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Inledning
Samordningsgruppen för den idéburna sektorn är en plattform för de ideella
organisationernas samverkan kring Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.
Överenskommelsen beslutades av regeringen den 23 oktober 2008, efter en dialog med ett
90‐tal inbjudna organisationer. Den bygger på sex principer om samverkan: självständighet
och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Initiativet
handlar i grunden om att stärka den idéburna sektorns roll i olika delar av samhället.
Samordningsgruppen för den idéburna sektorn vill med undersökningen få en bättre
kännedom om kommunerna arbetar med Överenskommelsen lokalt, och i så fall på vilket
sätt. Syftet är också att få fram mer kunskap kring vilka åtgärder kommunerna efterfrågar för
att kunna inleda eller utveckla arbetet med den lokala Överenskommelsen.

Sammanfattning
Undersökningen visar att endast 32 procent av de kommuner som svarat på enkäten arbetar
med Överenskommelsen lokalt, medan 68 procent av kommunerna inte gör det.
Det vanligaste sättet att arbeta med Överenskommelsen lokalt är genom att ha regelbundna
möten med de lokala idéburna organisationerna. Minst vanlig metod för att arbeta med
Överenskommelsen lokal är genom att låta politikerna sprida kunskap kring uppgörelsen.
Sex av tio kommuner uppger att informationsmaterial skulle underlätta för dem att inleda
eller fortsätta arbetet med en lokal Överenskommelse. Nära hälften av de svarande
kommunerna uppger att de efterfrågar utbildning. Tre av tio kommuner uppger att mer
politisk vilja skulle underlätta/fortsätta arbetet med en lokal överenskommelse.

Resultat och analys
1. Arbetar kommunen med Överenskommelsen lokalt?

Resultatet innebär att 32 procent av de svarande kommunerna arbetar med
Överenskommelsen lokalt. Det gör att 68 procent av de svarande kommunerna inte arbetar
lokalt med Överenskommelsen.
185 kommuner har besvarat frågan.

2. Hur arbetar kommunen med Överenskommelsen på lokal nivå?

Bland de 61 kommuner som arbetar med Överenskommelsen lokalt så svarar 22 kommuner
att de har framarbetat lokala motsvarande Överenskommelser.
36 av de svarande kommunerna uppger att de har regelbundna möten med de lokala
idéburna organisationerna utifrån Överenskommelsens intentioner medan 27 kommuner
uppger att tjänstemännen sprider kunskap om Överenskommelsen.
Endast 11 kommuner som svarat på frågan uppger att politikerna är de som sprider kunskap
kring uppgörelsen.
Av de 15 kommuner som svarat Annat uppger en del att de har rådgivande organ eller
försöker arbeta in tänket i vardagen.
61 kommuner har besvarat frågan.

3. Vad skulle underlätta för er att inleda/fortsätta arbetet med en lokal
Överenskommelse?

Resultatet visar att 33 procent av de svarande kommunerna uppger att mer politisk vilja
skulle underlätta/fortsätta arbetet med en lokal överenskommelse.
45 procent av de svarande kommunerna uppger att utbildning efterfrågas och 62 procent av
kommunerna uppger att informationsmaterial skulle underlätta för dem att inleda/fortsätta
arbetet med en lokal överenskommelse.
41 procent av kommunerna uppger coachning/vägledning, och av de 16 procent av
kommunerna som angett annat på frågan så är det många som anger tid och resurser som
viktiga faktorer.
170 kommuner har besvarat frågan.

Metod
Agenda PR:s kommunspegel bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner.
Enkäten skickades till respektive kommuns officiella e‐postadress med uppmaning om att
vidarebefordra enkäten till den person som är ansvarig för frågorna på aktuell förvaltning.
Ansvarig på förvaltningen gavs sedan möjlighet att vidarebefordra frågorna till annan
ansvarig inom kommunen. Respondenterna upplystes om att deras svar anses representera
kommunens svar på frågorna.
Frågor kring arbetet med Överenskommelsen var adresserade till kommunens ansvarig på
socialförvaltningen eller motsvarande.
Enkäten (distribuerad genom det webbaserade undersökningsverktyget Easy Research
Professional Edition) skickades via mejl 26/10. Den 7/11 och 15/11 skickades påminnelser ut
till alla respondenter som ännu inte svarat och svarstiden gick ut den 18/11.
192 kommuner har svarat på enkäten, det vill säga svarat på hela enkäten eller delvis. 98
kommuner har bara svarat på enstaka fråga eller inte alls svarat på enkäten. Det ger en
svarsfrekvens på 66 procent. Inga specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner
som inte svarat på enkäten har identifierats.
Någon granskning av huruvida kommunens svar stämmer överens med verkligheten har inte
gjorts. Svaren har tolkats med utgångspunkt ifrån att kommunerna gett en korrekt
verklighetsbeskrivning. Några av frågorna ger visst utrymme för tolkningar, samtidigt fanns
öppna svarsalternativ och möjlighet till kommentarer. Den sammantagna bedömningen är
att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom arbetet för
Överenskommelsen.

