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Samverkan kring barn och unga

Bakgrund

2008: Nystart för samverkansarbetet

2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa 
upp och leva i.

För att uppnå det målet fanns fem fokusområden; 

• barn- och ungdomsinflytande

• föräldrastöd

• samverkan/halländsk policy

• allmän mobilisering 

• DANT (Dopning, Alkohol, Narkotika och Tobak). 

Ett av målen inom fokusområdet allmän mobilisering var ”Att strukturer och 
verksamhet för volontärer utvecklas”. 
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Förstudie

Bakgrund

”Förstudie om strukturerade former för volontärer i Laholms 
kommun”

Syftet med förstudien var att ge ett underlag till en ny 
organisation för samarbetet med volontärer och kommunen. 

Studien försökte svara på följande frågor:
• Hur ser volontärsstrukturer ut i andra länder?
• Hur ser volontärsstrukturer ut i andra svenska kommuner?
• Vilka certifieringssystem kan vara lämpliga?
• Varför behövs volontärsverksamheten i kommunen?
• Vilken organisationsmodell vore passande för Laholms 
kommun?
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Frivilligarbete i Laholms kommun

Bakgrund

• Anhörigstöd

• Väntjänst

• Delar av livslust

• Läxhjälp

Det finns en mängd olika frivilligverksamheter i Laholms kommun och de som 
nämns här är bara några exempel.

Men det är viktigt att titta på vilka strukturer som finns och vilka som behövs 
stärkas.

I kommunen idag är det framför allt äldre som stödjer andra äldre. 

Det finns en mängd människor i alla åldrar som skulle kunna både engagera 
sig som frivilliga och behöva ta emot stöd av olika slag.  
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Kanada

Hela samhället engagerade i frivilligarbete

12 miljoner av alla kanadensare från 15 år och uppåt har varit volontärer 
någon gång under ett års tid.

Oftast är man volontär inom rekreation, social verksamhet, utbildning och 
forskning samt inom religiösa organisationer.

Var tredje kanadensare, lägger i snitt 200 timmar om året på att vara volontär.

Kanadensarna är engagerade som volontärer i mer än 160 000 
organisationer inom områden som hälsa, social verksamhet, sport- och 
fritidsverksamhet, trossamfund, konst och kultur och utbildning.

En del organisationer är stora, väletablerade organisationer medan andra är 
mindre gräsrotsorganisationer.
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Kanada

Lång tradition av volontärarbete
Kanada har en lång tradition av volontärsverksamhet och har en nationell 
struktur med en hemsida för volontärer och med volontärscentrum på olika 
orter. 

Volonteer Canada är den nationella samlingsorganisationen som består av 
100 volontärcentrum samt en volontärsorganisation i Quebec som i sig har 
110 volontärcentrum under sig.

Regler och rutiner

Internationellt samarbete
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Nederländerna

Engagemang för 
miljoner
I Nederländerna engagerar sig 5,6 
miljoner i volontärarbete och 
majoriteten av dem är engagerade 
inom social omsorg eller 
sportaktiviteter

Man skriver på MOVISIE:s hemsida 
(centrum för social utveckling) att 
behovet av bra support för dessa 
volontärer är A och O för att det ska 
fungera. 

Ungdomsnätverk
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Manual för volontärarbete

Nederländerna

MOVISIE har tagit fram den så kallade VPL-metoden (Validation of Prior 
Learning). Metoden består av fyra instrument:
• En portfolio för volontären
• En manual för den som ska facilitera arbetet med volontären
• En manual för att utvärdera som ska uppskatta de kunskaper och 
erfarenheter som volontärer gjort
• Samt en manual för organisationen

I januari 2007 började den nya ”Dutch Social Support Act (Wet
maatschappelijke ondersteuning or Wmo)” gälla. Syftet med den är att 
förbättra servicen inom den sociala verksamheten för invånare i 
Nederländerna. Dokumentet ger kommuner och lokala institutioner större 
ansvar för vård och välfärd för medborgare. 

För att stärka arbetet med volontärer på det lokala planet har man startat 
upp ett antal lokala volontärcentrum. Dessa fångar upp intresserade 
volontärer och förmedlar volontärplatser. 
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Avtal mellan stat och frivilligsektor

Storbritannien

I Storbritannien finns det en välutvecklad struktur för att arbeta som 
volontär och 22 miljoner britter var volontärer under 1997 i Storbritannien. 

I England har man tagit fram ”The Compact” som beskriver samarbetet 
mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn. I den har man 
definierat vad volontärskap är. Den togs 1998 och är en överenskommelse 
mellan regeringen och volontärssektorn i Storbritannien.

Den tar upp gemensamma värderingar, principer och åtaganden och visar 
riktlinjer för hur man ska kunna samverka på bästa sätt. Man trycker bland 
annat på att det ska vara just frivilligt att engagera sig som volontär, att det 
är ett eget val att engagera sig på sin fritid obetalt. 
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Pluseffekten

Storbritannien

Man talar i The Compact om att en hälsosam volontärsektor är en del av 
ett demokratiskt samhälle. Man kan få bättre resultat genom att samverka 
mellan det offentliga och det frivilliga.

Idag finns det en struktur för volontärarbetet i England både på lokal och 
på nationell nivå, som vuxit fram under 50 års tid. Det finns något som 
heter ”The England Volunteering Development Council” som är en 
organisation som tar hand om den nationella och regionala samordningen 
av frivilligarbete. Den innefattar både regeringen, oppositionen och 
volontärorganisationer

The England Volunteering Development Council är ansvariga för att 
övervaka och utveckla nya strategier för volontär arbete fram till 2014. 
Man har också bildat en framtidskommitté som tar fram en 10-års vision 
för arbetet. 
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Vad kan vi lära oss?

Internationell jämförelse

En gemensam nämnare är att de alla har lokala volontärcentrum som kan 
förmedla kontakter mellan volontärer och uppdragsgivare på ett 
professionellt sätt. 

I alla länder finns det olika nationella dokument och policies som reglerar 
samarbetet mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn, något 
som vi i praktiken saknat i Sverige fram till nu. 

Det som varit föregångaren för Sverige är The Compact i England, när 
man nu tagit fram en överenskommelse mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och 
landsting. 
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Regelverk  är viktigt

Internationell jämförelse

Att ta till sig från den internationella jämförelsen är 
behovet av riktlinjer och regelverk för samverkan 
mellan offentlig sektor och ideell sektor, samt den 
lokala förankringen. 

För att människor ska kunna engagera sig på
ett bra sätt är viktigt att de vet vilka 
förutsättningar som gäller från början.

Nu ska vi titta på hur det ser ut i Sverige i tre olika 
kommuner.
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Sverige 

Frivilligarbete är ganska stort i Sverige
Generellt är frivilligarbetandet ganska stort i Sverige, 51 procent av alla
svenskar är engagerade i ideellt arbete, framför allt inom idrott, kultur, 
fackföreningar/boende och socialt arbete. 

I snitt lägger volontärsvensken 14 timmar i månaden på ideellt arbete. 
Totalt utförs cirka 350 000 heltidsårsarbeten på ideell basis varje år. 
Snittvolontären som engagerar sig i frivilligt socialt arbete är en 
välutbildad kvinna i övre medelåldern. 

De fem populäraste områdena att volontera inom är 
barn och ungdom, socialt arbete, kvinnor, invandrare 
och flyktingar samt internationellt arbetet i Sverige. 
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Volontärbyrå

Uppsala 

I Uppsala kommun har man inrättat ett volontärcentrum där man som volontär 
kan söka för att engagera sig. Man har tagit fram en policy för samverkan 
med föreningslivet, där man framför allt ämnar samverka kring att förbättra 
livskvaliteten för:
– äldre, över 65 år
– personer med funktionshinder, i alla åldrar
– personer som vårdar sina anhöriga/närstående.

Det finns en volontärbyrå som sammanför de som vill engagera sig frivilligt 
med de som är i behov av hjälp. www.volontarbyran.org.

Kommunen vill också verka för ett förbättrat samhällsklimat med gemenskap 
och respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt för 
ökade förutsättningar för enskilda människors inflytande och delaktighet. 

Och dessutom vill man värna om samhällets gemensamma resurser. 
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Frivillighet i norr

Umeå

I Umeå kommun har man tagit fram en avsiktsförklaring med riktlinjer för 
samverkan med den sociala frivilligsektorn. Utvecklingsarbetet har skett i nära 
samverkan med ideella organisationer och enskilda. 

En viktig del i utvecklingsarbetet var att ta fram en avsiktsförklaring med 
åtföljande riktlinjer som skulle klarlägga kommunens syn på det frivilliga, 
sociala arbetet, och hur kommunens verksamheter kan utveckla samverkan 
med frivilligsektorn.

Det finns många anledningar för Umeå att uppmuntra volontärarbete. En 
anledning är att det ger mervärde – många som gör volontära insatser har 
vittnat om att det ger ett mervärde för den som ger insatsen. 
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Lämplighetsprövning

Umeå

Om volontären bedöms lämplig och hen vill ta på sig att göra vissa 
volontärinsatser är det lämpligt att man dokumenterar detta i en enklare form 
av överenskommelse.

Denna bör innehålla följande punkter;
• Volontärens personuppgifter
• Vilken form av insatser som volontären tagit på sig att utföra
• Den ungefärliga tidsperiod som gäller
• Vem som är kontaktperson vid den verksamhet som avses
• Vidare att volontären har informerats om etik och tystnadsförsäkran.
• Redogörelse för att information om kommunens försäkringar lämnats
• Tydlig beskrivning under vilka förutsättningar kostnadsersättning utgår

Arbetet organiseras av en frivilligcentral som driver verksamheten med stöd 
från Umeå kommun och i samverkan mellan Röda Korset och 
pensionärsorganisationer.
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Social ekonomi

Värmdö

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har 
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är 
organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och 
ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 
stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala 
ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 
drivkraft.”
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Frivillighet inom olika sektorer

Värmdö

Man har tagit fram femton områden där man vill utveckla den sociala 
ekonomin: 
• Förskola, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasieskola
• Ungdom och fritid
• Kultur
• Trygghet och brottsförebyggande arbete
• Utveckling av frivilligt socialt arbete
• Återvinning
• Vatten och avlopp
• Vägar och vägsamfälligheter
• Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
• IT-infrastruktur (bredband)
• Introduktion av flyktingar
• Glesbyggd och skärgård
• Kooperativa bilpooler
• Social ekonomi inom boende
• Utveckling av lokal demokrati
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Slutsatser

Varför behövs frivilligarbete
Det finns olika anledningar varför en kommun ska uppmuntra och använda 
sig av volontärer för att komplettera den offentliga sektorn. 

Det handlar också om att dra nytta av den kraft och kompetens som finns 
inom den ideella sektorn. Kommunen sitter inte på all kunskap och visa 
tjänster är den ideella sektorn mer lämpad att utföra. Frivilligorganisationerna 
har andra kontakter, andra möjligheter och andra kunskaper än den offentliga 
sektorn och det är viktigt för kommunen att ta del av dessa för att berika sin 
verksamhet.
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Varför behövs frivilligarbete?

Slutsatser

Det kan också vara enklare att ta emot hjälp från frivilligorganisationer än från 
kommunen när det handlar om sociala kontakter, hjälp med enklare inköp, 
teknikhjälp och så vidare. 

För kommunens del är det också en viktig fråga att ha en stark ideell sektor 
för att människor ska må bättre genom att engagera sig som volontärer. Det 
ger innehåll i livet, ger människor en känsla av sammanhang och vara 
behövda. 
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Vad behövs göras?

För att kunna skapa en bra struktur för frivilligverksamheten i Laholm krävs att 
man ställer sig ett antal frågor. 

För det första: Vad behöver kommunen veta om civilsamhället i vår kommun? 
Och även: Vad behöver föreningslivet veta om kommunens organisation? 

Det är också viktigt att definiera på vilka områden vi bör samverka och vilka 
områden vi inte ska samverka. 

Andra frågor vi behöver svar på är:

•Vilka samverkansformer ska vi välja? 
•Vilken roll ska kommunen spela i olika samverkanslösningar? 
•Hur kan vi bidra till att skapa förtroendefulla och bra relationer till 
civilsamhället? 
•Hur ska vi organisera samverkan internt i den kommunala organisationen?
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Tack för mig!

Sofia Larsson
Ungdomssamordnare

0430-153 63
0702-12 91 90

Sofia.larsson@laholm.se


