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”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.”

Skåne 2014

http://www.pwc.com/gx/en/government-public-sector-research/pdf/cities-final.pdf
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http://natverket.org/kreativ-stadsvandring-med-hessleholms-teatersallskap-hets-abf/
http://natverket.org/hembygdsturne-med-frosta-harads-hembygdsforening/
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Idéburen sektor i Skåne – Kartläggning 2015

• 26 800 idéburna 
organisationer

• 40% i Malmö - 40% i större 
städer - 20% på landsbygd 
och i mindre städer

• Minst 23 000 anställda
• 17 miljarder i omsättning 

(ideella föreningar ca 1)



Idéburen sektor i Skåne – Kartläggning 2015



Antal idéburna organisationer i Örebro 
- Uppgifter från SCB, 2021-11-10

3 661 st. 

(Örebro län – 7 423)
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En gemensam 
viljeyttring för 
samverkan och 
engagemang
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Målsättningen är att 
stärka idéburen 

sektor och 
förutsättningarna att 

bidra i 
samhällsutvecklingen 



Utvecklingsplan 2021-2030

Följer RUS:ens mål 
1. Skåne ska erbjuda framtidstro och 

livskvalitet

2. Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

3. Skåne ska stärka mångfalden av goda 

livsmiljöer

4. Skåne ska ha en god miljö och en hållbar 

resursanvändning

5. Skåne ska utveckla framtidens välfärd 

6. Skåne ska vara globalt attraktivt



SNF - Skånes Nykterhetsförbund



Internt

NÄTVERKSBYGGANDE &

KUNSKAPSUTVECKLING

Externt

OMVÄRLDSANALYS &

PÅVERKANSARBETE

Intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne
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Finansieringsformer

• Verksamhetsbidrag
• stabil bas ger flexibilitet, dock bara på ett år

• Projektmedel
• tillfälliga medel för att pröva en ny idé

• Upphandling på idéburna villkor
• beställare-utförar-förhållande

• Idéburna Offentliga Partnerskap
• jämlika parter för att lösa samhällsutmaning



Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Varför?
• Lösa samhällsutmaningar
• Långsiktighet

Vem?
• En eller flera idéburna organisationer
• En eller flera offentliga organisationer
• Jämbördiga parter

När?
• Gemensam målbild kräver samverkan
• Ingen marknad

Hur?
• Båda parter finansierar
• Kontinuerligt samarbete
• Gemensam värdegrund



Sammanfattning
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SKÅNE

• Infrastruktur för samverkan

• Fokusera förutsättningar

• Lär känna aktörerna – vad är
den idéburna sektorn här?

• Samverkanstrappan – när var
hur ska samverkan ske? 

• Policys, Måldokument, 
Handlingsplan

• Former för finansiering

• Våga
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