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Policy  

för  

Sollentuna kommun i förhållande till social ekonomi  

Antagen av fullmäktige 2010-06-09, § 56 

 

Inledning  

Ett bra samspel mellan offentlig sektor och social ekonomi är centralt för en 

god samhällsutveckling. Idéburna organiserade verksamheter bidrar till att 

utveckla demokrati och välfärd i samhället – samtidigt som stat och 

kommun har det yttersta ansvaret för att välfärdspolitiska åtaganden 

genomförs.  

Nationell överenskommelse  

Regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har 2008 slutit en överenskommelse för att 

stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som 

röstbärare och opinionsbildare. Överenskommelsen har också tillkommit för 

att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utövare och 

leverantörer inom det sociala området.  

Denna överenskommelse är utgångspunkten för kommunens policy.   

Definition  

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har 

samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är 

organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och 

ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 

stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala 

ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som 

främsta drivkraft.
1
  

Värdegrund  

Kommunen avser att samarbeta med de aktörer inom den sociala ekonomin, 

som bygger på en demokratisk värdegrund och utgår från varje enskild 

individs rätt att oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder vara samhällsmedborgare på likvärdiga villkor.  

Kommunens förhållningssätt  

Sollentuna kommun har ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot den 

sociala ekonomin. Vidare bejakar kommunen den sociala ekonomin som en 

                                                 
1
 Källa: Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin, september 1999.  
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självständig samhällskraft och som samarbetspart för att lösa gemensamma 

angelägenheter. 

Kommunens åtagande  

För att bidra till ett bra samspel mellan kommunen och den sociala 

ekonomin ska Sollentuna kommun: 

 verka för ökad kunskap inom de kommunala verksamheterna om den 

sociala ekonomin och dess möjligheter  

 tillvarata den sociala ekonomins möjligheter genom att om möjligt 

undanröja hinder för den och underlätta dess verksamhet  

 

 

Nämnderna ska beakta de av fullmäktige antagna riktlinjerna för Sollentuna 

kommuns samverkan med den ideella sektorn. 

 

 


