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Program för samverkan med idéburen sektor
Program för samverkan med idéburen sektor är ett kommunalt 
styrdokument som anger att kommunen ser den idéburna sek-
torn som en viktig samhällsbärare samt att samverkan mellan 
kommunen och sektorn är avgörande för samhällsutvecklingen. 
Programmet kan sägas utgöra en manual för hur kommunens 
samtliga förvaltningar ska samverka med idéburen sektor.

Överenskommelsen
Överenskommelsen har tagits fram av kommunen och den idé-
burna sektorn gemensamt och kan beskrivas som ”spelregler” 
för hur kommunen och sektorn har kommit överens att man vill 
samarbeta. Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de 
idéburna organisationernas självständighet, att utveckla sam-
verkan mellan sektorn och kommunen samt att underlätta för 
fler idéburna organisationer att delta i välfärdsutvecklingen. 
Grunden för allt arbetet i överenskommelsen är en gemensam 
värdegrund som bygger på alla människor lika värde.

Syftet med program och överenskommelse
Kommunen ser den idéburna sektorn och dess arbete som mycket 
betydelsefullt för såväl samhället som den enskilde individen. 
Programmet och överenskommelsen är ett steg i att lyfta fram 
detta samt att tydliggöra kommunens och sektorns ömsesidiga 
beroende. I överenskommelsen och i programmet anges dess-
utom ett antal konkreta åtaganden som parterna har åtagit sig 
och dokumenten kan även ses som en garanti för att dessa åtag-
anden uppfylls. Regelbundna dialogmöten mellan sektorn och 
kommunen är en garant för att finna samförstånd. 

Om samverkan
med idéburen sektor
År 2012 antog Linköpings kommunfullmäktige två styrdokument 
som rör samverkan mellan idéburen sektor och kommunen: 
”Överenskommelsen mellan den idéburna sektorn och Linköpings 
kommun” samt ”Program för kommunens samverkan med idé-
buren sektor”. Linköpings kommun har sedan länge ett brett 
samarbete med idéburen sektor; i vissa fall är idéburna organi-
sationer utförare inom välfärden och i andra fall kan det handla 
om ideella fritidsaktiviteter för barn och unga. Den idéburna 
sektorn fyller viktiga funktioner i människors liv och sektorn 
utvecklar samt fördjupar demokratin. Kommunen är likaså en 
viktig aktör för den idéburna sektorn som samarbetspartner, 
kund och finansiär. Programmet och överenskommelsen är två 
verktyg för att stärka och vitalisera samverkan mellan kommunen 
och idéburen sektor.

Vad innebär ”idéburen sektor”?
”Idéburen sektor” kan även benämnas civilsamhälle, social 
ekonomi, tredje sektorn, eller folkrörelse. På nationell nivå har 
sektorn själv valt att använda begreppet ”idéburen sektor” varför 
Linköpings kommun gör detsamma. Begreppet ska ses som ett 
samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, sociala 
företag och stiftelser men också aktörer utan formell organisa-
tion, t.ex. olika nätverk.



*Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutandeförsamling

Hur gör man för att delta?

Kommunen anordnar regelbundet ceremonier och dialogmöten
där tillfälle ges att skriva under överenskommelsen. Mer information 

om överenskommelsen och programmet finns på 
www.linkoping.se/ideburensektor

Du kan även kontakta ansvarig tjänsteman Karin Linkhorst
på karin.linkhorst@linkoping.se eller 013-20 65 31 

För information om överenskommelsen på nationell nivå:
www.overenskommelsen.se
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