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Samverkan med civilsamhället
Samverkan med civilsamhället är av stor vikt för ett levande, 

demokratiskt samhälle som möter medborgares behov och fångar 

upp engagemang. Civilsamhället har möjlighet att komplettera 

offentlig sektor och skapa mellanmänskliga möten.

Vilka är civilsamhället?

- Pensionärsorganisationer

- Ideella föreningar

- Frivilligverksamhet

- Studieförbund



Kultur och hälsa
Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. 

Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och 

därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av 

sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i 

olika slag av hälsofrämjande arbete. 

Kulturupplevelser kan vara det individen själv skapar eller är 

medskapare till, det kan också vara att individen är åskådare eller 

mottagare av något. 



Socialt innehåll – att främja livsmening 
Det sociala innehållet i vardagen är viktigt för att äldre personer 

ska kunna uppleva en meningsfull tillvaro. Betydelsen av att få 

människor att uppleva tillvaron som meningsfull samt att ge hopp, 

motivation och livsglädje är livsviktigt inte minst i äldreomsorgen. 

Att skapa dessa ”mjuka värden” är centralt.

Socialt innehåll skapar vi tillsammans i samverkan.



Hur kan vi samverka för att öka det 

sociala och kulturella innehållet för 

äldre?
I Nässjö kommun arbetar vi tillsammans över förvaltningarna 

och med civilsamhället.

Vi använder oss av varandras kompetenser och ”vågar” ta hjälp 

av varandra. 



Hur vår samverkan började

När Nässjö kommun 2014 firade 100 år (Nässjö stad) blev alla 

förvaltningarna engagerade i firandet med en förvaltningsövergripande 

projektgrupp där även civilsamhället (föreningar och studieförbund) 

deltog i arbetet. 

Firandet skedde under ett helt år och projektgruppens samarbete 

stärkes i många avseenden. 

Det är genom arbetet i denna projektgrupp som Anna, Per och Jessicas 

samarbete tog fart.



Samverkan

Kultur- och 
fritidsförvaltning

Civilsamhälle

Medborgarskolan

Pensionärsorganisationer
Väntjänst

Socialförvaltning

”Vi deltar alla med lika 

mycket engagemang, ingen 

bär själv ansvaret”

”Vi vinner alla på vår 

samverkan. Win-Win helt 

enkelt”

”Vårt gemensamma arbete är 

prestigelöst och det öppnar upp 

för handlingskraft”



Viktiga faktorer

• Uppmuntran från cheferna och verksamheter

• Identifierat en gemensam målgrupp

• Alla lika delaktiga – avsändaren mindre viktigt
PLATS FÖR BILD

”Själv är INTE bäste dräng”



Hur skapar vi möjligheter för alla 

att ta del av kulturupplevelser?
Alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser – del av de kulturpolitiska målen i Sverige

Vårt uppdrag blir tydligt, vi måste skapa förutsättningar för våra äldre 

att få del av kulturupplevelser

Vi tar kulturupplevelsen till de äldre eller de äldre till 

kulturupplevelsen beroende på förutsättningar. 



Ett axplock

• Allmänkultur (programverksamhet)

• Äldre veckan – Lust till livet hela livet

• Poesi- och högläsning

• Kulturskolan

• Boken kommer

• X-rundan

• Seniorportalen

PLATS FÖR BILD



Hur kan vi samverka för att minska 

den ofrivilliga ensamheten?
För att fånga upp så många tankar och erfarenheter som 

möjligt både från olika professioner och ur civilsamhälle bjöd vi 

in till ett ESTHER café med temat Ofrivillig ensamhet.

Deltagare var socialförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, 

vårdcentraler, pensionärsorganisationer, Sektion folkhälsa RJL 

samt ESTHER-coacher och brukarmedverkan.



KulturLust

• Gemenskap

• Befintliga kulturaktiviteter och mötesplatser

• Kontinuerliga träffar under en period

• Det goda samtalet

• Gräv där vi står och förädla det vi har

• Närvarande och engagerad ledare/stöd

PLATS FÖR BILD



Jessicas reflektioner

• Den viktiga gemenskapen

• Att bli sedd, någon frågar efter mig

• Något att se fram emot

• Att som deltagare:

- känna igen ledaren, förtroende

- känna sig trygg med platsen

• Se möjligheter, våga



Pågående utveckling

Det vi gör är ingen raketforskning, vi 

använder oss av varandras kompetenser och 

hittar därigenom utvecklingsmöjligheter.

Det utvecklar oss i våra tankesätt och hur vi 

tillsammans kan kroka arm för att nå fler.  



Tack för att ni deltagit och lyssnat 

nu finns möjlighet för frågor

Nässjö kommun
2021-11-24


