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Arbete för en lokal överenskommelse - Sammanställning av 
synpunkter från arbetsgruppsmöte 19 juni 

På mötet den 19 juni deltog 12 personer, varav fem var representanter från 
civila samhället och sju var tjänstepersoner från Luleå kommun. Mötet 
pågick under två timmar och deltagarna diskuterade förslagen till åtaganden 
i två grupper. 
Nedan redovisas förslagen till åtaganden för kommunen respektive civila 
samhället under de sex principerna för samverkan. Text som omsluts av en 
ruta är de synpunkter som framkom under gruppernas diskussioner.  
 
Principen om självständighet och oberoende 
Kommunen ska visa respekt för civilsamhällets självständighet och 
oberoende.   
Tillit 
 
Det civila samhället ska respektera kommunens skyldigheter och ansvar samt ha tillit 
att beslut fattas enligt fastställda lagar och riktlinjer. 
Riktlinjer är föränderliga 
Kommunen behöver kommunicera detta bättre tex vid avslag på 
ansökningar för att öka förståelsen 
 
Principen om öppenhet och insyn 
Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Via kommunens kundcenter ska 
man få svar på frågor eller komma i kontakt med ansvarig tjänsteperson.  
 
Kommunen ska ansvara för att det civila samhällets villkor och 
förutsättningar är kända bland berörda tjänstepersoner.  
Kommunen behöver göra ett internt förvaltningsövergripande 
arbete kring ”våra” åtaganden 
Samordnare? 
”Villkor och förutsättningar” – ett luddigt begrepp 
 

Det civila samhället ska regelbundet uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret. 
Vill man ha service måste man tillhandahålla korrekta uppgifter. 
Nyhetsbrev/påminnelse 
 

Det civila samhället ska medverka till att öka kommunanställdas förståelse. 
Remissgrupp, civilsamhälle och kommunen som diskuterar 
enstaka frågor, tex öka hälsan i en viss målgrupp eller 
integration mm 
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Principen om dialog 
Kommunen har ett ansvar att kalla till två dialogträffar mellan kommunen 
och det civila samhället varje år.  
Kring konkreta och aktuella behov hos medborgarna 
En möjlighet för civilsamhället att komma med förslag/input på 
ämnen på träffarna 
En FB-sida eller webbsida för kommunikation och samverkan 
Gemensam evenemangskalender? 
Teman? Tydlig agenda för träffarna 
Omvärldsanalys 
Möte inför sammanslagningen av fritids- och kultur-
förvaltningarna! 
Kommunen måste ge bra incitament till deltagande 
 

Det civila samhället åtar sig att genom sina kanaler sprida information om och i hög 
grad delta vid de dialogträffar som arrangeras. 
Den är ju självklar! 
”Hög grad”? – minst en representant från minst 90% av 
föreningarna? 
 
Principen om kvalitet 
Kommunen ska utveckla förutsättningarna för det civila samhället att delta i 
upphandlingar.   
Tex snöröjning på mindre områden. Tex Röjning av sly 
Förslag på samverkansområde: En förening kan vara 
”vaktmästare” för lokalen när de är där. 
Förslag 2: Samverka kring områdesgrupperna – konkret! 
Bättre kommunikationssystem 
Gemensam definition av kvalitet 
Metoder för utvärdering 
Kommunen tar fram metoder för utvärdering 
 

Det civila samhället har ett eget ansvar att söka information om kommande 
upphandlingar. 
Delta i utvärderingsarbete 
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Principen om långsiktighet 
Kommunen ska ge förutsättningar för att civilsamhället ska kunna planera 
sin verksamhet på lång sikt.  
Bevilja bidrag mer än ett år i taget 
Tillhandahålla det stöd som föreningarna behöver för att 
kunna driva sin verksamhet 
”Generella riktlinjer” för bidrag. Ej riktade. En trend idag? 
Instruktioner och utbildning från kommunen. 
 

Det civila samhället stimulerar detta genom att till kommunen lämna väl 
genomarbetade och korrekta ansökningar. 
Väl genomarbetade -> vad menas?  
Kommunicera ut att kommunen kan hjälpa till med 
ansökningar 
”En dörr in” 
 
Principen om mångfald 
I syfte att åstadkomma en bredd av föreningar och föreningsaktiva ska 
kommunen bland annat via En dörr in verka för jämlika förutsättningar vid 
bidragsgivning och vid uthyrning av lokaler.  
Det ska finnas föreningar för alla 
Viktigt att göra det i föreningsliv, annars kommer 
kommersiella aktörer och gör samma sak och då kan det bli 
dyrt. 
BRA! 
 

Det civila samhället ska arbeta för att öka samverkan med andra föreningar och 
organisationer. 
Samverkan kring lokaler tex 
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