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Samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer
Frivilligt socialt arbete har under senare år uppmärksammats alltmer. Flera
statliga utredningar har under 1990-talet behandlat frågan, bl.a. Socialtjänstkommittén. Socialtjänstlagen innehåller också bestämmelser som uppmanar
kommunen att samarbeta med frivilligorganisationerna. I kommunerna finns
också ett växande intresse för frivilligt arbete och på vilket sätt samarbetet
med frivilligorganisationerna kan utvecklas.
Samarbetsformer mellan kommunen och frivilliga organisationer har etablerats och håller på att utvecklas. Det råder emellertid fortfarande brist på kunskap om hur samverkan kan organiseras och genomföras så att det skapas
mervärde för de olika parterna.
″Partner sökes″ är en metodbok som bygger på erfarenheterna från elva delprojekt inom Frikom (Kommunerna och frivilligt socialt arbete - ett samverkansprojekt) som under tre år bedrivits med ekonomiskt stöd från socialdepartementet i samverkan mellan Svenska Kommunförbundet, Forum för frivilligt socialt arbete, Röda Korset och en forskargrupp på Ersta Sköndal högskola. Ett viktigt syfte med Frikom-projektet har varit att samla kunskap
kring samverkan mellan kommuner och frivilliga organisationer och att
sprida dessa erfarenheter. I bilagda bok presenteras olika metoder och erfarenheter av samverkan och vår förhoppning är att metodboken ska inspirera
till nya samverkansformer och mer samarbete. Det finns inget givet sätt att
samverka på, de lokala förutsättningarna måste få vara avgörande. Ambitionen med boken är inte att leverera enkla svar, utan mer att ge ett startskott
för egna diskussioner och samverkansformer. Metodboken kan användas
som ett verktyg för att påbörja kunskapsprocessen inom den egna organisat-
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ionen, men kan också användas i en konkret samverkanssituation. Metodboken är skriven för att sätta samverkan mellan kommun och frivilliga organisationer i centrum. Studiecirkeln kan vara en bra metod när bokens innehåll
skall spridas, förslagsvis kan man gå igenom ett kapitel per möte.
Ett exemplar av boken överlämnas med detta cirkulär adresserat till socialchefen. Ytterligare exemplar kan köpas från Sköndalsinstitutet 128 85
SKÖNDAL Telefon 08/605 06 00. Telefax 08/605 09 16. E-POST
skondal.institute@sssd.se
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tel.
08/452 78 48. E-post karl-axel.johansson@svekom.se.
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