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Motion om program för ”Social ekonomi”  
 
 
Bilden att all välfärd i Sverige är offentlig stämmer inte. Enligt Sköndalsinstitutets 
befolkningsstudie hösten 2005 är 51% av den vuxna befolkningen ideellt engagerad och 
lägger ned i snitt 14 timmar per månad i frivilligt arbete.  
 
Detta motsvarar en halv miljon årsarbeten till ett värde av c:a 150 miljarder! 
 
Exempelvis inom idrottsrörelsen, hembesök hos äldre, inom kyrkor, för kultur, miljö, i ideellt 
arbete för misshandlade kvinnor, flyktingar, bilpooler, handikappade mm. 
 
Den verksamhet som bedrivs ideellt av enskilda                     
människor eller inom föreningar, kooperativ 
och stiftelser med samhällsnytta eller medlems 
nytta som mål, är en kraft som kan kallas för 
”Social ekonomi”. 
 
Denna kraft kan tas tillvara för att ännu  
bättre tillgodose medborgarnas behov  
och samtidigt fungera som komplement  
till offentlig och privat sektor.  
 
Ålderspuckeln förskjuts uppåt, vi blir äldre och  
friskare och får mer kraft kvar efter pensioneringen.  
Att då göra en ideell insats blir alltmer tänkbart  
och även behövligt då andelen i arbetsför ålder  
stadigt minskar. Den traditionella skiljelinjen  
arbete - fritid blir allt mindre urskiljbar  
samtidigt som andra värderingar än att tjäna ihop  
materiell lycka blir normgivande, gör att  
begreppet ”social ekonomi” blir allt viktigare. 
 
                                                                                       Hangaren - ett typexempel 

 
Den sociala ekonomin kan rätt använt, fungera som ett verktyg för demokrati, 
utveckling och tillväxt. Men det krävs klara spelregler för att ideellt entreprenörskap 
ska kunna frodas.  
 
För steget att vilja göra något ideellt till att räkna på det och sen ta hem jobb från den 
offentliga sektorn kan vara kort. Genom ”non-profit-business” kan stora mängder 
samhällsengagemang och kreativa idéer hos människor frigöras och betyda mycket för 
jobbskapande. Det kan handla om en idrottsrörelse som själv äger och sköter en anläggning 
utan vinstsyfte, ett utbildningskooperativ för långtidsarbetslösa och sjukskrivna...  
Det avgörande är syftet med verksamheten vilket innebär att till exempel aktiebolag med 
anställda kan tillhöra den sociala ekonomin. 
 
Samtidigt ser vi idag att kommuner och landsting successivt överför ansvaret för viktiga 
välfärdsfunktioner på den ideella sektorn, helt utan någon synbar ideologisk strategi, och det 

 



har uppstått en otydlighet i vilket förhållningssätt egentligen stat och kommun har gentemot 
frivilligorganisationerna.  
 
Medborgarna måste kunna lita på att grundläggande rättigheter och avgörande sociala 
insatser för den enskilde garanteras av det offentliga, vars ansvar inte ska ersättas av 
ideella krafter. 
 
Tyvärr finns ett stort motstånd, speciellt inom förvaltningsledet, mot att gå utanför de givna 
ramarna och se möjligheterna. Liksom har skett för att främja näringsliv och företagande 
borde ett program tas fram som klargör hur kommunen ska verka mot den sociala ekonomin. 
 
För även Linköpings kommun brister tyvärr i sin hantering av frivilligorganisationerna. 
 
Ett exempel är föräldrakooperativen som under 2004 fick sin ersättning, det s.k. 
driftsbidraget, sänkt med kort varsel. I ett brev daterat 2005-02-16 av Föräldrakooperativen 
”Galaxen”, ”Pilen”, ”Kotten” samt ”Mjärdevi Kooperativa Förskola” protesteras mot den 
”bristande, för att inte säga obefintliga framförhållning som präglar de ekonomiska beslut 
kommunen fattar och som har stor påverkan på vår verksamhet”. 
  
Man pekar på att kooperativen inte förväntar sig hjälp från kommunen och att man inte 
utnyttjar dess administrativa resurser, och att ”Föräldrakooperativens verksamhet bedrivs 
inte i något vinstsyfte vilket innebär att ekonomin i verksamheten inte präglas av stora 
marginaler” och att dess ekonomi och administration bedrivs helt på ”ideell basis av 
engagerade föräldrar”.   
 
Det är viktigt att den sociala ekonomin stöds, vilket har uppmärksammats av bland annat 
NUTEK, och inom flera kommuner i Sverige, liksom i Europa inom nätverket ”REVES”, förs 
diskussioner om hur den sociala ekonomin positivt ska kunna samverka med offentlig sektor. 
Exempelvis Värmdö kommun har redan fastställt ett socialekonomiskt program. 
 
 
Med stöd av ovanstående yrkar jag: 
 
att Linköpings kommun tar fram ett program för den sociala ekonomin med syfte att 
identifiera utvecklingsområden för den sociala ekonomin, hur samverkan med enskilda och 
organiserade entreprenörer ska främjas, hur hinder ska undanröjas för nystartande av ideell 
verksamhet eller övertagande av befintlig kommunal verksamhet och under vilka 
förhållanden detta kan ske. 
 
 
 
Linköping den 28 februari 2006 
 
 
 
 
 
 
Lennart Berggren 
kommunfullmäktigeledamot (Fp-Lib) 
 
 
Länkar:  www.socialforum.se    www.varmdoforeningsrad.se   eller   www.revesnetwork.net   
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