Överenskommelsen ur de
idéburna organisationernas
synvinkel
En uppföljning av Överenskommelsen

1. Inledning
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och SKL
fastställdes av regeringen den 23 oktober 2008.
Samarbetet bygger på sex principer. Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de
idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.
Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård
samt omsorg.
Efter fem år följer vi nu upp Överenskommelsen. En enkät skickades under våren 2013 ut till de
idéburna organisationer som anslutit sig till samarbetet. Undersökningen omfattar frågor om hur
förutsättningarna för idéburna organisationers arbete inom det sociala området har utvecklats i
Sverige. Frågorna berörde både de enskilda organisationerna och idéburna organisationer generellt.

2. Sammanfattning
Resultaten pekar på att det inom flera av de områden som är centrala för Överenskommelsen finns
ett behov av utveckling.
Något färre än fyra av tio upplever att de idéburna organisationernas roll som opinionsbildare har
stärkts. Nära var femte tycker dock att rollen har försvagats. När det gäller den egna organisationen
är det fler som upplever att rollen stärkts.
Drygt fyra av tio menar att kvaliteten i de verksamheter som de idéburna organisationerna bedriver
har ökat, och över hälften tycker att kvaliteten i den egna organisationens verksamhet har ökat.
Däremot upplever bara var femte att större hänsyn tas till idéburna organisationers särart vid
bedömning av kvalitet idag jämfört med för fem år sedan. Tre av tio tycker att mindre hänsyn tas.
När det gäller möjligheterna till långsiktig planering upplever färre än en av tio att förutsättningarna
har blivit bättre. En av fem tycker att det har blivit lättare att få tillgång till information vid samverkan
med det offentliga.
Nära fyra av tio upplever att mångfalden när det gäller verksamheter har ökat de senaste fem åren,
samtidigt har tre av tio ingen uppfattning. När det gäller möjligheterna att konkurrera på lika villkor
tycker färre än en av tio att förutsättningarna har blivit bättre. Nära sex av tio menar att det behövs
särskilda regler för idéburna organisationer.
En klar majoritet ser att efterfrågan på de egna tjänsterna och andra idéburna aktörers tjänster har
ökat de senaste åren. Färre än en av tio upplever att det blivit lättare för idéburna organisationer
inom det sociala området att vara verksamma. Tre av tio tycker att det har blivit svårare.
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Tre av tio upplever inte att samarbetet inom ramen för Överenskommelsen har präglats av respekt
för principerna om öppenhet och insyn.
Hela sex av tio tycker inte att kännedomen om Överenskommelsen är god bland de aktörer de träffar
som är parter i samarbetet. Drygt fyra av tio tycker att kännedomen om Överenskommelsen är låg i
den egna organisationen.
Fler än sju av tio upplever inte att Överenskommelsen haft effekt inom det område där den egna
organisationen är verksam. Nära sex av tio tycker inte att större hänsyn tas idag till idéburna
organisationer när offentliga aktörer mäter kvalitet jämfört med för fem år sedan.
Sammantaget visar resultaten att det finns en rad saker att utveckla. Resultaten kan också tolkas som
att samarbetet hittills haft en begränsad effekt för de organisationer som deltar. Samtidigt måste
resultaten tolkas med försiktighet, eftersom faktorer utanför Överenskommelsens ramar påverkar
effekter och resultat.
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3. Metod
Undersökningen bygger på en enkät som skickats via e-postinbjudan till företrädare för de 110
ideella organisationer som ingår i Överenskommelsen. Utskick skedde 15/4 och påminnelser
skickades ut 30/4 och 15/5. Utöver detta kontaktades ett antal organisationer via telefon.
Frågeformuläret arbetades fram av en projektgrupp bestående av representanter från ideell sektor
som ingår i den gemensamma arbetsgruppen. Dessa tog också fram mottagarlistan, som bestod av
personer i ledande position i de olika organisationerna som ingår.
56 organisationer har besvarat hela eller delar av enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent.
Inga specifika gemensamma nämnare har identifierats mellan de organisationer som inte svarat på
enkäten.
Undersökningen har utförts och rapporten sammanställts av Agenda PR.
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3. Resultatredovisning
3.1 Knappt fyra av tio bedömer att rollen som opinionsbildare har stärkts
På frågan om hur organisationerna bedömer hur de idéburna organisationernas roll som
opinionsbildare är idag jämfört med för fem år sedan svarar fyra av tio att rollen är oförändrad. Nära
fyra av tio bedömer att rollen har stärkts medan knappt en av fem bedömer att den har försvagats.
Att nära fyra av tio tycker att den opinionsbildande rollen har stärkts är positivt. Samtidigt finns det
mot bakgrunden av att en förstärkning av den opinionsbildande rollen är ett viktigt mål för
Överenskommelsen, anledning att närmare analysera anledningar till att nära en av fem bedömer att
rollen har försvagats, och att över hälften upplever att rollen inte har stärkts.

Figur 1: De idéburna organisationernas roll som opinionsbildare är idag jämfört med för fem år
sedan.

Procent

Antal

Rollen som opinionsbildare har försvagats

16,7%

9

Rollen som opinionsbildare är oförändrad

40,7%

22

Rollen som opinionsbildare har stärkts

37%

20

Ingen uppfattning

5,6%

3

Svarande

54

Inget svar

2
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3.2 Fem av tio anser att egna organisationen stärkts som opinionsbildare
På frågan om hur organisationerna bedömer den egna organisationens roll som opinionsbildare idag
jämfört med för fyra år sedan är bilden mer positiv. Nära hälften bedömer att rollen har stärkts.
Nästan fyra av tio bedömer att rollen är oförändrad medan närmare en av tio bedömer att rollen
som opinionsbildare har försvagats.
Figur 2: Hur den egna organisationens roll som opinionsbildare har utvecklats

Procent

Antal

Rollen som opinionsbildare har försvagats

7,4%

4

Rollen som opinionsbildare är oförändrad

37%

20

Rollen som opinionsbildare har stärkts

48,1%

26

Min organisation arbetar inte med opinionsbildning

7,4%

4

Ingen uppfattning

0%

0

Svarande

54

Inget svar

2
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3.3 Fyra av tio bedömer att kvaliteten på verksamheterna har ökat
I undersökningen svarar drygt fyra av tio av organisationerna att de att de bedömer att kvaliteten i
de verksamheter som de idéburna organisationerna bedriver har ökat under de fyra senaste åren. En
av fyra bedömer att kvaliteten inte har förändrats och en av tio bedömer att kvaliteten har
försämrats. Nästan en av fem anger att de inte har någon uppfattning, vilket kan tolkas som att det
är svårt för enskilda organisationer att uttala sig om kvaliteten generellt.
Figur 3: Förändring av kvaliteten i de verksamheter som de idéburna organisationerna bedriver.

Procent

Antal

Kvaliteten har försämrats

11,1%

6

Kvaliteten har inte förändrats

25,9%

14

Kvaliteten har ökat

44,4%

24

Ingen uppfattning

18,5%

10

Svarande

54

Inget svar

2
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3.4 Drygt hälften bedömer att kvaliteten i de egna verksamheterna har ökat
På frågan om hur kvaliteten i de verksamheter som den egna idéburna organisationen bedriver har
förändrats under de fyra senaste åren, svarar drygt hälften att kvaliteten har blivit bättre. Nära tre av
tio bedömer att kvaliteten inte har förändrats och färre än en av tio bedömer att kvaliteten har
försämrats. Fyra organisationer svarar att de inte bedriver någon verksamhet. Att en stor andel av de
som svarat upplever att kvaliteten har blivit bättre är positivt, däremot ger inte frågan svar på i vilka
avseenden kvaliteten har ökat eller om det har ett samband med Överenskommelsen.

Figur 4: Förändring av kvaliteten i de egna verksamheterna

Procent Antal
Kvaliteten har försämrats

7,5%

4

Kvaliteten är oförändrad

28,3%

15

Kvaliteten har blivit bättre

54,7%

29

Min organisation bedriver ingen verksamhet inom området

7,5%

4

Ingen uppfattning

1,9%

1

Svarande

53

Inget svar

3
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3.5 Tre av tio uppelever mindre hänsyn tas till särart än tidigare
En av fem uppger att de upplever att större hänsyn tas till idéburna organisationers särart vid
bedömning av kvalitet idag jämfört med för fem år sedan. Samtidigt svarar tre av tio att de tycker att
det idag tas mindre hänsyn. Fyra av tio upplever ingen skillnad.
Att en så stor andel upplever att mindre hänsyn tas till särart eller att det inte är någon skillnad
sänder en viktig signal till huvudmännen för Överenskommelsen, eftersom principen kring kvalitet
särskilt betonar betydelsen av att beakta de idéburna organisationernas särart vid bedömning.
Resultaten pekar på behoven av ökade insatser för en bättre beaktan av idéburnas särart vid
bedömning och utveckling av kvalitet.

Figur 5: Hänsyn till idéburna organisationers särart vid bedömning av kvalitet

Procent

Antal

Mindre hänsyn tas till idéburna organisationer

29,1%

16

Ingen skillnad

40%

22

Större hänsyn tas till idéburna organisationer

20%

11

Ingen uppfattning

10,9%

6

Svarande

55

Inget svar

1
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3.6 Fyra av tio tycker att förutsättningarna för långsiktig planering försämrats
När det gäller frågan om organisationernas upplevelse av hur förutsättningarna för att planera
verksamhet långsiktigt har utvecklats under de senaste fyra åren, svarar knappt hälften att
förutsättningarna är oförändrade. Nära fyra av tio svarar att förutsättningarna har blivit sämre och
knappt en av tio svarar att förutsättningarna har blivit bättre.
Att en så pass stor andel tycker att förutsättningarna har blivit sämre är en signal som måste tas på
allvar. Även om orsakerna kan vara flera, och kopplade till den enskilda organisationens utmaningar,
så antyder resultatet att målsättningarna inom Överenskommelsen om att skapa villkor för
långsiktighet inte har uppnåtts och att mer insatser krävs.

Figur 6: Förutsättningarna för att planera verksamhet långsiktigt

Procent

Antal

Förutsättningarna har blivit sämre

38,9%

21

Förutsättningarna är oförändrade

48,1%

26

Förutsättningarna har blivit bättre

9,3%

5

Ingen uppfattning

3,7%

2

Svarande

54

Inget svar

2
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3.7 Sex av tio anser att tillgången till information vid samverkan är oförändrad
På frågan om organisationerna bedömer om det har blivit lättare eller svårare att få tillgång till
information vid samverkan med regering och myndigheter under de senaste fyra åren, svarar sex av
tio att tillgången är oförändrad. Var femte bedömer att det har blivit lättare och nära en av tio svarar
att det har blivit svårare.
Resultaten visar att det behövs fler insatser för att förbättra tillgången till information vid samverkan,
en åtgärd som torde vara relativt enkelt att vidta från parternas sida.

Figur 7: Tillgång till information vid samverkan

Procent

Antal

Det har blivit svårare

9,3%

5

Det har inte förändrats

59,3%

32

Det har blivit lättare

20,4%

11

Ingen uppfattning

11,1%

6

Svarande

54

Inget svar

2
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3.8 Fyra av tio bedömer att det finns fler idéburna aktörer idag
Fyra av tio upplever att det finns fler idéburna aktörer inom det sociala området idag jämfört med
fem år sedan. Knappt en av tio upplever att det finns färre och en av fem bedömer att det finns lika
många idag som tidigare. Nära tre av tio har ingen uppfattning.
Det sammantagna resultatet pekar på att det finns fler aktörer idag jämfört med för fem år sedan.
Detta är intressant mot bakgrund av andra resultat i undersökningen pekar på att de idéburna
organisationernas övriga förutsättningar har ändrats förhållandevis lite.

Figur 8: Förändring av antal idéburna aktörer inom det sociala området

Procent

Antal

Det finns färre idéburna aktörer idag

9,3%

5

Det finns lika många idéburna aktörer idag

20,4%

11

Det finns fler idéburna aktörer idag

42,6%

23

Ingen uppfattning

27,8%

15

Svarande

54

Inget svar

2
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3.9 Fyra av tio upplever att mångfalden har ökat under de senaste fem åren
Nära fyra av tio organisationer upplever att mångfalden har ökat när det gäller innehållet i de
verksamheter som bedrivs inom det sociala området idag jämfört med fem år sedan. Två av tio svarar
att mångfalden är oförändrad och en av tio upplever att mångfalden har minskat. Hela tre av tio
svarar att de inte har någon uppfattning i frågan.
Även om det kan vara svårt att avgöra hur det ser ut generellt så upplever alltså de flesta att
mångfalden när det handlar om de verksamheter som bedrivs har ökat. Detta är ett positivt resultat
som ligger i linje med Överenskommelsens gemensamma princip kring mångfald, som betonar
betydelsen av olika värdemässiga eller metodologiska utgångspunkter.

Figur 9: Utveckling av mångfalden när det handlar om innehållet i de verksamheter som bedrivs

Procent

Antal

Mångfalden har minskat

10,9%

6

Mångfalden är oförändrad

20%

11

Mångfalden har ökat

36,4%

20

Ingen uppfattning

32,7%

18

Svarande

55

Inget svar

1
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3.10 Fyra av tio ser ingen skillnad på möjligheter till konkurrens på lika villkor
Nära fyra av tio organisationer upplever ingen skillnad jämfört med tidigare när det handlar om
möjligheterna att konkurrera på lika villkor inom det sociala området. Nära tre av tio menar att
möjligheterna att konkurrera har blivit sämre och färre än en av tio uppger att möjligheterna stärkts.
En av fyra har ingen uppfattning.
Resultaten pekar på att det återstår mycket arbete för att uppnå en situation där de idéburna
organisationerna har möjligheter att konkurrera på lika villkor med andra aktörer inom det sociala
området.

Figur 10: Möjligheterna att konkurrera på lika villkor

Procent

Antal

Möjligheterna att konkurrera har blivit sämre

29,1%

16

Ingen skillnad

38,2%

21

Möjligheterna att konkurrera har blivit bättre

7,3%

4

Ingen uppfattning

25,5%

14

Svarande

55

Inget svar

1
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3.11 Sex av tio anser att särskilda regler för idéburna organisationer behövs
På frågan om det behövs särskilda regler för idéburna organisationer för att de ska kunna utföra en
större andel av hälso- och sjukvården samt omsorgen menar sex av tio av det behövs medan två av
tio anser att det inte behövs och en ungefär lika stor andel har ingen uppfattning.
Resultatet pekar på att de svarande tycker att det behövs särskilda regler för att de idéburna
organisationerna ska kunna utföra en större andel av hälso- och sjukvården samt omsorgen.
Figur 11: Andel som anser att det behövs särskilda regler för idéburna organisationer

Procent

Antal

Ja

58,2%

32

Nej

20%

11

Ingen uppfattning

21,8%

12

Svarande

55

Inget svar

1
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3.12 Nio av tio ser ökat behov av idéburnas arbete
En klar majoritet upplever att behovet av både den egna verksamheten, men också av andra
idéburna organisationers arbete har ökat de senaste åren. Endast ett fåtal ser ett minskat behov.
Resultatet pekar på ett tydligt ökat behov av idéburna organisationers erbjudande. Ett intressant
resultat mot bakgrund av svaren på flera av de andra frågorna, där de svarande upplever att
förutsättningarna när det handlar om exempelvis konkurrens eller opinionsbildning inte har blivit
bättre. En viktig fråga för de idéburna organisationerna är att lägga upp strategier för hur man kan
möta den ökande efterfrågan.

Figur 12: Behovet av den egna respektive andra idéburna organisationers arbete

Behovet har
minskat

Behovet är
oförändrat

Behovet
Ingen
Svar Inget
har ökat uppfattning ande svar

Idéburna
organisationer
generellt

0%

1,8%

85,5%

12,7%

55

1

Min egen organisation

0%

7,5%

88,7%

3,8%

53

3

Totalt

56

0
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3.13 Få ser effekter av Överenskommelsen
Respondenterna fick ta ställning till sex olika påståenden kopplade till Överenskommelsen. Följande
resultat kan betraktas som särskilt intressanta och bör diskuteras närmare
-

Tre av tio upplever inte att samarbetet inom ramen för Överenskommelsen har präglats av
respekt för principerna om öppenhet och insyn
Hela sex av tio tycker inte att kännedomen om Överenskommelsen är god bland de aktörer
de träffar som är parter i samarbetet
Drygt fyra av tio tycker att kännedomen om Överenskommelsen är låg i den egna
organisationen
Drygt sju av tio tycker inte att det har blivit lättare att få finansiering för att utföra
verksamhet
Fler än sju av tio upplever inte att Överenskommelsen haft effekt inom det område där den
egna organisationen är verksam
Nära sex av tio tycker inte att större hänsyn tas idag till idéburna organisationer när
offentliga aktörer mäter kvalitet jämfört med för fem år sedan.

Sammantaget visar resultaten att det finns en rad saker att utveckla. Resultaten kan också tolkas som
att samarbetet hittills haft en begränsad effekt för de organisationer som deltar. Samtidigt måste
resultaten tolkas med försiktighet, eftersom faktorer utanför Överenskommelsens ramar påverkar
effekter och resultat.
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Figur 13: Andel som instämmer respektive inte instämmer i följande påståenden.
Skalan är 1 – 5, där 1 betyder instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt.
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Samverkan mellan parterna i
Överenskommelsen har under de senaste
fyra åren präglats av respekt för principerna
om öppenhet och insyn
Kännedomen om Överenskommelsen är god
bland de aktörer min organisation möter som
är parter i Överenskommelsen
Kännedomen om Överenskommelsen är stor
inom min egen organisation
Det har under de senaste fyra åren blivit
lättare för idéburna organisationer att få
finansiering för att utföra verksamhet
Överenskommelsen har haft konkreta
effekter inom det område där min
organisation är verksam
Det tas större hänsyn till idéburna
organisationer när det offentliga mäter
kvalitet mäts idag jämfört med för fem år
sedan

1

2

3

5,8%

25% 42,3% 23,1% 3,8% 52

18,9% 41,5% 24,5%

4

5

Sva Inget
ran svar
de
4

9,4% 5,7% 53

3

14,8% 29,6% 33,3% 16,7% 5,6% 54

2

53,7% 20,4% 25,9%

0%

0% 54

2

44,2% 26,9% 17,3% 11,5%

0% 52

4

28,8% 30,8% 26,9% 11,5% 1,9% 52

4

Totalt 54

2

3.14 Synliggörande av idéburen verksamhet viktig effekt
På den öppna frågan om inom vilket område Överenskommelsen har haft störst effekt är det
vanligaste svaret att Överenskommelsen har synliggjort och lyft fram den idéburna verksamheten.
Andra områden som nämns är att idéburen verksamhet har uppmärksammats mer på det nationella
planet. Andra nämner att Överenskommelsen fungerar som en dörröppnare vid kontakter med
kommunerna och att den gör det lättare att lyfta vissa frågor. Ett annat vanligt svar är att
Överenskommelsen inte har haft någon eller ringa effekt.
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3.15 Högsta prioritet är att öka information och kunskapsspridning
På den öppna frågan om vad Överenskommelsen främst bör prioritera i sitt arbete framöver pekar
svaren åt olika håll. Två områden nämns lite oftare. Det första är att man bör arbeta för att informera
regioner, kommuner och andra aktörer så att de får bättre kunskap om och förståelse för de
idéburna organisationerna och deras verksamhet. Det andra är att man bör främja etablering av
konkreta regionala och kommunala plattformar och samarbeten. Opinionsbildning och kontinuerlig
dialog med politiska beslutsfattare och organ lyfts också fram.
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3.16 Tre av tio upplever att det är svårare att vara verksam idag
På frågan om det har blivit svårare eller lättare för idéburna organisationer inom det sociala området
att vara verksamma under de senaste fyra åren, svarar tre av tio att det har blivit svårare. Nära
hälften svarar att det inte är någon skillnad medan knappt en av tio svarar att det har blivit lättare.

Figur 14: Svårare eller lättare för idéburna organisationer att vara verksamma.

Procent

Antal

Det har blivit svårare

30,2%

16

Det är ingen skillnad

49,1%

26

Det har blivit lättare

9,4%

5

Ingen uppfattning

11,3%

6

Svarande

53

Inget svar

3
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3.17 Fyra av tio upplever att det blivit svårare för den egna organisationen
av vara verksam
På frågan om det har blivit svårare eller lättare för den egna idéburna organisationen att vara
verksam under de senaste fyra åren, svarar knappt fyra av tio att det är svårare. Drygt fyra av tio
svarar att det inte är någon skillnad och endast drygt en av tio svarar att det har blivit lättare.
Figur 15: Svårare eller lättare för den egna organisationen att vara verksam

Procent

Antal

Det har blivit svårare

37%

20

Det är ingen skillnad

44,4%

24

Det har blivit lättare

14,8%

8

Ingen uppfattning

3,7%

2

Svarande

54

Inget svar

2
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4. Bilagor öppna svar
4.1 Inom vilket område tycker du att Överenskommelsen haft störst effekt?
Svar
Den har bidragit till att lyfta fram behovet av idéburet
baserad verksamhet, dock utan att detta följts upp med att
ge dessa bättre förutsättningar.
Förmodligen lokalt i vissa kommuner. På nationellt plan
ringa effekt.
Har ingen bestämd uppfattning om detta.
Inget område. Totalt misslyckat.
Kommunsamarbete
Ifrågasättandet av upphandlingar samt att det i
opinionsarbetet varit lättare att lyfta vissa frågor och peka
på överenskommelsen varvid beslutsfattare vrider på sig
lite obekvämt.
Genom att synliggöra den socilat inriktade delen av
idéburen sektor. Berett marken för en rad andra processer
som inte kunnat komma tillstånd utan överenskommelsen.
Opinionsbildning i samhället.
Inom äldreområdet
Vet ej.
Finns inget enkelt svar.
Uppåt landet. I Malmö är det katastrof - ingen lokal
överenskommelse, dock i Region Skåne, men det hör vi
sällan ngt om.
Inget område överhuvud taget
Det nationella planet
Skapa möten mellan ideburna
Inget.
Jag tycker att jag kan hänvisa till Överenskommelsen
gentemot kommunen och få de att förstå att de ska
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samarbeta.
Som hävstång och inspiration för lokala samtal om öjad
samverkan mellan ideell och offentlig verksamhet.

Synligöra ideella aktörer inom området
Vet ej!
Vård och omsorg
På det nationella planet är medvetenheten om idéburna
klart högre (regering, riksdag, Soc.styrelse, SKL mm). Ute i
kommuner och landsting där den konkreta verksamheten
handlas upp är det betydligt sämre.
Vård och omsorg
På lokal nivå
Inga områden överhuvud taget
Nationellt inom sociala området
?
Lokalt är det väldigt olika. mycket beroende på tidpunkt för
Ö k och involverade personer.
vet ej.

25

4.2 Vad tycker du att Överenskommelsen främst bör prioritera i sitt arbete
framöver?
Svar
Sådana åtgärder som ger bättre förutsättningar att bedriva
verksamhet.
Implementering ffa hos myndigheter!
Arbetet i kommunerna. På det lokala planet kan
Överenskommelsen bidra till att synliggöra ideella aktörer
samt skapa en plattform för samarbete mellan
kommuner/ideella aktörer samt samverkan mellan olika
ideella aktörer.
Att visa på kvaliteten i de verksamheter som bedrivs och
att det innebär en skillnad att drivas av annat än
vinstintresse
Avveckla verksamheten
Jobba för att få fram pengar till ideburna organisationer
Upphandlingar
Opinionsarbete
Utbildning i anbudsskrivning så vi inte lämnar ifrån oss
taffliga anbud som ratas på grund av de inte fyller
kriterierna.
Sprida kunskap om vad överenskommelsen betyder
Jag tycker överenskommelsen behöver börja jobba med
konkreta sakfrågor som är problem idag, t.ex
konsekvensrna av lagstiftning/regelfrågor som inte
involverat de idéburna organisationerna i framtagandet.
Jag tycker att överenskomelsn ska inrätta någon form av
instrument för att hantera när någon av parterna bryter
mot överenskommelsens principer
Någon tin liknande Englands Compact Voice.
Främja konkreta samarbeten mellan det allmänna och de
idéburna organisationerna.
Större förståelse för ÖK och för vikten av jämbördiga
kontakter mellan kommuner och frivilligorganisationer ute i
kommunerna.
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De migrationpolitiska och socialjuridiska områdena
De små organisationerna som är enormt betydelsefulla, då
de ofta är medlemmarnas enda möjlighet till delaktighet i
samhället.
bra
Att tjänstemän och politiker på statlig och kommunal nivå
blir bättre informerade om vad Överenskommelsen innebär
och att de blir medvetna .om sina åtagande,
Kontakta, engagera lokala överenskommelser.
politikerna och statskontoret har helt skilda uppfattningar
om denna överenskommelse.Statskontoret räknar pengar
och politikerna har inte en aning om att överenskommelsen
används på detta sätt.
Vi måste göra mer administrativt arbete, Vi förväntas
fungera som ett företag mer eller mindre, Det pekas med
hela handen alltså mer detaljstyrning och redovisning på
millimeternivå.För oss har denna överenskommelsen inte
givit oss något snarare tvärtom. Allt handlar bara om
ekonomi och de fokuserar inte på demokrati som är vår
grundsten det är i föreningslivet ,man lär sig detta . I
skolan och övriga samhället så fostras man inte i en
ideologisk anda. I överenskommelsen var detta
huvudspåret och nu har det blivit tvärtom tyvärr. Utan
ideella krafter stannar Sverige. Vi behövs i allt mer
utsträckning idag och vi behöver statsmakternas stöd i det
arbetet inte tvärtom
Lokala dialoger och ev överenskommelser
Se över offentliga anbudsförutsättningar. Oftast vägs inte
den idéburna sektorns styrkor in, vilket innebär att det
mervärde som de idéburna har inte får effekt.
Förankring och riktlinjer för landsting, regfioner och
kommuner.
Försöka komma ut i Media och tala om Överenskommelsen
så alla blir medvetna om vad som gäller.
Utbildning och information för samtliga parter om
Överenakommelsen
Bedöma och skatta kvalitet hos idéburen verksamhet.
Dessutom frågan om moms som för organisationer som inte
har momspliktig verksamhet ökar kostnaderna och
försvårar jämförelser med andra privata aktörer vid
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upphandling
Göra känt ute i kommunerna att de alla ska ställa upp på
Överenskommelsen och vad detta innebär för de ideella
organisationerna.
Sprda kunskap om idéburna organisationer och våra villkor
till myndigheter och de som gör upphandlingar i samhället.
Andra idéburna organisationer förutom vård och omsorg.
Tillsammans med SKL göra konkreta upphandlingsmallar för
kommuner/landsting som vill öka mängden idéburna. Ta
fram mallar för IOP och hur de kan se ut i praktiken.
Rädslan för överklaganden mm är stor hos upphandlande
myndigheter.
Att få tillstånd särskilda regler för att idéburna ska kunna
driva verksamhet inom omsorgen och hälso- och sjukvård.
öka kännedomen om den lokala Överenskommelsen så att
fler organisationer/föreningar kommer med
Former för civilsamhällets organisationer att bedriva
verksamhet, delta i upphandlingar etc på andra villkor än
de som gäller för näringslivet.
Bättre dialog mellan och inom organisationerna.
Bättre dialog med regeringen och det offentliga i att
säkerställa röstperspektivet framöver. Överenskommelsen
får inte enbart handla om utförarorganisationen utan den
oerhört centrala demokratiska roll organisationerna har är
också viktig en framtida välfärd, inte minst när det gäller
att minska riskerna för brister/fel/etc.
Att kunna påvisa konkreta exempel på vad
överenskommelsen kan innebära
Hela Överenskommelsen behöver omarbetas i sin helhet,
förenklas, preciseras
och myndigheter, kommuner måste vara delaktiga på ett
helt annat sätt än som hitintills.
Konkretisera och "etablera" överenskommelsen lokalt och
då inte bara i storstäderna utan också i små kommuner och
det lokala föreningslivet
1. Vidga sig till annat än bara det sociala området. Låta
arbetet inspirera fler område, inte minst regional,
innovations, näringspolitik, utbildningspolitik och
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arbetsmarknad. Eller åtminstone något mer.
2. Sluta använda "idea-carried organisation"-begreppet. Vi
är en del av Europa.
3. Utveckla former för planering, så att parterna möts i hela
planeringskedjan, när insatser skall utformas från
myndighetssidan.
4. Följa upp och synliggöra. Former för hur myndigheter
rapporterar behöver utvecklas.
5. Utveckla ett forum för kontinuerlig dialog med politiken.
Ingen uppfattning
Även omfatta kultur och integration. Göra det enklare med
medfinansiering i olika projekt, t ex Esf.
Äldreomsorgen.
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