Överenskommelsen
mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Nationella Överenskommelsen

Definition social ekonomi
Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft
definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999

Organiserade verksamheter som primärt…
▪ har samhälleliga ändamål
▪ bygger på en idé eller värdegrund
▪ är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn

Fakta social ekonomi
▪ 86 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i någon förening
▪ 53% arbetar ideellt
▪ De som är aktiva lägger cirka 15 timmar i månaden på ideellt arbete
▪ Social ekonomi omsätter 150 miljarder per år, ca 4% av BNP
▪ 232 000 idéburna organisationer i Sverige
▪ Det vanligaste är att arbetsställen inom social ekonomi har 1-9 anställda.
▪ I Sverige finns det 150 000 anställda som motsvarar 2,5% av befolkningen
▪ I Västra Götalands län finns det ca 27 000 anställda inom sektorn det
motsvarar 3,5% av alla anställda i Västra Götaland

Innovationer i Civilsamhället
A-kassa
Ambulansen och ambulanshelikopter
Apotek
Barnbidrag

Basket, volleyboll och många andra sporter
Bibliotek
Bostadsrätten
Brottsofferjour
BVC (startade som ”Mjölkdroppen”)
Demensvård
Fair trade

Fjällräddning
Folkhögskolor
Folktandvård
Frivården

Färdtjänst
Förskola
Hemtjänst
Hjälptelefonlinjer
Hund i vården
Hörselklasser
Hörselvård
Klassmorfar
Kollektivhus
Kolloverksamhet
Komvux
Matkooperativ
Minnesotabehandling
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 Tjejoch kvinnojoursverksamhet
Urban farming
Wikipedia

Aktörerna i vårt välfärdssamhälle
Offentlig sektor

Kommersiell sektor

83%

15%
Hela sektorn

SCB Rams 2007, Famna 2009

Idéburen sektor/
Non profit
2%

Två välfärdslogiker som kopplas samman genom dialog,
samverkansplattformar och partnerskap

Brister i
välfärden,
nya behov

Förtroende
ömsesidigh
et tillit

Offentliga välfärdsproduktionens
institutioner
Professionellt styrd
utveckling
(tillväxtlogiken)
Konsumtion
av välfärdstjänster

nya välfärdstjänster

DIALOG
ÖVERENSKOMMELSER

Växande tillgång
till sociala /
lokala resurser
Människors
styrkor,
förmågor,
talanger

Det kompetenta
social sammanhanget
(abundant community)

PARTNERSKAP
GEMENSAMMA
BESLUTS-ORGAN

7

Referenser: Dr. Manfred Hellrigl/Büro für Zukunftsfragen/Office for Future-Related Issues: Deficit/abundance-modell , McNight & Block’s bok : ”The abundant community”.
Anna-Karin Berglund/SKL samt Colin Campbell/Assist Social Capital: Anpassad modell: Dialog & överenskommelser offentlig välfärdsproduktion/ civilsamhälle

Samarbete
ömsesidiga
relationer

IOP vad är det?
Mellanform mellan verksamhetsbidrag och upphandling
Ett partnerskap mellan offentliga aktörer och en eller flera
ideburna organisationer
Syftet är att stödja en specifik verksamhet som hanterar någon
typ av samhällsutmaning
Utgångspunkt i ömsesidighet mellan parterna
Utförs av den ideburna organisationen men finansieras av den
offentliga
Sprider sig snabbt i landet

Kriterier och Villkor för IOP
Verksamheten
Sker på initiativ av den ideburna organisationen
Är ett led i att förverkliga ett politiskt program
eller plan där de ideburna organisationerna
särskilt nämns
Inte kan se som en del av det normerade
verksamhetsbidraget
detaljregleras inte av kommunen
Kan drivas under en längre tid
det finns inte en marknad eller
konkurrenssituation att vårda
Båda parter är med och finansierar

Villkoren
Skrivs ner i ett partnerskapskontrakt
Upprättas utefter specifika samhällsutmaningar vilket
gör att de ser olika ut från fall till fall
Innehåller dock oftast:
Verksamhetens syfte
Den gemensamma värdegrunden
Målgrupp och uppdrag som partnerskapet ska
beskriva
Ekonomiska förutsättningar
Tidsperiod

Vision och syfte med vår Överenskommelse
Vision
Genom samarbete och aktiv dialog skapa ett hållbart samhälle med nya förutsättningar för
utveckling av Det goda livet i Västra Götaland
Syfte
Genom överenskommelsen skapa utrymme för ett långsiktigt samarbete och finna nya
modeller för partnerskap och regelverk, härigenom stärks demokratin och delaktigheten samt
mångfalden av aktörer
Tillvarata den sociala ekonomins engagemang för hållbar utveckling i Västra Götaland

Taget av regionfullmäktige 2014

Aktuella Överenskommelser
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Bistånd

Regionala

pågående

Uppsala

Borås

Västerås

pågående

Botkyrka

Norrköping

Västervik

pågående

Örebro

Linköping

Uddevalla

Klar

Kumla

Stockholm

Värmdö

pågående

Skåne

2009

Örebro

2013

Västra Götaland

2014

Malmö

Göteborg

Vilhelmina

pågående

Värmland

pågående

Laxå

Trelleborg

Nordanstig

pågående

Östergötland

pågående

Sollentuna

Sigtuna

pågående

Handlingsplan 2015-2017
De 6 Principerna har bearbetats för att fungera i vår region
utefter våra förutsättning och önskemål
Följs upp enligt Europeiska koden
Gemensamma mål, ansvar och åtgärder

Ska implementeras inom alla nämnder i Västra Götalandsregionen
Bred politisk vilja, beredningsgrupp tillsattes för överenskommelsen ( enhälligt beslut RF)

101 organisationer har skrivit under

Politisk organisation i VGR
Regionfullmäktige
Revisorer

Valberedning

Arvodesberedning

Regionstyrelsen
Ägarutskott

Personalutskott

BHU

1

BFoU

Kommittén för
mänskliga rättigheter

Patientnämnder (5)

2

SER

3

Folkhälsokommittén

Hälso- och sjukvårdsstyrelse

Regionutvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnder (5)

Miljönämnd

Kollektivtrafiknämnd

Utförarstyrelser vård
• Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
• Skaraborgs sjukhus
• Södra Älvsborgs Sjukhus
• NU-sjukvården
• Alingsås lasarett
• Kungälvs sjukhus och
Frölunda specialistsjukhus

•
•
•
•
•

Angereds Närsjukhus
Habilitering & Hälsa
Tandvård
Primärvård
Beställd primärvård

Utförarstyrelser
kultur och utbildning

Bolag
(majoritetsägda)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Göteborgs botaniska trädgård
Kultur i Väst
Västarvet
Naturbruksgymnasierna
Folkhögskolorna

Film Väst
GöteborgsOperan
Göteborgs Symfoniker
Regionteater Väst
Sahlgrenska I.C.
Turistrådet Västsverige
Västtrafik

Utförarstyrelser service
• Fastighetsnämnd

1
2
3

Uppsiktsplikt

Beredningen för hållbar utveckling
Beredningsgrupp för FOU-frågor
Samråd för externa relationer

• Nämnd för Hälsan och Stressmedicin

• Servicenämnd

Tillfällig beredning för
överenskommelsen
med den sociala
ekonomin

Äger och driver

Naturbruksgymnasiet

Indikatorer och struktur
Information

VGR Grupp

Initiera

Samråd

Dialog

Beredning
8 politiker 8 representanter social
ekonomi
2 tjänstemän varav en 100% och en 50%

Samråd

Uppfölja

Partnerskap

Referens
grupper

Utvärdering

Målbild 2017 (Överenskommelsen VGR/social ekonomi)
▪ Arbetsorganisation väl inarbetad och etablerad för både social ekonomi samt Västra
Götalandsregionen

▪ Ett stabilt och utökat forum där politiker, tjänstemän samt social ekonomis aktörer agerar. En
inkubator som arbetsorganisationen kan använda sig av för spridning, information och dialog

▪ Social ekonomi används som ett verktyg för utveckling inom Västra Götalands alla
verksamhetsområden

▪ Faktiska Överenskommelser dvs idéburna partnerskapsavtal och samarbetsavtal
▪ Lokala överenskommelseprocesser har startat i Västra Götalandsregionen till grund för lokal
och delregional verksamhet

Målbild 2017

(Överenskommelsen VGR/social ekonomi)

▪ Relationer som skapat nya utförarkonstellationer
▪ Ändrade upphandlingskriterier som underlättar för sociala ekonomins aktörer

▪ Ett ökat medvetande i Västra Götalandsregionen om social ekonomis potential
▪ Utifrån alla aktörers erfarenheter och medverkan i processen ska det ha byggts upp en
kunskapsbas till nytta för utveckling och innovationer

▪ Personer som står långt från arbetsmarknad har fått nya möjligheter till arbete och sociala
nätverk

▪ En ökad delaktighet och förståelse för varandras unika uppdrag

Aktuellt













Samverkan med länsstyrelsen angående etablering av nyanlända
Samverkan med kommunalförbunden angående lokala överenskommelseprocesser
7 IOP inom hälso- och sjukvård, arbete pågår för att skapa fler
IOP inom regional utveckling
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social ekonomi om nya arbetsformer
Dialog med sociala ekonomins aktorer
Informationsinsats till VGRs nämnder och styrelser
De delregionala nätverkens framtid
Översättning till lättläst och andra språk
Beforskning
Revidering av policy och riktlinjer för föreningsbidrag
Samverkar i lokala, regionala och nationella dialogprocesser

Exempel

Tillväxt och utveckling exempel
Vägen ut-kooperativen

Microfonden Väst

Bygderörelsernas
engagemang

Idrotten i samhället

Service på landsbygden

Socialt entreprenörskap

Ung företagsamhet (UF)

Le mat Hotell ( social
franchisings)

IOP industrihistoria

Coompanion

Bredbandsutbyggnaden
(byanät)

Gröna näringar

Hälso- och sjukvård exempel
Patient- och
anhörigföreningar

IOP trauma med Röda
Korset

IOP Hospice Gabriel

IOP Mobilitetscenter

Bräcke diakoni nystart
vårdcentraler

Fröja mödravård

Sjukhuskyrkorna

Avtal brukarrevisioner

Frågor
➢ Vad ser ni för möjligheter, utifrån det ni gör, att arbeta
tillsammans med Västra Götalandsregionen?
➢ Vilka utmaningar ser ni?

Vill du veta mer?
➢ Birgitta Adler
processledare
▪ 0761-00 46 68
▪ birgitta.adler@vgregion.se

➢ Ida Wernered
Koncernstab Hälso-och sjukvård
▪ 070-513 38 42
▪ ida.wernered@vgregion.se

➢ Lena Göransson Modigh
Koncerninköp, Koncernkontoret
▪ 010-441 31 13
▪ lena.modigh@vgregion.se

www.vgregion.se/overenskommelsen

➢ Camilla Olsson
Processledare
▪ 0702-60 20 69
▪ camilla.olsson@coompanion.se

➢ Hanna Nyroos
Koncernstab regional utveckling
▪ 076-844 75 92
▪ hanna.nyroos@vgregion.se

➢ Mohamad Al-Ghazzawi
Regionutvecklare
▪ 076-940 29 40
▪ mohamad.al-ghazzawi@vgregion.se

