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STRATEGIDOKUMENT FÖR 
ÖVERENSKOMMELSEN 
I KALMAR LÄN
Denna Överenskommelse har vuxit fram i dialog och samspel 
mellan företrädare för idéburen och offentlig sektor i Kalmar 
län under flera års tid.
Överenskommelsen är en ömsesidig avsiktsförklaring mellan xx ideell förening och 
Region Kalmar län, som lägger grunden för en stödstruktur för dialog, samråd och 
samverkan. Arbetet har inspirerats av den nationella Överenskommelsen som träffats 
mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Flertalet aktörer från idéburen och offentlig sektor, däribland länets Integrationsråd 
som är en viktig part, har sett möjligheterna att skapa en organiserad samverkan mellan 
offentlig och idéburen sektor med syfte att tillsammans möta länets utmaningar. 

Genom Överenskommelsen skapar vi en jämbördig dialog och ger möjlighet till fler 
samarbeten mellan parterna. Dialogen bygger på delaktighet och ömsesidighet för 
båda parter och har som målsättning att hitta lösningar på dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar. Samarbetet innefattar områden såsom social hållbarhet till lokal/
regional utveckling samt hälso- och sjukvård mm.

Den idéburna sektorn står för en betydelsefull del av demokratin och är en viktig del av 
samhällsutvecklingen. Det är i samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns 
olika roller och funktioner som mervärde uppstår. De idéburna organisationerna kan 
bidra till att bryta socialt utanförskap, erbjuda individer större valfrihet och kvalitet av 
välfärdstjänster mm samt sprida kunskap och fungera som en röst för utsatta grupper. 
De möjliggör för individen att ingå i ett socialt sammanhang eller lokalt nätverk. De 
idéburna organisationernas kunskap, arbetsmetoder och engagemang kan tillvaratas 
inom ramen för Överenskommelsen.
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OM OSS
I Överenskommelsen samverkar offentlig sektor såsom Region Kalmar län och idéburen 
sektor på regional nivå. Den idéburna sektorn motsvarar det vi i Sverige kallar ”social 
ekonomi” och särskiljer sig från den privata och offentliga sektorn. Organisationerna 
bygger på demokratiska värderingar och har samhällsnytta och medlemsnytta som 
främsta mål, samt tar tillvara invånarnas och samhällets intressen utan ekonomisk 
vinst som huvudsyfte. Den sociala ekonomin bedrivs främst i föreningar, kooperativ, 
trossamfund, stiftelse och liknande sammanslutningar.

Idéburna nätverket Kalmar län, ideell förening är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation för den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län. Den har 
som syfte att utveckla den idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar 
samhällsutveckling. Föreningen skall arbeta strategiskt tillsammans med regionala 
offentliga aktörer, för att initiativ på olika nivåer ska kunna mötas och samverka med 
målsättning att lösa utmaningar i samhället. I detta innefattas förutsättningsskapande 
frågor där föreningen verkar som en plattform för sina medlemmar.

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. Tillsammans med länets kommuner, 
universitet, näringsliv och andra aktörer vill regionen skapa de bästa förutsättningarna 
för invånarna.
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VISION

Vår vision för Överenskommelsen är 
”Ett Kalmar län för alla”.

SYFTE
Syftet med den regionala Överenskommelsen i Kalmar län är att: 

• Skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan idéburen och offentlig sektor 

• Genom delaktighet och inkludering stärka demokratin 

• Tillsammans skapa hållbara lösningar på samhällsutmaningar

MÅL 
Vi vill att Kalmar län ska vara tillgängligt och inkluderande samt att invånarna ska 
uppleva en god livskvalité. Det uppnår vi genom ett långsiktigt samarbete mellan 
idéburen och offentlig sektor, som präglas av en jämbördig dialog med ömsesidig respekt 
och tillit. Samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten som löser 
samhällsutmaningar.

Regionens mål i Regionplanen är ”Nöjda invånare och samarbetspartners”. Invånare ska 
uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. Människor, 
organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i både 
utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

DEN GEMENSAMMA VÄRDEGRUNDEN
Överenskommelsen värnar om en långsiktig hållbar samhällsnytta och vilar på 
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Samverkan bygger på sju principer 
som utgör en gemensam värdegrund. Flera av principerna utgår från de nationella 
överenskommelserna som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
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VÅRA PRINCIPER ÄR:
• Självständighet och oberoende

• Dialog

• Kvalitet

• Långsiktighet

• Öppenhet och insyn

• Mångfald

• Innovation

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE
Principen om självständighet innebär att offentlig sektor och den idéburna sektorn 
formulerar sina specifika åtaganden utifrån uppdrag, egen identitet och värdegrund. Det 
är viktigt att de idéburna kan hävda sitt oberoende och kunna ha en granskande roll som 
röstbärare utan att riskera samverkan eller sitt ekonomiska stöd i förhållande till det 
offentliga. 

Den offentliga sektorn ska utforma sitt stöd med hänsyn till principen om självständighet 
vilket förutsätter att politiker och tjänstemän har kunskap om de idéburna 
organisationernas verksamhet och egenvärde. Den offentliga sektorn ska arbeta för att 
främja möjlighet till självständighet genom långsiktighet i beslut, finansiering och andra 
förutsättningar som påverkar idéburna organisationer. Långsiktigheten måste dock 
balanseras med utrymme för flexibilitet och nyskapande.
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DIALOG
För att nå syftet med Överenskommelsen krävs en kontinuerlig dialog som utgår från 
aktörernas förutsättningar. Samverkansformerna är öppna, regelbundet återkommande 
och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Samverkansplattformen ska 
präglas av tillgänglighet och öppenhet för alla invånare i Kalmar län. Medverkan kan ske 
utifrån europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

KVALITET
En jämbördig och demokratisk dialog är en förutsättning för ett kvalitativt arbete. 
Kvalitet i Överenskommelsen/samverkansplattformen innebär en god dialog mellan 
parterna, en tillåtande innovationskultur och att dessa implementeras på ett kvalitativt 
sätt som drar nytta av båda parternas respektive styrkor.

LÅNGSIKTIGHET 
En tydlig gemensam målbild och vision ger förutsättningar för långsiktighet. Genom 
att skapa långsiktiga gemensamma strukturer kan vi möjliggöra för företrädare inom 
den idéburna sektorn att ta en tydligare roll i samhället utefter egna önskemål och 
förutsättningar. Den sociala ekonomin behöver synliggöras i redan etablerade strukturer. 
Långsiktighet kräver även att parterna var för sig skapar hållbara strukturer som gör det 
möjligt att fortsatta arbetet enligt den regionala Överenskommelsens intentioner i den 
egna organisationen. Parterna måste ta ett ömsesidigt ansvar för att sprida kunskap om, 
och förankra arbetet med Överenskommelsen.
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Förstudie: Ladda hela Kalmar län & Glasriket - Växjö 2020-11-30

ÖPPENHET OCH INSYN
Det ömsesidiga förtroendet och tilliten mellan idéburna organisationer och offentlig 
sektor i Kalmar län bygger på viljan till öppenhet från båda håll. Parterna behöver ha 
kunskap om och respekt och förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar. På 
detta sätt skapar vi en jämbördig dialog som ger möjlighet till fler samarbeten mellan 
parterna som många gånger sker över gränserna för olika verksamhetsområden och 
organisationer.

Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”. I 
allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt.

MÅNGFALD
Den regionala Överenskommelsen i Kalmar län ser mångfald som en väg framåt, ett 
sätt att utvecklas och få människor att växa. Ett samhälle förändras, integrering och 
inkludering är en förutsättning för att lyckas. Lika värde, demokrati och jämställdhet är 
grundstenarna som bygger ett samhälle och en värld som är för alla. Mångfald är allt som 
gör en människa unik. 

INNOVATION
Innovation skapas där många idéburna verksamheter ges utrymme att växa. Som en 
reaktion på samhällsutmaningar växer sociala innovationer fram och det är viktigt 
att se nya lösningar på utmaningar som finns i samhället. Framtiden kommer att 
innebära nya utmaningar som vi inte känner till idag, och för att lösa dessa behöver 
överenskommelsen präglas av ett tillåtande klimat för nya innovativa lösningar.
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VÅR ORGANISATION
Överenskommelsen i Kalmar län sluts mellan parter som på lika villkor är ansvariga för 
arbetet med hänsyn till parternas olikheter och förutsättningar. Vi vill i samspel och 
samverkan stärka demokratin, minska utanförskapet och öka delaktigheten. För att så 
många som möjligt ska kunna engagera sig i befintlig eller nytillkommen verksamhet och 
för att förtroendet för och tilliten till denna ska vara så stor som möjligt krävs tillgänglig 
information och öppenhet i såväl offentlig som idéburen sektor. 

Parterna skall skapa ett forum för samverkan med lika antal ledamöter från varje part 
som gemensamt ansvarar för att Överenskommelsen följs. Forumet ansvarar för att 
ta fram en handlingsplan med processer för genomförande samt för att kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av Överenskommelsen görs.

OMRÅDEN FÖR SAMVERKAN
Överenskommelsen utgör en grund för samverkan inom olika nivåer och på olika 
verksamhetsområden såsom exempelvis social sammanhållning, hållbarhet, lokal 
& regional utveckling, hälso- & sjukvård, föreningsstöd, ekonomi, upphandling och 
administration samt horisontella principer. Områden för samverkan tydliggörs i 
handlingsplanen. 
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LEAVE NO ONE BEHIND
Överenskommelsen knyter väl an till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling där alla individer har en plats och behövs. Grunden för ett hållbart samhälle 
är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande 
i samhället och de Globala målens ledord Leave No One Behind och belyser vikten av 
att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle 
bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, 
etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar 
risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka 
samhällsutvecklingen.

Även Rusen, den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län, pekar på delaktighet, 
hälsa, välbefinnande och trygghet samt möjligheten att påverka sin livssituation som 
viktiga förutsättningar för att kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. För att utveckla 
välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart samhälle krävs aktiv och långsiktig 
samverkan mellan olika aktörer i och utanför länet och en ökad samverkan kring social 
hållbarhet, välfärd och vård och omsorg mellan offentliga aktörer och civilsamhället 
(idéburen sektor) är en viktig del av detta. Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital 
miljö, där universitet, näringsliv offentlig sektor och civilsamhället kan mötas, ska ge 
förutsättningar för samverkan och samhandling. ”

Region Kalmar län lyfter i sin regionplan att länet ska vara en plats där både människor, 
företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Region Kalmar län ska involvera 
invånare, civilsamhälle, näringsliv och länets kommuner i ett levande dialogarbete om 
utvecklingen av länet. Man ska också möjliggöra insatser för att stimulera engagemang 
och stärka social sammanhållning och inkludering.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING
Överenskommelsen skall utvärderas av extern part vart fjärde år och revideras med 
beslut i Regionfullmäktige varje mandatperiod. 
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Föreslagna samarbetsområden
mellan Idéburna nätverket Kalmar län och Region Kalmar län samt andra regionala 

aktörer i vissa fall.
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Social sammanhållning

• Förebyggande socialt  
arbete

• Integration
• Inkludering
• Etableringsfrämjande 

insatser
• Lotsverksamhet
• Språkutbildning
• Arbetsmarknad
• Hedersrelaterat våld
• Barnrätt
• Ensamhet

Lokal/regional utveckling

• Infrastruktur
• Bostadsmarknad
• Digitalisering
• Mötesplatser
• Fritid
• Kulturarv
• Turism
• Hembygdsfrågor

Hälso & Sjukvård

• Rehabilitering
• Folkhälsa
• Idrott

Horisontella principer

Övrigt

• Upphandling
• Ekonomi (redovisning, projektstyrning
• Modell för föreningsstöd i länet
• Administration

Delaktighet JämställdhetTillgänglighet



Samverkansplattform Kalmar län
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21B, 579 30 Högsby

https://coompanion.se/kalmar-lan/projekt-i-kalmar-lan/samverkansplattform                                                                                            
ewa.engdahl@coompanion.se - 070 65 87 323
asa.selander@coompanion.se - 072 157 00 72

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden
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