Vad händer nu?

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna

En film från Överenskommelsen mellan regeringen,

organisationer inom det sociala området och Sveriges

idéburna organisationer inom det sociala området

Kommuner och Landsting finns för att det behövs spel-

och Sveriges Kommuner och Landsting.

regler för samverkan och en plattform för dialog mellan
offentliga och idéburna aktörer. Målen med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas
självständiga och oberoende roll som röstbärare och
De mötesplatser som arrangerats under

opinionsbildare samt att utveckla en större mångfald av

2015 har gett ringar på vattnet. Det

utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt

har skapats nya relationer och fler har

omsorg. Överenskommelsen bygger på sex principer

fått upp ögonen för hur civilsamhällets

om samverkan:

organisationer och det offentliga gemensamt kan utveckla samhället.
Under 2016 kommer fler mötesplat
ser att initieras. I vissa fall blir det möten
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i början av en längre process och i andra
kommer konkreta utmaningar kunna

Överenskommelsen beslutades av regeringen den 23

diskuteras.

oktober 2008, efter en dialog med ett 90-tal inbjudna

Överenskommelsens verksamhet

Overenskommelsen
– en plattform for
moten och samverkan
Reflektioner och exempel från
det nationella, regionala och
lokala perspektivet.

organisationer. Arbetet med att följa upp Överenskom-

kommer nästa år att ha temat regionala

melsen leds av en gemensam arbetsgrupp där de tre

processer. I dessa kommer även de lo-

parterna finns representerade. Till sin hjälp har gruppen

kala överenskommelserna och dialog-

ett kansli som planerar och genomför det parternas ar-

processerna att inbegripas.

betsgrupp beslutar. Läs mer på overenskommelsen.se.
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Överenskommelsen,
en arena för möten

Resultat och reflektion
av Jonas Andersson

Överenskommelsen är ett verktyg för samverkan

Oavsett om det handlar om Arvs-

på mötet. Men efter bara sex måna-

myndigheter för förutsättningslösa

innebar att även tjänstemännen ska

och en arena för dialog. Den anger spelregler för

fonden, Västra Götalandsregionen

der hade uppgivenheten bytts ut mot

samtal och möten. Dessa möten

förhålla sig till dialog och samtal.

hur den offentliga och den idéburna parten ska

eller Västerås stad är en mötesplats

hopp, inspiration och samförstånd.

syftar till att parterna ska närma sig

Överenskommelsen har idag blivit

förhålla sig till varandra. Men Överenskommelsen

någonting där förståelse skapas,

Man hade på den förhållandevis korta

varandra och öka förståelsen för var-

någonting där möten och kontakt

blir inte levande utan möten.

respekt växer, kunskap ökar och

tiden fått en förståelse för de andras

andra. Mötesplatser i ögonhöjd blir

initieras både från det offentliga och

samarbetsvilja tilltar. Mötesplatser

roller och man blev varse hur man

kittet som fäster samman abstrakta

civilsamhället.

Under 2015 arrangerade Överenskommelsens kans-

skapar helt enkelt förutsättningar

kunde hjälpa varandra i ett pluss-

begrepp såsom lärandeprocesser

På så sätt blir det tydligt hur

li både mötesplatser hos olika relevanta aktörer

för överenskommelser på nationell,

ummeförhållande. Detta lyckades

med praktiskt och konkret utveck-

Överenskommelsen har hjälpt det

samt speltillfällen med spelet KOMMA ÖVERENS.

regional och lokal nivå.

man uppnå genom en konkretisering

lingsarbete. I och med mötet blir

offentliga och civilsamhället att hitta

av samverkansarbetet mellan det

dokumentets lärandeprocess mindre

gemensamma beröringspunkter. I fil-

offentliga och civilsamhället!

viktigt för en stund. Istället frodas

men framgår att det finns ett intresse

Det finns alltså ett behov av att

kännedom och tillit som i sin tur ger

att vara med i överenskommelser

Dessutom deltog representanter för den nationella
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Överenskommelsen i en rad träffar regionalt och

Via en tillbakablick på förra årets

lokalt. Vid dessa fysiska mötesplatser fick olika

internationella konferens och möten

representanter för den idéburna och den offentliga

utifrån en europeisk horisont, tar vi

Överenskommelsen når ut bredare

mervärdeseffekter i form av praktisk

på lokal och regional nivå, vilket

parten information om Överenskommelsen, men

nu steget ner till mötesplatser på na-

och konkretiseras. Genom att lyfta

implementering av Överenskom-

exemplet överenskommelsen i Västra

de fick också möjlighet att samtala om hur man

tionell, regional och lokal nivå i årets

fram just mötesplatser blir överens-

melsens sex principer. Dessa når nya

Götalandsregionen visar. Detta är ett

gemensamt kan möta olika utmaningar och lösa

tematiska studie.

kommelsens dokument något mer än

och gemensamma innebörder för

tecken på att Överenskommelsen

Filmen visar hur man i Västra gö-

bara en fluffig och abstrakt läran-

parterna.

växer och går framåt för varje dag

talandsregionen upplevde de första

deprocess. Det blir något verkligt,

I filmen framgår det att det

under året är Arvsfonden, Myndigheten för ung-

inledande mötena mellan det offent-

precis som i exemplet med Västra

inte bara är civilsamhället som är

Mötet skapar förståelse. Mötet

doms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket och

liga och civilsamhället som svåra,

götalandsregionen.

den drivande parten vad gäller att

ligger till grund för lärandeprocessen

Migrationsverket. Överenskommelsens kansli har

oklara och väldigt tuffa. Många kände

initiera överenskommelser. I den

som annars riskerar att bli något fluf-

också besökt Arbetsförmedlingen.

ett stort motstånd och uppgivenhe-

gemensamma arbetsgruppen och

lokala överenskommelsen i Väs-

figt snömos på ett papper. Mötet sker

ten var påtaglig. Man förstod inte sitt

representanter för de idéburna orga-

terås signerade stadens cheftjäns-

i verkligheten och det är först i mötet

uppdrag och varför man befann sig

nisationerna har bjudit in sig själva till

temän överenskommelsen vilket

man kan göra en reell påverkan.

svåra frågor tillsammans.
De myndigheter som Överenskommelsen besökt

Den tematiska studien syftar till att dokumentera
dessa mötesplatser, men också skapa en djupare förståelse kring vad Överenskommelsen kan bidra till.
Filmen visar ett smakprov av vad en jämlik
dialog mellan olika parter med olika förutsättningar
kan innebära och hur den kan göra nytta för samhället. Filmaren Kalle Folke har producerat filmen
på uppdrag av Överenskommelsens kansli.

Överenskommelsens kansli, den

och varje möte.
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