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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

1.1 Syfte ...............................................................................................................................................4 
1.2 Definition på civilsamhället ..........................................................................................................4 

2 Samsyn för samverkan ...........................................................................................................4 
Dialog ............................................................................................................................................5 
Kvalitet ..........................................................................................................................................5 
Långsiktighet .................................................................................................................................5 
Öppenhet och insyn ......................................................................................................................5 
Mångfald .......................................................................................................................................5 

2.1 Åtaganden .....................................................................................................................................5 
Åtagande för samverkan - principen om självständighet ............................................................5 
Åtagande för samverkan - principen om dialog ...........................................................................5 
Åtagande för samverkan - principen om kvalitet .........................................................................6 
Åtagande för samverkan - principen om långsiktighet ................................................................6 
Åtagande för samverkan - principen om öppenhet och insyn .....................................................6 
Åtagande för samverkan - principen om mångfald .....................................................................6 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Denna nedtecknade struktur för samverkan mellan Ulricehamns kommun och civilsamhället 
har arbetats fram genom dialog med representanter från civilsamhället samt politiker och 
representanter från kommunens olika verksamheter. 
 
Den nedtecknade strukturen för samverkan är en övergripande avsiktsförklaring med 
gemensamma spelregler och synsätt som ska utgöra en grund för bättre förståelse och 
samarbete. Den samverkan som sker mellan civilsamhället och kommunens olika 
verksamheter ska genomsyras av den nedtecknade samsyn med åtaganden som beskrivs i 
dokumentet nedan. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att kontinuerligt utveckla vår 
samverkan. 
 

1.2 Definition på civilsamhället  
Civilsamhället är en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. 
Civilsamhället har ett ideellt syfte och inkluderar folkrörelser och andra ideella 
organisationer, nätverk, oorganiserat frivilligarbete och upprop.  
 

2 Samsyn för samverkan 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället förutsätter en tydlighet samt ömsesidig 
respekt för kommunens ansvar och skyldigheter och för civilsamhällets villkor. 
 
Civilsamhället bidrar till samhörighet mellan människor, ökar den enskilda individens 
möjlighet till personlig utveckling samt utgör ett forum för deltagande i demokratiska 
processer. Samverkan mellan kommunen och civilsamhället är nödvändig för att utveckla 
samhället. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är 
grunden för en stark demokrati.  
 
Samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår samsyn och leder till 
åtaganden.  
 
Självständighet  
Civilsamhället agerar självständigt utifrån sina uppdrag och ideologier, är röstbärare för 
kommunens invånare och kan ha en kritiskt granskande roll utan att äventyra samverkan 
eller stöd från kommunen. 
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Dialog 
Dialoger förs om gemensamma utmaningar med en bredd av civilsamhällets aktörer. 
Dialogen ska vara enkel, öppen, tillgänglig, ömsesidig och återkommande.  
För en god dialog krävs kunskap och förståelse för varandras uppgifter och förutsättningar.  
 
Kvalitet 
Kvaliteten i samverkan är viktig både för civilsamhället och kommunen. Parterna avgör vad 
som krävs för kvalitet i verksamheterna. 
Samverkan mellan civilsamhället och kommunen kan höja kvaliteten då vi kan dra nytta av 
varandras kompetenser. I avtalad samverkan ska uppföljning och utvärdering ingå.  
 
Långsiktighet 
Kommunens samverkan med civilsamhället utgår ifrån en bred förankring från båda parter 
där principer och inriktning är kända. 
Det förutsätter en samverkansorganisation med långsiktiga relationer. 
För att båda parter ska känna trygghet i överenskommen samverkan kan det behövas tecknas 
avtal, partnerskap eller liknande. 
 
Öppenhet och insyn 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället bygger på tillit, respekt och vilja till 
öppenhet mot varandra om sina respektive verksamheter. 
 
Mångfald 
Kommunen ska underlätta för en mångfald av aktörer, organisationsformer och 
samverkansformer. Bredden i civilsamhället är viktig då den ger olika ingångar. 
 

2.1 Åtaganden 
Åtagande för samverkan - principen om självständighet 
Civilsamhällets aktörer representerar sina verksamheter i samarbetet med kommunen. 
 
Civilsamhället ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt de finner det 
lämpligt. 
 
Kommunen visar respekt för civilsamhällets självständighet. 
 
Åtagande för samverkan - principen om dialog 
Det finns en tydlighet kring kontaktpersoner och kontaktytor så att kommunen och 
civilsamhället lätt kan kontakta varandra. Både civilsamhället och kommunen ska veta vem 
de kontaktar beroende på vad frågan gäller. Enkla kontaktvägar förenklar och underlättar 
kontakten parterna emellan. 
 
Parterna åtar sig att aktivt delta i dialoger och att visa intresse för utvecklingsarbete. 
 
Parterna delger varandra information och återkopplar. 
 
Parterna ökar kunskapen om varandras verksamheter och särart. 
 
Kommunen informerar om vilka former av stöd och samverkan som finns. 
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Åtagande för samverkan - principen om kvalitet  
Tillsammans ska parterna identifiera gemensamma utvecklingsområden.  
 
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen 
och utveckla samarbetsformer. 
 
Parterna bjuder in varandra till relevant utbildning.  
 
Parterna i avtalad samverkan har ett gemensamt ansvar för uppföljning och utvärdering. 
 
Åtagande för samverkan - principen om långsiktighet 
Kommunen åtar sig att finansiera genomförande av stormöten och den utveckling av 
samverkan som sker genom samrådet. 
 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan. 
 
Samrådet ansvarar för att sammanställa en årlig agenda och en uppföljning av samverkan 
som sprids till parterna. 
 
Samverkan utvärderas var fjärde år och en revidering av den nedtecknade strukturerade 
samverkan genomförs. 
 
Åtagande för samverkan - principen om öppenhet och insyn 
Kommunen och civilsamhället ska så tidigt som möjligt bjuda in varandra till diskussion i 
samverkansfrågor. 
 
Civilsamhället verkar för ett brett engagemang och en stor delaktighet bland sina 
medlemmar i dialogen med kommunen genom att vara öppna och tydliga i värderingar och 
kommunikation. 
 
Åtagande för samverkan - principen om mångfald 
Tillsammans ska parterna stimulera till att nya organisationer och nätverk kommer med i 
samverkan.   

 


