Överenskommelse mellan den
idéburna sektorn och
Svalövs kommun
Slutrapport
Välfärdsberedningen
140217

1

Innehållsförteckning
BAKGRUND

2

SYFTE

2

MÅL

2

FRÅGESTÄLLNINGAR

3

MÅLGRUPP

3

METOD

3

Fokusgruppsmetoden

3

Dialogen

3

RESULTAT

4

PANELDISKUSSION

5

SAMMANFATTNING

5

FORTSATT HANDLÄGGNING

5

BILAGOR

6

2

Bakgrund
Den 9 februari 2011 lämnade Lennart Pettersson (c) in en motion, dnr 136-2011, avseende
Överenskommelse mellan Svalövs kommun och den idéburna sektorn. I motionen föreslog
Lennart Pettersson att Svalövs kommun skulle ta initiativet till att teckna en
överenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn som är verksam i
kommunen.
Den 30 januari 2012 fattade Kommunfullmäktige beslut, dnr 910-2011, att ge
Välfärdsberedningen i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse i enlighet med
skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2011-12-01. Skrivelsen innebar att
Välfärdsberedningen skulle få i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med den
idéburna sektorn inom Svalövs kommun med beaktande av de nationella och regionala
överenskommelser som finns beslutade. Slutrapport skulle presenteras senast under januari
2013.
Det var inget lätt uppdrag Välfärdsberedningen fick och hela år 2012 fokuserade
beredningen på att lära sig mer om den nationella och regionala utvecklingen avseende
överenskommelser. Under hösten 2012 genomförde beredningen en dialog med tre
föreningar, Nattvandrarna i Teckomatorp, Röstångagymnasterna och Teckomatorps
Sportklubb med syfte att ta reda på om det fanns något intresse från föreningarna att
underteckna en överenskommelse med kommunen. Dialogen visade att intresse fanns och
resultatet återgavs i en rapport som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 38.
Kommunfullmäktige gav samtidigt Välfärdsberedningen i uppdrag att under 2013 genomföra
dialoger ute i byarna med de föreningar som är aktiva där. Syftet med dialogen skulle vara
att ta reda på vad kommunens föreningar önskar få ut av ett samarbete och en eventuell
överenskommelse med kommunen samt vilken nytta föreningarna och kommunen kan ha av
varandra. Beredningen fick också i uppdrag att under året bjuda in personer som på olika
sätt varit verksamma i processer med att ta fram överenskommelser för att dela med sig av
sina erfarenheter. Välfärdsberedningen skulle senast januari 2014 presentera resultatet av
dialogerna i en slutrapport.

Syfte
Syftet med dialogerna är att ta reda på vad de idéburna organisationerna i Svalövs kommun
önskar få ut av ett samarbete och en eventuell överenskommelse samt vilken nytta vi kan ha
av varandra.

Mål
Att mellan idéburna organisationer och kommunen skapa en gemensam bild av vad en
överenskommelse mellan kommunen och de idéburna organisationerna skulle kunna
innebära i Svalövs kommun.
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Frågeställningar
1. Är de idéburna organisationerna i Svalövs kommun intresserade av ett
samarbete/överenskommelse med kommunen?
2. På vilket sätt skulle de idéburna organisationerna vilja samarbeta med kommunen?

Målgrupp
Samtliga organisationer i Svalövs kommun enligt nedanstående definition.
”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett
mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset, som återinvesterar ev. vinster
och som är fristående från den offentliga sektorn. Det kan röra sig om till exempel ideella
föreningar, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.
(Definitionen är hämtad från ”Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
den idéburna sektorn i Skåne 2010-2014”)

Metod
Fokusgruppsmetoden
Välfärdsberedningen valde att arbeta med fokusgruppsmetoden. Det är en kvalitativ metod,
dvs. en rådgörande metod som ger mycket information. Metoden kännetecknas av att (1)
gruppen har satts samman i ett särskilt syfte, (2) samtalet är fokuserat till ett särskilt tema, (3)
det finns en särskilt utsedd samtalsledare som intar en styrande roll. Det bör vara minst tre
fokusgrupper för varje ämne som man vill belysa. Därtill är det viktigt att tänka på att
mötesrummet ska bjuda in till samtal, t.ex. genom att deltagarna sitter vid ett runt bord och
att samtalsledare inte sätter sig i en ordförandeposition. (Metodpraktikan, 2 uppl, Norstedts
Juridik)
Välfärdsberedningen hade som riktmärke att det inte skulle vara fler än tolv deltagare per
grupp för att skapa en så god diskussionssituation som möjligt. Förutom representanterna
från de idéburna organisationerna skulle tre politiker och en tjänsteman delta. En politiker
skulle vara samtalsledare och två skulle vara observatörer samt stötta samtalsledaren.
Tjänstemannen skulle sköta logistiken och föra anteckningar.
Som stöd för att behålla fokus i diskussionerna och för att få jämförbara svar från de olika
grupperna användes en samtalsguide, bilaga 1. Samtalsguiden är i huvudsak uppdelad i tre
delar, Samarbete med kommunen, Effekter av samarbete och Överenskommelse. Delarna
omfattas av de huvudfrågeställningar som formulerats för dialogen, se Frågeställningar.

Dialogen
Inventeringen av kommunens idéburna organisationer i enlighet med definitionen ovan
resulterade i en lista på 138 organisationer, bilaga 2. Dessa fick under våren 2013 ett brev
per e-post eller vanlig post med information om dialogen och möjlighet att anmäla sitt
intresse att delta. 37 organisationer anmälde sitt intresse. Dessa delades in i grupper efter
vilken by de har sitt huvudsakliga säte, bilaga 3. Totalt blev det fem dialoggrupper; Svalöv,
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Svalöv/Billeberga, Teckomatorp, Röstånga och Kågeröd. Inför dialogträffarna fick de
föreningar som anmält intresse en ny inbjudan med information om tid och plats för träffarna.
Dialogen genomfördes sedan under tre tillfällen per grupp:
Träff 1: Information om bakgrunden till Välfärdsberedningens uppdrag, den nationella,
regionala och lokala utvecklingen samt de frågeställningar som skulle diskuteras under träff
2.
Träff 2: Dialog mellan de idéburna organisationerna och Välfärdsberedningen utifrån
frågeställningarna ovan med stöd av samtalsguiden.
Träff 3: Återkopplingsträff där samtliga dialoggrupper träffades och fick information om vad
som avhandlats i de olika grupperna samt vilka slutsatser Välfärdsberedningen dragit utifrån
diskussionerna. De idéburna organisationerna gavs också tillfälle att ge förslag på vad de
skulle vilja att en överenskommelse med kommunen skulle innehålla.
Mellan varje träff har Välfärdsberedningen haft möte och då sammanställt vad som sagts i de
olika grupperna.
Diskussionerna i de olika dialoggrupperna dokumenterades i minnesanteckningar, bilaga 4.

Resultat
Den samlade bilden från dialogträffarna är att de idéburna organisationerna är positiva till att
utveckla samarbetet med kommunen och med varandra. De önskar stöttning från kommunen
genom att kommunen t.ex. är den sammanhållande länken som bistår organisationerna med
information om varandra och kommunen. Det ska också vara möjligt för utomstående att i
kontakt med kommunen få information om de olika organisationerna. Det ska vara lätt att ta
kontakt med varandra och kommunen skulle kunna tillhandahålla en kontaktlista som även
bör vara tillgänglig digitalt. Organisationerna skulle ansvara för att tillhandahålla uppdaterade
kontaktuppgifter till kommunen och även informera kommunen om deras olika aktiviteter.
Vid den första dialogträffen var organisationerna tveksamma till om samarbetet behövde
formaliseras i en överenskommelse. Vid den andra träffen var den samlade uppfattningen att
en skriftlig överenskommelse är positiv eftersom det då blir tydligt vilka rättigheter och
skyldigheter man kommit överens om ska gälla för de olika parterna. Viss tveksamhet
kvarstod dock om dokumentet behöver undertecknas.
Välfärdsberedningen har sammanställt minnesanteckningarna från dialogträff 2 i ett ordmoln,
bilaga 5. I ordmolnet visas orden i storleksordning beroende på hur ofta de använts i texten.
Det största ordet har således använts flest gånger. Vid betraktande av ordmolnet ska man
vara medveten om att det är olika personer som skrivit anteckningarna, vilket gör att
resultatet kan ha påverkats av författarnas olika sätt att uttrycka sig. Ordmolnet ger dock en
bild av tonen i dialogträffarna.
Majoriteten av de ord som använts i minnesanteckningarna är positiva, vilket tyder på att det
varit en positiv ton på dialogträffarna. Ordet ”inte” är ett av de största orden. Det kan finnas
flera förklaringar till detta. Några exempel på när ”inte” använts är ”Det känns inte
främmande med samarbete”, ”Det är viktigt att det inte blir tungrott”, ”Det är viktigt att
kommunen ser alla och behandlar alla lika så att det inte bara blir de som skriker högst som
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får stöd och hjälp”. Vid en genomläsning av minnesanteckningarna så framgår det som
redogörs för ovan i detta kapitel, d.v.s. att organisationerna är positiva till samarbete och
överenskommelse. Detta bekräftades också på återkopplingsträffen.
På återkopplingsträffen fick deltagande organisationer tillfälle att framföra vilka punkter de
skulle vilja fanns med i en framtida överenskommelse. Resultatet blev följande:
-

Lista över föreningarna i kommunen
Forum på t.ex. kommunens hemsida
Evenemangskalender på hemsidan och i Lokaltidningen
Stöd/resurs/hjälp för information om vad som behövs för tillstånd etc.
Kontaktperson i kommunen och i föreningarna/byarna
Kunskapsöverförning mellan kommun och föreningar
Samordning av lokaler

Paneldiskussion
I juni 2013 bjöd Välfärdsberedningen in Christoph Lukkertz, regional koordinator Nätverket
social ekonomi Skåne, Sonny Spurr, ordförande Trelleborgs föreningsråd, Nils Phillips,
Röstånga tillsammans och Centrum för publikt entreprenörskap, för att delta i en
paneldiskussion avseende överenskommelser mellan kommuner och de idéburna
organisationerna. Till träffen bjöds även Tillväxt och samhällsbyggnadsberedningen in samt
Kommunfullmäktiges presidium. Syftet med paneldiskussionen var att ansvariga politiker i
kommunen skulle få möjlighet att ställa frågor till personer med erfarenhet från
överenskommelseprocesser. Det blev en bra diskussion kring intressanta frågeställningar,
t.ex. var gränsen går mellan personligt ansvar och samhällsansvar, hur vi hittar ramverk för
samverkan, själva processens betydelse vid upprättande av en överenskommelse.

Sammanfattning
Välfärdsberedningens uppdrag från Kommunfullmäktige var att ta fram förslag till
överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs kommun med beaktande av de
nationella och regionala överenskommelser som finns beslutade.
Genom dialogen med de idéburna organisationerna har Välfärdsberedningen klarlagt att
organisationerna är positiva till samarbete och att skriva en överenskommelse med
kommunen. Viss tveksamhet råder avseende behovet av ett formellt undertecknande.
Organisationerna har också sammanställt vilka punkter som de föreslår ska ingå i en
överenskommelse.
I och med ovanstående anser Välfärdsberedningen att fullföljt uppdraget.

Fortsatt handläggning
Välfärdsberedningen föreslår att Kommunfullmäktige ger Välfärdsberedningen i uppdrag att
formulera ett förslag till överenskommelsetext.
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Postadress 268 80 Svalöv
Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00
Fax 0418-47 50 26
E-post info@svalov.se
Webb www.svalov.se

