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En av målsättningarna

I större utsträckning vara en del av att möta sociala behov i kommunen



SFI
Hyllie Park Folkhögskola 



Folkrörelsenära SFI







Vi har studerat 



Utflykt till Stenshuvud



B





Motivation

7-8 år år

4-5 år





Samarbetet mellan folkhögskolan och det lokala 
nätverket skapar unika förutsättningar







Ammar på Söderberg & Ask Arkitektkontor i 
Skillinge











Härligt! Ni kommer att skapa en bra verksamhet som kommer 
att leverera just det ni beskriver. Fler medborgare, livaktig 
landsbygd och kompetensförsörjning till företagen. Kör på

Johan Kohnke, Arbetsmarknadsstrateg, Simrishamns kommun

Först tycker jag att det är ett strålande arbete ni gör och en 
strålande bra val att sätta igång den verksamhet ni planerat. 
Jag, Johan och Robert Heise i arbetsmarknadsgruppen är helt 
klart intresserade av att samarbeta och samverka framöver! Vi 
har gemensamma intressen för bygden.

Med vänliga hälsningar

Anne Olofsdotter, Arbetsmarknadskoordinator  Simrishamn

Magiskt , underbart jobbat. Bra tankar . Vi ses o hörs framöver.

Margareta Blom

Enhetschef

Integrationsenheten, Simrishamn



TACK!



www.manniskohjalp.se..........................................................................................................................................................................................................................



Utvecklingssamarbete



Ömsesidig integration



Fair Trade





”Vi, de förenade nationernas folk” är de berömda inledningsorden i 

Förenta Nationernas stadga. Det är ”vi, de förenade nationernas folk” 

som i dag ger oss ut på vägen mot 2030. Med på resan kommer att 

vara såväl regeringar som parlament, FN-systemet och andra 

internationella institutioner, lokala myndigheter, ursprungsfolk, det 

civila samhället, företagssektorn och den privata sektorn, 

forskarvärlden och den akademiska världen – och alla människor. 

Miljontals människor har redan medverkat till – och kommer att äga –

denna agenda. Det är en folkets agenda, av folket och för folket – och 

detta tror vi kommer att garantera dess framgång. 

Paragraf 52, Agenda2030



• Universella - globala mål för alla länder

• Ingen ska lämnas utanför!

• Partnerskap - mål 17

• Tre dimensioner - ekonomisk, social och 
miljömässigt hållbar utveckling



IMs enageman

Poonam, BSG, Fair Trade & Handicrafts, Rishikesh - Indien 2015

- Foto: Erik Törner/IM





www.manniskohjalp.se..........................................................................................................................................................................................................................

Medmänsklighet
förändrar världen!
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Akademi Näringsliv

Idéburen 
sektor 

Offentlig
sektor

Samhälls-
entreprenör

Bild: PwC – Cities of the future

”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 och stiftelser 
eller liknande sammanslutningar.”

Vad är idéburen sektor?

http://www.pwc.com/gx/en/government-public-sector-research/pdf/cities-final.pdf


Varför behövs idéburen sektor?

menti.com
kod 197971



Varför behövs idéburen sektor? (25 personer / seminarium)
Struktur •

Den behövs för sammanhållningen i samhället! •

För att skapa och vidmakthålla ett engagemang för demokratisk samhällsutveckling. •

Driva på o ta initiativ! Säkerställa allas delaktighet o inkludering. •

Delaktighet •

Ta tillvara engagemang•

Skapa sociala gemenskaper•

Driva utveckling •

Attrahera de som vil arbeta för andra inte för pengar. •

För en sund samhällskritik•

Bidrar till en bättre folkhälsa •

Som broar mellan olika sektorer och individer •

Stärka demokratin och delaktighet i samhället •

Förebyggande mot ensamhet i målgrupp äldre•

Vi har ett gemensamt ansvar för tex integration, välfärd, demokrati, våra rättigheter tillämpas • m.m

Delaktighet i samhällsutvecklingen •



Varför behövs idéburen sektor? (25 personer / seminarium) – fortsättning

• Ha kul

• Engagemang

• Volontärskap

• Tillvarata kunskap och kompetens 

• För att vara en stark part i ett mänskligt samhälle. 

• För att skapa mötesplatser. Den idéburna sektorn har för mig en sammanfogande roll mellan olika 

samhällssektorer. 

• Trygg finansiering över tid och mer pengar. Resurser för samverkan. Engageras tidigt i beslutsprocesser. 

• Kompletterar strikt ekonomiskt drivna mål, får fram de mjuka värdena i samhället. 

• Bidrar till Innovation inom

• Demokrati

• Förankring i civilsamhället - driva frågor på gräsrotsnivå



Värdet av idéburen sektor







”Ensam är inte stark vad 
gäller omställningen till ett 

hållbart samhälle.”



Verktyg för samverkan och partnerskap
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Verktyg för samverkan och partnerskap

Stöd och bidrag•

IOP•

Upphandling•



Vad är idéburen sektor värd?



17 miljarder!



Vad är idéburen sektor värd?

Skåne 2005

21.000 ▪ idéburna organisationer
- varav 14.000 ideella föreningar 

90 ▪ miljoner ideella timmar/år
= 50 000 heltidsårsarbeten

5.000 ▪ organisationer har anställda

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



Vad är idéburen sektor värd?

Skåne 2015

27 000 ▪ idéburna 
organisationer varav 
15 000 ideella 
föreningar

Ökning med ▪ 30%



Vad är idéburen sektor värd?

15 400 • ideella föreningar

4 000 • bostadsrättsföreningar

3 400 • stiftelser och fonder

2 600 • samfälligheter

1 200 • ekonomiska föreningar

200 • registrerade trossamfund 

13 • aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning



Vad är idéburen sektor värd?

Geografisk spridning

40• % i Malmö med 
pendlingskommuner

40• % i övriga större 
städer

20• % i mindre städer 
och på landsbygd



Vad är idéburen sektor värd?

Anställda

Varierar mycket från •
1 till >200

2 600 • organisationer 
har minst en anställd



Vad är idéburen sektor värd?

Omsättning

17 • miljarder i Skåne

80• % i ekonomiska 
föreningar

• 6% i ideella förningar



Christoph Lukkerz
christoph@natverket.org

Tora Törnquist
tora@natverket.org



Partnerskap och samhandling för framtiden

• Anders Åkesson (mp) - Region Skåne 

• Ulrika Heindorff (m) - Region Skåne

• Maria Ward (s) - Region Skåne

• Ulrika Jerre - Länsstyrelsen Skåne

• Marika Bjerstedt-Hansen (s) -
Kommunförbundet Skåne

• Johnny Nilsson -
NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
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Verktyg för samverkan och partnerskap

Stöd och bidrag•

IOP•

Upphandling•



Idéburna Offentliga 
Partnerskap under lupp

Mötesplatser för Skåne

att skapa framtiden i partnerskap-

Osby 2017-10-20



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

Upphandling av skattefinansierade 
välfärdstjänster – en utredning för Malmö 

stad

2014-10-29



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

Do EU Rules on Public Procurement Aplly to
Tax-funded Welfare Services?

(Public Procurement Law Review, 2016 
Number 6)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Unionens gemensamma värden i fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
i den mening som avses i artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt inbegriper särskilt

- nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora
handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt,

- mångfalden av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de skillnader i 
användarnas behov och preferenser som olika geografiska, sociala eller kulturella 
förhållanden kan leda till,

- en hög nivå av kvalitet, säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt 
främjande av allmän tillgång och användarnas rättigheter.”

(Protokoll om tjänster av allmänt intresse, artikel 1)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Bestämmelserna i fördragen ska inte på något sätt påverka
medlemsstaternas behörighet att tillhandahålla, beställa och 
organisera tjänster av allmänt intresse som inte är av ekonomisk art.”

(Protokoll om tjänster av allmänt intresse, artikel 2)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”…Det är lämpligt att klargöra att icke-ekonomiska 
tjänster av allmänt intresse inte bör omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde.” 

(Direktiv 2014/24/EU, skäl 6)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Som ”tjänster” i fördragets mening ska anses 
prestationer som normalt utförs mot 
ersättning…”

(Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, artikel 57)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

263/86 Humbel

C-41/90 Höfner

C-159/91 och C-160/91 Poucet och Pistre

C-157/99 Smits och Peerbooms

C-475/99 Ambulanz Glöckner

C-218/00 Cisal

C-355/00 Freskot

C-264/01 m.fl. AOK Bundesverband



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

C-205/03 P FENIN

C-372/04 Watts

C-246/08 kommissionen mot Finland

C-437/09 AG2R

C-57/12 Femarbel mot kommissionen

E-5/07 Private Barnehager



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 7530-
17; Konkurrensverket ./. Alingsås kommun



Idéburna Offentliga Partnerskap 
under lupp
”De tjänster som Bräcke Diakoni utför åt 
kommunen är att anse som tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse. 
Bedömningen grundar sig att det finns en 
marknad för att erbjuda såväl äldreomsorg 
som övriga tjänster som omfattas av 
avtalet.”

(Konkurrensverket, ansökan om 
upphandlingsskadeavgift, p. 3)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Konkurrensverket kan konstatera att kommunen inom ramen för sin 
odiskutabla frihet har valt att organisera tillhandahållandet av 
äldreomsorg på så sätt att man vänder sig till externa utförare. 
Därmed är det inte längre fråga om en icke-ekonomisk tjänst och då 
ska LOU tillämpas.”

(Konkurrensverket, yttrande  2017-08-31, p. 53)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Bestämmelserna i fördragen ska inte på något sätt påverka
medlemsstaternas behörighet att tillhandahålla, beställa och 
organisera tjänster av allmänt intresse som inte är av ekonomisk art.”

(Protokoll om tjänster av allmänt intresse, artikel 2)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”I enlighet med domstolens rättspraxis bör bedömningen av huruvida 
vissa verksamheter, sar̈skilt verksamheter som är offentligt
finansierade eller tillhandahal̊ls av offentliga enheter, utgör en ”tjänst” 
gor̈as från fall till fall mot bakgrund av respektive verksamhets 
utmar̈kande drag, sar̈skilt hur de tillhandahålls, organiseras och 
finansieras i den berörda medlemsstaten…” 



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”…Domstolen har slagit fast att det som framför allt utmärker
ersaẗtning ar̈ att den utgör en ekonomisk kompensation för en berörd
tjan̈st och att ersaẗtningskriteriet saknas i sådan verksamhet som utan 
ekonomiskt vederlag bedrivs av staten eller för statens räkning…”

(Direktiv  2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

Kammarrätten i Stockholm, mål 8101-
8104-08



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

C-70/95 Sodemare

C-113/13 Spezzino

C-50/14 CASTA



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

Låt folket rösta – EU har blivit ett monster

(Jimmie Åkesson, Aftonbladet 2017-02-08)



Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp

”Kommunen yrkar att förvaltningsrätten inhämtar 
förhandsavgörande från EU-domstolen”

(Kommunen, yttrande 2017-08-09, p. 1.2)



Häng med oss ut!

För att se filmen klicka här!

https://www.youtube.com/watch?v=y3HusMDfgRE


Häng med oss ut!Sveriges Radio - Ute med P1   
Ett program om friluftsliv där vi möter människor som dras till 
äventyret & avkopplingen i naturen. 

Den 16 oktober 2017 var projektet ’Häng med oss ut!’ med i
radioprogrammet.

Lyssna på inslaget: Om naturen som återhämtning och hygientips 
på turen här (25 minuter)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/963574?programid=4926


Science shops 
– metod för gemensamt kunskapande
mellan akademin och det civila
samhället



Vad behövs för att utveckla partnerskap i Skåne?

ÖVERENSKOMMELSEN

SKÅNE



ÖVERENSKOMMELSEN

SKÅNE

Vad behövs för att utveckla partnerskap i Skåne? (76 personer / plenum)

Tydliga utmaningar som partnerskapet kan lösa •

❤️• ❤️

Vilja och framtidstro •

Kunskap till föreningarna på både regional och lokal nivå om hur man kan samarbeta med offentlig sektor •

Anpassat till olika org bla idrott 

Öppenhet, vilja att förstå olika verkligheter •

Vad behövd för att utveckla part •

Villighet och mod att sponsra projekt i utvecklingsfasen. •

Drömmar •

Uthållighet •

Inkluderingskongressen •

Fantasi •

Nytänk•

Resurser och vilja kunskap •

Ömsesidighet. •

Ett inkluderande tänk •

Inkluderingscenter •

Mer forskning och utveckling och möjliggörande former •
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• Kunskap 

• Kunskap vilja och resurser 

• Rätt personer på rätt positioner. 

• Mod och tydligt allokerade resurser 

• Kännedom om varandra Mötesplatser Energi 

• Mer kunskap hos olika aktörer 

• Öppenhet o flexibilitet. Mod att stiga ut i mellanrummet 

• Samverkan 

• Mer tid 

• Vila i processen 

• Våga misslyckas 

• Mer kunskap hos kommunerna. Få ut kunskap om möjligheten och exempel på partnerskap från andra 

kommuner. 

• En större helhetssyn. Inkludera även statliga myndigheter 

• Mod. Kunskap. Resurser. 

• Dialog 

• Mod 

• Tydliga strukturer. Engagemang och mötesplatser för dialog. 

• Plattformar Långsiktig strategi 

• Finansieringsdoktrinen!!! 
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Långsiktighet och resurser •

Kunskap om möjligheterna och nyttan med partnerskap, men också stöd i att bygga dem. •

Tid och pengar •

Mera tid •

Gemensam materialbank •

Samverkan och förståelse offentligt och idéburna! Mod! •

Se sammanhanget •

Även exempel på vad som händer i urbana miljöer •

Kortare kontaktvägar •

Flexibilitet •

MFF •

$$$$ •

Vi behöver engagera de nyanlända mer i processen •

Se den unika positionen idéburen sektor har. •

infrastruktur: bättre kollektivtrafik och snabbare internet. •

Nya kontakter •

Ta reda på: vad behövs och varför! •

Vilja och mod •

Ljudet •

Långsiktighet •
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Politisk vilja och engagemang i kommunens linjeorganisation. •

Ansats och vilja till nytänkande både inom civilsamhälle och offentlig sektor •

Try & • error

Kontaktytor •

Tålamod, bättre kunskap hos kommuner •

Pengar!!!!! •

Juridik •

Gott fika •

Positiva berättelser och förebilder. Hopp •

Innovativa pengar så att vi kan få arbetsro •

Kulor!•

Använd EU• -rätten, den ger stöd för IOP!



Vad har dagen gett dig?

menti.com
kod 197971
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Tack för idag!
Nu kör vi!

ÖVERENSKOMMELSEN

SKÅNE


