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Hur har vi arbetat
fram till nu?

Vad pågår?
Var ska vi?

Organisationer och relationer
Länsövergripande organisationer, kultur och fritid (ca 45 st)
Pensionärsorganisationer (4 st)
Kompletterande verksamhet inom hälso- och sjukvård (ca 15 st)

Folkbildning:

7 folkhögskolor, 8 studieförbund

Organisationer och relationer
- Årliga verksamhetsbidrag
- Uppdrag
- Dialog
- Regionalt folkbildningsråd

Styrdokument
Kulturplan för Norrbotten 2014-2016
Kartläggning av civila samhället i Norrbotten
Strategisk plan, regionfullmäktige
Regionstyrelsens plan
2018-2020
Formaliserade former behöver utvecklas…
Föreslå hur samverkan kan organiseras…

SP och RSP 2019-2021
Ett starkt och levande civilsamhälle…den sociala ekonomins betydelse för deltagande och
egenmakt…
Utveckla och formalisera en systematisk samverkan…

Styrdokument forts
• Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Med kartläggningen av det civila samhället som grund utveckla formerna
för samverkan mellan det civila samhället och Region Norrbotten
Civila samhället, eller idéburen sektor, som också används som begrepp, har en mycket
lång tradition av att bidra till utvecklingen i länet. Sektorn har en viktig roll i att bygga
socialt kapital och bidrar till välfärd och demokrati. Den sociala ekonomin främjar också
entreprenörskap, lokal utveckling, folkhälsa och sysselsättning.

Regional utvecklingsstrategi under framtagande…

Norrbottens civilsamhälle,
i samtiden och framtiden
Kartläggning 2017
SYFTE
• Öka kunskapen om idéburen sektor hos offentlig sektor,
organisationerna i idéburen sektor och allmänhet.
• Skapa utgångspunkter för dialog och synliggörande av idéburen
sektors förutsättningar samt lägga grund för utvecklad samverkan

RESULTAT
• Drygt 6 000 organisationer med drygt 15 000 anställda och intäkter på nästan 7
miljarder kronor

• Intressebevakning, religiös verksamhet, sport- och fritidsverksamhet, konstnärlig
och kulturell verksamhet, sociala insatser, utbildning, detaljhandel.
• Stor variation vad gäller organisationernas storlek, syften, verksamheter och
villkor. Vissa organisationer är mer väletablerade, resursstarka och statusfyllda,
medan andra är mer nyetablerade, resursknappa och små.
• Behovet av ökade resurser uppges vara stort i Norrbottens civilsamhälle, i form av
finansiering, personal och ideella insatser.

REKOMMENDATIONER
• Kunskapshöjande insatser om Norrbottens civilsamhälle utifrån kartläggningens resultat till
tre målgrupper:
1) regionala och kommunala politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn
2) branschaktörer, företagare och medarbetare i den privat sektorn
3) förtroendevalda, medarbetare och frivilliga i den idéburna sektorn.ebbe
• Åtagande bland offentliga aktörer att initiera och upprätthålla samarbete med det civila
samhällets organisationer inom relevanta områden.
• Upprättande av regionala och kommunala överenskommelser mellan idéburen, offentlig och
möjligen privat sektor.

• Regional samordning inom och mellan idéburen, offentlig och privat sektor i implementeringen
av FNs globala hållbarhetsmål /Agenda 2030 i Norrbotten.

REKOMMENDATIONER
• Förbättrad överblick, långsiktighet och omfattning av offentlig och möjligen privat
finansiering till Norrbottens civilsamhälle på regional och kommunal nivå.
• Ökad användning av etablerade former för social hänsyn vid offentliga
upphandlingar, såsom uppdelad upphandling, reserverad upphandling, sociala
utfallskontrakt, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) m.m.

Länk till kartläggningen
https://socekon.wordpress.com/2017/12/10/kartlaggning-norrbottens-civilsamhalle/
gningen
ingen

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030,
remissversion
Attraktiva livsmiljöer
Norrbotten behöver ett starkt civilsamhälle
Ett starkt och levande civilsamhälle skapas av kvinnor och män och är viktigt för människors
livsvillkor. Civilsamhället i Norrbotten består av drygt 6000 organisationer, har ca 15 000
anställda och intäkter på nästan 7 miljarder. Det engagemang som finns i det civila samhället är
av stor vikt både för enskilda norrbottningar, olika grupper och för hela samhällsekonomin. Det
är viktigt att Norrbotten har ett starkt civilsamhälle som dels bidrar till att skapa nytänkande
lösningar för våra samhällsutmaningar, dels möjliggör hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och
fritidsliv. För att åstadkomma samhandling mellan civila samhället och offentlig sektor, behöver
civila samhället i högre grad vara representerat i dialogen när regionala och kommunala
strategier arbetas fram och beslut tas om Norrbottens framtid.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030,
remissversion
Attraktiva livsmiljöer
Norrbotten behöver ett starkt civilsamhälle
Åtgärder
• Formalisera och systematisera samverkan mellan civila samhället och offentlig sektor
• Öka representation från civila samhället vid framtagande av regionala och kommunala
strategier
• På regional nivå ingå överenskommelse om gemensamma principer för dialog och samråd
mellan civila samhället och offentlig sektor
• Utveckla användandet av Idéburet offentligt partnerskap, IOP

Nuläge
- Ny fördelningsmodell klar med

kriterier för hur medlen fördelas
- Förstärkning om 1 mkr till fb
- Stärka SEÖN som part(projekt)
- Dialog om Överenskommelsen
- Civila samhället lyfts oftare
- FBR med i kompetensprojekt
Synliggjord del av
Norrbottens infrastruktur

Tack för att ni lyssnade
Kristina Nilsson
kristina.b.nilsson@norrbotten.se

