


Hur kan vi mötas?

Om civilsamhället och 
det offentliga i samverkan

elisabet.johansson@mucf.se



Villkoren för det civila samhället 
som en central del av demokratin 
ska förbättras. 

Detta ska ske i en dialog med 
civilsamhällets organisationer.



Självständighet och oberoende

De sex principerna

Kvalitet
Långsiktighet
Öppenhet och insyn
Mångfald
Dialog

De sex principerna



Demokratiskt 
värde

Socialt värde

Värdet av att 
vara snabbfotad

Värde för ett 
sammanhållet 

samhälle

Samhällsekonomiskt 
värde

Civilsamhällets värden



Hur behåller vi 
självständighet och 
oberoende om vi 
samarbetar med 
kommunen?

Kan vi lita på 
civilsamhället?

Behöver vi ställa oss 
bakom allt den andra 
parten gör?



Verktyg för samverkan





Använd koden som stöd
Den kan vara ett stöd för att:
• Skapa en gemensam bild av vad 

samverkan mellan offentliga 
aktörer och civilsamhället innebär i 
praktiken



Den kan vara ett stöd för att:
• Skapa ett gemensamt språk för 

att utveckla samverkan, vilket kan 
undanröja risker för missförstånd 
och felaktiga förväntningar

Använd koden som stöd



Den kan också vara ett stöd för att:
• Planera verksamhet för att nå ett 

visst mål och för att de olika 
parternas roller ska bli tydligare

Använd koden som stöd



Den kan också vara ett stöd för att:
• Få syn på nuvarande relation

Använd koden som stöd



Den kan också vara ett stöd för att:
• Analysera samverkan i efterhand. 

En genomlysning med hjälp av koden 
kan ge ny förståelse för tidigare 
möten.

Använd koden som stöd



Partnerskap

4 Gemensamt beslut 
om att ansöka
5 Organisationen
formulerar ansökan 
och kommunen 
skriver 
avsiktsförklaring

6 Organisationen 
genomför projektet

10 Beslut om att 
skriva ett avtal

Dialog
2 Dialog mellan 
parterna om 
möjligt projekt

7 Tät regelbunden
dialog

9 Dialog om fortsatt 
verksamhet.

Samråd
8 Kvalitets-
uppföljning

Information
1 Kommunen
informerar om 
ett bidrag från 
MUCF

Nivåer av 
samverkan Fastställa 

agenda Formulera Besluta Genomföra Bevaka / 
Granska Omformulera

Steg i besluts-
fattandet





Förutsättningar



Identifiera & involvera

• Problem- & behovsformulering
• Målgrupper
• Samverkanspartner



Planera & justera

• Gemensam bild
• Metod
• Rollfördelning



Implementera & polera

• Genomför samverkan
• Utveckla
• Utvärdera & omformulera



Hemtjänst

De sex principerna

Folktandvården

Matkooperativ Fritidsbanken

Skollunch
Permobilen

Civilsamhället i 
samhällsutvecklingen

Källa: Forum
Ambulans



Mer information
mucf.se/verktyg-samverkan



Besök vår webbplats
» mucf.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev
» mucf.se/nyhetsbrev

Följ oss i sociala medier
» facebook.com/ungciv
» instagram.com/ungciv
» twitter.com/ungciv


