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Inledning

Samverkan mellan kommunen och det civila samhället fördjupar
demokratin. Det civila samhället bidrar till demokratiutvecklingen genom att
vara en arena för demokratiska processer. Kommunens roll i samverkan är
att se till helheten och utifrån sina förutsättningar stödja initiativ som bidrar
till en positiv samhällsutveckling.
1.1 Definitioner
Vi använder följande definitioner av civilsamhället:
”Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från
staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och
organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det
civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och
registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar
och andra aktörer.” (En politik för det civila samhället Prop.2009/10:55)
Den formaliserade delen av civilsamhället definieras ytterligare på följande
sätt:
”Inom den formaliserade delen av civilsamhället finns ett antal olika
associationsformer, där de vanligaste är ideella föreningar, registrerade
trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar, aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning samt samfälligheter och
samfällighetsföreningar.” (Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13)
1.2 Syfte
Syftet med policyn är att tydliggöra kommunen förhållningsätt till det civila
samhället, dess roll och samverkan mellan kommunen och det civila
samhällets organisationer.
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Policy


Kommunen erkänner och visar respekt för det civila samhällets
självständighet och oberoende.



Kommunen ska utveckla former för samverkan tillsammans med det
civila samhället.



Kommunen informerar om vilka former av stöd som det civila
samhället kan få och vilka kriterier som gäller för att erhålla stödet.



Kommunen samverkar endast med organisationer som respekterar
grundläggande mänskliga rättigheter.

