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Remissvar: Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna
organisationer inom det sociala området.
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, representerar den fastboende befolkningen runt
hela kusten från Luleå skärgård i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora
insjöarna. Förbundets medlemmar är 14 regionala skärgårdsföreningar. Vi arbetar
med förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.
Skärgårdarnas Riksförbund anser att förslaget till stora delar är bra. Vi
instämmer i att den ideella sektorn är en viktig aktör för ett väl fungerande
samhälle och att en närmare samverkan mellan ideell sektor och regering är
bra för båda parter och inte minst för medborgarna.
När man kommer till åtgärdsplanen finns det en viss skillnad i skrivningarna
som bör rättas till . Regeringen har språkbruket ”verka för” i stor
utsträckning. De idéburna organisationerna har ett mera tydligt och konkret
språkbruk som t.ex. ”utför/utvecklar”. SRF anser åtaganden och åtgärder i
överenskommelsen mellan parterna skall vara så likvärdiga som möjligt.

Bakgrund
Under hösten 2007 har genomförts ett antal träffar mellan regeringen och de idéburna
organisationerna. Initiativet har kommit från regeringen. Syftet har varit att få till stånd en
bättre samverkan mellan dessa båda parter. Som verktyg till detta syfte har ett förslag till en
överenskommelse tagits fram som skall var en ömsesidig avsiktsförklaring.
Skärgårdarnas Riksförbund anser
Tanken från regeringens sida med att mer konkret arbeta tillsammans med de idéburna
organisationerna välkomnar SRF. Idag används ideella organisationer i stor utsträckning som
en källa att få kunskaper till ett beslutsfattande från olika myndigheter som i sig är nog så
värdefullt. Nu vill den nuvarande regeringen gå vidare med att som vi uppfattar det i mycket
större utsträckning använda sig av vår sektor som en likvärdig spelare i samhällsbygget. Det
är ett stort steg framåt och kommer att berika och stärka mångfalden och möjligheten för den
enskilde medborgaren i Sverige att kunna välja olika utförare av skilda samhällstjänster.
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Samtidigt är det oerhört viktigt att påpeka att det inte innebär att de ideella organisationerna
avstår sin roll som självständiga och oberoende organisationer med full rätt att framföra sina
åsikter som opinionsbildare från sina utgångspunkter.
Dialogen har så här långt kommit fram till ett antal bra synpunkter och antaganden som när
det utförs kommer att ytterligare ge den ideella sektorn och staten möjlighet att tillsammans
utveckla Sverige till ett bättre land.
Så långt är allting väl. När man kommer in på de åtaganden och åtgärder som båda parter
förväntas utföra så märks det en viss skillnad. De idéburna organisationernas förslag på
åtaganden är betydligt mer konkreta och tydliga i det flesta fall än regeringens. Av
regeringens 47 olika åtgärder/åtaganden är orden ”verka för” använt vid 13 tillfällen. Dessa
ord är ett ganska svagt incitament på något man vill men innebär i praktiken att det inte
händer så mycket mer än att viljan finns. Ibland kan detta vara nödvändigt men inte i så stor
utsträckning som i detta förslag. Ser man på de idéburna organisationernas förslag så av 20 så
är det 2 som använder samma språkbruk. Även i övrig så är det överlag skarpare
formuleringar i de ideellas förslag än regeringens.
Vårt förslag är att byta ut orden ”verka för” till mera tydliga och konkreta åtaganden/åtgärder
för att skapa så likvärdiga åtaganden/åtgärder som möjligt Detta förtar inte på något sätt den
ansats till vilja som finns från alla inblandade att skapa ett bättre samarbete mellan parterna
som förslaget i sin helhet innebär. Våra iakttagelser ska ses om en förbättring och mer konkret
tydliggörande av avtalet.
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