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Nationell politik för social ekonomi

2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny 
inriktning för politiken för det civila samhället: 

Uppmuntra till en större mångfald av utförare av tjänster 
inom det sociala området och integrationsområdet.

Ta tillvara människors engagemang och förmåga

Att kunna tillgodose behov av valfrihet och kvalitet inom 
välfärden

Bred uppslutning i frågan
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Ca 4 miljoner i åldern 15-75 år 
genomför följdaktligen ca 64 

miljoner timmar som 
motsvarar 225 kr /timmen….  



Vad är social ekonomi?
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86% av befolkningen mellan 16-84 år
200 000 idéburna organisationer i Sverige 

Organiserade verksamheter som primärt: 
har samhälleliga ändamål

har demokratiska värderingar och bygger på en idé eller värdegrund

är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn

De bedrivs huvudsakligen i form av:
Föreningar, kooperativ, stiftelser

sociala företag och liknande sammanslutningar 

Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, 

inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
(definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)



Råd för social ekonomi etablerat sedan 1998

Regionen har Handlingsprogram för Social Ekonomi som 
tagits fram i samverkan med den sociala ekonomin

Handlingsplan för jämlik hälsa finns i regionen med fokus 
bla på social hållbarhet

2011 skrev de fyra nätverken för social ekonomi till 
regionstyrelsen för att inleda arbetet med en regional Ö

2012 beslutade regionstyrelsen att förslag till Ö skulle 
upprättas och genomsyra hela regionens verksamheter

Regional politik för social ekonomi
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Överenskommelsen  - avtal över tid

Syfte - Skapa en jämbördig dialog
- Öka kunskapen om respektive parter
- Komplettera och förstärka varandras unika uppdrag

Mål - Ökad mångfald av utförare av välfärdstjänster
- Strukturer för att öka samarbetet så det kommer tredje 

part till nytta
- Ökad tillväxt samt minskat utanförskap

Ansvar och  Åtagande

Att förutsättningar skapas för gemensamma satsningar som leder till ökad 
delaktighet och minskat utanförskap samt ett hållbart samhälle.
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Processen 2013-2014

Uppdrag – RS – Administrativ Chef

2 processledare planerar och driver - 75% tjänst

Arbetsgruppen 24 st vardera 12

Skrivargrupp 6 st

2 Konferenser 

4 dialogmöten 100 delt repr ca 60 föreningar

Marknadsföring 3 filmer samt broschyr o hemsida

www.vgregion.se/projekt/overenskommelsen-se
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Processen 2013-2014

Implementering 

Remissomgång feb – aug

Skrivargrupp

Beredning

Färdigt förslag för beslut i RF - Höst

5 dec Underskrift av Överenskommelse

www.vgregion.se/projekt/overenskommelsen-se
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Handlingsplan

Kopplad till VG 2020 och övriga handlingsplaner

Utgår från 6 principer tagna från den nationella Ö

Har 4 indikatorer

Innehåller åtagande och åtgärder
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Indikatorer och struktur

2015-11-10

Information PartnerskapSamråd Dialog

Uppföljning Utvärdering 

Gemensam arbetsgrupp med kanslistöd

Tvärvetenskaplig 
forskning välfärd



Samverkansgruppen

Träffas regelbundet, 4-12 gånger per år.

Följa upp åtaganden och åtgärder via indikatorerna för 
genomförande och uppföljning i enlighet med handlingsplanen

Årligen informera till respektive parter.

Revidera handlingsplanen vart tredje år.

Besluta om översyn av överenskommelsen, minst vart fjärde år.
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De 6 principerna
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Långsiktighet

Självständighet 
o oberoende

Dialog

Mångfald

Öppenhet och insyn

Kvalitet



Goda exempel
Tillväxt o utveckling

Idéburet Entreprenörskap som i första hand inte drivs av vinstintresse utan av 
samhällsnytta  

Bredbandsutbyggnaden – byanät

Ung företagsamhet – UF

Backa BK

Vägen ut kooperativen

Hunddagiset Elsa

Service på landsbygden och bygderörelsernas engagemang

BID 

Socialt företagande och arbetsintegrerade sociala företag underlättar för grupper som 
står långt utanför arbetsmarknaden att förändra sin situation både som grupp och 
individ

Underlättande av upphandlingsförfarande med social och miljömässig  hänsyn skapar 
nya möjligheter till lokala arbetsmarknader inom området tillväxt och utveckling 
landsbygden 

Påverkar samhällsutvecklingen positivt2015-11-10



Goda exempel

Hälso och sjukvård

Hälso och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har gett den samlade folkbildningen i 

uppdrag att sprida kunskap om kost och motion för bäst hälsa 2020

Patient och anhörigföreningarnas verksamhet 

Hospice Gabriel – Helhetsvård för cancerpatienter

Fröja – Personalägd Gynekolog och barnmorskemottagning

Sjukhuskyrkorna

Bräcke diakoni - Vårdcentraler  Rehab Korttidsboende Äldreomsorg

Inom regionens verksamhetsområden ska samverkan underlättas för de  offentliga och sociala ekonomins 
aktörer så att man gemensamt kan genomföra samhällsförändringar för en långsiktig hållbar region. 

Det skapar utveckling, delaktighet, mångfald,  kvalitet och demokrati
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En region som syns och engagerar
Regionservice

Evenemang, konferenser och möten 

Turism på landsbygd

Kulturentrepenörer och Natur och kulturturism

Omställningsrörelsen och Hela Sverige ska Leva

Ekonomiska föreningar, samhällsföreningar för bygdeutveckling 

och energibesparande lösningar

Ekonomiska föreningar för resurshushållning - bilpooler etc

Nya former av partnerskap ( IOP )  samt bidragsregler kan omformas för att skapa tillväxt 

och samhällsförändring. 

Inom regionens verksamhetsområden ska samverkan underlättas för de 

offentliga och sociala ekonomins aktörer så att man gemensamt kan 

genomföra samhällsförändringar för en långsiktig hållbar region. 

Genom olika former av överenskommelser och partnerskap bistå och skapa långsiktiga nya 
lösningar, där åtagande och ansvar konkretiserats i avtal. Nya resursfördelningsprinciper är ett 
viktigt redskap för långa och hållbara avtal.
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Arbetsgruppen

”Det har varit snårigt och otroligt berikande , med lika många insikter och åsikter som stenarna på marken. Men precis 
som nyfikna barn har vi träget fortsatt utforska möjligheterna  till att växa och lära av varandras unika uppdrag”

Processledare Birgitta Adler
Camilla Olsson

Västra Götalandsregionen
Regionens sjukhus
Regionens övriga sjuk och hälsovård
Tillväxt och utveckling
Rättighetsfrågor och Folkhälsa
Regionservice
Habilitering och hälsa

Social ekonomi
De fyra delregionala råden för social ekonomi
Folkbildningen
Coompanion
Västsvenska Idrottsförbundet 
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinder

www.vgregion.se/projekt/overenskommelsen-se
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