Förslag till
POLICY för Frivilligverksamheten i Ljusdals kommun.
”Vi vill att fler medborgare engagerar sig i gemensamma angelägenheter och att Ljusdals kommun
ökar sin samverkan med det Sociala samhället.”

Frivilligcentralernas bakgrund
Frivilligcentraler har länge varit vanliga i västvärlden. Den första startades redan 1919 i svenskbygderna i USA.
1993 startades den första svenska i Örebro.
Riktig fart på etablerandet av frivilligcentraler blev det i Sverige efter att regeringens folkhälsoproposition 2008
föreslagit att inrätta en Nationell stödstruktur för frivilligcentraler.
Det projektet drivs av Forum för frivilligt socialt arbete i samarbete med Stiftelsen Cesam (Stiftelsen Centrum
för samhällsarbete och mobilisering). Projektet pågår 2008‐2010.
Forskning vid Ersta Sköndals högskola visar att man mår bättre om man hjälper andra. Den som hjälper sover
bättre, har mindre ont i nacke, axlar och rygg och oroar sig mindre än jämförbara grupper. Frivilligt arbete är
alltså inte bara bra för den som får hjälp – utan lika viktig för den om ger hjälpen.
Vi blir äldre än våra föräldrar och medellivslängden fortsätter att öka. År 2020 kommer 20 % av Sveriges
befolkning att vara 65 år eller äldre. Samtidigt drabbas många av demenssjukdomar. Vården och omsorgen
om de demenssjuka tar lika mycket resurser som stroke‐ och cancervården tillsammans. Om vi kunde skjuta
upp det här insjuknandet i fem år skulle kostnaderna halveras.
Och det tror forskarna att v i kan ‐ om vi ägnar oss mer åt fysisk rörelse, bättre kost och inte minst fler sociala
kontakter.
Det är här Frivilligcentralerna kommer in i bilden. I oktober 2009 fanns det Frivilligcentraler i mer än hälften av
Sveriges kommuner.
Frivilligcentraler ligger i tiden även internationellt. FN har utsett 2011 till ett andra internationellt frivilligår. Det
första var 2001 och passerade Sverige utan att märkas.
Även EU‐kommissionen har utsett 2011 till ett temaår för europeisk frivillighet.
Omsorgsnämnden har i sina verksamhetsmål för 2010 beslutat att starta en frivilligcentral för all frivillig‐ och
volontärverksamhet inom nämndens område. Målen har också antagits av kommunfullmäktige.

Fördjupa relationer
Ljusdals kommun vill bidra till att utveckla det civila samhället, genom att stärka föreningslivet, samt att
utveckla brukarmedverkan och medborgardialoger.
På så sätt kan kommuninnevånarnas engagemang i gemensamma angelägenheter öka och det civila samhället
kan bidra till att fördjupa demokratin.
Genom en dialog om vårt samhälles framtid mellan de tre samhällssektorerna, näringsliv, kommunen och det
civila samhället skapas förutsättningar för en långsiktig hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.
DEMOKRATI BEHÖVER EN MÅNGFALD AV ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET
Om fler deltar i de gemensamma angelägenheterna och blir en del i det civila samhället kan det leda till ett
större demokratiskt engagemang.
DET IDEELLA BETYDER MYCKET FÖR SAMHÄLLSEKONOMIN
200 000 föreningar och deras 32 miljoner medlemmar lägger ner ett kolossalt arbete som motsvarar 300 000
årsarbeten och producerar tjänster till ett värde av 150 miljarder kronor.
Det här är skäl att ytterligare stödja och samverka med det civila samhällets olika aktörer för att på sikt nå en
fördjupad demokrati.
Begreppet ”Det civila samhället” omfattar både oorganiserade och föreningsdrivna aktiviteter som bedrivs utan
vinstintresse – social ekonomi.
Den här policyn syftar till fördjupade relationer mellan de tre samhällssektorerna, kommunen, den frivilliga och
den privata sektorn, så att dessa kompletterar varandra och att synergieffekter uppstår.
SUVERÄNITET
Idéburna organisationer är en förutsättning för alla demokratiska samhällen. Dessa organisationer väljer själva
sina verksamheter och formulerar själva sina uppdrag. De är självständiga även i samverkan med andra.
De idéburna organisationerna kan vara kritiskt granskande till det offentliga och ska också kunna vara det utan
att behöva riskera sitt ekonomiska stöd.
KVALITET
Människor har olika behov och därför behövs en mångfald som erbjuds när verksamheter bedrivs av det
offentliga, av privata företag och av de idéburna organisationerna, med den speciella närhet och kvalitet som
finns där.
Därför är de idéburna organisationernas verksamhet en viktig del av vår välfärd.
LÅNGSIKTIGHET
De idéburna organisationernas betydelse för samhället och deras utveckling är en angelägenhet för hela
samhället.
Därför är en bred politisk förankring viktig när det gäller organisationernas villkor och möjlighet att långsiktigt
planera sin verksamhet.
ÖPPENHET
En levande demokrati förutsätter att människor vill bidra till samhällets utveckling. Här erbjuder de idéburna
organisationer många olika sätt för människor att engagera sig, vilket i sin tur blir ett betydelsefullt värde för
samhällsutvecklingen.
För att skapa förtroende och för att så många som möjligt ska vilja engagera sig måste både den offentliga och
den ideella sektorn präglas av öppenhet och lättillgänglig information.

MÅNGFALD
Att människor har möjlighet att påverka och att i en mångfald utnyttja sin valfrihet är viktiga delar i en
demokrati.
I ett samhälle under utveckling uppstår ständigt nya behov. Därför måste både den offentliga och den ideella
sektorn underlätta framväxten av nya organisationer och utförare.
Vi vill att fler medborgare engagerar sig i gemensamma angelägenheter och att Ljusdals kommun ökar sin
samverkan med det civila samhället.
FRIVILLIGCENTRAL
En Frivilligcentral är en lokal mötesplats och sluss för frivilliguppdrag, som gör det enklare för alla att engagera
sig.
Det är en kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliga insatser för enskilda eller organisationer
och de som har behov av att få del av frivilliga insatser.
Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i
närområdet.
Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser i närområdet och betydelsen av frivilliga insatser.
Frivilligcentralen ska vara ett komplement till den offentliga och den privata sektorn.
Frivilligcentralen vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön, nationalitet och religion utifrån
människosynen att alla har något att ge.
Frivilligcentralen ska samarbeta med andra aktörer inom den frivilliga, den offentliga och den privata sektorn.
Ett viktigt uppdrag är också att engagera den icke föreningsaktiva delen av befolkningen och erbjuda
meningsfull sysselsättning.
En Frivilligsamordnare sköter den dagliga verksamheten och styrs av en arbetsgrupp som ska ha bred
förankring i lokalsamhället.
Behoven ska styra vilken hjälp Frivilligcentralen förmedlar.
Frivilliga ska bidra med ett mervärde – ge en guldkant på tillvaron och inte ta över det som är kommunens
ansvar.
Det krävs inget medlemskap för att bli frivillig och man får heller inte betalt i pengar. Däremot blir man rik på
kontakter och upplevelser.
Det kostar ingenting att få hjälp av någon från Frivilligcentralen.
Frivilliga omfattas inte av sekretesslagstiftningen, däremot förbinder de sig att ha en moralisk tystnadsplikt

Vi vill att medarbetarna i Ljusdals kommun ska:




Öka samverkan mellan kommunen och det civila samhällets aktörer. Det utvecklar engagemang i både
nya och gamla organisationer och nätverk.
Ha gemensamma begrepp och principer för alla som verkar i kommunen.
Få ökad kunskap om det civila samhällets betydelse för vår kommuns utveckling.

