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Beslutade uppdrag till 

verksamheten (RS 180110) 

 

Säkerställa att insatser vidtas för att formalisera 

samverkan med civila samhället. 

 

Säkerställa att det sker en kunskapsuppbyggnad 

kring civilsamhällesfrågor hos förtroendevalda 

och tjänstepersoner inom Region Norrbotten.  

 

Säkerställa att den samverkan och dialog som 

etableras är på lika villkor och till nytta för båda 

parter, via överenskommelser och avtal.  



 

 

• Begreppet ”civila samhället” 

• Kartläggning av civila samhället i Norrbotten 2017 

• Aktuella styrdokument 

• Projektet SÖK, samverkan och överenskommelse mellan 

civila samhället och offentlig sektor i Norrbotten 

• Norrbotten för alla – ett strategiskt samarbete mellan 

folkbildningen i Norrbotten och Region Norrbotten 

Upplägg 
 



 

 

Triss i definitioner 
 

”Det civila samhället utgörs av alla de 
initiativ där människor går samman av fri 
vilja och organiserar sig för att förbättra 
sin egen eller andras vardag. 
Engagemanget i dessa föreningar, 
stiftelser, kooperationer och andra 
sammanslutningar gör tillsammans med 
staten, näringslivet och familjen samhället 
komplett” 

”En arena skild från staten, 
marknaden och det enskilda 
hushållet där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen” ”(Från propositionen 

En politik för det civila samhället) 

 
 
”Det rum där enskilda medborgare 
tar initiativ och sluter sig samman i 
demokratiska former för att lösa 
samhällsproblem” (Från demokratiutredningen) 

 
 
 



 

 

Kartläggning av Norrbottens 
civilsamhälle 2017 

Frågor 
Vilka organisationer finns?  
Vilka verksamheter bedriver de? 
Hur många sysselsätter de? 
Hur stort ekonomiskt värde skapar de? 
Hur samverkar de med varandra och 
andra? 
Vilka förutsättningar och villkor råder? 
m.m. 

Underlag 
Statistik (SCB) 
Intervjuer (14 organisationer) 
Dialoger (referensgrupp, 
workshops) 
Forskning & utredningar 

Beställare 
Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) 

Utförare 
Malin Lindberg & Ingvar Rönnbäck 

Finansiär 
Region Norrbotten 



 

 

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 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. 

• 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 i Norrbotten. 

https://socekon.wordpress.com/2017/12/10/kartlaggning-norrbottens-civilsamhalle/


 

 

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.files.wordpress.com/2017/12/norrbottens-civilsamhae295a0c3aalle-2017.pdf


 

 

Strategiska planen 2020-2022 

”För att klara dagens och framtidens verklighet måste vi arbeta gemensamt med 

hela vårt samhälle för Norrbottens bästa” 

”Vi ska utveckla och uppskatta samarbetet med vårt näringsliv, universitetet, 

forskningsinstitut, länsstyrelsen, myndigheter och civilsamhället mer än vi gör 

idag för att klara av att leverera vårt uppdrag” 

Samhällsperspektivet/Strategiskt mål 

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle (RUN) 

Civila samhället bidrar till att skapa nytänkande lösningar för våra 

samhällsutmaningar och till att möjliggöra hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och 

fritidsliv 



 

 

Regionala utvecklingsnämndens 

plan 2020-2022 

Förslag: 

Framgångsfaktor 

Civila samhället är en viktig part i samhällsutvecklingen 

Styrmått 

Upprätta en gemensam överenskommelse mellan Region 

Norrbotten och civila samhället 

Beslut fattas av nämnden 30 september 



 

 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 

Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer 
Ett starkt civilsamhälle  

 
Ett starkt och levande civilsamhälle är grundläggande för människors livsvillkor. 

Det engagemang som finns i det civila samhället är av stor vikt både för enskilda norrbottningar, 

olika grupper och för hela samhällsekonomin. 

Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten bidrar dels till att skapa nytänkande lösningar för våra 

samhällsutmaningar, dels till att möjliggöra hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och fritidsliv. 

För att åstadkomma detta behöver samverkan mellan civila samhället och offentlig sektor 

utvecklas. 

 



 

 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 
 

Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer 
Ett starkt civilsamhälle 

 

Förslag till åtgärder 

• Formalisera och systematisera samverkan och samhandling mellan civila samhället och 

offentlig sektor, genom överenskommelser på lokal och regional nivå 

• Öka representationen från civila samhället vid framtagande av kommunala och regionala 

strategier 

• Skapa förutsättningar för det civila samhället att bedriva verksamhet och utvecklas i hela länet 



 

 

Kulturplan för Norrbotten 2018-

2021 

 

Utvecklingsinsatser 

- Med kartläggningen av det civila samhället som grund utveckla 

formerna för samverkan mellan det civila samhället och Region 

Norrbotten 

- Utveckla modell för dialog och samverkan med folkbildningen 



 

 

SÖK 



 

 



 

 

En studiecirkel om Norrbottens framtid och utveckling 

 
• Samverkan mellan Norrbottens 

Bildningsförbund och Region Norrbotten 

 

• Piloter i Kalix och Piteå våren 2019 

Studiecirklar, allmän kurs folkhögskola, 

gymnasiet 

 

• Utgångspunkt i Regionala 

utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 



 

 

Syfte 
 

 

•  Att ge kunskap om Norrbotten och om länets förutsättningar i framtiden 

 

• Att skapa förståelse för vad som kommer att krävas för att åstadkomma 

utveckling och tillväxt 

 

• Att öka engagemanget och delaktigheten i de viktiga frågor 

 

• Att det handlar om allas vår framtid och att det är vi tillsammans formar den 

•   

• Att främja demokratin 



 

 

Quiz och samtal 

1. Introduktion 
 

2. Demografi och urbanisering 
 

3. Globalisering 
 

4. Jämställdhet 
 

5. Klimat och miljö 
 

6. Digitalisering 
 

7. Avslut 



 

 

Vilka konsekvenser tror du 

det får att vi blir allt fler 

äldre?  

Vad orsakar urbaniseringen 

och vad tror du den får för 

konsekvenser? 

Vad tror du behövs för att 

Norrbotten ska öka sin 

befolkning?  

Hur kan Norrbotten bli 

mer attraktivt för unga 

kvinnor? 

Vad innebär de 

långa avstånden 

för vården?  

Vad kan ohälsan i 

Norrbotten bero 

på? 



 

 

www.norrbottenforalla.se 

 
OBS! Öppna i Chrome 

http://www.norrbottenforalla.se/

