
Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommu-
nen i Västervik kan samverka. Förslaget är sprunget ur 
de ideer som kommit fram under möten som genom-
förts runt om i kommmunen under våren 2015.

Vi vill ha era synpunkter på förslaget senast den 30 
oktober. 

  

Remissversion

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

Till alla ideella föreningar i 
kommunen, studieförbund samt 
kommunens samtliga nämnder 
och kommunala bolagsstyrelser
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Bakgrund
Föreningslivet och civilsamhället spelar en avgörande 
roll för invånarna i vår kommun. Forskning visar att ett 
väl utvecklat civilt samhälle med föreningar och organi-
sationer som verkar för allas bästa, i hög grad bidrar till 
att höja livskvaliteten för många medborgare. Demokra-
tifostran, fritiden för barn och ungdomar, kulturlivet, 
folkhälsan, lärande, socialt umgänge och upplevelser för 
äldre – man kan verkligen påstå att föreningslivet vid 
sidan av arbetsliv och familjeliv är ett av fundamenten i 
vårt samhälle. 

Det här förslaget till en Lokal Överenskommelse som 
arbetats fram under våren 2015 genom öppna möten ska 
bli en ryggrad för hur samverkan mellan kommunen 
och föreningslivet kan bli ännu starkare och bättre. Nu 
kan ni bidra till att göra överenskommelsen ännu bättre 
genom den här remissomgången.  För att dokumentet 
ska bli en fortsatt ryggrad för samverkan fordras att det 
blir många föreningar tar sig tid att diskutera förslaget 
och komma med synpunkter. 

Den 30 oktober är deadline för synpunkter. 

Exempel på hur ni kan hantera frågan i 
er förening
1. Deltagarna får detta material i förväg inför styrelse 

eller föreningsmöte för inläsning.
2. På mötet utses ansvariga som leder diskussionerna 

och inrapporterar remissvaret över nätet på digi-
tala filen ”Remissvar Lokal Överenskommelse” 
som finns att ladda ned från kommunens hemsida 
(www.vastervik.se/overenskommelsen ) eller från 
Föreningar i Tjusts hemsida (www.foreningaritjust.
se) Remissvar kan också ges skriftligt på dokumen-
tet ”Remissvar per post” som kan skickas ut per 
post eller skrivas ut via hemsidorna. Kontakta An-
ders Östlund om ni vill ha det utskickat per post.

3. Kommentera först Principerna för samverkan. Vill 
ni stryka något, förstärka, lägga till eller på annat 
sätt förändra texten i principerna så skriv detta. Vill 
ni jämföra med de nationella principerna som gjor-
des mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Regeringen - se www.overenskommelsen.se

4. Gå sedan igenom Åtagandena från kommunen och 
från föreningslivet. Kommentera om ni instämmer i 
punkterna eller ej, om ni vill se ändringar i formule-
ringar eller stryka/lägga till ytterligare punkter.

5. Kommentera till slut den konkreta frågan som 
handlar om hur den fortsatta samverkan genom 
årliga möten kan ske mellan föreningsliv och kom-
munen. Den här frågan har vi inte enats helt om i 
styrgruppen utan vill ha in synpunkter på.

Vi ser fram mot era kommentarer!
Styrgruppen för Lokala Överenskommelsearbetet: 
Tomas Kronståhl, Mats Hugosson, Harald Hjalmarsson, (politiker), Bruno Nils-
son, Maria Rudbo (tjänstemän), Ulrika Pecher, Lars Övling  (Föreningar i Tjust)

Har ni frågor kring remissarbetet?
Ulrika Pecher 073-5431096, Föreningar i Tjust, projektledare 

Anders Östlund 0490-255520, Västerviks kommun 
Lotti Jilsmo 0490-254170, Västerviks kommun

----------------------------------------------------------------------------------
Skicka era svar till Västerviks Kommun, Lotti Jilsmo, 538 80 Västervik 

eller till lotti.jilsmo@vastervik.se (märk meilet ”överenskommelse)
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Det här är en Lokal Överenskommelse om principer 
och åtaganden för vår gemensamma utveckling av 
kommunen. Överenskommelsens syfte är att åstad-
komma en bra samverkan mellan föreningslivet och 
kommunen och är antagen av Västerviks kommun-
fullmäktige 2015XXXX.

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors 
deltagande i föreningslivet ger en bättre folkhälsa, bi-
drar till ett bredare kultur- och idrottsliv, ökar delak-
tigheten och känslan av socialt sammanhang. Genom 
föreningslivets former lär man sig de demokratiska 
spelreglerna. 

Denna Överenskommelse är en generell ram som utgör 
en grund för samarbetet mellan kommunen och olika 
föreningar. Överenskommelsen är framtagen i bred 
politisk enighet i syfte att kvarstå även om det politiska 
styret förändras. 

Överenskommelsen är nu öppen för den förening som 
vill skriva under och därmed ställa sig bakom de princi-
per och åtaganden som är fastslagna. 
Överenskommelsen omförhandlas vart femte år.

Vision för Västerviks kommun
Arbete för en förnyad vision kommer pågå under våren 
2016. I Vision 2025 presenteras fem visionsmeningar för 
en hållbar utveckling för Västerviks kommun. Visionen 
är framtagen i dialog med medborgare och förtroende-
valda.

• Västerviks kommun växer med stolthet och äkthet och 
har utvecklats till en hållbar kommun
• Vi har jobb, känner oss friska och trygga
• Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad 
fritid 
”Kulturen, föreningslivet och idrotten är viktig för kom-
munens invånare men också för våra besökare. Musiklivet 
har en lång tradition och mer än hälften av ungdomarna 
i kommunen har regelbundna musikaktiviteter. Våra fri-
tids- och idrottsanläggningar är moderna och kan använ-
das av alla.”
• Vår skärgård och våra naturområden är öppna för alla
• Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i 
Västervik

Vilka handlar Överenskommelsen om? 
Lokala Överenskommelsen vänder sig till Västerviks 
kommun och de ideella föreningarna, studieförbunden 
samt andra idéburna organisationer som finns i kom-
munen. 
I det här dokumentet har vi valt att använda benäm-
ningen “föreningsliv” för att sammanfatta allt ovan. 
När vi skriver om den enskilda organisationen använder 
vi ordet “förening”. 
I benämningen ”kommunen” inkluderas nämnder och 
kommunala bolag.

Lokal Överenskommelse mellan Västerviks 
kommun och föreningslivet i kommunen
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Överenskommelsens principer

Principen om dialog 
I samverkan mellan föreningslivet och Västerviks 
kommun ska alla parter sträva efter att upprätthålla en 
ömsesidig respekt, ta ett personligt ansvar, skapa trans-
parens i handläggning av frågor, förmedla öppenhet och 
att vara tydlig. 
Dialogmöten i olika former ska vara en bärande del 
i samverkan. Samverkan som det beskrivs i överens-
kommelsen ska diskuteras vid de årligt återkommande 
dialogmötena. Dialogmöten ska så långt möjligt ha ett 
formulerat syfte, inkludera olika intressenter och vara 
tydliga med hur uppföljning av mötena sker. Dialogen 
utgår från såväl kommunens som föreningslivets förut-
sättningar och intressen och tillvaratar bådas perspektiv 
och kunnande.           

Principen om samhällsutveckling 
En god samhällsutveckling förutsätter den enskilda 
medborgarens engagemang. Vi har alla ett ansvar som 
medborgare att medverka till en god utveckling av vår 
gemensamma närmiljö och vår omvärld. Människors 
aktiva deltagande i föreningsliv och nätverk är en förut-
sättning för en levande demokrati och ska därför på alla 
sätt underlättas och uppmuntras. 
I Västervik ska den ideella sektorn ha tydlig roll i kom-
munens samhällsplanering och demokratiska process. 
Föreningslivet bidrar aktivt i samtalet om samhälls-
utveckling, i visioner, planering, genomförande och 
uppföljning.  

Principen om självständighet 
I Västerviks kommun är föreningarna fria och kommu-
nen strävar efter att underlätta föreningarnas självstän-
dighet, identitet och värdegrund. Föreningarna ska kun-
na vara både samarbetspartner och kritiskt granskande 
utan att riskera förlora ekonomiskt eller annat stöd. 
För att säkerställa oberoendet är det avgörande att skapa 
långsiktighet när det gäller beslut, finansiering, avtal 
och andra förutsättningar som påverkar föreningarna. 
Långsiktigheten måste dock balanseras mot utrymme 
för flexibilitet och nyskapande.
 

Principen om kvalitet 
Föreningslivet sätter upp kvalitetskriterierna för sin egen 
verksamhet. Dock bör det på möten föras en dialog 
mellan föreningar, och mellan kommun och förenings-
liv om vad som är kvalitet i en verksamhet. 
Kommunen kan i sin bidragspolicy, om man så vill, 
uppmuntra arbete som rör demokrati, jämställdhet, till-
gänglighet och mångfald. Kommunen kan ställa krav 
på att föreningar ska delta en gång per år vid informa-
tionstillfällen för att få söka bidrag. Detta förutsätter 
dock att information ges vid mer än ett tillfälle.
När föreningar åtar sig att utföra verksamhet på upp-
drag av kommunen är kommunen den som avgör vilka 
krav på kvalitet som gäller. 

Principen om mångfald och inte-
gration 
Föreningslivet representerar den mångfald av invånare 
som finns i Västerviks kommun. Föreningslivet bidrar 
därmed till, i samverkan med kommunen, att män-
niskor kan mötas oavsett bakgrund och förutsättning. 
Föreningslivet tar tillvara människors vilja till engage-
mang och kan möta behov och önskemål från medbor-
gare. Kommunen ska därför underlätta för nya aktörer 
att växa. 
Föreningslivet ger också förutsättningar för ökad 
inkludering och integration och därför ska dessa syften 
uppmuntras. 

Process och underskrifter
Föreningar har möjlighet att skriva under denna Över-
enskommelse och visar på så sätt att man aktivt delar 
principer och åtaganden.
Att skriva under Överenskommelsen är dock inte en 
förutsättning för att få bidrag eller annan typ av stöd 
från kommunen. Inte heller för att få kallelse till infor-
mations- eller dialogmöten. Undertecknande av Över-
enskommelsen kan göras löpande under året. Den part 
som vill lämna Överenskommelsen kan göra detta när 
som helst. 
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Åtaganden för bättre samverkan
Punkterna är numrerade i remissunderlaget för att det 
ska vara lättare att hitta och kommentera. 

Kommunen åtar sig:

1. att hitta former för att följa upp och levandegöra 
Överenskommelsen från kommunens sida

2. att sprida kunskap om Överenskommelsen i olika 
kommunala organ och bolag och uppmana kom-
munalt anställda och politiker att följa den

3. att fånga upp och förvalta idéer och kompetens från 
föreningslivet

4. att göra dialogmöten till en del av kommunens 
strategiska och praktiska arbete där föreningslivet 
kan vara delaktiga i framtagande av riktlinjer eller 
program som berör dem

5. att varje år bjuda in intressenter till informations- 
och dialogforum med den lokala Överenskommel-
sen som grund 

6. att stötta och stimulera kompetensutvecklingen i 
föreningslivet

7. att arbeta för att skolan och föreningslivet samver-
kar när så är lämpligt

8. att kontaktvägarna för föreningslivet är enkla, tyd-
liga och snabba

9. att säkerställa att det finns ett föreningsregister via 
kommunens hemsida 

10. att säkerställa en plattform som går att nå via kom-
munens hemsida där föreningars aktiviteter och 
evenemang kan annonseras

11. att information från kommunen ska vara lätt att 
förstå och få tag på 

12. att riktlinjer för stöd utformas i dialog med fören-
ingslivet samt att fördelning av stöd kommuniceras

13. att verka för att alla skall ha tillgång till lokaler 
oavsett funktionshinder 

Föreningar åtar sig:

1. att hitta former för att följa upp och levandegöra 
Överenskommelsen från föreningslivets sida

2. att sprida kunskap om Överenskommelsen i sina 
föreningar och uppmana sina medlemmar att följa 
den

3. att uppmuntra medlemmar till att delta på informa-
tions- och dialogforum som kommunen inbjuder 
till och föra fram idéer

4. att bidra med idéer, kompetens och intresse för att 
utveckla civila sektorn i kommunen

5. att inspirera medlemmar att delta och ta ansvar för 
vad som sker i vår kommun

6. att söka vägar för samarbete och utbyte med andra 
föreningar när det är lämpligt 

7. att söka möjligheter till samarbete med kommunens 
olika verksamheter när det är lämpligt

8. att bjuda in kommunen och andra föreningar till 
föreläsningar, utbildningar och workshop när så är 
lämpligt

9. att arbeta i föreningen och tillsammans med andra 
på dialogmöten med frågor kring demokrati, jäm-
ställdhet, respekt för allas lika värde, tillgänglighet 
för funktionsnedsatta och integration

10. att svara inom angivna tider på kommunens frågor 
samt att på eget initiativ förmedla förändringar till 
föreningsregister

11. att använda den annonseringsplattform som kom-
munen ordnar för marknadsföring av egna evene-
mang

eller... * 
5a     att vid minst två tillfällen per år bjuda in till 

informationsmöte kring föreningsfrågor och 
att dessa möten bör arrangeras i olika delar av 
kommunen  

5b    att minst en gång per år arrangera ett dialogfo-
rum där föreningsrepresentanter och intressen-
ter från kommunen ges möjlighet att diskutera 
och utveckling idéer. Idéerna dokumenteras 
och följs upp från år till år.           

eller... **
3a    att delta på kommunen informationsmöten för 

att kunna söka kommunala bidrag 
3b    att uppmuntra medlemmar till att delta på 

dialogforum som kommunen inbjuder till och 
föra fram idéer 
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Hur kom Lokala Överenskom-
melsen till? 
I Västervik finns ca 400 ideella föreningar. Utöver det 
finns studieförbund och olika nätverk som tillsammans 
utgör det civila samhället. 

Föreningar i Tjust (FiT) är en intresseorganisation för 
föreningslivet i kommunen. FiT erbjöd sig att i samver-
kan med kommunen ta fram en Lokal Överenskom-
melse. En styrgrupp med kommunalråden, närmaste 
enhetscheferna samt personer från FiT planerade for-
merna för arbetet. En arbetsgrupp med föreningsaktiva 
har planerat ett flertal öppna möten som genomförts.
Förslaget till Lokal Överenskommelse har gått på remiss 
till samtliga kommunala nämnder och bolag samt till 
föreningslivet. 
 

Frågor att diskutera (* och **)

Vi har diskuterat alternativa skrivningar till ett par 
viktiga punkter i ”Åtagandena”. Punkterna handlar 
om årliga möten mellan föreningslivet och kommu-
nen och hur konkret de ska beskrivas i Överenskom-
melsen. 

En idé är att kommunen åtar sig att arrangera två typer 
av föreningsmöten varje år. Det ena mötet skulle vara 
ett informations- och avstämningsmöte och ligga under 
våren. Mötet skulle handla om frågor som kommunen 
vill informera om eller få synpunkter på från förenings-
livet. Det kan handla om bidragsprinciper, lokalfrågor, 
föreningsregister, ändrade policies, gemensamma pro-
jekt, kommunala satsningar. 

Det andra mötet skulle ligga under hösten och vara ett 
öppet dialogforum där föreningar kan ta upp sina egna 
frågor och behov och diskutera med kommunföreträ-
dare. Idéerna och behoven som framkommer skulle 
dokumenteras för att kunna följas upp året därpå.

 

I förslaget står att informationsmötet ska ske vid minst 
två tillfällen vilket hänger ihop med ett möjligt krav 
som kommunen kan ställa på föreningslivet. Nämligen 
att föreningar som söker bidrag måste delta på ett infor-
mationsmöte per år, och med detta krav kan det vara en 
poäng med alternativa mötesdatum. 

Kravet på deltagande skulle i dagsläget beröra bidragsgi-
vande för ca 100 föreningar även om informationsmötet 
naturligtvis skulle rikta sig till samtliga föreningar.


