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,~~~~ 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

lnk. 2016 -03- 0 2 

Svar på motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala 
kommun och det civila samhället. 

112} 

2016-02-29 

DIARIENR: 2015/793 

Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) inkom den 5 november 2015 med rubri
cerade motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens förvaltning inleder en 
dialog med de ideburna organisationerna/civilsamhället, som är verksamma i Sala 
kommun, för att ta fram ett förslag på en lokal överenskommelse. Vidare föreslår de 
att det innan 2017 års utgång presenteras ett förlag till kommunstyrelsen på en 
lokal överenskommelse mellan Sala kommun och de ideburna organisationerna/ 
civilsamhället. 

Motionärerna skriver att ett samhälle byggs upp av flera delar, det offentliga sam
hället, näringslivet och inte minst det civila samhället, de så kallade ide burna orga
nisationerna. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhällets organisationer inom det 
sociala området och integrationsområdet. 

Idag finns ett engagemang och en vilja från civilsamhället att processa fram en 
liknande, men bredare, överenskommelse i vår kommun. Bakom initiativet i Sala 
ligger Ideell Kultur - en paraplyorganisation för 15 kulturföreningar i Sala. 

I Sala kommun har det civila samhället vid flera tillfällen spelat en viktig faktor. 
Detta inte minst genom det stora engagemang som visades i samband med skogs
branden 2014 och nu under den flyktingsituation som råder i Sverige och världen. 

Syftet med den lokala överenskommelsen (LÖK:en) är att hitta sätt för kommunen 
och civilsamhällets organisationer att förstärka varandras insatser. Kommunen och 
civilsamhället tar fram ett dokument tillsammans, med utgångspu nkt i det lokala 
behov och de frågor som deltagande parter tillsammans identifierar. 

Enligt motionärerna leder en lokal överenskommelse till delaktighet och en stark 
vilja att vara med och bidra till att berika det samhälle vi lever i. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och kultur
och fritidsnämnden. Samtliga nämnder ställer sig positiva till att en 
överenskommelse träffas mellan Sala kommun och civilsamhällets organisation. 

Vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden instämmer i att civilsamhället och de 
ideella organisationerna är mycket betydelsefulla för samhällsutvecklingen, 
exempelvis när de t gäller hälsa, välfärd, trygghet, demokrati och lokal och r egional 
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utveckling. Precis som motionärerna anser de att Sala fick en tydlig bekräftelse på 
betydelsen av samverkan med civilsamhället i samband med den stora 
skogsbranden 2014. 

Nämnderna skriver i sitt yttrande att det inte går att utesluta att vård- och 
omsorgsnämndens eller skolnämndens verksamhetsområden kan drabbas av en 
omfattande krishändelse. Då underlättar det självklart att det finns en dialog, 
kontaktytor och överenskommelser om något omfattande och oönskat skulle 
inträffa. Men det kan lika väl handla om att verka i vardagen, tillsammans för ett 
bättre samhälle, eller stödja varandra i särskilda situationer som exempelvis den 
senaste tidens flyktingtillströmning och rekrytering av ungdomar till lS. 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att svenska kommuners, landstings och 
regioners samspel med det civila samhället har en lång historia, som har intensi
fierats under det senaste decenniet, och nya former för dialoger och samverkan har 
vuxit fram runt om i landet. 1 olika dokument slås civilsamhällets betydelsefulla roll 
för samhällsutvecklingen fast, i såväl demokratisk mening, för utvecklingen av väl
färdens verksamheter som en kraft i lokal och regional utveckling. Nämnden tycker 
att det är viktigt att kommuner, landstings och regioners bild av civilsamhällets 
aktörer liksom relationerna mellan offentlig sektor och det civila samhället 
fortsätter att utvecklas på ett ansvarsfullt och positivt sätt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen samt 

uppdra till kommunstyrelsen 

att inleda en dialog med de ideburna organisationerna/civilsamhället som är 
verksamma i Sala kommun för att ta fram ett förslag på en lokal överenskommelse 
att presenteras för kommunstyrelsen för ställningstagande innan 2017 års utgång. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2016-02-29 



§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

SALA f<OM/VHJN 1 (24) 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanträdesdatum 
lnk •'i8 01. 1. 11 

2016-02-17 

Dnr; 

Motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun 
och det civila samhället 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) föreslår i en motion att kommun
styrelsens förvaltning inleder en dialog med de ide burna 
organisationerna/ civilsamhället som är verksamma i Sala kommun, för att ta fram 
förslag på en lokal överenskommelse. Motionärerna föreslår även att kommun
styrelsen innan 2017 års utgång presenterar förslag till lokal överenskommelse 
mellan Sala kommun och de ideburna organisationerna/civilsamhället för 
kommunstyrelsen. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har senare tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhället inom det sociala området och 
integrationsområdet. 

Bakom initiativet i Sala ligger Ideell Kultur, en paraplyorganisation för 15 
kulturföreningar i Sala. 

Beredning 
Yttrande per den 2016-02-10. 
Bilaga; Motion. 

Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden beslutar 
att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer. 

Beslut 
Skolnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN 
Skolförvaltningen 

lnk. 7.016 -02- 1 0 
1 (1) 

2016-01-20 

ÄRENDE 16 

DNR 2015/793 

Dlarlenr / \Aktbilaga BENNY WEITERBERG 

:,l.O \ S" ".:}-03 DIREKT: 0224-74 80 02 

BARN OCH UTBILDNING SALA K0-1VfMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ini<. 11 l'l!:i ·01 i. 3 

Motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun 
och det civila samhället 

BAKGRUND 

Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) föreslår i en motion att kommun
styrelsens förvaltning inleder en dialog med de ideburna 
organisationerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun, för att ta fram 
försl ag på en lokal överenskommelse. Motionärerna föreslår även att kommun
styrelsen innan 2017 års utgång presenterar förslag till lokal överenskommelse 
mellan Sala kommun och de ideburna organisationerna/civilsamhället för 
kommunstyrelsen. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har senare tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhället inom det sociala området och 
integra tionsområdet. 

Bakom initiativet i Sala ligger Idee ll Kultur, en paraplyorganisation för 15 
kulturföreningar i Sala. 

SKOLNÄMNDENSYTTRANDE 

Civilsamhället och de ideella organisationerna ä r mycket betydelsefulla för 
samhällsutvecklingen, exempelvis när det gäller hälsa, välfärd, t rygghet, demokrati 
och lokal och regional utveckling. 

Sala fi ck tydlig bekräftelse på betydelsen av samverkan med civilsamhället i 
samband med den stora skogsbranden 2014. Det finns etablerade samarbeten, 
bland annat inom POSOM som är en kommunal grupp som arbetar med 
krishantering vid allvarliga händelser. Där är flera frivilligorganisationer med. 

Det går inte att utesluta a tt skolnämndens verksamhetsområden, främst förskola 
och skola, kan drabbas av en omfattande krishändelse. Det underlättar självkla rt a tt 
det finns en dialog, kontaktytor och överenskommelser utifall något omfattande och 
oönskat skulle inträffa. 

Men det kan lika väl handla om att verka i vardagen, tillsammans för ett bättre 
samhälle, e ller stödja varandra i särskilda situationer som exempelvis den senaste 
tidens flyktingtillströmning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Skolnämnden föreslås besluta 

att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer. 

Aktbil ga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SALA J<OMMUN20 Kommunstyrelsens förva1i:r\1Wg 

Sammanträdesdatum 
lnk. 2016 -02- 2 3 

2016-02-17 

Dnr 2015/793 

Yttrande över motion om Jokal överenskommelse (LÖK:en) 
mel1ah Sala kommun och det civila samhäJlet 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion 
om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun och det civila samhället. 

Beredning 

Bilaga VON 2016/20/1. Förslag. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer enligt förslag i bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer enligt förs lag i bilaga. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 



JlmSALA ICii1 KOMMUN 

VÅRD OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

Vård och omsorgsnllnmden 

1 (1) 
2016-02-04 

YTTRANDI; 

SALÄi\UivilVlUN _ -
Kommunstyrelsens forvaltrnng 

k •'[)16 I'" ' ., In . J · ,1 - ( · · 

YlTRANDE 

Motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun 
och det civila samhället 

BAKGRUND 

Kristina Nyberg (SJ och Ulrika Spårebo (SJ föreslår i en motion att 
kommunstyrelsens förvaltning inleder en dialog med de ide burna 
organisationerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun, för att ta fram 
förslag på en lokal överenskommelse. Motionärerna föreslår även att 
kommunstyrelsen innan 2017 års utgång presenterar förslag till lokal 
överenskommelse mellan Sala kommun och de ide burna 
organisationerna/civilsamhället för kommunstyrelsen. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhället inom det sociala området och 
integrationsomrädet. Bakom initiativet i Sala ligger Ideell Kultur, en 
paraplyorganisation för 15 kulturföreningar i Sala. 

VÅRD OCH OMSORGS YTTRANDE 

Civilsamhället och de ideella organisationerna är mycket betydelsefulla för 
samhällsutvecklingen, exempelvis när det gäller hälsa, välfärd, trygghet, demokrati 
och lokal och regional utveckling. Sala fick tydlig bekräftelse på betydelsen av 
samverkan med civilsamhället i samband med den stora skogsbranden 2014. Det 
finns redan etablerade samarbeten bland annat inom POSOM som ligger under 
nämndens ansvarsområde och där flera av frivilligorganisationerna finns med. Det 
går inte att utesluta att Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområden kan 
drabbas av en omfattande krishändelse, Det underlättar självklart att det finns en 
dialog, kontaktytor och överenskommelser utifall något omfattande och oönskat 
skulle inträffa. Det kan lika väl handla om att verka i vardagen, tillsammans för ett 
bättre samhälle, eller stödja varandra i särskilda situationer som exempelvis den 
senaste tidens flyktingtillströmning och rekrytering av ungdomar till IS. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta 
filt ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer. 

Agneta von Schoting, Socialchef 

Aktbilaga 

I") 

SAlAKOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltnlngen@sala.se 
www.sala.se 

Al!;neta von Sc:hoting 
Soclalchef 

agneta.von.schotrng@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 



SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Dnr 2015/793 

KFN § 6 Motion om lokal överenskommelse mellan Sala kommun och det 
_ ·- - -- ____ civila samhället 2016 _ _ __ __ _ ____ _ ___ _ ______ _ _______ _ _ 

Justera ndes sign 

f/_ 

INLEDNING 

Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) inkom den 5 november 2015 med en 
motion gällande en lokal överenskommelse mellan Sala kommun och det civila 
samhället. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/5, motion samt yrkande. 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att yrka bifall till motionen. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att yrka bifall till motionen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

"\:._r lloO\}')/~ 

Utdragsbestyrkande 

8 (15) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

ITTRANDE 

lnk. 2015 -12- 2 1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun 
och det civila samhället 

Ett samhälle byggs upp av flera delar: den privata sfären, det offentliga 
samhället, civilsamhället och näringslivet. Delarna behöver fungera bra var 
för sig och tillsammans. 

Svenska kommuners, landstings och regioners samspel med det civila 
samhället vilar på en lång historia. Samspelet mellan offentliga verksamheter 
och det civila samhällets verksamheter har intensifierats under det senaste 
decenniet och nya former för dialoger och samverkan har vuxit fram runt om 
i landet. 

I olika dokument slås civilsamhällets betydelsefull a roll för samhälls
utvecklingen fast, i såväl demokratisk mening, för utvecklingen av välfärdens 
verksamheter och som en kraft i lokal och regional utveckling. Det är viktigt 
att kommuner, landstings och regioners bild av civilsamhällets aktörer 
liksom relationerna mellan offentlig sektor och civilt samhälle fortsätter 
utvecklas på ett ansvarsfullt och positivt sätt. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till en överenskommelse mellan Sala kommun och 
civilsamhällets organisationer. 

1h d 
Roger ilsson 
Kultur- och fritidschef 

1 (1) 
2015-12-18 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.lnfo@sala.se 

Roger NIisson 
Kultur- och fritidschef 
roger.nllsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 

www.sala.se 
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ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 
lnk. 2015 -t t- 0 5 

Dl11l1nr 

Dpb: 

Motion 

Lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun och 
det civila samhället. 

Ett samhälle byggs upp av flera delar, det offentliga samhället, näringslivet och inte 
minst det civila samhället, de s.k. ide burna organisationerna. 

De ideburna organisationerna kännetecknas av följande: 

De syftar grundläggande till att främja ett värde, en ide 

De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster 

De gynnar allmän- eller medlemsintresset 

De är inte en del av stat/kommun 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhällets organisationer inom det 
sociala området och integrationsområdet. 

Idag finns ett engagemang och en vilja från civilsamhället att processa fram en 
liknande men bredare överenskommelse i vår kommun. Nu är det dags att gå från 
ord till handling och ta fram en lokal överenskommelse. 

Bakom initiativet i Sala ligger Ideell Kultur - en paraplyorganisation för 15 
kulturföreningar i Sala. 

Aktbilaga I 

I Sala kommun har vid flera tillfällen det civila samhället spelat en viktig faktor, inte 
minst genom det stora engagemang som visades i samband med skogsbranden 2014 
och nu under den flyktingsituation som råder i Sverige och världen. 

Syftet med LÖK:en är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer 
att förstärka varandras insatser. Kommun och civilsamhället tar fram ett dokument 
tillsammans med utgångspunkt i det lokala behov och de frågor som deltagande 
parter tillsammans identifierar. 

Som grund för en bra överenskommelse finns sex gemensamma principer för 
samverkan mellan ide burna organisationer och det offentliga. Dessa är: 
Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och 
insyn och Mångfald. 



En lokal överenskommelse leder till delaktighet och en stark vilja att vara med och 
bidra till att berika det samhälle vi lever i. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Kommunstyrelsens förvaltning inleder en dialog med de 
ide burna organisationerna/ civilsamhället som är verksamma i 
Sala kommun 

För att ta fram ett förslag på en lokatverenskommelse. 

samt 

Att innan 2017 års utgång kunna presentera förslag till en 
lokalöverenskommelse mellan Sala kommun och de ideburna 
organisationerna/civilsamhället för kommunstyrelsen. 

Sala 5/11-2015 

~~,01&~ 
Kristina Nyberg (S) 


