Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (9)
Diarienummer

2018-06-28

KS 2016/0688

Ulrika Dagård
0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

Sammanställning remissvar över förslag till
Lunds Överenskommelse
Remissvar
Följande nämnder, föreningar och organisationer har lämnat remissyttrande över förslaget till Lunds Överenskommelse.
Föreningar/organisationer
ABF Mitt Skåne
Flyktingar Lund – Gemenskap och arbete
Föreningen Lundarallarna
Lunds ideella paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS)
Lunds Spelmansgille
Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund (PIL)
SK Bara Bönder
Simklubben Poseidon
Svenska kyrkan i Lund
Vänskapens hus
Nämnder
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Renhållningsverk
Miljönämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Postadress

Box 4
221 00 LUND

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Sammanfattning av remissyttrandena
Sammanfattande reflektion av remissyttrandena
Överlag är de nämnder och föreningar/organisationer som har lämnat
remissyttrande positiva till förslaget till Lunds Överenskommelse och
Överenskommelsens intentioner, syfte och mål. Nämnder och föreningar/organisationer ser det som positivt att Lunds kommun och idéburen
sektor i Lund utvecklar sitt samarbete.
Nedan finns en sammanfattning över de synpunkter som har kommit in
på förslaget till Lunds Överenskommelse. Redovisningen utgår från de
rubriker i styrdokumentet som beskriver Överenskommelsens principer
och åtaganden, samt rubriken övrigt.

Gemensamma principer för samverkan
4. Långsiktighet
Flera föreningar/organisationer påpekar vikten av att Överenskommelsen
bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt arbete mellan Lunds kommun
och idéburen sektor i Lund för att stärka samverkan. Det behöver därför
utvecklas en tydlig struktur för arbetet. Även kommunens bidragsgivning
bör inkluderas i arbetet med Överenskommelsen.
Föreningarna påpekar också vikten av att Överenskommelsen ska betraktas som partipolitiskt obunden och ska inte påverkas av förändringar i
politiken och vilka partier som styr.
Kommentar: Intentionen med Överenskommelsen är att arbetet ska vara
långsiktigt och bygga på en tydlig struktur. Därför har styrgruppen och
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till fortsatt organisation för Lunds
Överenskommelse som bygger på ett långsiktigt och gemensamt ansvar
för Överenskommelsen som delas mellan parterna, Lunds kommun och
idéburen sektor i Lund.
I förslaget till det fortsatta arbetet med Överenskommelsen föreslås att
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genomförandet av Överenskommelsen, tillsammans med idéburen sektor i Lund, för att uppnå synergieffekter och för att samordna kommunens samarbete med idéburen sektor
och Lunds föreningsliv. I genomförandet av Lunds Överenskommelse
bör fokus finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor.
Målsättningen från Lunds kommun är att Överenskommelsen ska vara
partipolitiskt obunden och i den politiska styrgruppen för Överenskommelsen finns företrädare för alla partier i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innebär att alla styrande partier i kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer och ställer sig bakom arbetet med Överenskommelsen.
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5. Dialog
Föreningar anser att det viktigt att det tydliggörs i förslaget till Lunds
Överenskommelse hur den framtida dialogen ska genomföras mellan
Lunds kommun och idéburen sektor, samt att det klargörs vilket syfte
dialogen ska ha. Föreningar påpekar att dialogen ska främja möjligheterna för föreningar att göra sig hörda, samt att dialogen bör beröra de
kommunala beslut som påverkar föreningslivet i Lund och idéburen sektors förutsättningar och möjligheter.
Kommentar: En kontinuerlig dialog pågår redan idag mellan Lunds
kommun och idéburen sektor i Lund, genom bland annat kultur- och fritidsnämnden och andra nämnder. Det finns också ett antal råd i Lunds
kommun där olika föreningar och organisationer deltar tillsammans med
förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessutom har socialnämnden ingått
ett antal IOP:er tillsammans med föreningar i Lund.
Den dialog som ytterligare kommer att föras mellan Lunds kommun och
idéburen sektor inom ramen för Överenskommelsen ska främst fokusera
på vilka olika områden som kommunen och idéburen sektor ytterligare
kan samverka inom för att identifiera lösningar på viktiga samhällsbehov
och utvecklingsfrågor. Dialogen bör även beröra Lunds kommuns bidragshanteringssystem till idéburen sektor.
Formerna och innehållet för dialogen inom Överenskommelsen ska identifieras i handlingsplanen. Utgångspunkten för dialogen är att den ska
vara återkommande och öppen och bygga på respekt för parternas olika
perspektiv och förutsättningar, samt att båda parter ansvarar för dialogen.

Åtaganden för samverkan
Kunskapsökning
Både föreningar och nämnder ser det som positivt att parterna får utökad
kunskap om varandras respektive roller och arbete, dock finns det frågetecken kring hur kunskapsökningen ska gå till. Ska föreningar få utbildning i hur en kommun fungerar?
Kommentar: I det gemensamma arbetet med handlingsplanen ska behovet av kunskap och utbildning identifieras för att öka parternas förståelse
för varandras roller, verksamhet och behov.
Samverkan och dialog
Flera föreningar/organisationer påpekar vikten av det utvecklas en hållbar och långsiktig struktur för samordning av arbetet med Överenskommelsen. Samordningen berör inte enbart hur Lunds kommun och Lunds
föreningar ska samordna sig, utan även hur föreningar ska samverka och
samordna sitt arbete framöver.
Likaså menar föreningar/organisationer att det bör framgå i dokumentet
för Överenskommelsen hur organisationen för Överenskommelsen ska se
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ut framöver, samt att det bör beskrivas vilka samverkansområden det
finns behov av som utgår från medborgarnas behov av sociala aktiviteter.
Det bör också tydliggöras att parterna ska utveckla gemensamma projekt,
insatser och samverka med universitet/forskning för att möjliggöra hållbar samhällsutveckling i Lund.
Nämnder påpekar att det bör läggas till under rubriken ”Samverkan och
dialog” att idéburen sektor ska, när så bedöms vara möjligt, ha möjlighet
att delta i ett tidigt skede i olika planeringsprocesser och framtagande av
beslutsunderlag i frågor som berör dem. Detta på grund av att beslutsprocesserna stundtals kan vara snabba och det kan då vara svårt att involvera
externa parter i processerna.
Kommentar: I förslaget till det fortsatta arbetet med Överenskommelsen
föreslås att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genomförandet av
Överenskommelsen, tillsammans med idéburen sektor, för att uppnå synergieffekter och för att samordna kommunens samverkan och samarbete
med idéburen sektor i Lund. I genomförandet av Lunds Överenskommelse bör fokus finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor.
I förslaget till fortsatt arbete finns även med att den arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från Lunds förvaltningar och företrädare för
idéburen sektor i Lund, och som har varit med i framtagandet av styrdokumentet Lunds Överenskommelse, ska fortsätta att engageras i arbetet
med genomförandet av Överenskommelsen.
De exakta formerna för dialog och samverkan kommer att hanteras mellan parterna i samband med framtagandet av handlingsplanen.
Eventuellt kan tillägget ”när det är möjligt” läggas till i meningen
”Idéburensektor ska ha möjlighet att delta i ett tidigt skede i olika planeringsprocesser och framtagande av beslutsunderlag i frågor som berör
dem”.
Informationsspridning
Föreningar frågar sig hur de ska sprida kunskap om Överenskommelsen i
sina nätverk? Vilken typ av information ska spridas? Därför bör det
stycket i förslaget till Lunds Överenskommelse förtydligas.
Kommentar: I arbetet med handlingsplanen ska parterna gemensamt
identifiera kanaler för kommunikation och informationsspridning, samt
identifiera vilket behov av information som behöver spridas/delas.
Gemensamma finansieringsformer
Föreningar påpekar att stycket om gemensamma finansieringsformer bör
ändras till att också inkludera dialog och diskussion om föreningsbidrag i
arbetet med Överenskommelsen.
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Nämnder påpekar att det finns ett behov av ta fram kommunövergripande
riktlinjer för finansieringsformer för IOP lösningar.
Kommentar: I genomförandet av Lunds Överenskommelse bör fokus
finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor. Detta ska förtydligas i dokumentet Lunds Överenskommelse.
Eventuellt finns det behov av att ta fram kommungemensamma riktlinjer
för IOP lösningar.
Mångfald av utövare
Föreningar menar att detta åtagande inte enbart bör handla om en mångfald av aktörer i förhållande till kommunens upphandlingsförfarande. I
texten bör det även framgå att kommunen och idéburen sektor tillsammans ska arbeta för att en mångfald av aktörer (föreningar) ska delta i
arbetet med Överenskommelsen. Utformningen av samverkansformerna
ska utvecklas så att de främjar att en mångfald av aktörer blir en del av
arbetet med Överenskommelsen.
Kommentar: Att både Lunds kommun och föreningslivet ska verka för
att en mångfald av föreningar/organisationer medverkar i arbetet med
överenskommelsen är redan en av principerna för Överenskommelsen.
Därför är det inte nödvändigt att återupprepa skrivningen under åtaganden eftersom principerna styr arbetet med Överenskommelsen.
Uppföljning och utvärdering
Föreningar påpekar att det är otydligt i dokumentet avseende vem som
ska ansvara för uppföljning och utvärdering och att det behöver förtydligas.
Kommentar: Följande skrivning ska läggas till i dokumentet för Lunds
Överenskommelse: 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. Enskilda, konkreta samverkansprojekt följs upp och
utvärderas enligt det ansvar och de rutiner som beslutas för respektive
projekt
De exakta formerna för uppföljning och utvärdering kommer att utarbetas
i samband med handlingsplanen.
Handlingsplan
Föreningar påpekar att det är viktigt att arbetet med Överenskommelsens
handlingsplan påbörjas så fort som möjligt för att kunna konkritisera ar-
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betet med Överenskommelsen och tillgängligöra arbetet för fler föreningar.
Föreningar menar att det även bör förtydligas att föreningar som ansluter
sig till Överenskommelsen inte behöver ställa sig bakom handlingsplanens innehåll och att handlingsplanen bygger på föreningars frivilliga
deltagande. Ingen förening ska vara tvungen att genomföra handlingsplanens åtgärder och aktiviteter.
Kommentar: I handlingsplanen ska parterna gemensamt att arbeta fram
olika åtgärder och aktiviteter som ska leda till att intentionerna, syftet och
målen med Lunds Överenskommelse ska förverkligas. I det ingår att förtydliga hur Överenskommelsens åtaganden ska realiseras och identifiera
vilka samhällsbehov och utvecklingsområden som Lunds kommun och
idéburen sektor ytterligare ska samverka kring för att bidra till samhällsutvecklingen i Lund. Så fort beslut är fattat av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska arbetet med handlingsplanen påbörjas.
Detta ska förtydligas i dokumentet för Lunds Överenskommelse: Föreningar/organisationer som är anslutna till Överenskommelsen behöver
inte ställa sig bakom handlingsplanens innehåll. Genomförandet av aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen bygger på föreningars/organisationers frivilliga deltagande

Övrigt
Anknytning till kommunens övriga processer
Nämnder påpekar vikten av att arbetet med Lunds Överenskommelse
även samordnas med övriga planeringsprocesser i Lunds kommun för att
synergieffekter ska kunna uppnås.
Kommentar: Enligt förslaget till fortsatt organisation för Lunds Överenskommelse ska kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen ha ansvaret för genomförandet av Lunds Överenskommelse. Rapportering av arbetet med Överenskommelsen sker till kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dock har varje
nämnd och förvaltning som uppdrag att arbeta utifrån Lunds Överenskommelses intentioner, syfte och mål.
I arbetsgruppen som är knuten till processen med Lunds Överenskommelse finns företrädare för kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Representanterna har ansvar för att knyta ihop Överenskommelsen med övriga
planeringsprocesser i Lunds kommun. Eventuellt kan fler företrädare för
andra förvaltningar ingå i arbetsgruppen för att säkra den interna samordningen.
Begrepp
Nämnder påpekar att båda begreppen civilsamhället, civila samhället och
idéburen sektor förekommer i förslaget till Överenskommelsen. Nämn-
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derna menar att eftersom både civilsamhället och det civila samhället är
diffusa begrepp så bör de begreppen inte användas i samband med Överenskommelsen.
Kommentar: För att inte bland ihop begreppen ska idéburen sektor användas i styrdokumentet förslag till Lunds Överenskommelse och i det
fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse.
Demokratisk värdegrund
Nämnder och föreningar påpekar vikten av att det tydliggörs i förslaget
till Överenskommelsen att det enbart är föreningar med en demokratisk
värdegrund och som arbetar för människors lika värde som kan ansluta
sig till Lunds Överenskommelse. Eventuellt kan det finnas behov av utbildning för föreningar i de frågorna. Dessutom bör någon form av
granskning av föreningen göras innan föreningen tillåts att ansluta sig till
Överenskommelsen.
Kommentar: I styrdokumentet Lunds Överenskommelse ska det förtydligas att det enbart är föreningar med demokratisk värdegrund och som
arbetar för människors lika värde som är välkomna att ansluta sig till
Överenskommelsen. Eventuella utbildningsinsatser kommer att identifieras i det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
I samband med att föreningen skickar in protokollet med ansökan om att
ansluta sig till Lunds Överenskommelse är det även möjligt att begära in
föreningens stadgar som en form av granskningsåtgärd.
Goda exempel
Nämnder och föreningar påpekar vikten av att presentera andra och goda
exempel av Överenskommelser så att föreningar och organisationer i
Lund ser fördelar med det samarbete som en överenskommelse kan innebär.
Kommentar: På Lunds Överenskommelses webbsida ska exempel på
andra kommuners Överenskommelser presenteras, samt de samverkanslösningar, till exempel idéburet offentligt partnerskap (IOP,) som Lunds
kommun redan har idag tillsammans med idéburen sektor i Lund. Detta
för att förtydliga och presentera vilka fördelar och möjligheter det finns
för föreningar/organisationer genom Överenskommelsen.
Idéburens sektors roll i förhållande till välfärd
Föreningar påpekar att det bör förtydligas i dokumentet att samarbetet
mellan Lunds kommun och idéburen sektor inte ska innebära att ansvar
för välfärdsfrågor flyttas över från den offentliga sektorn till den
idéburna sektorn.
Kommentar: Följande läggs till under rubriken Syftet med Lunds Överenskommelse: Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansva-
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ret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Lund ska flyttas över till
idéburen sektor.
Otydlighet
Främst föreningar och organisationer som inte har ingått i styr- respektive arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse upplever dokumentet om
Lunds Överenskommelse som otydligt och för allmänt hållet. Föreningarna har svårt att förstå vilka parter (vilka typer av föreningar) som inkluderas i arbetet, samt har svårt att föreställa sig hur framtida samarbeten kan se ut. Kan även mindre föreningar, som inte enbart arbetar med
sociala frågor, ansluta sig till Överenskommelsen? Likaså framgår det
inte klart av dokumentet om det är paraplyorganisationer eller andra organisationer som ska företräda övriga föreningar.
Språket i förslaget till Lunds Överenskommelse upplevs också som byråkratiskt och svårt att ta till sig.
Kommentar: Det framgår i inledningen av styrdokumentet att alla föreningar och organisationer i Lund som tillhör idéburen sektor ska betraktas som part i Lunds Överenskommelse (under förutsättning att de ansluter sig). Likaså har det förtydligats i styrdokumentet att alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund som utgår från en
demokratisk värdegrund, att alla människor har ett likavärde och som
gynnar samhälls- eller medlemsintresset, kan löpande ansluta sig till
Lunds Överenskommelse oavsett föreningens/organisationens verksamhetsområde och storlek.
Dock framgår inte tydligt i styrdokumentet hur den kommande organisationen ska se ut, samt vilka föreningar som ska företräda andra föreningar
i genomförandet av Överenskommelsen. Eventuellt kan detta ändras i
dokumentet, men eftersom dokumentet är en övergripande viljeyttring
kan det istället vara lämpligt att försöka förtydliga Överenskommelsen
och Överenskommelsens intention på webbsidan. Genom handlingsplanen kommer även arbetet med Överenskommelsen principer och åtaganden att förtydligas.
En allmän översyn av språket i dokumentet ska göras för att undvika byråkratiska ordval och för att förtydliga meningar och innehåll där det är
möjligt.
Paraplyorganisationer
Det finns en oro bland mindre föreningar att de paraplyorganisationer
som finns med i styr- respektive arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse inte kommer att ta till vara de mindre föreningarnas intressen och
önskemål i arbetet med Överenskommelsen. Dock finns det en förhoppning att även mindre föreningar och organisationer som inte är anslutna
till en paraplyorganisation ska kunna medverka inom ramen för Lunds
Överenskommelse.
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Kommentar: Denna fråga är viktig och har diskuterats både i styr- och i
arbetsgruppen. Mindre föreningar kanske inte inledningsvis är intresserade av att samverka genom idéburet offentligt partnerskap (IOP), men
kan ändå delta genom att genomföra olika uppdrag i samverkan med
andra föreningar. Ett bra exempel på det är föreningen Kompassen som
genom en IOP med Lunds kommun driver olika boendelösningar för åldersuppskrivna och ensamkommande ungdomar. Dock samverkar Kompassen med flera föreningar kring olika aktiviteter kopplat till boendelösningar.
Förhoppningen är att sådana samarbeten mellan föreningar ska kunna
utvecklas inom ramen för Lunds Överenskommelse, samt även andra
samverkanslösningar där mindre föreningar med olika verksamhetsområden kan ingå. Både Lunds kommun, paraplyorganisationer och andra
föreningar inom Överenskommelsen är ansvariga för att sprida information och bjuda in mindre föreningar att delta i olika samverkanslösningar
och projekt.
Tillgänglighet
Föreningar påpekar vikten av att kommunen beaktar tillgänglighetsaspekter i arbetet med föreningar och då inte bara fysisk tillgänglighet,
utan även tillgänglighet via webb och tillgänglighet som innebär att det är
möjligt att läsa och ta del av olika dokument.
Kommentar: Detta är ett arbete som Lunds kommun arbetar aktivt med
och strävar efter att förbättra och utveckla i samverkan med idéburen
sektor. Lunds kommun har bland annat ett funktionshinderråd där förtroendevalda, tjänstepersoner och förträdare för funktionshinderorganisationer träffas. Lunds kommun har också en handlingsplan för arbetet med
tillgänglighetsfrågor, Delaktighet för alla, som är vägledande i arbetet.

