NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Kartläggning Idéburen sektor i Blekinge 2015

IDÉBUREN SEKTOR
I BLEKINGE
Kartläggning 2015

1
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne | Ledebursgatan 5 | 211 55 Malmö | www.natverket.org | Organisationsnummer: 802435-6498

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Kartläggning Idéburen sektor i Blekinge 2015

Om kartläggningen
Kartläggningen rör den idéburna sektorn i Blekinge, utifrån statistik gällande år 2015, hämtad
från Statistiska centralbyrån. Statistiken rör antal idéburna organisationer utifrån olika
kommuner, olika verksamhetsområden för organisationer samt organisationernas omsättning
och antal anställda. Den statistik materialet bygger på utgår från juridiska former, ekonomisk
information från Skatteverket samt de definitioner av verksamhetsområden som Statistiska
centralbyrån använder.
I sitt arbete utgår NÄTVERKET från följande 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."
Materialet är framtaget utifrån de förutsättningar som listas i definitionens andra mening, alltså
att organisationerna inte är en del av offentlig sektor och att de har en juridisk form som ickevinstutdelande, där eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Organisationerna är däremot
inte granskade utifrån sin individuella utformning i värdegrund och stadgeskrivningar.
Det finns ett värde i att prata om idéburen sektor just som en egen sektor för att kunna diskutera
förutsättningar för, och mervärdet av, icke-vinstutdelande organisationer som ligger utanför
både marknaden och det offentliga. Definitionen är dock bred, och när statistiken granskas
närmare blir det tydligt att definitionen i praktiken rymmer verksamheter av mycket olika
karaktär. Från det stora flertalet som utgörs av mindre föreningar som drivs i huvudsak på ideell
basis, till ett litet fåtal stora ekonomiska föreningar som ligger nära marknaden och omsätter
stora belopp. Förutsättningarna för dessa organisationer är naturligtvis väsentligen olika och
det är värt att ha i åtanke när materialet tolkas. Det kan dock finnas ett värde i sig i att lyfta fram
möjligheterna att driva många olika typer av verksamheter utanför de ramar som det offentliga
eller marknaden bjuder.
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Antal organisationer
I Blekinge fanns år 2015 strax över 3 000 idéburna
organisationer. De idéburna organisationer utgjorde ca 1,3%
av Sveriges 238 000 idéburna organisationer, vilket kan
jämföras med att Blekinges befolkning utgjorde ca 1,6% av
Sveriges totala befolkning år 2015.
Av Blekinges idéburna organisationer återfinns närmre
hälften i Karlskrona.

Organisationer
Kommun
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Totalt

Antal org.
503
1457
191
611
294
3056

Juridisk form
Den stora majoriteten, över 65%, av Blekinges idéburna organisationer är ideella föreningar.
Materialet kartläggningen bygger på rör hela den idéburna sektorn, med alla dess
organisationsformer. Ideella föreningar är en av dessa kategorier, men är ofta det som avses
när idéburen sektor diskuteras av allmänheten, och är därför kanske den kategori som är mest
central för att kunna förstå och diskutera den idéburna sektorn i Blekinge. Inom de ideella
föreningarna ryms en mängd olika organisationer - alltifrån stora humanitära organisationer
till det lokala idrottslaget.
Utöver de ideella föreningarna är samfälligheter och bostadsrättsföreningar de vanligaste
juridiska formerna för idéburna organisationer i Blekinge. Det finns också runt 200
ekonomiska föreningar, och ungefär lika många stiftelser och fonder i Blekinge. Bland de
idéburna organisationerna återfinns också fem aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning (SVAB).

Registrerade
trossamfund 26
Ekonomiska
föreningar 202

Stiftelser
och fonder
201

Bostadsrättsföreningar 217

Samfälligheter
389

Ideella föreningar
2015
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Verksamhetsområde
Den största delen av Blekinges idéburna organisationer har sin verksamhet inom
intressebevakning. Därefter är de största verksamhetsområdena fastighetsverksamhet och
sport- och fritidsverksamhet. Mindre än en procent av de idéburna organisationerna i
Blekinge, 26 stycken, är registrerade trossamfund. Det är dock betydligt fler, 95
organisationer, som bedriver religiös verksamhet, men då inte i den juridiska formen
registrerat trossamfund.

Övrigt 13,10%

Politiska
organisationer 3,30%
Intresseorganisationer
35,70%

Religiösa samfund
3,40%
Kultur 3,50%

Sport- och fritid
17,90%

Fastighetsverksamhet
23,10%
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Anställda
Det finns inte heltäckande uppgifter kring anställningar i alla idéburna organisationer i
Blekinge. Den statistik vi har att tillgå rör runt 1800 organisationer. De allra flesta idéburna
organisationerna i Blekinge drivs helt ideellt och har inga anställda, men av de 1800
organisationer vi har statistik kring, har närmre 350 minst en anställd. Tittar vi endast på de
organisationer som har anställda varierar det mycket hur många anställda de har, Det vanligaste
är att ha en anställd, men det finns en handfull organisationer som har över 50 anställda.
Genomsnittet bland organisationer med anställda är att ha 6-7 anställda.
Totalt är över 2100 personer anställda i idéburen sektor i Blekinge. De flesta, närmre 1000
personer, jobbar i Karlskrona, medan lite drygt hälften så många, jobbar i Karlshamn. Flest
personer, nästan 800, var anställda i ideella föreningar. Ekonomiska föreningar anställde 533
personer. Registrerade trossamfund är överrepresenterade vad gäller antalet anställda. Trots att
mindre än en procent av de idéburna organisationerna i Blekinge är registrerade trossamfund
har de runt en femtedel av de anställda.
Anställda
Kommun
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Total

Organisationer
503
1457
191
611
294
3056

Organisationer med anställda
75 (av 307 undersökta)
149 (av 858)
19 (av 115)
53 (av 366)
38 (av 173)
334 (av 1819)

Anställda
538
943
125
276
316
2199
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Omsättning
Idéburen sektor i Blekinge omsatte över 780 miljoner kronor år 2015. 93% av
organisationerna omsatte mindre än 1000 kronor. Runt 150 organisationer omsätter mellan
1000 kronor och en miljon kronor, medan ett femtiotal organisationer omsatte mellan en
miljon och upp över 100 miljoner.
Den största delen av omsättningen återfinns i ekonomiska föreningar. De omsatte över 580
miljoner kronor 2015. Ideella föreningar omsatte 38 miljoner kronor år 2015.

SVAB 38 000tkr 5%
Ideella föreningar
38 000tkr - 5%

Registrerade trossamfund
Övriga 1 700tkr 2 000tkr - 0%
0%

Bostadsrättsföreningar
57 000tkr - 7%

Stiftelser och fonder;
61 000tkr - 8%

Ekonomiska föreningar
583 000tkr - 75%
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