”Verksamhetsberättelse” - en tillbakablick över samarbetet med Jönköpings
kommun och civilsamhället och utvecklingen av Csam Jönköping.
”Tillsammans utvecklar vi samhället”
”Civilsamhälle – En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor,
grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intresse. Inom denna arena verkar
organisationer, sammanslutningar och andra aktörer, t ex nätverk, som är fristående från såväl stat,
kommun och landsting som från det privata näringslivet. Familjen och det privata hushållet ligger
utanför begreppet civilsamhälle som det används här.” (Sveriges Riksdag prop. 2009/10:55)

Bakgrund
Under 2010 (Kommunfullmäktige 2010-09-30) tog Jönköpings kommun fram Riktlinjer för
samspel mellan kommunen och den ideella sektor. Viktiga principer i riktlinjen var bland
annat; ideella arbeten utgår från mottagarens behov och bygger på ömsesidig
överenskommelse, ideella insatser är oavlönade, ideella insatser ska inte ersätta det arbete
som utförs av kommunens anställda samt en öppen attityd till ideella insatser och initiativ.
Vidare att Frivilligcentralen var en kontaktpunkt i kommunen.
IOP – Idéburet offentligt partnerskap
Kommunstyrelsen gav 2016-11-09 stadskontoret i uppdrag att initiera en överenskommelse
process som ett första led att forma ett Idéburet offentligt partnerskap, (IOP) för att
underlätta för socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kommunen och den
ideella sektorn. Principerna i överenskommelsen var självständighet, oberoende, dialog,
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Nätverk
Nätverket för flyktingstöd och integration/Nätverket för integration
Nätverket startade under hösten 2015 i samband med det stora antalet flyktingar som sökte
sig till Sverige. Syftet med nätverket, som består av ett stort antal företrädare från
organisationer, kyrkor/samfund, föreningar och olika sammanslutningar är att utbyta

erfarenheter, skapa samarbete och ge stöd och hjälp till den stora grupp av personer, från
många olika länder, som kom till Jönköpingsområdet. Under de år som nätverket funnits har
även företrädare från kommunen, och olika myndigheter lämnat information som varit
viktigt i sammanhanget.
Sedan hösten 2015 har Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle, Jönköpings kommun, varit
den som i samarbete med nätverket hållit i mötena.
På nätverkets digitala möte den 9 februari 2021 ändrades namnet på nätverket till Nätverket
för integration.
Coronanätverket
Coronanätverket har sin bakgrund i den avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning
av Covid-19 utbrottet 2020. Avsiktsförklaringen tecknades den 24 mars 2020 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner,
Riksidrottsförbundet, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset med flera organisationer.
Den 25 mars 2020 kallade Jönköpings kommun till ett möte där cirka 30 organisationer,
föreningar med flera sammanstrålade för att utifrån den uppkomna situationen diskutera
hur stöd och hjälp kunde organiseras för kommuninvånarna som fått problem med det
vardagliga livet i anledning av pandemin. I första hand riktade sig hjälpen till personer som
var 70+/riskgrupper och som behövde hjälp med att handla i butik, hämta mediciner mm.
Frivilligcentralen fick i uppdrag att organisera uppdragen med hjälp av ett stort antal frivilliga
inom civilsamhället och kommunala tjänstemän. I detta sammanhanget skickade Jönköpings
kommun ut ett vykort till invånarna som var 70+ med information om den hjälp som kunde
erbjudas, enligt ovan.

Referensgruppen/ Nätverket Civilsamhälle Csam Jönköping
År 2017
Den 26 april 2017 bjöd Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle Jönköpings kommun, in till
ett första möte med Referensgruppen, som bestod av ett antal företrädare från
civilsamhället, nätverket flyktingstöd och integration och styrgruppen för Frivilligcentralen.
Syfte var att få igång en dialog mellan civilsamhället och kommunen i olika frågor.
Frågor som diskuterades på gruppens första möte var; överenskommelse om IOP, arbetet
med kommunens Vision 2030 och ”nya” Frivilligcentralen samt hur en framtida dialog med
kommunen skulle kunna se ut.
Under våren 2017 deltog stora delar av Referensgruppen i arbetet med att ta fram
kommunens nya vision, Vision 2030.
Härefter följde ett antal möten, under september och november, där diskussioner fördes
om hur en samverkan mellan civilsamhället och kommunen kunde samordnas och utvecklas
över tid.

År 2018
Den 6 februari 2018 arrangerades en konferens, anordnad av kommunen, under rubriken
”Hur ska vi öka samverkan mellan oss”. Intentionen var att kommunen ville utveckla
samarbetet/samverkan med föreningar/ideella organisationer. På konferensen deltog cirka
200 personer.
Jönköpings kommun hade den 6 februari 2018 tagit fram en modell för samverkan genom
IOP; Policy för idéburet offentligt partnerskap.
Under våren 2018 anslöt fler organisationer/föreningar till Referensgruppen och intresset
för samverkan/dialog med kommunen ökade.
Under september 2018 tog kommunen fram ett förslag till program för samspelet mellan
kommun och civilsamhället. I programmet knöts kommunens Vision 2030 (framtagen 201802-22)och Värdegrund (framtagen 2012-08-30) samman med den faktiska samverkan som
skett med bland annat civilsamhällets företrädare på olika sätt. Förslaget skickades på remiss
till kommunens förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 att anta ”Program
för samspelet mellan kommunen och civilsamhället”. Programmet kännetecknades av
Självständighet, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och Insyn samt Mångfald.
År 2019
Den 8 januari 2019 på Referensgruppen möte, presenterades Programmet för samspelet
mellan kommunen och civilsamhället. I programmet presenterades en modell för samverkan
där en Samordningsgrupp inrättades med representanter från civilsamhället och politiska
företrädare, Storforum skulle anordnas – öppet möte två gånger årligen,
Civilsamhällenätverk med kommunala tjänstepersoner samt att en central uppföljning skulle
ske efter tre år.
På Referensgruppens möte den 19 februari 2019 utsåg företrädare från civilsamhället
representanter att ingå i Samordningsgruppen enligt följande; Dan Ahnberg, Lokala
folkbildningsrådet, Benita Josefsson, Nätverket flyktingstöd och integration/Röda Korset,
Salmir Nasic, Jönköpings muslimska råd, och Theres Frisk, Jönköpings kristna samverkansråd,
samtliga ordinarie. Som ersättare utsågs Eva Karlsson, Folkets Hus och
Parker/Friluftsfrämjandet, Joakim Kihlberg, Stickans Kamratstöd, Fredrika Lindström,
Smålandsidrotten och Inger Kallings, Rädda Barnen. Till vice ordförande i
Samordningsgruppen utsågs Dan Ahnberg.
Under våren 2019 genomförs möten med Referensgruppen där avrapportering sker från
Samordningsgruppens möten. Vidare diskuterades önskemål från civilsamhället om tydligare
kommunikationsvägar på kommunens hemsida om samspelet med civilsamhället.
Representanterna i Referensgruppen delger även varandra vad som är på gång inom
respektive organisation/förening. Vidare diskuterades struktur och organisering av gruppen
för att öka samverkan och dialog med kommunen.
Under augusti 2019 byter Referensgruppen namn till Nätverket Civilsamhälle/Csam
Jönköping.

Den 17 oktober 2019 arrangerades en konferens under rubriken Ensamhet – Ingen ska
behöva vara ensam – Vad kan vi göra tillsammans. Ett stort antal föreningar/organisationer
deltog i denna konferens, som anordnas av Csam/Samordningsgruppen och Jönköpings
kommun. Många olika goda exempel redovisas och ytterligare samverkan skapas vid
konferensen.
Den 5 november 2019 deltar Csam i diskussioner med kommunen om Handlingsprogrammet
för social hållbarhet samt får information om Delmos medel som tilldelats kommunen för att
motverka segregation i de socioekonomiskt utsatta områdena inom kommunen samt de
projekt som kommunen har för avsikt att starta med stöd av de tilldelade medlen.
År 2020
Under våren 2020 fortsätter Csam att träffas för att diskutera utvecklingen och strukturen av
nätverket och tydliggöra information av och om Csam. Att se Csam som en öppen
gemenskap med deltagande från civilsamhällets olika organisationer och som en samlad
kraft för civilsamhället och en samverkanspartner med Jönköpings kommun med
inriktningen problemlösare, möjliggörare, idéskapare och en möjlig remissinstans.
I detta skede inrättas ett arbetsutskott inom Csam Jönköping som förbereder
frågeställningar av olika slag inför möten med hela nätverket. Nätverket omfattar nu ett
mycket stort antal föreningar/ organisationer.
Under våren påbörjas diskussionerna kring framtagande av en digital exponering, genom
mejl, Facebook och hemsida för civilsamhället. Kommunen ställer sig positiv till en sådan
lösning.
Under juni 2020 genomförs en enkät avseende hur civilsamhället ser på samverkan,
information och kommunikation mm. Vidare genomför kommunen en enkät ställd till bland
annat civilsamhället om behov av lokaler för olika aktiviteter.
Planerade möten senare under året med hela nätverket ställs in på grund av den rådande
pandemin.
År 2021
Under 2021 ställs flera planerade möten med Csam in på grund av den pågående pandemin.
Csams arbetsutskott träffas vid några tillfällen via digitala möten för att i första hand
avhandla den digitala exponeringen av Csam Jönköping.
Den 3 mars 2021 arrangerades en digital konferens, anordnad av C-sam; ”Så gör vi digitalt”.
En inspiration för att hålla igång gemenskapen i din förening med hjälp av digitala medier.
Cirka 30 personer deltar på konferensen som genomförs med stöd av teknisk support från
projektet Smeden/HFF.
Den 12 april 2021 kommer Csam Jönköping att arrangera ett digitalt stormöte. På mötet
kommer bland annat ett förslag presenteras hur Csam Jönköping skulle kunna organiseras
framöver. Vidare kommer val av representanter från civilsamhället till Samordningsgruppen
att genomföras.

Csam Jönköping har under våren arbetat fram sin digitala exponering och kommunicerar
med civilsamhället för att ge möjligheter till marknadsföring på hemsidan.
Mejl: csamjonkoping@gmail.com
Hemsida: www.csamjonkoping.org
Facebook csamjönköping
Parallellt med Csam Jönköping arbetar Nätverket för Integration och Coronanätverket i
samverkan med kommunen.

Samordningsgruppen
Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället fastställdes av
Kommunfullmäktige 2018-12-20, § 294.
Samverkan med civilsamhället ska kännetecknas av Självständighet, Dialog, Kvalitet,
Långsiktighet, Öppenhet och Insyn samt Mångfald.
År 2019
På Referensgruppens möte den 19 februari 2019 utsågs företrädare från civilsamhället
representanter att ingå i Samordningsgruppen enligt följande; Dan Ahnberg, Lokala
folkbildningsrådet, Benita Josefsson, Nätverket flyktingstöd och integration/Röda Korset,
Salmir Nasic, Jönköpings muslimska råd, och Theres Frisk, Jönköpings kristna samverkansråd,
samtliga ordinarie. Som ersättare utsågs Eva Karlsson,, Folkets Hus och
Parker/Friluftsfrämjandet Joakim Kihlberg, Stickans Kamratstöd, Fredrika Lindström,
Smålandsidrotten och Inger Kallings, Rädda Barnen. Till vice ordförande i
Samordningsgruppen utsågs Dan Ahnberg.
De politiska företrädarna i Samordningsgruppen är Mona Forsberg (s), ordförande, Peter
Jutterström (m), Cecilia Hjort Attefall (KD) och David Gerson (L). Därutöver utsågs tre
tjänstemän från kommunen.
Den 4 mars 2019 genomförde Samordningsgruppen sitt första sammanträde. På mötet
diskuterades arbetsordning för Forum Civilsamhälle samt vikten av att göra programmet
känt inom kommunen och i civilsamhället.
Jönköpings Posten uppmärksammar den 27 mars 2019 i en artikel samverkan mellan
civilsamhället och kommunen med rubriken ”Demokratin ska stärkas”. I artikeln intervjuas
Dan Ahnberg och Mona Forsberg.
På vårens möten 2019 diskuteras innehållet i höstens Forum som planerades att genomföras
den 17 oktober 2019. Vidare diskuterades kring olika kommunikationslösningar med lättare
tillgänglighet på kommunens hemsida för spridning av information. Allt för att öka
samverkan mellan kommunen och civilsamhället.

Den 17 oktober 2019 arrangerades konferensen: Ensamhet – Ingen ska behöva vara ensam –
Vad kan vi göra tillsammans. Ett stort antal föreningar/organisationer, cirka 150 personer
deltar i denna konferens, som anordnas av Csam Jönköping/Samordningsgruppen och
Jönköpings kommun. Många olika goda exempel redovisas och ytterligare samverkan skapas
vid konferensen.
Den 12 november 2019 gör Samordningsgruppen, med stöd av en extern konsult, en
avstämning för samspelet mellan kommunen och civilsamhället. Syftet var att bland annat
synliggöra vad vi gemensamt vill med samverkan. Samverkan har gått från att vara
fragmentarisk till att bli en gemensam kraft med samverkan över gränserna. Viktiga
slutsatser som drogs vid avstämningen var; behov av att synliggöra Csam Jönköping och
Samordningsgruppen ytterligare, Samordningsgruppens uppdrag att ”överblicka och
sammanlänka” – hur göra det på bästa sätt? Samt frågor kring förtroende, maktfördelning
och representation/perspektiv – politiker kontra tjänstemän och civilsamhället och frågor
kring breddning av representation inom Samordningsgruppen. Avslutningsvis diskuterades
vikten av hur det fortlöpande arbetet ska ske samt hur det kan utvecklas.
År 2020
Över tid har civilsamhällets representation i Samordningsgruppen förändrats på så sätt att
några representanter har av olika anledningar lämnat och några nya har tillkommit. Som
ersättare för Inger Kallings, Fredrika Lindström och Eva Karlsson har Josefin Sers, Marbles,
Johan Wallin, HFF/Smeden och Edvard Eklöf, Jönköpings körliv tillkommit. Nuvarande vice
ordförande är Theres Frisk.
Den 24 februari 2020 informerades Samordningsgruppen om Handlingsplan för samverkan
fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kommun. I de efterföljande
diskussionerna framfördes tankar och idéer hur skolan, föreningslivet, socioekonomiskt
utsatta områden, nyanlända barns situation samt riskbruk skulle kunna involvera
civilsamhällets olika delar i det fortsatta arbetet inom ramen för handlingsplanen.
Under hösten 2020 har Samordningsgruppen haft möte tillsammans med Coronanätverket
om utbyte av information angående vad som är aktuellt, människors isolering och social
distansering samt utmaningar och uthållighet i anledning av den pågående pandemin. Vidare
diskuterades vikten av fortsatt information i anledning av pandemin samt hur den kan nå ut
till invånarna i kommunen.
År 2021
Fysiska möten har ställts in under 2021 men har övergått i digitala möten där information
lämnats om kommunens 14 Delmosprojekt samt fortsatt utveckling av information/
kommunikationslösningar för att underlätta civilsamhällets kontakter med kommunen.
Vidare har diskussioner förts kring planering av ett storforum kring rubriken Ensamhet, se
nedan.
Ett särskilt möte genomfördes i februari med kommunens kommunikationsavdelning för att
lyfta tankar och idéer kring möjligheterna att förbättra och tydliggöra innehåll i kommunens
hemsida och där information om samverkan med civilsamhället lyfts fram.

Den 20 april 2021 kommer ett digitalt möte, Storforum, att arrangeras under rubriken
”Ingen ska behöva vara ensam – vad kan vi göra tillsammans. Detta som en
fortsättning/uppföljning av forumet från 2019. Problematiken kring ensamhet har blivit en
alltmer viktig fråga att lyfta och särskilt i den tid med pandemi som råder. Inbjudan kommer
att skickas ut till stora delar av civilsamhället. Mötet anordnas av Samordningsgruppen och
Jönköpings kommun.
Under hösten 2021 ska en utvärdering ske av Programmet för samspelet mellan kommunen
och civilsamhället.

Åren 2020 och 2021 har präglats av den pågående pandemin. Flera verksamheter i
civilsamhället har satts på prov eller fått ställas in. Att tänka nytt och tänka om och hitta nya
vägar för att hålla verksamheter i föreningar/organisationer igång ställer krav på olika sätt.
Detta faktum har öppnat upp nya möjligheter i civilsamhället – information och
kommunikation har i allt väsentligt blivit viktigare. Csam Jönköpings digitala exponering är
ett sätt att skapa information om möjliga vägar till fortsatt samverkan inom civilsamhället.
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