
 

Tillsammans med 

civilsamhället kan 

vi mer! 
Samverkan med civilsamhället kan 

ge kraft och möjligheter. Konsten 

att ta tillvara engagemang! 

VAD HAR VI GJORT? 

Ekerö har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med att etablera goda former 

för samverkan med civilsamhället. Arbetet tog sin början på 

integrationsområdet 2015 och har sedan dess utvecklats till en 

förvaltningsöverskridande modell som kan användas för samverkan på fler 

områden. Två centrala funktioner i arbetet är kommunens samverkansorgan 

och Idélabbet. Samverkansorganet består av representanter från samtliga 

förvaltningar som arbetar strategiskt med att utveckla formerna för 

samverkan och förankra dessa i organisationen. Idélabbets roll är att ta vara 

på civilsamhällets engagemang genom att bl.a. erbjuda nätverksmöjligheter 

och stöd/coaching vid projektutveckling.  

När pandemin kom kunde kommunen bidra med volontärsamordning och 

organisering av insatser som initierades såväl internt som av externa aktörer. 

På två dagar fanns ett system för handlingshjälp tillgängligt och över 1000 

personer hade anmält sig som frivilliga att hjälpa till. 

VAD HAR VI LÄRT OSS HITTILLS? 

• Civilsamhället har i stor utsträckning förmåga att verka på egen hand 

men kommunen spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för 

engagemang, t ex en plattform för volontärer 

• Viktigt med tydlighet för att värna engagemanget hos frivilliga. Bara 

be om hjälp när det finns ett tydligt behov  

• Ömsesidig tillit är en förutsättning för att den här typen av samverkan 

ska kunna fungera  

• Ekerös system för samverkan under krisen gick snabbt att 

implementera och fungerade väl.  

• Organisering, kompetens och lokal förankring spelar roll! 
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VILL DU VETA MER? 

Ekerö kommun 
Amanda Sjöberg, Idélabbet, Civilsamhällets idécoach, amanda.sjoberg@ekero.se 

Amalia Sjindjapkin, Idélabbet, Civilsamhällets idécoach, amalia.sjindjapkin@ekero.se 

Mathias Elmersjö, Socialförvaltningen, mathias.elmersjo@ekero.se 

Mer info om samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället: Samarbeta med oss - 
Ekerö kommun (ekero.se) 

FOU nu 
Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se 

 

 

 

FOU nu 
FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på vård och omsorg om äldre och vuxna med 

funktionsnedsättning, i samverkan mellan Region Stockholm och sju kommuner i nordvästra länet. 

www.founu.se 
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