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Långsiktig målsättning Ideell Arena 

Utgångspunkter 

• En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. 

• För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och 

användning av ny kunskap. 

• IDEELL ARENA möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom 

partnerskap och samarbete. 

Uppdrag 

Samarbetet i Ideell Arena har till syfte att: 

• initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande 

tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning  

• främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera 

forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, 

universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna  

• utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän 

inom ideell sektor  

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en 

avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna. 

Målsättning 

Med kontinuerlig utveckling, nytänkande och förnyelse av utvecklingsprogram, kunskapsutveckling 

och mötesplatser möter Ideell Arena utmaningar och behov hos de förtroendevalda och tjänstemän 

som har rollen att leda och styra partnerorganisationerna.  

Kvalitet i både tanke och handling tillförs genom att aktivt söka en mångfald av perspektiv i olika 

samarbeten. Detta innebär att Ideell Arena fortsätter att växa och utvecklas med en bredd av ideella 

sektorns organisationer. 

Rollen för att främja kunskapsutvecklingen kring ideell sektor fördjupas och undersöks genom ökad 

närvaro och ett helhetsperspektiv på forskning. Det handlar om att både vara proaktiv för att initiera 

ny forskning och att sprida resultat på ett sätt som gör det relevant och användbart för 

partnerorganisationer. På så sätt stärks även FoU-arbete och kunskapsbaserad verksamhet i ideell 

sektor. 

Inriktning 

Detta innebär att Ideell Arena:  

• utvecklar innehåll i program, mötesplatser och kunskapsspridning för att göra forskning än 

mer relevant och användbar för ledning och styrning av ideell sektor. 

• initierar utvecklingsprogram som kan stärka partnerorganisationer i FoU arbete och som 

bidrar till att fler ideella organisationer kan bedriva en kunskapsbaserad verksamhet. 

• medverkar till att det finns fler pågående projekt för fler nya vetenskapliga resultat om ideell 

sektor och dess ledning och styrning, art och omfattning samt särart och mervärde. 

• ökar medverkan med en mångfald av perspektiv i program, mötesplatser, nätverk och 

projekt för kunskapsutveckling. 

• växer med fler partnerorganisationer samt en ökad mångfald. 
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Styrmodell Ideell Arena 

 

Följande nivåer och dokument reglerar ansvar, relationer och styrning av Ideell arena  

• Samarbetsavtalet reglerar syfte och form för samverkan mellan partnerorganisationer i Ideell 

Arena 

▪ IDEELL ARENA samarbetsavtal 

• På årliga partnerskapsmötet utses styrgrupp. Vidare fastställs styrgruppsinstruktioner 

inklusive årliga ekonomiska ramar. Vart fjärde år fattas beslut om en långsiktig målsättning 

för Ideell Arena 

▪ Styrgruppsinstruktioner 

▪ Långsiktig målsättning 

• Styrgruppen ansvarar för verksamhetens inriktning, mål och budget 

▪ Verksamhetsplan 

▪ Budget 

• Verksamhetschef och kansli utför verksamhet och aktiviteter i samverkan med partners och 

andra 

▪ Arbetsplan 
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