
Det aktiva medborgarsamhället är kommunens hjärta
Organisationerna fungerar som en plattform för medborgaråtgärder och inkludering 
och ger expertstöd till människor i olika livssituationer. Det finns människor i varje 
kommun som behöver hjälp och stöd.
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INKLUDERING | Utgångspunkten för den organisationsvänliga kommunens verksamhet 
är att kommuninvånare och medborgarorganisationer är involverade. Detta inbegriper hö-
rande av organisationer och kommuninvånare, partnerskap, olika befolkningspaneler och 
till exempel råd för äldre och funktionshindrade.  Rådens verksamhet får inte enbart vara 
pseudodemokrati utan måste verkligen höras och lyssnas på. 

SAMARBETE | För att främja välbefinnande och hälsa måste man inrätta både lokala nät-
verk och landskapsnätverk.  Den kommunala organisationskoordinatorn stöder samut-
veckling och samarbete mellan kommunen och medborgarorganisationer. Det är viktigt 
att tjänster och rådgivning som tillhandahålls av lokala föreningar införs som en del av ser-
vicestigen, till exempel som kamrat- och stödgrupper eller stödjande av närståendevård.

STÖD ÅT ORGANISATIONER | Kommunen måste tillhandahålla kostnadsfria eller över-
komliga lokaler för lokala organisationer, och på så sätt möjliggöra verksamhet för med-
borgarorganisationer. Kommunala bidrag är särskilt viktiga för små föreningar. Finansie-
ring av organisatoriska bidrag måste reserveras i anslagen för främjande av hälsa och 
välbefinnande.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN | Kommunen måste komma överens med land-
skapet om ett tydligt ekonomiskt ansvar för att värna om de organisatoriska tjänster som 
faller mellan de social- och hälsovårdstjänster och den förebyggande verksamheten som 
ingår i social- och hälsovårdsreformen. Sådana tjänster omfattar kriscenter, klubbhus för 
mentalvårdsrehabilitationer och olika mötesplatser. Social- och hälsovårdsreformen får 
inte ge upphov till en blind fläck för organisationernas verksamhetsvillkor och de tjänster 
som människor behöver.

KOMMUNALVALET 2021
Kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer förenas av ett gemensamt mål, människors 

välbefinnande. Genom att höra, stödja och engagera organisationer i den kommunala bered-
ningen kommer det gemensamma målet att uppnås och allas välbefinnande stärkas. 

#kommunalval  #turattdetfinnsnån #onneksionjoku
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• Lokalbefolkningens välbefinnande främjas bäst genom verksamhetsmodeller som utvecklats 
av kommunen tillsammans med social- och hälsovårdsorganisationer och andra aktörer 
inom dess område på målgruppsorienterad basis. När strukturerna för regional förvaltning 
förnyas betonas detta behov.

• Samarbetet mellan kommuner och organisationer måste bygga på jämlikhet och en tydlig 
arbetsfördelning. Det är viktigt att införa tjänster och råd som tillhandahålls av lokala 
föreningar som en del av servicestigar.

• Utgångspunkten för den organisationsvänliga kommunens verksamhet är att 
kommuninvånare och medborgarorganisationer är inblandade. Detta inbegriper hörande 
av organisationer och invånare, partnerskap, olika befolkningspaneler och till exempel råd 
för äldre och funktionshindrade.

• En organisationskoordinator bör utses i kommunen, vars uppgift är samutveckling och 
samarbete mellan kommunen och medborgarorganisationer. Organisationskoordinatorn 
kan också agera mer allmänt som den koordinator som ansvarar för att främja kommunens 
välbefinnande och hälsa.

• Finansiering av organisationsbidrag måste reserveras i anslagen för främjande av hälsa och 
välbefinnande. 

• Kommunen måste tillhandahålla gratis eller förmånliga lokaler för lokala organisationer 
och den vägen möjliggöra medborgarverksamhet. Att stödja medborgarverksamhet är en 
lönsam välfärdsinvestering.

• Kommunen och välfärdsområdet måste komma överens om ett tydligt ekonomiskt ansvar 
för att säkra organisatoriska tjänster som faller mellan social- och hälsovårdstjänsterna och 
förebyggande åtgärder som ingår i social- och hälsovårdsreformen.

GOD PRAXIS: RÄTTVIST OCH KONSTRUKTIVT PARTNERSKAP MELLAN 
ORGANISATION OCH KOMMUN

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM r.f.) bedriver 
halvvägshem/stödboende och övriga eftervårdstjänster i Malax. USM och Pixnekliniken, 
som erbjuder vård för personer med beroendeproblematik, har genom åren samarbetat 
genom att skapa en fungerande vårdkedja som sträcker sig från rehabilitering till 
en långsiktig eftervård med fokus på integrering i samhället. USM:s samarbets- och 
upptagningsområde är alla svensk- och tvåspråkiga kommuner runtom i Finland.  
Tillsammans med klienters hemkommuner görs en omfattande plan för eftervården för att 
möjliggöra en trygg flytt tillbaka till hemorten efter avslutad tid på boendet.

Åtgärder i kommuner


