamheter i en eller flera org?

Formulering

• Värdegrund, lärande 

• Ekonomi

Beslut

• Beslut hos offentlig org

• Beslut hos idéburen org



Faser i hur IOP kommer till

Genomföra

• Arbetet startar, ansvaret hos idéburen org

• Avstämning, dialog  och justering

Följa upp

• Basen skapas i löpande uppföljning

• Utvärdering i lämplig form

Omtag

• Vad har vi lärt oss?

• Vad händer i nästa steg?



Lathund för kommunen

http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2012/05/Antagna-riktlinjer-IOP.pdf



Tack!

Ludvig Sandberg

ludvig.sandberg@socialforum.se

www.socialforum.se

mailto:Ludvig.sandberg@socialforum.se
http://www.socialforum.se/

