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

Beslut om samverkan angående åtaganden och åtgärder som följer av
regeringens och SKLs överenskommelse med idéburna organisationer
inom det sociala området

Bakgrund
Den 23 oktober 2008 fattade regeringen beslut om att ingå en överenskommelse med ideburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Nedan benämns nämnda överenskommelse ÖK.
Av ÖK framgår ett antal principer som ligger till grund for ÖK liksom en åtgärdsplan för
regeringen, idéburna organisationer respektive SKL som ska det göra det möjligt att förverkliga ändamålen.
För att ÖKs ändamål ska vara möjliga att uppfylla for respektive part krävs samverkan –
såväl mellan regeringen - SKL - idéburna organisationer som mellan de idéburna organisationerna sinsemellan. Av de idéburna organisationernas åtagande enligt ÖK (s 24) framgår
också att organisationerna genom att skriva på ÖK utökar sin samverkan i gemensamma
utvecklingsfrågor.
I syfte att åstadkomma en rationell och kvalitativ samverkan där organisationerna känner
delaktighet, har organisationerna funnit att ett skriftligt Beslut om samverkan som översiktligt reglerar hur samverkan ska gå till, bör ingås.

1.

Beslut om samverkan
Organisation som har undertecknat ÖK eller har för avsikt att göra detta ha r rätt att ansluta
sig till detta Beslut om samverkan. Dessa organisationer kallas fortsättningsvis för
samverkansorganisationer i detta papper.
Anslutning till Beslutet om samverkan kan ske löpande genom ett skriftligt meddelande till
samordningsgruppen, punkt 3.
Organisationer som undertecknat Beslut om samverkan framgår av Hemsidan
www.ideburna.se

2.

Samverkansorganisationernas åtaganden enligt ÖK
Av organisationernas åtaganden enligt ÖK framgår en rad övergripande frågor. T ex åtar
sig organisationerna att informera och utbilda samhället om betydelsen av en stark idéburen sektor på det sociala området, söka utveckla effektiva samverkansformer lokalt och
regionalt, utveckla metoder för kvalitetsutveckling mm. Flertalet åtaganden är av sådan
generell karaktär att de behöver konkretiseras for att vara möjliga att uppfylla.

Samordningsgruppen som valts av de 51 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Lotta Johansson
(ordförande), Hannah Kroksson, Truls Neubeck, Victoria Engman-Broadley, Ludvig Sandberg.
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Om samverkansorganisation medverkar i någon typ av aktivitet, svarar den själv för sina egna
kostnader, t ex löne- och resekostnader. För gemensamma kostnader tas beslut i särskild
ordning av berörda organisationer.
3. Samordning och samordningsgrupp
För att skapa förutsättningar för en praktiskt möjlig samverkan enligt punkt 2 bildas en
samordningsgrupp bestående av sju-nio representanter för samverkansorganisationerna.
Samordningsgruppens sammansättning ska spegla en så stor del av
samverkansorganisationerna som möjligt. Samordningsgruppen utses på årligt möte mellan
parterna.
Samordningsgruppen har följande uppgifter:
•
I frågor som berör åtagandena i ÖK representera de idéburna organisationer som
undertecknat detta Beslut om samverkan
•
Upprätta ett arbete kring genomförande av ÖKs åtaganden
•
Inbjuda till möten med samverkansorganisationerna
•
Föreslå samverkansorganisation att själv eller tillsammans med annan
samverkansorganisation genomför viss aktivitet
•
Notera vilka organisationer som undertecknar Beslut om samverkan
Samordningsgruppen fattar normalt beslut genom principen om koncensus. Strävan ska vara
att nå enighet så långt det är möjligt. Om meningsskiljaktighet uppstår och inte kan lösas
genom förhandling, kan dock ledamot begära att beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Detta
kan ske först vid nästkommande möte med Samordningsgruppen.
Samordningsgruppen ska i sitt arbete verka med stor öppenhet och ska minst två gånger per
år inbjuda till möten kring genomförda och planerade aktiviteter för åtagandenas
genomförande. Inbjudna till mötena är alla organisationer som deltagit i dialogprocessen
med regeringen/SKL eller som gör så vid kommande dialogmöten som anordna s av
regering/SKL/idéburna organisationer tillsammans samt andra organisationer vi önskar
intressera för ÖK.
Samordningsgruppen bokar lokal och kostnader för lokalbokning fördelas i lika delar mellan
parterna i Beslut om samverkan i den man sådana kostnader uppstår.

Samordningsgruppen som valts av de 51 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Lotta Johansson
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4. Årligt möte med samverkansorganisationer
Utöver det möte som anordnas enligt punkt 3 ansvarar samordningsgruppen för att ett
årligt möte med samverkansorganisationerna parterna i Beslut om samverkan hålls. Det
årliga mötet ska
välja ny samordningsgrupp
välja ny valberedning
ta ställning till inriktningen av det kommande årets verksamhet
Förslag och beslut
Förslag till beslut på årligt möte kan ställas av samverkansorganisation samt av
Samordningsgruppen. Förslag skall meddelas skriftligen, via mejl och/eller hemsida, till
Samordningsgruppen senast fem veckor före årligt möte. Samordningsgruppen ska meddela de
undertecknande organisationerna om förslagen senast tre veckor före den dag då årligt möte
genomförs. Om Samordningsgruppen bedömer att det finns behov ska beredning av förslagen
ske där kommentarer och förslag till beslut tillfogas.
Beslut på årligt möte fattas normalt med koncensus. Strävan ska vara att uppnå enighet och
formerna för årliga mötet ska vara sådana att kompromisser underlättas. Om
meningsskiljaktighet kvarstår kan beslut fattas enligt principen om majoritet. Beslut om ändring
i Beslutet om samverkan kräver kvalificerad majoritet, dvs minst 75 % av registrerade ombud
till årliga mötet. För att vara beslutsmässigt måste minst 40% av undertecknande organisationer
närvara vid årliga mötet med registrerat ombud.
Samordningsgruppen bokar lokal och kostnader for lokalbokning fördelas i lika delar mellan
parterna i Beslut om samverkan i den mån kostnader uppstår.
Det årliga mötet ska äga rum senast den 28 februari. Kallelse ska genom
samordningsgruppens försorg utsändas per mejl senast en månad före mötet.
5. Uppsägning av Beslut om samverkan
Beslutet om samverkan gäller tills vidare.
Samverkansorganisation kan säga upp Beslutet om samverkan när som helst.
Uppsägningshandling skickas till samordningsgruppen.
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