
Inspirationshäfte kring 

medverkan i kommunens beslutsprocess 

 

Detta inspirationshäfte är levande materia. Ett antal lokala paraplyorganisationer har varit 
delaktiga i framtagandet av detta inspirationshäfte. 

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocess har 
diskuterats kring vilka användningsområden det lokala föreningslivet direkt kan nyttja.  

Sveriges Föreningar har genomfört en undersökning kring dialog och medverkan i 
kommunala beslutsprocesser med 28 lokala sammanslutningar.  

Detta inspirationshäfte har producerats genom vårt projekt ”Lokala partsgemensamma 

forum”. Projektet vill stärka dialog mellan föreningar och kommuner genom lokala dialoger 

och den kod som tagits fram inom Europa. Projektet har beviljats medel från 

Ungdomsstyrelsen. 

Kommun och föreningsliv är viktiga. Vi tycker olika och vi upplever olikheter, men det är mer 
kunskap som behövs om vara särarter.  

Jämbördig dialog, lokala överenskommelser och lokala partgemensamma forum kan vara 
möjliga om paraplyorganisationen stärker sin inre självbild. Samverkan med kommunen är 
viktig, inte minst inom områdena kring ungdom och mångfald. 

Synpunkter, förnyelse och förbättringar mejlas till info@sverigesforeningar.se  

  

Från vänskap till mer kunskap 

Mobiliseringsfas till den lokala nyckeln – byggd från Europa koden 

Lokal interaktion i beslutsprocesser 

 

 

 

 

 

 

En fungerande paraplyorganisation i varje kommun! 

 

mailto:info@sverigesforeningar.se
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Lokal paraplyorganisation en grund till utveckling 

Sveriges Föreningar är ett nationellt förbund för de lokala samorganisationer, föreningsråd, 

föreningsallianser eller paraplyorganisationerna runt om i landet. När lokala föreningar i en kommun 

går samman för att stärka den ideella sektorn genom att mobilisera civila samhället händer det något 

långsiktigt bra. Den ideella sektorn får ett samtalsrum som de själva råder över. Den ideella sektorn 

får en tydlig organisation som kan samverka med andra aktörer, offentliga sektorn eller näringslivet. 

Denna process stödjer vår allas vilja, att fler ska verka och stanna på den lokala orten.  

Sveriges Föreningar sätter det lokala i första rummet. Vi är en plats där de lokala 

paraplyorganisationerna kan få delge varandra kunskap och erfarenheter. Det skiljer sig med en 

vanlig förening och ett förbund. Men det skiljer sig också mellan ett nationellt förbund och en lokal 

paraplyorganisation.  

Av fri vilja. Alla lokala paraplyorganisationer exciterar utifrån fri vilja. Här finns inga måsten. Går den 

lokala paraplyorganisationen sin egen väg utan förankring, då försvinner medlemsföreningarna och 

den lokala paraplyorganisationen blir ensam.  

Närhet till varandra. Förening som har geografiskt närhet och som är större än en by, då är Sveriges 

Föreningar en part att samverka med. Blir geografin för stor och omfattar en region, då är det mer 

regional organisation, som vi inte är experter på. Sveriges Föreningar är bäst på samverkan när det är 

en kommun, eller nästan, eller fler kommuner. Föreningslivet behöver inte följa de offentliga 

geografiska gränserna.  

Olikheter i verksamheten. De ideella föreningarna som är demokratiskt uppbyggda och öppna är de 

som kan vara med i paraplyorganisationen. Oavsett om de har organisationsnummer, med i 

kommunens föreningsregister, så kan de vara med. Föreningarna verkar inom olika områden och 

tillhör inte samma nationella förbund. Dessutom kan föreningar vara med som inte tillhör något 

nationellt förbund. Föreningar som går med kommer att uppleva att det finns fler likheter än 

olikheter.  

Metaorganisation. Föreningar är vana vid att de har individer som medlemmar. En lokal 

paraplyorganisation har föreningar som medlemmar. Det är alltid svårare att arbeta med ombud, och 

framförallt när man är van vid att arbeta med privatpersoner. En lokal paraplyorganisation har att 

förhålla sig till att arbeta med personer som representerar en förening, ett ombud. Det tar tid och 

det kräver kunskap.  

Det finns bara ett original och det är byggt underifrån. Ingen kan tala om för det lokala 

föreningslivet, nu ska ni bilda. Det finns förmodligen exempel från andra tider, kring samverkan på 

orten som fungerat eller inte. Det finns säkert exempel på andra orter. Vi kan lärdom, men vi kan inte 

kopiera. Det är av största vikt att det är lokala föreningslivet som vill detta. De är föreningarna som 

ska bemanna styrelsen med mera.  

 

 

 

 

Vilka gränser sätter ni? 
 Medlemsföreningar/organisationer ska ha ideell bas. 

 Mångfald - Medlemsföreningarna ska tillhöra fler än ETT nationellt förbund. 

 Vi ska ha begränsat geografiskt lokalt område, ej regionalt, men vara större än en by. 

 Medlemsföreningar ska frivilligt ansöka om sitt medlemskap. 

 Vi ska vara fri från kommunalt styrande i styrelsen. 

 Vi består endast av medlemmar som är öppna och demokratiska. 
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Varför ett Föreningsråd? 

Alla föreningar verksamma inom en kommun har ett flertal punkter där man måste agera och 

förhålla sig till, mot och tillsammans med kommunen. En liten förening har alltid svårt att lyfta sina 

problemställningar och önskemål till en nivå där kommunen tar den på allvar. Kommunens politiker 

och tjänstemän har en arbetsbörda där dom hela tiden måste prioritera. Det är här den samlade 

tyngden av föreningarnas gemenskap kommer in i bilden. 

Ju fler medlemsföreningar vi är, desto större blir kraften bakom våra argument och vikten av våra 

synpunkter. Den delvis nya rollen i samarbetet med kommunen kräver skarpare och bredare 

argumentation, vilken tillsammans med nya synpunkter och snabba input från medlemsföreningarna 

kommer att öka vikten av Civilsamhällets roll. Föreningsrådet har nu, förutom verksamhetsplanen, 

skapat nya Forum där medlemsföreningarna branschvis skall erbjudas direktkontakt med berörda 

tjänstemän och politiker. Det finns frågor i föreningarna, ta exempelvis halltider, konstgräs, 

konserthus, allaktivitetshus, kommunens kostnadskrävande tomma fastigheter mm där berörda och 

intresserade föreningar bör involveras långt innan beslut fattas. Där vill vi vara med och för det krävs 

tyngd och argument och för det behöver vi din förenings röst!   

Utdrag från Föreningsrådet i Trelleborg.  

Vad betyder ordet Föreningsråd? - ett diskussionsunderlag  

Föreningsråd betyder olika för olika personer och har sin betydelse i sitt sammanhang. Vi ska försöka 

se vad ordet kan betyda utan att säga en sanning. Vi ser det som att det finns många sanningar kring 

vad ordet betyder. Det kan betyda ett möte, en organisation eller ett förtroendeuppdrag.  

A) Ordet används i vissa sammanhang som en term för ett rådsmöte. I flera kommuner så har 

kommunen stiftat ett möte mellan föreningar, politiken och förvaltningen. Dessa möten sker 

med olika innehåll och med oviss regelbundenhet. För inblandade organisationer och 

personer betyder ordet ett möte där samtal och samförstånd sker. Vi förmodar att ordet är 

kopplat till att det är kommunen som äger ordet och inte föreningslivet. 

  

B) Föreningsråd används av många och det vanligaste förekommande fallet är att ordet är 

kopplat till en organisation. Historiskt var organisationen starkt kopplad till kommunen, men 

med egna stadgar och än idag finns i vissa falla kopplingar till kommunala tjänstemän i 

föreningsrådets stadgar. Det är mer och mer vanligt förekommande, t.o.m majoriteten av 

föreningsråden är självständiga suveräna metaorganisationer. Däremot finns mentala och 

viljemässigt starka kopplingar med kommunen och i många fall ger kommunen ett villkorslöst 

bidrag till föreningsrådet. Föreningsråden vill vara självständiga med bidrag och ha en stark 

samverkan med kommunen.  

 

C) Precis som politiken har kommunalråd så har föreningslivet utsett sin representant, 

föreningsrådet. Denna form har nästan försvunnit som funktion, men vi kan vittna om att 

runt om i landet pågår seriösa diskussioner att detta kanske kan vara den framtida vanligaste 

formen, ett förtroendeuppdrag.   

 

 

 
Vilket är bästa namnet för vår lokala organisation och hur får vi alla i 

vår omvärld att förstå vad namnet betyder?  
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Föreningarnas paraplyorganisation en grund till utveckling 

Lokala paraplyorganisationen verkar som röstbärare. 

 

Självbilden för de lokala paraplyorganisationerna behöver ibland stärkas upp, ventileras och 

revideras.  

Vilka krav kan vi ställa på en fri ”meta organisation” som fungerar? 

Vad innebär det att ha ett ”helikopterperspektiv”? 

Förankring behöver ske med snabbare och snabbare tempo. Ska ombuden som kommer från 

medlemsförening till årsmötet, få även till uppgift att svara på enkäter under året?  

Vi gör egna utredningar och sätter agendan. Vilka utredningar vill vi ta initiativ till? 

 

 

 

 

 

Jag kan tala förutan vind!  

Vem talar för paraplyorganisationen? 

Är det årsmöte – medlemsmöte – styrelsen – ordförande – förtroendevalda – grupp – anställda 

Vem talar vi med i kommunen? 

Är det en central förvaltning eller är det en fackförvaltning (fritid och kultur) 

Vem talar vi med i politiken? 

Är det kommunstyrelsen – facknämnd eller lokala partiets ordförande  

 

Företräda 

 

Synas 

 

Ge råd 

”En bra lokal paraplyorganisation kan se ut på många olika sätt, men en dålig ser alltid 

likadan ut.” Stämmer det och hur ser ni på vad är en bra lokal paraplyorganisation? 

Är det samma sak med en kommun? 
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Här är alla välkomna FIA om värdegrundsarbete (Föreningars Interna Antidiskrimineringsarbete)  

Att upprätta en gemensam värdegrund syftar till att skapa en gemensam plattform där 

organisationens ideal om olika värderingar som ska finnas internt finns samlade.  

Värdegrunden handlar dels om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap som bygger 

självkänsla 

Värdegrund hålls levande med viktiga värdeord plockas ut och diskuteras internt vad orden betyder. 

Värdegrundsarbete rör sig om kommunikation, internt och externt 

 

Lokalt värdegrundsarbete 

Varför har vi ett föreningsråd? Diskutera med utgångspunkt från Trelleborgs text. 

Självständig, men med ekonomiskt stöd från kommunen är det möjligt? 

Vilket stadgemässigt syfte har vi och stämmer det med vår verksamhet? 

Ställ rimliga krav på medlemsföreningar, vilka? 

 

 

 

 

Kommunikation 

”Föreningar spelar en viktig roll i vårt samhälle” Citat från erfarenhetsutbyte.  
Vision, kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd 
Mission, berättar om varför organisationen finns till  

 
Illustration ovan är framtagen av MIP i Malmö under arbetet med kommunikation och värdegrund.  

 

Beslutsarbete 

•Vår vision 

•Vår mission 

•Grafisk profil 

•Loggos 

•Kom-plan 

•Budget 

Hemsida 

•Fakta 

•Information 

•Service 

•Dokument bank 

•Bildbank 

•Nyhet? 

•Kommentarer? 

•Statistik? 

Sociala medier 

•Facebook 

•Twitter 

•Styrelse Blogg 

•Bambuser 

•You Tube 

•RSS  

Press 

•Newsdesk 

•Pressrum 

•Sändlistor 

•P-meddelande 

•Nyheter 

•Foto 

•Hemsida? 

Medlem 

•Årsmöte 

•Medlemsmöte 

•Nätverksmöte 

•Pappersbrev 

•Digi nyhet 

•Enkäter 

•Rapporter 

•Tidning? 

 

Vilka är era värdeord?? 

Hur kommunicerar ni orden? 
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Hur ska det ideella få tid till att diskutera gemensamma frågor? 

Lägger vi möten på kvällstid, så är föreningar igång 

Lägger vi möten på dagtid, så jobbar föreningsledaren 

Lägger vi möte på helgen, så kolliderar det med egen familj eller förening 

Hur kan vi genomföra möten, samtal eller på annat sätt stärka lokala föreningsrösten? 

 

 

 

 

 

 

Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn  

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 2012 (Sveriges Föreningar, Burlövs kommun och  

Centrum för Publikt entreprenörskap)  

 

Föreningslivet är fritt & frivilligt

• Lär ut föreningsdemokrati - skapa inte regler 
eller krav på policydokument

• Styr inte föreningslivet  - bejaka det positiva

• Hela kommunen inte bara fritidsförvaltning 
måste ha ett förhållningssätt till föreningslivet.

• Samverkan alla sektorer i kommunen; Fritid-
skola-omsorg-teknik-samhällsbyggnad etc

Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

Burlövs kommun

 

 

Succé kriterier för samverkan - samarbete 

 Dialog 

 Tillit 

 Delaktighet   

 Mötesplatser   

 Stödfunktioner  

Vilket är det bästa sättet med ideella ledare? 

Vilket är det bästa sättet med föreningsanställda? 

Vilka fördelar och nackdelar har de två sätten (ideell eller anställd)? 
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Dialog och samverkan mellan lokalt föreningsliv och kommun 

Kommun och föreningsliv är viktiga. Vi tycker olika och vi upplever olikheter, men det är mer kunskap 
som behövs om vara särarter.  

Detta är utdrag över ett enkätsvar från 28 föreningsråd eller lokala samorganisationer och enkätsvar 
från kommuner (politiker och tjänstemän) har lämnat totalt 23 svar. Både den kommunala politiska 
och tjänstemanna ledningen har fått svara på denna enkät. 

 

Har ni fått tillräckligt med kunskap om hur den kommunala beslutsprocessen ser ut? 
Föreningslivets svar  

 

 

Har ni erbjudit tillräckligt med kunskap om hur den kommunala beslutsprocessen ser ut till 
föreningsrådet? 
Kommunens svar 

 

 

Från vänskap till även mer kunskap 

Samsyn, är att se samma sak, men man behöver inte tycka likadant. 

 

En fjärde del skulle vilja ge mer kunskap. Föreningslivet behöver sätta agendan i samarbetet med 

kommunen. Ska vi ta initiativ till en mobilisering, kring medverkan i kommunens beslutsprocess? 

 

 

 

 

68% 

7% 

25% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Ja (=1) 

Nej (=2) 

Nej, men skulle vilja få mer kunskap! (=3) 

Vet ej/ej svar (=4) 

65% 

0% 

26% 

9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Ja 

Nej 

Nej, men skulle vilja ge mer kunskap! 

Vet ej/ej svar 

Vilka moment behövs i en mobilisering kring medverkan kommunens 

beslutsprocess?  
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Vad är dialog? Utdrag ur Botkyrka kommuns handbok i dialog  

I grunden handlar dialog om att lära sig lyssna. Om andra lyssnar på dig, så vill du själv lyssna och 

engagera dig.  

Dialog leder till bättre beslut 

Människans viktigaste signalsystem är dialogen och kroppsspråket. I mötet med andra lägger vi 

grunden för våra värderingar, åsikter och beslut. Uteblir dialog så blir våra värderingar ogrundade, 

åsikterna onyanserade och besluten dåliga. Vi får heller inte redskapen att förstå det som händer i 

omvärlden och vi känner oss utanför.  

Makt spelar stor roll 

Makt spelar en stor roll för dialogen. Den som har makt har övertaget. I och med att tjänstemän och 

politiker i kommunen hjälper invånarna, så har de automatiskt makt över delar av deras liv. I en bra 

dialog är den som leder dialogen medveten om maktförhållandet, och kan hantera det så att det inte 

blir ett hinder.  

Lyssna och var ärlig 

Det finns två enkla framgångsfaktorer för en lyckad dialog: 

 Lyssna aktivt och tala om vad du har hört. 

 Spela med öppna kort. Var tydlig med vem som har makten och vem som kan påverka. 

Förväxla inte dialog med debatt och diskussion 

Dialog är inte detsamma som debatt och diskussion. Dialog innebär att man tänker tillsammans. 

Dialogen leder ofta fram till gemensamma lösningar, men behöver inte göra det. 

Debatt innebär att man talar om vad man tycker och hur felaktiga andras åsikter är. Debatt leder 

aldrig till gemensamma lösningar. Den fungerar utmärkt när politiker ska framföra partipolitiska 

åsikter. 

Diskussion är ett mellanting mellan debatt och dialog. Genom ett ömsesidigt informationsutbyte 

klargör man sina åsikter och gör mindre justeringar. Diskussioner leder sällan fram till gemensamma 

lösningar. 

”Dialog är kommunikation med ömsesidighet, respekt och likvärdighet”. Citat från erfarenhetsutbyte.  

 

 

 

 

 

 

 

Dialogmöten med kommunen, är det dialogmöten, eller informationsutbyte? 
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Jämbördig dialog – att se varandra i ögonhöjd  

 

Informationsform 

Paraply: all vår information som går till medlemsförening skickas även till kommun 

Kommun: all vår information som går till politiker skickas även till paraply 

 

Samrådsform 

Paraply: våra pressmeddelanden skickas även till kommun 

Kommun: vårt intranät är tillgängligt för paraply 

 

Dialogforum 

Kommun bjuder in paraply till dialog 

Paraply bjuder in kommun till dialog  

Gemensam agenda sätts. Dialogmöten sker med regelbundenhet.  

 

Partnerskapforum 

Gemensamma utmaningar löser vi tillsammans, men vilka utmaningar är gemensamma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka utmaningar finns i er kommun? 

Utmaningar som föreningsliv och kommun inte har gemensamt kan 

inte vara med på gemensam agenda, eller?  
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Några konkreta ämnen som kanske behöver dialog  

Föreningsbyrå eller kommunbyrå 

Kommunen riggar en egen organisation där kommun och föreningsliv kan hitta rätt i de olika 

sektorerna. Hur kan en sådan organisation riggas tillsammans? 

Föreningsregister 

Kommunen skapar ett register på föreningar som får ekonomiskt stöd eller tillgång till lokaler. Detta 

register blir offentligt, som även andra kan nyttja med mängder av onödiga eller behövliga 

erbjudanden. Vem ska ansvara för ett lokalt föreningsregister, som både kommun och föreningslivet 

nyttjar och som blir till glädje för medborgaren? 

Frivilligcentral 

Ska kommunen driva en central som hjälper medborgare till enbart kommunal verksamhet inom tex 

sociala området. Hur kan en gemensam frivilligcentral locka medborgare till det som finns i 

föreningsliv eller kommun? 

Hemsida 

Kommunens hemsida .se vem äger den! Är det medborgarnas hemsida eller kommunens 

personalsida. Hur kan vi gemensamt skapa ett fönster till medborgarna med allt det föreningsliv och 

kommun erbjuder medborgare eller turister? 

Kommunens ansikte utåt är dess hemsida, ett skyltfönster som de flesta har tillgång till. Sveriges Föreningar - 

den nationella samarbetsorganisationen för de ideella lokala paraplyorganisationerna - genomförde en 

undersökning av 290 kommuners hemsidor. Anmärkningsvärt så hade bara 8 kommuner placerat de viktiga 

samarbetspartnerna näringslivet och föreningslivet jämbördigt på sina startsidor. Danderyd kommun har nock 

med sig själv och synliggör inte några andra. De kommuner som tydligast positivt jämställer föreningsliv och 

näringsliv är Vaxholm, Värmdö och Salem kommun. De andra kommunerna är Aneby, Tyresö, Åstorp och 

Örebro.   

Av Sveriges kommuner så har 289 kommuner näringslivet på sin startsida. Det är bara 41 kommuner som har 

föreningslivet på sin startsida. Av dessa så har 8 kommuner disponerat ingången till föreningslivet på ett 

liknande sätt som till näringslivet. Vem är kommunens bästa vän?, Undersökningen genomfördes hösten 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med fokus på ungdom och mångfald 

Hur igångsätter vi jämbördig dialog?  

Vad kan utmynnas med jämbördig dialog? 
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Läge för dialog – en studie om relation mellan studieförbund och kommuner från 

Folkbildningsförbundet 

Röster från studieförbunden om förbättringspotential i dialogen.  

Förbättrad dialog med politiker 

- Fler gemensamma mötesplatser för oss och politikerna. 

- Forum mellan studieförbund och politiker i kommunen. 

 

Förbättrad dialog som kan leda till fördjupad samverkan  

- Kanske behöver vi gemensam planering 

- Att studieförbunden får reda på behov och planer i kommunen så vi kan dryfta hur vår roll 

eventuellt kan vara i ett samarbete. 

Det är uppenbart att både studieförbund och kommuner sätter stort värde vid att ha en regelbunden 

dialog med varandra. I de flesta kommuner förekommer också en sådan, men undantag finns.  

När det gäller innehållet i dialogen, fungerar det på många håll tillfredställande. Ofta tycks de möten 

som äger rum ha karaktären av gemensamt informationsutbyte, där man stämmer av och berättar 

för varandra vad som är aktuellt. Det finns uppenbarligen stora möjligheter till förbättringar.  

Studieförbunden efterlyser tätare kontakter, ökad kommunaktion med politiker, ökad dialog om 

samverkan och kommunens förväntningar på studieförbunden. Kommuner efterlyser mer 

djupgående diskussioner om studieförbundens roll i lokalsamhället. Behov av dialog om mervärden 

och prioriteringar lyfts fram.  

 

Föreningsrådet Borås 

Föreningsrådet är en viktig diskussionspartner för kommunen när det gäller ideella föreningslivets 

villkor. Vi är kontaktorgan mellan föreningslivet och kommun och träffar regelbundet politiker. 

Har orden kontaktorgan och möten förändrats till vad vi idag kallar dialog? 

 

Villkor lokalt –  LSU Sveriges Ungdomsorganisationer  

Lokalt stöd och lokala villkor ser ut är minst lika viktigt som ett nationellt stöd. Stärka villkoren för 

ungas organisering på lokal nivå.  

Vår notering - Detta är mycket viktigt punkt på dialog dagordning. En undersökning behöver årligen 

genomföras kring det lokala stödet. Sveriges Föreningar har vid ett tillfälle, genomfört del av det 

lokala stödet till föreningslivet.  

 

 

 

Är det önskvärt att Sveriges Föreningar undersöker årligen det lokala krontal stödet och 

indirekt stöd med lokaltillgång och personalstöd?   

Cash is King, men engagemang skapar samhälle 
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Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen  

Den är bra, rent av fantastiskt bra. 

 

Gå igen matris för samverkan NOGA 

 

Finns bättre ord för KODEN? 

Har ni något aktuellt ”ärende”? 

Var är ni i matris för samverkan just nu? 

Vilken erfarenhet finns i någon tidigare 

process som varit? 

 

 

I de flesta samtal och möten med lokala 

paraplyet, så saknas en start en uppbyggnad. 

Kommunen gör allt. Behöver vi lösa frågor, så 

ringer vi till politikern eller chefen.  

 

 

 

 

Sveriges Föreningar föreslår en mobiliseringsfas, som vi kan rigga under de två kommande 

projektåren. 

Mobiliseringen omfattar följande:  

 Är man mogen för detta på lokal planet 

 Moment om förankring och beslut 

 Kunskap kring offentlig sektor 

 Resurser som kan användas 

 Förståelse och delaktighet 

 Modeller för inflytande 

 Ansvar 

Vi arbetar vidare med mobilisering som en del i ”Nivå av deltagande” (matris för samverkan)  

 

Vad behövs för att Koden användas av fler ungdomar? 
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En kommun och en lokal paraplyorganisation och en jämbördig dialog 

Nästa steg Lokal överenskommelse och lokala partsgemensamma forum  

 

Vad är en lokal överenskommelse? 

Förhållningspolicy mellan sektorerna, förstå varandras likheter och olikheter 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Vem är parterna i en lokal överenskommelse? 

Kommun – lokal idéburen sektor 

Offentliga aktörer i kommunen – verksamma föreningar, organisationer från idéburen sektor i 

kommunen 

 

Kommunernas arbete med överenskommelsen från Idéburna – samordningsgruppen  

Vad skulle underlätta för er att inleda/fortsätta arbetet med en lokal Överenskommelse? 

170 kommuner har besvarat frågan. 

33% uppger mer politisk vilja 

45% uppger utbildning efterfrågas 

62% uppger informationsmaterial 

41% uppger coachning/vägledning 

16% uppger annat, tex tid och resurser  

 

Samråd – en skrift om överenskommelsen inom det sociala området. Röster om möjligheter, 

hinder och utmaningar. Dialog och samverkan är igång. Anna-Karin Berglund, SKL 

Dialogprocesser leder ofta fram till en överenskommelse. Det är inte alltid själva dokumentet som är 

viktigast utan det är vägen dit. Samtalen och möjligheten att bygga goda relationer värderas högt. 

Målet är inte en överenskommelse. Målet är att man ska utveckla goda relationer, och på så sätt 

skapa riktigt bra samverkan mellan det offentliga och idéburna. 

”I dialogen är det viktigt att alla parter är öppna, och att man är beredd att ta in nya perspektiv och 

lösningar.”  
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Linköping - Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun 

Principen om dialog. Dialogen mellan parterna ska höja kvalitén på parternas beslutsunderlag genom 

ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar och skapa förståelse och förtroende för varandra. 

Dialogen ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata bådas 

perspektiv och kompetens.  

- Parterna åtar sig ha årliga dialogmöten 

- Parterna ska ömsesidigt sträva efter kontinuerliga kontakter eller personliga möten 

- Kommunen ska utveckla rutiner för att ta tillvara idéer, synpunkter och önskemål 

- Den idéburna sektorns organisationer åtar sig att vara öppna för dialog med andra 

organisationer  

Göteborg - Överenskommelsens mål 

Målet med överenskommelsen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i 

Göteborg genom att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan 

parterna, ……  

Lokal överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Trelleborgs 

kommun – utredning 

Samspel och samråd. Parterna arbetar aktivt för att utveckla forum för informationsspridning och 

dialog. (Principen om dialog) 

Samverkan Örebro 

Det civila samhällets aktörer ska söka aktiv dialog med Örebro kommun om oklarheter och klagomål 

uppstår i samarbetet. (principen om öppenhet och om dialog) 

Partsgemensamt forum 2012 - Lärdomar från Partsgemensamt forum 2012  

Dialogen har berört många frågor som är angelägna för civilsamhällets organisationer och för 

politiken. Ett område som parterna prioriterat har varit  

- Att identifiera hur det civila samhäller ska kunna ta ett större ansvara för att medverka i 

regeringens arbetsmarknadsåtgärder. 

Vad görs idag på lokal planet? 

Vilken service funktion kan utvecklas? 

Vad kan vi göra tillsammans? 

 

I samband med flera av de lokala träffarna och gemensamma möten, så har ett Arbetsmanifest 

tagits fram. Arbetsmanifestet kommer i framtiden förhoppningsvis bli förstudie arbete eller ett 

projekt med medel från europeiska Socialfonden. 

 

 

 

Pris enligt överenskommelse. 
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Lokal interaktion i beslutsprocesser 

Sektors övergripande samverkan 

 

 


