ÖVERENSKOMMELSEN
INBJUDAN TILL STORMÖTE

Var : Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, Burensköldsvägen 11
När : 25 februari 2010
Tid : 17.00 - 19.30
Varför
Överenskommelsen är ett avtal mellan regeringen och cirka
90 idéburna organisationer. Överenskommelsen innehåller
sex principer för samverkan och syftet är att stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och kritiska granskare och som leverantörer av sociala tjänster.

Överenskommelsen skrevs under av
regeringen, SKL och 90 olika idéburna
organisationer. Lokala exempel finns
på 8 olika platser i Sverige. Vilka organisationer som deltar lokalt är beroende av det lokala föreningslivet.

Hur
Det krävs en långsiktig och stark samverkan mellan kommunen och det civila samhället för att bemöta
framtida utmaningar i form av till exempel arbetslöshet, demografi och demokrati. Gemensamma resurser,
det sociala kapitalet, kan bemöta detta på ett tillfredsställande sätt. Men då krävs en gemensam begreppsdefinition och gemensamma värdegrunder att bygga på. Därför bjuds du in till en seminarieserie
för att skapa förutsättningar i kommunsamverkan i Östergötland.

Anmälan senast den 19 februari till sofia@serus.se

Välkomna

Spelregler för samverkan mellan kommun och organisationer i Östergötland
Vad är lokala spelregler?
Regeringen arbetade fram en överenskommelse om samarbetsformer mellan offentlig
och idéburen verksamhet under 2008. Detta gjordes i samverkan med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och ett 80‐tal organisationer. Överenskommelsen har
godkänts av samtliga politiska partier i Sverige. När överenskommelsen ska
implementeras och genomföras lokalt görs det oftast i form av upprättande av lokala
spelregler. Syftet är att säkra vad, hur, när och på vilka villkor samverkan ska
genomföras. Spelreglerna är alltid ömsesidiga och huvudsyftet ska vara att utveckla
kommunens och det civila samhällets arbete i rätt riktning.
Vad är överenskommelsen?
En överenskommelse består alltid av minst två parter där kommunen eller flera
kommuner i samverkan är den offentliga parten och de frivilliga organisationerna utgör
den andra parten.
Varför överenskommelse och lokala spelregler?
Det finns en hotbild inom all kommunal verksamhet i Sverige idag. Enligt alla tillgängliga
scenarioanalyser kommer Sverige om inte redan nu så inom en snar framtid behöva lösa
problem inom flera områden på andra sätt än idag. Det handlar bland annat om problem
knutna till en ökande ungdomsarbetslöshet, en försämrad folkhälsa, ett demokratiskt
underskott och en ohållbar demografisk utveckling.
Spelreglerna kan ses som ett ramverk som visar hur samhällets och organisationernas
resurser kan möta hoten. Vikten av att utveckla kommunen och det civila samhället och
att förbereda invånarna inför framtidens behov av lösningar är av största vikt.
De idéburna organisationerna är viktiga för den kommunala utvecklingen därför att de
hjälper individen att möta framtida hot i form av en stigande ohälsa bland unga, en ökad
arbetslöshet bland unga men och också bland vuxna. Det faktum att färre människor
väljer att rösta är ett stort hot mot demokratin och här kan det civila samhället bidra
med mycket eftersom dess organisationer är uppbyggda på demokratiska värderingar
med allmännyttan och inte vinstsyfte som drivkraft. Det civila samhället bidrar till att
människor känner gemenskap samtidigt som det erbjuder många vägar till engagemang
vilket är av stor betydelse för samhällsutvecklingen.
För att göra detta krävs en långsiktig samverkan mellan kommunen och det civila
samhället. De två parterna behöver en förståelse för varandras synsätt och en
gemensam begreppsdefinition. För att kunna skapa denna gemensamma definition har
en arbetsmodell för samarbetsformer tagits fram, som kortfattat beskrivs nedan.

Vi erbjuder
CESAM (som har varit aktiv i arbetet med överenskommelsen) och SERUS (som är ett
Linköpingsbaserat företag utvecklande den sociala ekonomin) har gemensamt arbetat
fram en arbetsmetod för att genomföra lokala spelregler.
Arbetsmodellen är uppbyggd på ett sätt som involverar alla aktörer så tidigt som möjligt
i processen. Ett inledande introduktionsmöte hålls där organisationer, samtliga politiska
partier och företrädare för kommunens förvaltningar deltar. På introduktionsmötet ska
referensgrupper samt arbetsgrupper bildas. Modellen säkrar ett aktivt deltagande samt
att överenskommelsen kan vinna acceptans. Utformningen av överenskommelsen
utarbetas under processens gång. Överenskommelsen kan innehålla från regionala
ramverk till fysiska kontor.
Vad innebär lokala spelregler för min kommun?
Att kommunen kommer stå väl rustat för att möta framtiden och de utmaningar som den
har. Kommunens medborgare kommer tillsammans med kommunen få chansen att
bidra till samhällsutvecklingen, minska det demokratiska underskottet samt bidra till att
fler aktörer och idéer får blomstra. Nedan presenteras den övergripande idén:

Kommunen är
basen i samarbetet

För att kommunen skall
utvecklas behövs ett
samarbete med
näringslivet ‐
näringslivspolicy

För att kommunen skall
vara en god plats att
leva på behövs
föreningsliv för
mänskligt engagemang

Om dessa sektorer binds samman genom
dialoger skapas förutsättningar för
långsiktigt hållbar välfärdsutveckling,
ekonomiskt, socialt och ekologiskt där
respektive sektors styrka tas tillvara i ett
lokalt perspektiv – lokala spelregler

Metod
Vi vill genomföra ett antal processmöten under våren 2010 i syfte att fastställa
ramverket för samarbetet mellan kommunen och den sociala ekonomin, civilsamhället
och frivillighetssektorn. Runt om i landet har dessa spelregler initierats på olika sätt och
vi avslutar vårt arbete med en lärandekonferens tillsammans med andra aktörer som
genomgått denna process. Vad resultatet blir beror på engagemanget lokalt.
Varmt välkomna till introduktionsmöte den 25 februari 2010 klockan 17.00 i Stadshuset
i Mjölby.
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