Organisationer som stödjer varandra i gemensamma frågor – läs mer på www.ideburna.se

Överenskommelsen är bra men det kan bli så
mycket bättre!
Vi i Samordningsgruppen vill se konkret utveckling – har vi ert mandat? Se
förslag på nästa sida.
Kallelse till extra årligt möte
Den 23 januari 2013 hade de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan i det
gemensamma arbetet med Överenskommelsen sitt årliga möte. Vid mötet gjordes en
återrapportering från året som gått och diskussioner fördes om verksamhetsplan och inriktning inför
2013. På grund av att alltför få organisationer var närvarande vid mötet, beslutades att uppdra åt
samordningsgruppen att kalla till ett extra årligt möte under våren med syftet att fastställa
verksamhetsplanen för 2013 och att informera om det pågående uppföljningsarbetet.
Tid och plats för det extra årliga mötet är den 20 maj kl. 13.00 - 16.00, Stockholms Stadsmission,
Bullkyrkan, Stortorget 5, Stockholm.
Det har nu gått 5 år sedan Överenskommelsen ingicks. Dess mål, principer och uppföljningsmekanism
ska enligt grunddokumentet utvärderas vart femte år. Under 2013 ska därför en partgemensam
uppföljning genomföras för första gången. Med uppföljningsrapporten som underlag ska
representanter från de tre parterna (regeringen, SKL och de idéburna organisationernas
samordningsgrupp) diskutera åtgärder som behöver vidtas under 2014 och följande fem år framåt
utifrån parternas önskemål och behov gällande t ex förändringar i organisationsstruktur,
fokusområden, prioriteringar för fortsatt utvecklingsarbete, kommunikationsstrategier etc.
År 2013 blir därför ett år med stort fokus på uppföljning. Från de idéburnas sida har vi skickat ut en
enkät med frågor som ska spegla vilken betydelse Överenskommelsen haft i olika sammanhang. Det
extra årliga mötet blir en avstämning inför vårt fortsatta uppföljningsarbete. Och grundfrågan är
alltså om vi har ert tydliga mandat för ett konkret förändringsarbete?

Varmt välkommen till en eftermiddag där din organisation verkligen behövs för att sätta kraft bakom
arbetet med överenskommelsen.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppen som valts av de 47 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Kerstin Eriksson
(ordförande), Lars Berge-Kleber, Claes Becklin, Daniel Söderberg, Lotta Johansson, Ludvig Sandberg.
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Frågor att arbeta med?
Baserat på anteckningarna vid det årliga mötet den 23 januari, har vi här punktat upp frågor som vi
från Samordningsgruppen vill driva. Vi är öppna för nya idéer och förslag vid extra årliga mötet.

-

Överenskommelsen ska inte vara avgränsad av utgiftsområden* i statsbudgeten, eftersom
det civila samhället inte är det

-

Överenskommelsearbetet måste ske med politiken, inte bara tjänstemän

-

Överenskommelsen måste i större utsträckning än nu vara ett verktyg för att hantera
konkreta sakfrågor

-

Alla myndigheter ska årligen skriftligt rapportera om hur man följer överenskommelsen, och
denna rapport ska tillställas överenskommelsens kansli

-

Dialog om politiskt beslutsfattande måste starta tidigare än nu

* Utgiftsområdena 9-12
Följande utgiftsområden i statsbudgeten är den nuvarande ramen för ”den sociala
överenskommelsen”
9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg
10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
11-12 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och för familjer
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