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Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare tillkallades den 31 maj 2007 med uppdrag 
att stödja de statliga myndigheterna i deras arbete med att 
inrätta lokala servicekontor och att stödja andra 
samverkansinitiativ (dir. 2007:68 och 2007:63). I uppdraget 
ingår att utreda former för samverkan mellan statliga 
myndigheter och kommuner samt möjligheterna till samverkan 
med viss kommersiell service. Utredaren ska driva på 
utvecklingen av nya och effektivare former för personlig service 
och offentlig tjänsteproduktion genom att bl.a. utnyttja 
informations- och kommunikationsteknikens möjligheter. Målet 
är att förbättra tillgängligheten till offentlig service. Utredaren 
ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2009. 

Utredaren ges nu i uppdrag att beakta den ideella sektorns 
betydelse för utvecklingen av lokal service och ge lokala 
aktörer inom den ideella sektorn goda förutsättningar att 
medverka i utredningens fortsatta arbete med lokal service i 
samverkan. Med den ideella sektorn avses här folkrörelser och 
andra ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. 

Bakgrund 

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i det 
svenska samhället. Det är angeläget att de ideella 
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organisationerna ges utrymme att utvecklas på sina egna villkor 
och att organisationernas kunskap och engagemang tas till vara. 
    Regeringens ambition att utveckla relationerna med den     
ideella sektorn kommer bl.a. till uttryck i den regionala 
tillväxtpolitiken. Inom ramen för denna samverkar i dag statliga 
myndigheter såsom Konsumentverket, Glesbygdsverket och 
länsstyrelser med den lokala nivån för att utveckla samordnade 
servicelösningar. Det är angeläget att denna ambition också 
beaktas av utredning Utveckling av lokal service i samverkan. 
     Statliga och kommunala myndigheter har ett ansvar för att 
ge medborgarna en god offentlig service. Men också 
organisationer och föreningar inom den ideella sektorn svarar, 
utifrån sina mål och förutsättningar, för viktiga samhälls-
insatser. De utför ofta uppgifter som det varken är möjligt eller 
lämpligt för de offentliga aktörerna att ansvara för. Ur 
medborgarnas perspektiv är det viktigt att det finns en bra 
samverkan mellan den service som tillhandahålls av den 
offentliga och den privata sektorn samt de insatser som görs av 
den ideella sektorn. 

Uppdraget  

Utredaren ska i sitt arbete beakta den ideella sektorns betydelse 
för utvecklingen av lokal service och ge lokala aktörer inom den 
ideella sektorn – som bl.a. invandrar-, pensionärs-, konsument- 
och föräldraföreningar,  ungdoms-, kvinno-, och  handikapp-
organisationer samt byalag – goda förutsättningar att medverka 
i utredningens fortsatta arbete. Inriktningen ska vara att finna 
praktiska samverkanslösningar som kan fungera inom ramen för 
befintliga resurser. Målet är att förbättra tillgängligheten till 
offentlig service och att möjliggöra en fortsatt effektivisering av 
den offentliga tjänsteproduktionen.           
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I uppdraget ingår att 
 

• lyfta fram goda exempel på hur ideella organisationer 
kan medverka till utveckling av den offentliga servicen 
på lokal nivå, och 

• ge lokala aktörer inom den ideella sektorn goda 
förutsättningar att medverka i utredningens fortsatta 
arbetet med lokal service i samverkan och visa hur 
praktiska samverkanslösningar på det lokala planet kan 
utformas. 

Uppdragets genomförande och tidsplan 

Uppdraget ska genomföras i nära kontakt med berörda 
myndigheter och ideella organisationer. Arbetet ska, som 
tidigare beslutats, avslutas med en samlad redovisning av 
uppnådda resultat senast den 1 november 2009. 

 
     (Finansdepartementet) 


