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VÄRMLAND 2015-10-23 



Akademi Näringsliv 

Offentlig 
sektor 

Idéburen 
sektor 

Engagerade 
medborgare 

SAMHÄLLSUTVECKLING 
Ett samhälle utvecklas bäst när alla aktörer som finns på orten samverkar! 
(Har en roll lokalt – Gör något lokalt – Samverkar) 

Penta Helix 

Källa: Christoph Lukkerz, Nätverk idéburen sektor Skåne 

Samhället är 

större än staten 

och marknaden  

– Alla behövs! 
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Civilsamhället 

Den sociala ekonomin 

Den idéburna sektorn 
 

200 000 idéburna organisationer i Sverige  

Organiserade verksamheter som primärt:  
• har samhälleliga ändamål 

• har demokratiska värderingar och bygger på en idé  

eller värdegrund 

• är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn 
 

 

”Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller 

medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.” 

 

(definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999) 

Idéburen 
sektor 
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Registrerat 

trossamfund 
Stiftelse 

Ekonomisk förening 

Aktiebolag SVB 

 

Civilsamhället / Den sociala ekonomin / Den idéburna sektorn 
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Socialt inriktade idéburna organisationer 

i Sverige  

Demokrati Social innovation Praktiskt arbete 

 

• Rättigheter 

 

• Mångtydligt 

mellanrum 

 

• Konsultation 

 

• Rådgivning 

 

• Demokratiskola 

 

• Historisk tradition 
(flygambulanser, tandvård, 

skoltandvård, förlossningshem, 

hemtjänst, bibliotek, skola) 

 

•  Småskaligheten 

 

•  Empowerment 
 

 

• Vardagsstöd 

 

• Fritid 

 

• Krisberedskap 

 

• Utförare 

 

• Sociala företag 
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Offentlig sektor… 
 

Offentlig 
sektor 

Skattefinansierad verksamhet som drivs åt det allmänna 
 
Politiskt styrd 
 
• Stat 
• Myndigheter 
• Region 
• Länsstyrelse 
• Landsting 
• Kommun 
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Överenskommelsen 
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Överenskommelsen är en skriftlig 

gemensam avsiktsförklaring 
mellan offentlig sektor och idéburen 

sektor/civilsamhället. 

Överenskommelsen handlar om ”spelregler” och 

grundvärderingar för samarbetet mellan parterna. 
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• Stärka de idéburna organisationernas 

självständiga och oberoende roll som 

röstbärare och opinionsbildare 

 

• Utveckla en större mångfald av utförare 

och leverantörer av hälso-, sjukvård och 

omsorg 

 

• Förbättra och utveckla möjligheterna för en 

god samverkan 

 

Syfte & Mål med Överenskommelsen 
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Nationell 

nivå 
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Överenskommelser 

Nationellt 

Regionalt 

Lokalt 

Social 
(2008) 

Integration 
(2010) 

Bistånd 
(på G 2015) 

Skåne 
(2009) 

Örebro 
(2013) 

V Götaland 
(2014) 

Samtal pågår i Västmanland, Värmland samt Övre Norrland 

Botkyrka 2009 

Örebro 2010 

Uppsala 2001/2012 

Norrköping 2012 

Linköping 2012 

Stockholm 2012 

Göteborg 2012 
Trelleborg 2012 

Kumla 2014 

Laxå 2014 

Sollentuna 2015 

Västerås 2015 



 

Överenskommelser på gång… 

 

Malmö 

Västervik 

Borås 

Värmdö 

Härryda 

Vilhelmina 

Nordanstig 

Kristianstad 

 

 

Gotland 

Helsingborg 

Sigtuna 

Uddevalla 

Lidköping 

Sundsvall 

Västervik 

Lerum 
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Överenskommelsens organisation 

 
 
 
 
 

GEMENSAMMA ARBETSGRUPPEN 

 
Regeringen 

Sveriges 

Kommuner 

och Landsting  
(SKL) 

 

Idéburna 

De Idéburna utser sina 

representanter vid årligt möte 

bland dem som skrivit under 

samverkansavtalet och 

Överenskommelsen. 

Överenskommelsens Kansli 

Kansliet sköter det dagliga 

arbetet. 

För beslut krävs 
konsensus. 



Offentliga och idéburna – förutsättningar 
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Offentlig sektor 
 

 

Idéburen sektor 

Lagar & Förordningar 
utgör uppdraget 

Realisera en idé 
som man själv formulerat 

Professionalitet 
(tjänstemän) 

Frivillighet 
(ibland anställda) 

Struktur och ansvar Engagemang och 
förtroendeposter 

Opartiskhet och rättssäkert Mening, värde, identitet 

Allmännytta Medlemsnytta, brukarnytta, 
allmännytta 
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Vägen till Överenskommelsen är en 

process där parterna i dialog  

formar de principer  

som ska gälla för samarbetet. 

Överenskommelsen 
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Relationer 
 

 

”Spelregler” 
 

 

Verksamheter 
 

 

Specifika frågor 
 

 

Värderingar 
 

 

Förtroende 
 

 

Ömsesidighet 
 

 

Tillit 
 

 

Förankring 
 

 

Representativet 
 

Övergripande samverkan 

Samverkan 

kring en 

verksamhet 

Samverkan vid 

en kris, nya 

situationer m.m. 

ÖVERENSKOMMELSEN – EN GRUND FÖR SAMVERKAN 
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Överenskommelsen - processens arbetsgång 

Förfas Samlingsfas Dialogprocess 

Formuleringsfas Förankrings- och Beslutsfas    Genomförandefas 

Visionen föds 

Processledare anlitas 

Storsamling 
offentliga och idéburna 

Textförslag utarbetas 
Remisser m.m. Beslut i fullmäktige och styrelser Nu kör vi! 

Håll dokumentet levande. 

FIRA! 

ÖK´s Kansli finns som resurs under hela processen 

   

   

Stormöten, seminarier, arbetsmöten, dialoger… 



Nationellt 
 

6 PRINCIPER 
 

• Självständighet & 
Oberoende 

• Dialog 
• Långsiktighet 
• Kvalitét 
• Öppenhet & Insyn 
• Mångfald (utförare) 
 

Andra principer som 
tagits fram 

lokalt/regionalt  
 

• Demokrati 
• Utveckling 
• Integritet 
• Samhällsutveckling 
• Mångfald (individ) 
• Samverkan 
• Förnyelse 
• Tillgänglighet 

 
 

17 



Ex på områden som en överenskommelse kan beröra 

Demokratin 

Det frivilliga 

arbetet 

Välfärden 

Stödstrukturer 

Idéburet 

företagande 
Kunskaps-

utveckling 

Folkhälsa 

Integration 
Kris & 

Beredskap 
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Att lösa initialt… 

• Är alla parter överens om att välja att starta och 

genomgå en lång övergripande process?  

(Tar tid och kraft. Hanterar övergripande frågor.) 

 

• Vilka ska vara med i processen? 

 

• Vilka ska skriva under? 

 

• Representativitet? 
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IDÉBURNA 
 Länsövergripande 

Kommunnivå? 
Verksamhets-

fokuserade org? 
Ungdomsorg? 

Etnisk tillhörighet? 
Trossamfund? 

Idrott? 
Kultur? 

 
Annan? 

 
 
 

OFFENTLIGA 
 Landsting 

 
SKL/ 

Regionförbund? 
 

Kommuner? 
 

Statliga 
verksamheter? 

 
Annan? 

 
 

Vem är part i en regional överenskommelse? 
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• Struktur 

• Behov av kansli, tjänster,  

projektledare m.m. 

 

• Vilka principer är viktiga för oss? 

• Vad innebär dessa i praktiken för oss? 

 

• Förankring? 

• Spridning? 

• Hur håller vi ÖK levande? 

• Uppföljning? 

Ex på frågor att arbeta med under den regionala 

processen… 



Åsiktsbarometer 
Jag håller INTE med… Jag håller med… 

• Min organisation har något att tillföra till Värmlands 

utveckling! 

 

• Vi har redan tillräckligt bra samverkan mellan offentligt och 

idéburet i länet! 

 

• Vi i Värmland bör fortsätta arbetet med att få till en 

överenskommelse i länet! 

 

• Överenskommelsearbetet kan göras utan att kosta pengar  
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Åsiktsbarometer 
Jag håller INTE med… Jag håller med… 

• Den Värmländska överenskommelsen bör vara avgränsad 

till att bara gälla det sociala området! 

 

• Integrationsarbetet ska vara utanför den Värmländska 

överenskommelsen! 

 

• Den kommande regionen i Värmland är viktig för 

överenskommelsearbetet 
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Ungdomsbussen 

Stadsmissionen i Västerås ville starta 
fältverksamhet för unga 
 
- Kontaktar kommunen för samarbete 
 
- Kommunen intresserad; vill upphandla 
 
- Stadsmissionen tycker att upphandling 
är orimligt.  
 
- Vad göra? 
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Nuvarande system 

Kommun 

Kommun Idéburna 
org. 

Normerade bidrag 

Upphandling Idéburna 
org. 

Tren
d
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Nytt system 

Kommun 

Kommun 

Idéburna 
org. 

Idéburna 
org. 

Normerade bidrag 

Upphandling 

Kommun 
Idéburna 

org. 
Idéburet-Offentligt 

partnerskap 
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Utgångspunkter 

Samhället är:  

Större än staten & Större än marknaden 

  

• Krock mellan två principer: 
konkurrensvård och oberoende  
 

• Risken att vi idéburna organisationer bit 
för bit glider in i en roll av att vara 
kommunernas underleverantörer 
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Ekonomisk tjänst eller inte? 

Detta är ett avgörande ställningstagande och den 

centrala frågan är: 

Finns det en marknad? 

 

- Om man anser att det inte finns en marknad, är 

det vår mening att en sådan inte bör skapas 

genom upphandling 

 

- Regioner/Landsting och kommuner har utrymme 

att välja 
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När IOP aktuellt? 
Bör ingås när: 
- Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället  
 

Kriterier  

Verksamheten…  

• sker på initiativ av den idéburna organisationen 

• är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns 

• kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget 

• inte detaljregleras från kommunen  

• avses att drivas under längre tid 

 

Mer kriterier 

• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda 

• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar 

eller andra insatser) 
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Region Skåne 

Ur överenskommelsen: 

 

”att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne 

genom att stärka samspelet mellan den 

offentliga och idéburna sektorn. 

Härigenom stärks demokratin, 

delaktigheten ökas och utanförskapet 

minskas.” 
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Region Västra Götaland 

Ur överenskommelsen: 

 

”Genom överenskommelsen skapa 

utrymme för ett långsiktigt samarbete 

och finna nya  modeller för partnerskap 

och regelverk. Härigenom stärks 

demokratin och delaktigheten samt  

mångfalden av aktörer.” 
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Överenskommelsen – Konferens 
 

4 december 2015, Stockholm 

 

”DÄR MÖTEN UPPSTÅR” 

 

• Konferens 

• Minimässa 

• Filmpremiär: 2015 års tematiska studie 

 

Invigningstal: 

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och civilsamhällesminister 
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Överenskommelsens kansli 
• Hanna Schubert, Verksamhetsansvarig 
• Johan Radix, Kommunikatör 
• Lina Rengius Persson, Verksamhetsutvecklare Idéburna 

• Daniel Grönberg, Verksamhetsutvecklare, 08-23 31 34 
daniel.gronberg@overenskommelsen.se 

 

E-mail: info@overenskommelsen.se 

Vill du ha regelbunden information om Överenskommelsen?  

Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev via vår hemsida. 

Ludvig Sandberg, Politiskt sakkunnig 
ludvig.sandberg@socialforum.se 
08-651 07 25 

mailto:daniel.gronberg@overenskommelsen.se
mailto:info@overenskommelsen.se
mailto:ludvig.sandberg@socialforum.se
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En vision utan handling  

är bara ljuva drömmar. 

 

Handling utan vision  

är bara tidsfördriv. 

 

En vision med handling  

kan förändra världen! 
 

(Nelson Mandela) 


