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Denna värdegrund är framtagen i samverkan och dialog 

mellan det civila samhället och Norrköpings kommun. 

Vi behöver varandra och utvecklar Norrköping tillsammans!
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DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Värdegrund för samverkan mellan

Norrköpings kommun och det civila samhället har enats kring en värde-
grund för samverkan. Värdegrunden bygger på sex olika principer och 
beskriver de åtaganden det civila samhället och kommunen gemensamt 
beslutat ska gälla för lokal samverkan i Norrköping.

Människors olika bakgrund och erfarenheter skapar utveckling och 
nya möjligheter. Delaktighet och demokrati utvecklar vår stad. 

(Norrköpings kommun, Vision 2030)
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I oktober 2008 fattade regeringen beslut om en 
överenskommelse mellan regeringen, idéburna 
organisationer inom det sociala området och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De 
tre parterna enades om ett antal principer som 
ska utveckla relationerna och tydliggöra rollerna 
parterna emellan. Beslutet föregicks av dialoger 
med ett hundratal olika organisationer under 
ett års tid. 

Dialogen byggde på ett förhållningssätt som 
utgick ifrån delaktighet och ömsesidighet. 

Regeringen, SKL samt de idéburna organisa-
tionerna enades om en gemensam vision och 
gemensamma principer, som också en bred 
politisk enighet ställt sig bakom.

Målet med den nationella överenskommelsen 
var att befästa och fördjupa den demokratiska 
funktion som de idéburna organisationerna har 
i vårt samhälle, samt att erkänna, synliggöra och 
stärka de idéburna organisationernas omistliga 
roll i det svenska samhället.

Bakgrund 

Definitioner

Inom EU, såväl som på nationell och regional 
nivå, används begreppen sociala ekonomin 
och det civila samhället. 
Denna värdegrund utgår från följande defini-
tioner:

Den sociala ekonomin innefattar organiserade 
verksamheter som primärt har samhälleliga än-
damål, bygger på demokratiska värderingar och 
är organisatoriskt fristående från den offentliga 
sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksam-
heter bedrivs huvudsakligen i föreningar, koope-
rativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Verksamheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstin-
tresse, som främsta drivkraft. Till den sociala 
ekonomin hör alla föreningar och organisationer 
som har formaliserade strukturer för sitt arbete.

Det civila samhället är ett bredare begrepp och 
omfattar såväl den sociala ekonomin som lösare 
grupperingar av människor som samlas runt 
någon fråga utan att gå in i en tydlig organisa-
tionsform.
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Samverkan mellan det offentliga, i det här fallet 
kommunen, och det civila samhället fördjupar 
demokratin. Det civila samhället bidrar till de-
mokratiutvecklingen genom att vara en arena för 
demokratiska processer, men även genom att ge 
medborgaren möjlighet till personlig utveckling.

Politiker, tjänstemän och aktörer från det civila 
samhället i Norrköping har under 2011 träffats 
för att diskutera värdegrundsfrågor. Värde-
grunden, som redovisas i denna broschyr, är ett 
resultat av denna dialog. 

Målet med den lokala dialogen i Norrköping är 
att synliggöra våra olika arenor och villkor, samt 
att belysa förutsättningarna och därigenom finna 

Lokal samverkan i dialog
en gemensam värdegrund för samverkan inom 
olika områden. Den lokala värdegrunden byg-
ger på den nationella överenskommelsen men 
är förankrad i lokal samverkan. Den beskriver 
ett gemensamt förhållningssätt och viktiga 
principer. 

Värdegrunden är en sammanfattning av de åta-
ganden kommunen och det lokala civila samhäl-
let ser som en grund för sin samverkan och den 
utgör basen för det fortsatta arbetet med dialog 
och samverkan i Norrköping.

Värdegrunden antogs av en enig kommun-
styrelse den 5 mars 2012. 

Värdegrunden undertecknas av kommun-
styrelsens ordförande samt varje aktör från 
det civila samhället som ställer sig bakom 
den. Genom undertecknandet blir värdegrun-
den en giltig överenskommelse om principer 
för samverkan mellan den enskilda aktören 
(föreningen /organisationen /samfundet) och 
Norrköpings kommun.

Läs mer på
www.norrkoping.se/organisation/samverkan/

Överenskommelse 
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Värdegrunden
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Principen om dialog
En kontinuerlig dialog är en bra och nödvändig 
grund för samverkan mellan kommunen och det 
civila samhället.

Principen om 
självständighet och 
oberoende
Det civila samhället utgör både en förutsättning 
och ett uttryck för varje demokratiskt samhälle. 
Aktörer i det civila samhället formulerar sin 
verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. 
De ska kunna vara kritiskt granskande och verka 
självständigt i förhållande till kommunen, utan 
att riskera att skada sina relationer eller att mista 
ekonomiskt eller annat stöd.

Principen om 
öppenhet

Samverkan mellan kommunen och det civila 
samhället bygger på tillgänglighet till informa-
tion och en vilja till öppenhet mot varandra 
och mot medborgarna om sina respektive verk-
samheter. Aktörerna bedömer gränserna för sin 
öppenhet.

Principen om 
kvalitet
Det civila samhällets aktörer avgör själva kva-
liteten i sin egen verksamhet. När det civila 
samhällets aktörer utför verksamhet på uppdrag 
av kommunen, är det kommunen som avgör 
vilka krav på kvalitet som gäller för uppdraget.

Principen om 
långsiktighet
Kommunen underlättar det civila samhällets 
planering genom att ha långsiktighet i dialogen 
som grund. Kommunens samverkan med det 
civila samhället utgår från en bred politisk för-
ankring, där principer och inriktning är kända.

Principen om 
mångfald
Det civila samhället bidrar till mångfald genom 
att ge individen fler möjligheter att utöva sitt 
engagemang och sina intressen. Kommunen 
stödjer därför det civila samhället samt underlät-
tar för och skapar förutsättningar så att denna 
princip kan fullföljas.

PRINCIPER PRINCIPER
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 Kommunen erkänner och visar respekt för det civila samhällets självständighet 
och oberoende. 

 Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Det är tydligt vilka förvaltningar 
och kontaktpersoner som är ansvariga för olika frågor och områden som rör 
det civila samhällets verksamheter och aktörer. Varje förvaltning ansvarar för 
att utse kontaktperson.

 Kommunen har ansvar för att kalla till en årlig dialogträff för uppföljning 
och utveckling av formerna för samverkan mellan kommunen och det civila 
samhället i Norrköping.

 Kommunen ansvarar för att det civila samhället och dess villkor och förutsätt-
ningar är kända inom den kommunala organisationen. Kommunen kan också 
förmedla information från det civila samhället.

 Kommunen utvecklar sitt föreningsregister och sin hemsida som en bas för 
kommunikation mellan det civila samhället och kommunen. 

 Kommunen utvecklar olika former för långsiktighet i samverkan med det civila 
samhället. Det civila samhällets verksamheter bygger ofta på ideella insatser.

 Kommunen informerar om vilka former av stöd som det civila samhället kan 
få och vilka kriterier som gäller för att erhålla stödet.

 Kommunen tar till vara det civila samhällets erfarenheter och särskilda kvalitet. 
När en mångfald perspektiv belyses gynnas helheten. Kommunen kan använda 
det civila samhället som remissinstans.

 Det civila samhället har rätt att kritiskt granska kommunen och dess verk-
samheter, utan att riskera att skada sina relationer eller att mista ekonomiskt 
eller annat stöd.

 Kommunen verkar för att värdegrundsdokumentet, dess åtaganden och prin-
ciper för samverkan blir känt bland kommunens anställda och medborgare.
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Norrköpings kommuns åtaganden
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 Det civila samhället har kunskap om sin särskilda kvalitet och sin betydelse 
för samhället och erbjuder utifrån det sin spetskompetens. Varje aktör är unik 
och verkar utifrån sin särart. Det civila samhällets styrka består i att utgöra en 
gemensam arena för människors olika behov av att uttrycka sina värderingar 
och sitt engagemang i ord och handling. 

 Det civila samhället ser dialogen med kommunen som självklar. Dialogen är 
aktiv och kontinuerlig. 

 Det civila samhällets aktörer tillhandahåller och aktualiserar kontaktuppgifter 
samt relevant information om föreningen/organisationen för att främja sam-
arbetet med kommunen. 

 Det civila samhällets intention är tillgänglighet för alla. Det civila samhället 
vakar över att tillgängligheten respekteras. 

 Det civila samhällets aktörer är suveräna och bevarar sin identitet i samverkan 
med kommunen. 

 Det civila samhällets aktörer representerar sig själva i samarbetet med kom-
munen. Överenskommelser med kommunen görs med respektive aktör och 
inte med paraplyorganisationer, om inte det civila samhället särskilt så önskar.

 Det civila samhället utövar sin rätt att vara röstbärare och opinionsbildare och 
kritiskt granskande av kommunal verksamhet och kommunala uppgifter.

 Det civila samhällets aktörer bidrar med sin erfarenhet och kompetens till nya 
grupper som vill organisera sig, om det inte strider mot den egna organisatio-
nens värdegrund.

 Det civila samhället verkar för att detta värdegrundsdokument, dess åtaganden 
och principer blir känt bland medlemmar och samarbetspartners.
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 Kommunen och det civila samhället arbetar tillsammans för att i respekt 
hantera verksamhet med ideella kontra verksamhet med anställda. Respektive 
aktör ansvarar även för att denna princip aktas inom den egna organisationen. 

 Kommunen och det civila samhället bjuder när så är möjligt ömsesidigt in till 
utbildningar/föreläsningar. 

 Kommunen och det civila samhället utvärderar värdegrunden årligen.
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Gemensamma åtaganden
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Anne Olofsson, Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 11 20
E-post: anne.olofsson@norrkoping.se

Har du frågor kontakta:
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Tel: 011-15 00 00 
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se

Färgstarka Norrköping.
En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Det sitter liksom i själen och tar sig uttryck på 
en mängd olika vis. Förr var Norrköping en industristad. Nu exploderar det kreativa och 
kunskapsdrivna företagandet. En process som drivs på av vårt framstående cityuniversitet, 
Campus Norrköping, som är en del av Linköpings Universitet. 

Vårt läge i fjärde storstadsregionen är perfekt – här möts flyg, sjöfart, tåg och Europavägar. Här 
möts också människor med visioner och skaparambitioner. Något som bland annat gjort oss till 
regionens kulturhuvudstad med ett stort utbud av underhållning, upplevelser och konst. 

Mitt i Norrköping möter du stadens själ - det tegelröda Industrilandskapet som tornar upp sig 
längs forsarna och vattenfallen i Strömmen. Här fylls de gamla fabrikerna med nytt innehåll som 
gör livet rikare och roligare. Tillsammans med vattnet, parkerna och strömpromenaderna sätter 
de unik prägel på Norrköping. Sveriges vackraste stad säger många. Vad säger du?


