Svenska kommuner och regioner i samverkan

Lokal samverkan
Riktlinjer och kriterier för samarbete
Vi söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengagemang och värderingar
som matchar Kommuninvests. Och där Kommuninvest kan ge uttryck för sitt eget
samhällsansvar.
•

Fokus på verksamheter som har utvecklingsvilja och arbetar med utbildning, kultur
och innanförskap. Det är viktigt med mångfald och sunt synsätt när det gäller etik,
kön, etnisk bakgrund, ålder samt ekonomiska och prestationsmässiga
förutsättningar.

•

Sammanhang där Kommuninvest är i gott sällskap (t.ex. där övriga
samarbetspartners är seriösa, långsiktiga och har en positiv framtoning).

•

Aktiviteter där Kommuninvest inte försvinner i mängden.

•

Kvalitet. Kommuninvest är en verksamhet där förtroende är avgörande för vårt rykte
och affärsverksamhet. Därför ska alla sammanhang där vi medverkar genomsyras av
hög kvalitet i visuell och verbal gestaltning samt innehåll. Notera att det inte är
samma sak som överdådighet.

•

Uthållighet. För Kommuninvest är stabilitet ett av våra varumärkesvärden. Överfört
till lokal samverkan innebär det som regel fleråriga partnerskapsavtal.

•

Koncentration. En begränsad budget för partnerskapssamarbeten leder till
koncentration för att medge att Kommuninvests varumärke uppmärksammas i
respektive insats.

•

Kravställande med fokus på effekt. Samtliga avtal och överenskommelser som
träffas ska kopplas till avläsbara mål, uppföljning och utvärdering.

•

Utvärderande. Se punkten ”Kravställande”.

•

Etik. Alla samarbeten ska genomföras i enlighet med Kommuninvests
uppförandekod (separat dokument).

Avtal om lokal samverkan ska alltid upprättas skriftligt med tydlig beskrivning av
marknadsföringsmässiga och ekonomiska insatser, tidsperiod, uppträdande och utbyte.
Upprätthålls inte överenskomna riktlinjer för samarbetet kan det avbrytas med
omedelbart verkan.
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Effektivitet och mätbarhet
Vi strävar efter att samtliga insatser kopplade till lokal samverkan ska vara
verkningsfulla och mätbara. Därför ska vi i största möjliga mån formulera avläsbara
kvantitativa och – eller – kvalitativa mål i samband med varje insats. Samtliga avtal och
överenskommelser ska vara skriftliga. Avtalen ska ha en fast sluttid som inte förlängs
automatiskt.
Utvärdering
Kommuninvest ska utvärdera lokala samverkansinsatser minst en gång per år. Denna
kritiska granskning ska göras utifrån de formulerade målsättningar som upprättats i
samband med varje insats. Professionella undersökningar kopplade till
kommunikationseffekt kan bli aktuella.

