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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Den nationella överenskommelsen mellan regeringen och ett antal
idéburna organisationer består av en ömsesidig avsiktsförklaring som
vilar på ett antal principer för samverkan:
 Självständighet och oberoende
 Dialog
 Kvalitet
 Långsiktighet
 Öppenhet och insyn
 Mångfald
Samverkan utvecklas utifrån de åtaganden och åtgärder inom dessa
principområden som parterna enats om att arbeta med gemensamt
och var för sig.
Ordföranden för Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden
samt Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit ett gemensamt
initiativ att bjuda in föreningar och organisationer verksamma på
Ekerö för att undersöka intresset för att forma en lokal
avsiktsförklaring och överenskommelse utifrån den nationella
modellen.
Det har dock varit svårt att med utgångspunkt från den nationella
överenskommelsen finna former för att fortsätta en gemensam
dialogprocess varför arbetet nu avbrutits.
Aktuell lägesinformation redovisas för de tre beställarnämnderna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-03-12
Ärendet
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden har avsatt medel för att möjliggöra ett införande av
en lokal överenskommelse mellan Ekerö kommun och den idéburna
sektorn. Syftet med den nationella överenskommelsen är att utifrån
fastställda principer stärka samverkan mellan den offentliga sektorn
och civilsamhället.
Ekerö kommun har anlitat en extern processledare med utbildning i
den nationella överenskommelsen som stöd både för kommunen och
för föreningarna i processen på lokal nivå.
Ett antal informationsmöten har genomförts till vilka både politiker
och föreningar har bjudits in att delta. Informationsmötena har syftat
till att redovisa vad principerna i den nationella överenskommelsen
innebär samt visa hur andra kommuner och landsting arbetat med att
införa lokala överenskommelser. Ungefär 15 – 20 föreningar har
deltagit vid de olika tillfällena.
Under hösten 2013 formades en arbetsgrupp bestående av fem
föreningar. Syftet med arbetsgruppen var att skapa en samlad part
från föreningarnas håll i den kommande dialogprocessen med
kommunen. Arbetsgruppen träffades under ledning av
processledaren för att diskutera förutsättningar för det fortsatta
arbetet samt vilka frågeställningar man från föreningssidan ville lyfta
i en fortsatt process med Ekerö kommun. Enligt planeringen skulle
därefter ett dialogmöte mellan arbetsgruppen och ordföranden från
nämnderna och representanter från nämndkontor social genomföras.
Det har dock visat sig vara svårt att hitta former för att ena
arbetsgruppen varför arbetet har avbrutits.
Ordföranden i de tre beställarnämnderna har skickat en gemensam
skrivelse till föreningarna att man ställer sig bakom de nationella
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principerna i överenskommelsen, samt att man inför framtiden
kommer att undersöka möjligheten till andra arbetssätt för att
fördjupa samverkan med de idéburna organisationerna.
Lena Burman Johansson
Nämndansvarig
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