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Överenskommelse mellan Lunds kommun 
och idéburen sektor 

Överenskommelsens parter 
Parterna är Lunds kommun och alla organisationer/föreningar i 
Lund som tillhör den idéburna sektorn. 

Idéburen sektor 
Idéburen sektor är ett samlingsnamn på en organiserad verksamhet 
som bygger på en demokratisk värdegrund, alla människors lika 
värde och som gynnar samhälls- eller medlemsintresset. 
Verksamheterna bygger på människors frivilliga engagemang och är 
fristående från den offentliga sektorn, samt bedrivs utan vinstsyfte i 
föreningar, kooperativ, samfund eller liknande sammanslutningar. 

Idéburen sektor kan även benämnas som frivillig sektor, ideell 
sektor, idéburna organisationer, föreningslivet, folkrörelser, social 
ekonomi och civilsamhället. 

Lunds kommun 
Lunds kommun har ett lagstadgat ansvar för stora delar av  
välfärdssektorn. Kommunen ansvarar bland annat för skolor, 
förskolor, äldreomsorg, socialtjänst, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, räddnings- tjänst, planering av byggande, 
fritid och kultur. Kommunen har också ansvar för parker, gator, 
vägar, vatten och avlopp och annan teknisk försörjning. 

Syftet med Överenskommelsen 
Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för 
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. 
Syftet med Lunds Överenskommelse är att på ett strukturerat sätt 
stärka förutsättningarna för samverkan mellan de båda parterna. 
Överenskommelsen ska även bidra till att öka föreningars och 
organisationers och enskilda Lundabors engagemang och 
medverkan i demokratiska processer och samtal. 
Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansvaret för 
välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Lund ska flyttas över till 
idéburen sektor. 

Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om 
varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt 
stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett 
gemensamt hållbart utvecklingsarbete. 
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Målet med Överenskommelsen 
Det övergripande målet med Lunds Överenskommelse är att bidra 
till Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, 
innovation och öppenhet”. Detta görs genom att: 

• skapa en tydlig struktur för dialog och samverkan mellan
parterna,

• uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll
som opinionsbildare och röstbärare, samt att stärka idéburen
sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen,

• utveckla möjligheter för idéburen sektor att ytterligare delta,
skapa mervärde och bidra till välfärdsutvecklingen i Lund
genom idéer, förslag och genom olika samverkans- och
finansieringslösningar.

Överenskommelsens process 
Lunds Överenskommelse är en viljeyttring och utgör en generell 
ram för mer detaljerade avtal och överenskommelser mellan 
kommunen och idéburen sektor. När konkreta åtgärder utformas 
och genomförs inom ramen för Överenskommelsen ska 
Överenskommelsens principer och åtaganden vara vägledande. 

Gemensamma principer för samverkan 

1. Integritet och oberoende
Principen innebär att samverkan mellan kommunen och idéburen
sektor sker så att organisationer/föreningar kan vara kritiskt
granskande och kan verka självständigt i förhållande till kommunen,
utan att riskera sitt stöd från det offentliga.
Organisationer/föreningar ska fungera som oberoende röstbärare
och opinionsbildare och ansvarar för sin egen organisering, styrning,
ledning och finansiering.

2. Öppenhet och insyn
Principen innebär att samverkan bygger på ömsesidig transparens,
öppenhet och insyn. Det ska vara möjligt för organisationer och
föreningar att på ett enkelt och öppet sätt följa kommunens
handläggning av ärenden och ta del av de beslut som berör idéburen
sektor. Det ska även när så krävs vara möjligt för kommunen inom
ramen för antagna riktlinjer för bidragsgivning och upphandling att
få information om organisation- ers/föreningars verksamhet och
resultat.

3. Kvalitet
Principen innebär att det är den idéburna sektorns organisationer
och föreningar som själva avgör och säkrar kvaliteten i sin
verksamhet och organisation. När idéburen sektor utför verksamhet
och tjänster på upp- drag av Lunds kommun är det kommunen som
anger krav på kvalitet och tillgänglighet. Kvaliteten i utförda
verksamheter och tjänster ska följas upp och utvärderas. Uppföljning
och utvärdering ska ske med respekt för parternas olika
förutsättningar.
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4. Långsiktighet
Principen innebär att Lunds kommun ska sträva efter att ha
långsiktighet som grund för sina beslut och insatser som berör
idéburen sektors förut- sättningar. Den idéburna sektorns utveckling
och verksamhet är viktig i ett demokratiskt samhälle.
Samverkansformerna mellan parterna ska utgå från en tydlig
struktur och kontinuitet för att idéer och resultat ska kunna tas till
vara på ett långsiktigt hållbart sätt.

5. Dialog
Principen innebär att samverkan mellan Lunds kommun och
idéburen sektor bygger på en kontinuerlig dialog för att främja ett
gemensamt ut- vecklingsarbete och ett kunskapsutbyte. Dialogen ska
vara återkommande och öppen och bygga på respekt för parternas
olika perspektiv och förutsättningar.

6. Mångfald
Principen innebär att Lunds kommun och idéburen sektor
tillsammans ska arbeta för att främja en bred representation av
förening- ar/organisationer i arbetet med Lunds Överenskommelse.
Organisationer och föreningar bidrar till att utveckla en bred
representation och mångfald genom att de arbetar med olika och
angelägna samhällsfrågor och kan därmed fånga upp olika
Lundabors behov och intressen.

Åtaganden för samverkan 

Öppna kontaktvägar 
Det ska vara lätt för organisationer/föreningar att få kontakt med 
rätt förvaltning och person som ansvarar för olika sakområden inom 
kommunens verksamhet. På samma sätt ska det vara lätt för 
kommunens representanter att få relevant information från 
organisationer/föreningar avse- ende projekt- och 
bidragsansökningar och/eller andra samarbeten. (Principen om 
öppenhet och insyn). 

Kunskapsökning 
Lunds kommun ska öka sin kompetens om vilka villkor, 
förutsättningar och behov idéburens sektors 
organisationer/föreningar har, samt vilken betydelse idéburen 
sektor har för att utveckla ett än mer demokratiskt samhälle. På 
samma sätt ska idéburen sektors aktörer öka sin kunskap om 
offentlig verksamhet och dess organisation och beslutsvägar, för att 
ut- veckla förmågan att bli en än mer aktiv samhällsaktör. 
(Principerna om kvalitet, mångfald och långsiktighet) 
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Samverkan och dialog 
Parterna ska gemensamt utveckla former för dialog och samverkan 
inom ramen för Lunds Överenskommelse. Det innebär att forum ska 
finnas mellan Lunds kommun och idéburen sektor för att utveckla 
arbetet i enighet med överenskommelsens intentioner. Idéburen 
sektor ska i frågor som berör dem ha möjlighet att delta i ett tidigt 
skede i olika kommunala planeringsprocesser och framtagande av 
beslutsunderlag. 
(Principerna om dialog, öppenhet och insyn) 

Informationsspridning 
Kommunen ansvarar för att sprida information och kunskap om  
Överenskommelsen till medarbetare, till föreningar i Lund och till 
övriga Lundabor. På samma sätt ska idéburen sektor arbeta för att 
sprida in- formation och kunskap om Överenskommelsen i sina 
nätverk, samt bidra med erfarenhet och kompetens för stimulera 
nya grupper till att organisera sig och delta i arbetet med 
Överenskommelsen. 
(Principerna om öppenhet och insyn och mångfald) 

Samhällsutveckling 
Inom ramen för Överenskommelsen ska parterna gemensamt 
identifiera viktiga samhällsbehov och utvecklingsfrågor som ska 
ligga till grund för olika samarbeten och samverkansformer. Ett 
sådant arbete ska genomföras med utgångspunkten att idéburen 
sektor ska behålla sitt oberoende och sin identitet. 
(Principerna om mångfald, dialog och integritet och oberoende) 

Gemensamma finansieringsformer 
Parterna ska gemensamt se över möjligheten till och vid behov 
utveckla långsiktigt hållbara finansierings- och bidragsformer. 
Exempel på finansieringsformer kan vara Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) och/eller projektsamarbeten. 
(Principen om långsiktighet) 

Mångfald av utövare 
Kommunen ska se över möjligheten att utforma 
upphandlingsförfarande på ett sådant sätt att hänsyn tas till 
idéburens sektors mervärde och förut- sättningar. På samma sätt 
ska idéburen sektors organisationer öka sin kunskap om det 
kommunala upphandlingsförfarandet för att kunna med- verka vid 
upphandling. 
(Principerna om kvalitet och mångfald) 

Uppföljning och utvärdering 
Parterna ska tillsammans följa upp överenskommelsen vart fjärde år 
och uppföljningen ska redovisas för ansvariga nämnder och  
kommunfullmäktige. Överenskommelsen ska vid behov revideras. 
Handlingsplanen följs upp och utvärderas varje år och ska redovisas 
för ansvarig nämnd. En- skilda, konkreta samverkansprojekt följs 
upp och utvärderas enligt det ansvar och de rutiner som beslutas för 
respektive projekt. 
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Handlingsplan 
Med utgångspunkt från principerna och åtagandena inom  
Överenskommelsen ska berörda parter från Lunds kommun och 
idéburen sektor tillsammans arbeta fram en handlingsplan för 
gemensamma projekt och åtaganden. Handlingsplanen ska 
godkännas av berörd politisk nämnd. 

Föreningar/organisationer som är anslutna till Överenskommelsen 
behöver inte ställa sig bakom handlingsplanens innehåll. 
Genomförandet av aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen 
bygger på förening- ars/organisationers frivilliga deltagande. 

Anslutning 
Alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i 
Lund som utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor 
har lika värde och som gynnar samhälls- eller medlemsintresset, kan 
löpande ansluta sig till Lunds Överenskommelse oavsett 
föreningens/organisationens verksamhetsområde och storlek. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämlikt. 

Anslutning sker genom att föreningar/organisationer fattar ett 
styrelsebeslut och skickar in beslutet till Lunds Överenskommelse. 

Utträde 
Om en förening eller organisation som är ansluten till Lunds 
Överenskommelse beslutar sig för att inte längre vilja delta i 
Överenskommelsen, ska föreningen eller organisationen skicka in 
ett styrelseprotokoll om att föreningen inte längre vill vara ansluten. 

Lund den 

25 april 2019

Bertil Månsson  
Ordförande PIL 

Kerstin Karlsson 
Ordförande LIPS 

Mats Helmfrid 
kommunfullmäktiges 
ordförande 
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