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Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns 
samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för 
länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar 
regional utveckling de kommande åren och ger vägledning vid 
den fysiska planeringen. De övergripande målen i strategin är 
stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god 
resurseffektivitet. Strategin består av ett antal prioriterade 
områden.



Den här handlingsplanen handlar om det prioriterade 
området Social sammanhållning och demokrati, med särskilt 
fokus på betydelsen av civilsamhället och den sociala 
ekonomin. Den regionala utvecklingsstrategin slår fast att 
demokrati och sammanhållning skapas med hjälp av 
civilsamhället och den offentliga sektorn. När välfärden 
kommer alla till del gynnas den sociala sammanhållningen i 
samhället. Alla människor ska ges möjlighet att delta i 
samhällslivet, påverka sin livsmiljö och forma sina liv. Det är 
viktigt att värna om civilsamhällets oberoende. Delaktighet, 
tillgänglighet, tillit och trygghet är därför viktiga ledord 
– det är krafter som skapar sammanhållning.



Tre önskvärda lägen
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut tre önskvärda lägen 2030:

Alla har möjlighet att forma sina liv.  
”År 2030 har länets flickor och pojkar, kvinnor 
och män möjlighet att påverka sin livsmiljö och 
forma sina liv. Jämlikhet och jämställdhet är 
vägledande principer i frågor som rör boende, 
utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. 
Civilsamhället, kulturen och den sociala 
ekonomins aktörer är viktiga i 
samhällsutvecklingen för att identifiera och 
främja innovativa lösningar på olika 
samhällsutmaningar, såväl sociala som 
miljömässiga.”

Ökad delaktighet i samhället.  
”Delaktigheten i samhället har ökat genom att 
fler har egen försörjning och kan göra egna 
val. Här har kulturen, folkbildningen, 
biblioteken, det civila samhället och den sociala 
ekonomin spelat en avgörande roll. Den 
digitala utvecklingen i länet har bidragit till 
ökad delaktighet och inkludering nu när det 
digitala utanförskapet har minskat. Tryggheten 
har ökat när kriminalitet och brottslighet har 
minskat genom förebyggande insatser och 
samverkan över sektorsgränser.”

Socialt företagande och innovation 
möter samhällsutmaningar. 
 ”Sociala innovationer och socialt företagande 
bidrar till att möta samhällets utmaningar. De 
sociala företagen har blivit starkare och fler. De 
gör en stor insats för att bidra till att 
klimatpåverkan minskar, inkluderingen i 
samhället ökar och det skapas arbetstillfällen 
för personer som har varit arbetslösa länge. 
Genom att vi skapat goda förutsättningar för 
dessa företag i länet, bland annat genom 
offentlig upphandling, har de vuxit och blivit 
fler.”



Syfte och mål
Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022 – 2025 tar sin 
utgångspunkt i önskvärda lägen och strategiska inriktningar i den regionala 
utvecklingsstrategin. Handlingsplanen ska fungera som ett styrdokument för det 
regionala arbetet kring civilsamhälle och social ekonomi.

Målet med handlingsplanen är att öka och 
stärka deltagandet och inflytandet av 
civilsamhället och den sociala ekonomin för  
att utveckla Örebro län. Målet ska bidra till 
genomförandet av den regionala utvecklings-
strategin. För att nå målet har Region Örebro 
län fört dialog med aktörer i länet. Det har 
resulterat i fyra insatsområden och prioriterade 
aktiviteter.



1. Öka förståelsen för civilsamhällets och den 
sociala ekonomins betydelse i utvecklingen  
av Örebro län.

Aktiviteter:
•  Öka kunskapen om civilsamhällets och den sociala ekonomins 

egenvärde 
•  Arbeta för att det ska finnas tillgång till statistik
•  Arbeta för att testa och använda metoder löpande för att 

värdera samhällsnytta 

2. Skapa långsiktiga förutsättningar för 
civilsamhället och den sociala ekonomin  
i Örebro län.

Aktiviteter:
•  Utveckla de offentliga föreningsstöden, finansieringsformer  

och andra stödfunktioner 
•  Arbeta för att stärka och utveckla sociala företag
•  Öka kunskapen om upphandling och annan samverkan
•  Öka upphandlingen av produkter, tjänster och service från 

civilsamhället och den sociala ekonomin

Fyra insatsområden och aktiviteter 



3. Skapa, stärka och samordna nätverk och 
mötesplatser för frågor om civilsamhälle och 
social ekonomi i Örebro län.

Aktiviteter:
•  Öka erfarenhetsutbytet inom civilsamhälle och social 

ekonomi
•  Öka erfarenhetsbytet mellan offentliga aktörer
•  Arbeta för att stärka sektorsövergripande nätverk och 

mötesplatser

4. Bidra till ett stärkt erfarenhetsutbyte genom 
att öka den internationella samverkan kring 
civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.

Aktiviteter:
•   Arbeta för att utveckla det internationella deltagandet från 

Örebro län
•  Öka erfarenhetsutbytet i länet av vårt deltagande i 

internationella sammanhang



Region Örebro län
Område kultur och ideell sektor
Telefonnummer: 019-602 10 00
Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro
Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionalutveckling@regionorebrolan.se
utveckling.regionorebrolan.se/handlingsplan-civsam

Den här handlingsplanen handlar om den Regionala 
utvecklingsstrategins prioriterade område Social sammanhållning  
och demokrati, med särskilt fokus på betydelsen av civilsamhället  
och den sociala ekonomin. Den regionala utvecklingsstrategin slår  

fast att demokrati och sammanhållning skapas med hjälp av 
civilsamhället och den offentliga sektorn.

http://utveckling.regionorebrolan.se/handlingsplan-civsam
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