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1. UTVECKLING AV LOKAL DEMOKRATI
Kommunalt Partnerskap är ett Sidafinansierat program som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte
bidrar till hållbar lokal demokratiutveckling i vissa av Sveriges samarbetsländer för
utvecklingssamarbete och i Sverige. Deltagande i programmet medför inga kostnader för de svenska
medverkande aktörerna. Svenska aktörer kan vara primärkommuner, kommundelsnämnder,
stadsdelsnämnder, regionförbund, kommunalförbund, gemensamma nämnder, regioner och
kommunala samverkansorganisationer (exempelvis kommunförbund).
Grunden för programmet är FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och den av riksdagen
beslutade Politiken för Global Utveckling (PGU) (prop. 2002/03:122), där partnerskap samt vikten
av ett brett deltagande och deltagande av nya aktörer i Sveriges internationella samarbete betonas.
Genom lång tradition av lokalt självstyre och ansvar för stora delar av samhällsservicen har svenska
kommuner och regioner värdefulla kunskaper och erfarenheter som de kan dela med sig av till lokala
och regionala politiskt styrda organisationer i låg- och medelinkomstländer. Därför framhåller PGU
att svenska kommuner och regioner är viktiga aktörer i svenskt utvecklingssamarbete. En effektiv
fattigdomsbekämpning förutsätter dessutom en förankring på lokal nivå. Att stärka kapaciteten hos
de lokala och regionala politiskt styrda organisationerna som ansvarar för tillhandahållande av service
på lokal nivå blir därmed ett viktigt verktyg i kampen att utrota fattigdom. Medverkan i programmet
Kommunalt Partnerskap medför att den svenska samarbetspartnern också får nya verktyg och
erfarenheter för att utveckla sin egen verksamhet. Ömsesidig relevans och gemensamt ägarskap utgör
centrala perspektiv i programmet.
Målet med Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.
Utgångspunkten i arbetet ska vara de behov och intressen som finns och förutsättningar som råder,
för de människor som lever i fattigdom. Med fattigdom avses inte enbart bristen på materiella
resurser utan även bristen på makt, inflytande och andra förutsättningar för människor som lever i
fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Programmet bidrar till fattigdomsbekämpning genom att
öka människors tillgång till den service som lokala och regionala politiskt styrda organisationer
ansvarar för samt öka människors möjlighet att delta i lokala politiska processer. På så sätt skapas
förutsättningar för utveckling av demokratin.

MÅL MED PROGRAMMET,
SAMARBETSOMRÅDEN OCH
SAMARBETSLÄNDER
2. Mål med programmet Kommunalt Partnerskap
Målet för programmet Kommunalt Partnerskap är att motverka och minska fattigdom genom att
främja fungerande och demokratiska lokala och regionala institutioner och politiskt styrda
organisationer i låg- och medelinkomstländer, där medborgarna ges möjlighet till inflytande i lokala
och regionala politiska processer. Frågor som rör utifrån ökad delaktighet, jämlikhet, transparens och
ansvarsutkrävande. utvecklingen utgör ett integrerat perspektiv i det lokala beslutsfattandet. I Europa
ska programmen särskilt verka för ett närmande till EU och dess värdegrunder.
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3. SAMARBETSOMRÅDEN
Samarbeten inom programmet Kommunalt Partnerskap kan avse hela det kommunala och regionala
verksamhetsområdet. Ömsesidighet ska genomsyra projektcykeln från problem- och målformulering
till utförande och uppföljning. Projekten ska utgå från den internationella samarbetspartnerns behov.
Samarbetet ska dock gagna båda parter så att den svenska partnern också utvecklas i relation till
programmets mål. Samarbetet ska ha avgränsade målsättningar som syftar till lokal demokratiutveckling.

4. SAMARBETSLÄNDER
Partnerskapen ska eftersträva en samordning med andra insatser inom svenskt utvecklingssamarbete i
syfte att kraftsamla och fördjupa arbetet med lokal demokratiutveckling i samarbetsländerna.
Intentionen med partnerskapen är att de ska bidra till långsiktiga och bestående resultat. De
kommunala partnerskapen kan lägga grunden till fortsatt samarbete mellan Sverige och ett
internationellt samarbetsland genom olika former av kontakter med näringsliv och
civilsamhällesorganisationer. I ambitionen att nå långsiktigt starka resultat så kommer insatserna att
intensifieras i fyra geografiska kluster.
Samarbete ska främst ske med länder uppdelade i fyra kluster som omfattas av OECD:s DAC-lista.
Programmet Kommunalt Partnerskap omfattar för närvarande följande samarbetsländer;
Östeuropa – Kosovo, Serbien, och Ukraina
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Östafrika –Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe.
Utöver ovanstående länder finns följande länder där kommuner sedan tidigare har en dialog eller
genomförda/pågående Förberedelser eller Projekt. ICLD har för avsikt att uppmuntra att dessa
fortsätter sitt engagemang och ge finansiering: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Nord Makedonien,
Moldavien, Indonesien, Kina, Vietnam, Moçambique och Namibia.
Själva systemet för hur urval av kluster och beslutsprocess ska genomföras vart tredje år. Det är själva
processen med beslutskriterier och regionala kluster som prövas. ICLD:s styrelse fattar beslutet, men
inväntar synpunkter från såväl partnerskapsråd som Sida innan ett slutgiltigt besked lämnas. Systemet
och val av kluster kan efter genomförd process lämnas oförändrad. Länderna inom ett kluster är
löpande föremål för diskussion och prövning. Tillgängliga länder ska vara anpassade efter principen
”där ICLD utifrån fastställda kriterier har möjlighet att göra mest och bäst nytta”.
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ICLD:S ROLL,
ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH
TERMINOLOGI
5. STÖD FRÅN ICLD
ICLD utför bedömningar av ansökningar om att få ingå i det Kommunala Partnerskapsprogrammet,
kvalitetssäkrar handläggningen och fattar beslut. ICLD administrerar och utvecklar också
programmet samt betalar ut medel. ICLD erbjuder vidare stöd till samarbetsparterna i form av
spridning av resultat och goda exempel från genomförda partnerskap, samordning med övriga
insatser inom svenskt utvecklingssamarbete, utbildning, rådgivning och etablering av nätverk. ICLD
kan hjälpa till att hitta och sammanlänka lokala och regionala politiskt styrda organisationer med
varandra.

6. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Det första steget i ett kommunalt partnerskap är att ett avtal ingås där parterna förbinder sig att
samarbeta under en viss tid. Ansökningarna ska formuleras gemensamt av de sökande parterna.
På ICLD:s hemsida finns detaljerad information om vad en ansökan ska innehålla. För att ICLD ska
behandla ansökningarna ska de vara upprättade enligt ansökningsinstruktionerna för Kommunalt
Partnerskap. Ansökningsperioderna annonseras på ICLD:s hemsida.

PROGRAMMETS UTFORMNING
Nedan följer en beskrivning av programmet med en bild som illustrerar ett exempel på hur ett
partnerskap kan organiseras.
År 1

Förberedelse

2

3

4

STYRGRUPP
Projekt 1

Utveckling/breddning

Projekt 2
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7. FÖRBEREDELSE FÖR KOMMUNALT PARTNERSKAP
Syftet med förberedelsen är att förankra samarbetet och lägga en grund för fortsatt samarbete.
Bidraget till denna aktivitet ska normalt täcka kostnaderna för resor till båda parterna för cirka fyra
deltagare. Deltagarna ska vara två politiker, företrädesvis en från oppositionen och en från
majoriteten från båda parter och den utsedde kontaktpersonen samt eventuellt ytterligare en person.
Stöd för att genomföra en förberedelseaktivitet får endast sökas en gång per partnerskap.
Innan parterna ansöker om förberedelsen ska de första kontakterna ha tagits mellan de tilltänkta
parterna och idéer om ett eventuellt samarbete ska ha diskuterats. Det kan ske exempelvis via mejl
eller telefonsamtal. ICLD kan hjälpa till att förmedla kontakter till lämpliga samarbetspartners.
Under förberedelsen ska normalt samarbetsavtal undertecknas, projektplan tas fram och en styrgrupp
utses. Det är viktigt att välja en arbetsmetod som underlättar båda parters aktiva deltagande i
framtagandet av projektplaner och mål. Projektplaneringen ska utgå från programmets mål och avse
ett tydligt avgränsat problem eller ett prioriterat utvecklingsområde för parterna.
Den maximala tiden för förberedelse är ett år.

8. STYRGRUPP
Parterna ska bilda en gemensam styrgrupp för partnerskapet. I denna styrgrupp ska företrädare för
den politiska majoriteten och oppositionen (där politiskt valda företrädare för oppositionen finns)
samt ledande tjänstepersoner från båda parter ingå. Varje part ska utse en samordnare och även dessa
ska ingå i styrgruppen. Den svenske samordnaren har huvudansvaret för kontakten med ICLD. En
ersättare för samordnaren ska utses.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal förankring. Genom att
företrädare för såväl majoritet som opposition är representerade säkerställs långsiktigheten i
samarbetet. De konkreta uppgifterna för styrgruppen kan vara att bedöma projektplaner, följa upp
projektet, fatta nödvändiga beslut och säkerställa kvalitén. Styrgruppen är obligatorisk under tiden
parterna bedriver Kommunala Partnerskap. Styrgruppen kan leda och samordna flera projekt. Det är
också möjligt att ansöka om fler än en styrgrupp om det finns behov av det.
De som söker bidrag för ett Kommunalt Partnerskap ska ingå ett samarbetsavtal som sträcker sig
minst ett år utöver den tid som ett projekt ska bedrivas. På detta sätt förvissar sig parterna om en viss
nivå av engagemang, samordning och uppföljning av resultat som varar längre än projekttiden.
Under projekttiden bör två möten per år hållas, ett i Sverige och ett hos den internationella
samarbetspartnern och minnesanteckningar ska föras under mötena.

9. PROJEKT
Projektförslagen ska utarbetas gemensamt av parterna och utgå från ett problem eller ett
utvecklingsbehov på institutionell nivå inom parternas verksamheter samt syfta till välfungerande och
demokratiska lokala och regionala politiskt styrda organisationer.
En projektplan ska utarbetas där målen för projektet ska framgå. I varje projektansökan ska anges
förväntade effekter och förändringar, för vem förändringen ska ske, hur projekten ska bedrivas samt
hur uppföljning av målen ska genomföras. Projektet ska redovisas genom årsvisa
resultatredovisningar, där fokus ska vara på de resultat som har uppnåtts i projektet i förhållande till
de uppsatta målen. Redovisningarna ska göras i enlighet med ICLD:s blanketter och anvisningar och
återknyta till målen och indikatorerna som presenterades i ansökan och kopplingen till programmets
mål ska vara tydlig.
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Det är möjligt att ansöka om medel för projekt som omfattar tre år. Det går även att ansöka om ettoch tvååriga projekt om det finns särskilda skäl för det. Under en och samma ansökningsperiod kan
samarbetspartnerna ansöka om medel för flera projekt.

10. TREPARTSSAMARBETE – EU-LÄNDER
Trepartssamarbete är inriktat på samarbete med länder i Östeuropa och innebär att en svensk lokal
eller regional politiskt styrd organisation har samarbete med två internationella parter, där den ena
samarbetspartnern kommer från ett land som inte anges i kapitel 4 är en samarbetspartner för
programmet. Det tredje landet kan fungera som en brygga mellan Sverige och den internationella
samarbetspartnern, både när det gäller språk, kultur och verksamhetsfrågor. En förutsättning är att
det finns samarbetsavtal mellan alla parter. De länder som är aktuella för trepartssamarbete är EUländerna Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern,
Rumänien och Bulgarien. Dessa kan ha aktuell erfarenhet som kan vara av värde för länder som vill
närma sig EU.

11. FLERPARTSSAMARBETEN
I vissa fall kan det vara värdefullt att en eller flera svenska parter och/eller en eller flera parter i
samarbetsländerna bildar en styrgrupp och driver ett projekt gemensamt. Dock ska det alltid finnas
minst tre parter involverade. Det gäller till exempel när liknande prioriteringar finns hos flera parter,
där samverkansfördelar finns, där problem inte stannar vid lokal- eller regionalgränserna eller där flera
mindre aktörer stödjer varandra. Då finns en möjlighet att söka flerpartssamarbeten. Ramar för dessa
utarbetas i samråd med ICLD, men normalt ska de följa de riktlinjer som gäller för övriga delar i
programmet. Samtliga parter ska finnas representerade i styrgruppen med politiker från majoritet och
opposition (där politiskt valda företrädare för oppositionen finns) samt en samordnare per part. En
av de svenska parterna ska utses som huvudansvarig för kontakten med ICLD. Budget för dessa
typer av partnerskap utarbetas i samråd med ICLD.

12. UTVECKLING/BREDDNING
Medel för utveckling/breddning kan sökas inom etablerade partnerskap, där parterna vill samarbeta
inom ett nytt verksamhetsområde och med nya deltagare. Syftet med utveckling/breddning är att
lägga en grund för en gemensam och relevant projektplanering och projektansökan. Under
utveckling/breddning kommer parterna överens om huruvida den befintliga styrgruppen behöver
utökas för att rymma någon person, som är relevant för den nya aktiviteten. Ett annat alternativ kan
vara att ytterligare en styrgrupp bildas. I vissa fall då projekt och styrgrupp nyligen avslutats kan
Utveckling/breddning ändå beviljas. Bidraget ska normalt täcka kostnaderna för resor till båda
parterna för fyra deltagare. En kontaktperson som ansvarar för kontakten med ICLD ska utses för
utveckling/breddning.
Utveckling/breddning skiljer sig från förberedelse så tillvida att den sker inom ett redan etablerat
partnerskap, det vill säga mellan parter som redan har en styrgrupp. Om den politiska förankringen
redan är etablerad kan deltagarna i utveckling/breddning bestå enbart av tjänstepersoner. Det är
också möjligt att ansöka om fler än en utveckling/breddning. Den är dessutom kortare än en
förberedelse. Utveckling/breddning inom programmet kan pågå i upp till sex månader.
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13. SPRIDNING
Medel kan sökas för att sprida information om goda exempel på utveckling av lokal demokrati genom
Kommunalt Partnerskap. Deltagarna från kommuner och regioner är programmets främsta
kunskapsbärare och syftet med spridning är att dela den kunskap och erfarenhet som de förvärvat
inom programmet. Ansökan kan göras både under pågående projekt eller efter att dessa avslutats.
Exempel på aktiviteter för att sprida information kan vara deltagande i workshops, mässor eller
sammankomster med t.ex. kommunförbund i samarbetsländer och Sverige eller framtagande av
informationsmaterial. Aktiviteter som finansieras inom spridning ersätter inte det arbete med
spridning och kommunikation som ska ske inom varje projekt. De huvudsakliga målgrupperna för
informationsspridningen är andra lokala och regionala politiskt styrda organisationer i den
internationella samarbetspartnerns land. Det kan även vara värdefullt att sprida informationen till
andra aktörer.
Möjlighet till att ansöka om medel för följeforskning av partnerskap finns. Ansökan behandlas separat
av ICLD.

DELTAGANDE OCH FINANSIERING
14. VILKA AKTÖRER KAN ANSÖKA OM FINANSIERING FRÅN ICLD
FÖR KOMMUNALT PARTNERSKAP?
Alla Sveriges kommuner, regioner, kommundels- eller stadsdelsnämnder, kommunalförbund,
regionförbund, gemensam nämnd, kommunala samverkansorganisationer, till exempel
kommunförbund, kan ansöka om medel för kommunala partnerskap tillsammans med en
internationell samarbetspartner.
Om den internationella samarbetspartnern har en annan organisering av ansvar och utförande av
samhällsservice än i Sverige kan ett kommunalt partnerskap ändå vara fruktbart mellan en svensk
lokal eller regional politiskt styrd organisation och den organisation som är ansvarig i det andra
landet.
Det är möjligt för flera svenska och/eller internationella kommuner att delta i ett och samma
partnerskap under förutsättning att en av de svenska parterna är ansvarig, se vidare information under
punkt 11 ”Flerpartssamarbeten”.

15. DELTAGARE
Då kommunalt partnerskap syftar till fattigdomsbekämpning genom välfungerande och demokratiska
lokala och regionala politiskt styrda organisationer måste politiker och tjänstepersoner ingå. Personer
utanför nämnda organisationer kan med fördel medverka i partnerskapet eftersom de kan bidra till att
säkerställa en bred förankring i lokalsamhället. Exempel på sådana är personer från; det lokala
näringslivet, högskolor och universitet, föreningar, statlig verksamhet, till exempel den lokala polisen
eller arbetsförmedlingen samt elever och studenter. Ersättning för dessa personers resa och
uppehälle, kan i vissa fall utgå till ett begränsat antal personer. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
utgår inte.
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16. FINANSIERING AV PARTNERSKAPEN
Beviljade medel betalas till den svenska partnern när projekten är redovisade med revisionsintyg.
Därmed blir den svenska partnern ansvarig för den ekonomiska fördelningen av medel mellan
parterna och för den ekonomiska redovisningen. Aktiviteter som påbörjats eller genomförts innan
medlen beviljats kommer inte att ersättas. 50 % av beviljade medel kan utbetalas i förskott till den
svenska partnern om projektens totalsumma överskrider 1 miljon kronor per år (detta kan uppstå om
den svenska samarbetspartnern driver flera projekt parallellt).
Förberedelse för kommunalt partnerskap:
Europa: Max 240 000 kr
Afrika/Latinamerika/Asien: Max 300 000 kr
Förberedelse för kommunalt partnerskap, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Förberedelse för kommunalt partnerskap, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Styrgrupp, två parter:
Europa: Max 300 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Max 350 000 kr per år
Styrgrupp, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 400 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 430 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Styrgrupp, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 400 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 430 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Projekt:
Europa: Max 450 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Max 500 000 kr per år
Trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 600 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 650 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 600 000 kr per år
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Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 650 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Utveckling/breddning:
Europa: Max 240 000 kr per år
Afrika/Latinamerika/Asien: Max 300 000 kr per år
Utveckling/breddning, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Utveckling/breddning, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Latinamerika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Spridning:
Max 100 000 kr
Medverkan i programmet Kommunalt Partnerskap medför inga kostnader för den svenska
samarbetspartnern. Medel från Sida finansierar samtliga utgifter för samarbeten inom programmet
Kommunalt Partnerskap såsom resekostnader, inklusive transferkostnader, kost och logi, tolk- och
revisionskostnader och arbetskostnader för deltagarna från svenska lokala och regionala politiskt
styrda organ. Den internationella samarbetspartnern bidrar med sin arbetstid. Om parterna har
möjlighet bidrar båda parter också med tillhandahållande av lokaler och lokala transporter.
Budgeten ska följa ICLD:s budgetanvisningar och upprättas enligt ICLD:s mall.
De kostnader som finansieras genom programmet är relaterade till de arbetsaktiviteter som ska
genomföras. Om parterna i samband med vistelse i Sverige eller i något av de länder som är möjliga
att samarbeta med inom programmet, väljer att stanna ytterligare dygn än de som åtgår till
arbetsaktiviteter, bekostas inte kost, logi eller kostnader för aktiviteter av programmedel. Inte heller
kostnader för lön eller traktamenten finansieras av programmedel vid förlängning av vistelsen.
Förlängning av tjänsteresan får inte heller medföra högre reskostnader. I de fall partnerskapet
genomförs i ett av UD:s definierade riskområden kan kostnader för säkerhetsutbildning falla inom
ramen för riktlinjerna.
Andra kostnader som inte nämns i dessa riktlinjer och som av olika skäl kan uppstå
finansieras inte genom programmet.
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RAPPORTERING OCH BEDÖMNING
17. RAPPORTERING
Förberedelse, styrgrupp, projekt, utveckling/breddning eller spridning, redovisas årsvis till ICLD.
Redovisningen ska innehålla en redogörelse för såväl vilka resultat som uppnåtts samt en ekonomisk
redovisning. Redovisningen måste följa mallen för rapportering av Kommunalt Partnerskap.
I resultatredovisningen ska de uppnådda resultaten stämmas av mot de angivna målen i ansökan.
Indikatorer för måluppfyllelse för båda parter ska följas upp. I den ekonomiska redovisningen ska
faktiska kostnader anges och styrkas. Den svenska samarbetspartnern ansvarar särskilt för den
ekonomiska redovisningen.
Redovisningarna ska granskas av en auktoriserad revisor och följa ICLD:s anvisning för revisorer och
ICLD:s budgetriktlinjer. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed och revisorn ska uttala sig i
enlighet med tillämplig standard för näraliggande tjänster, SNT 4400, huruvida den finansiella
redovisningen är i överensstämmelse med kommunens bokföring samt avtalad budget. En rapport
över utförd revision ska sändas in tillsammans med redovisningarna av förberedelsen, styrgruppen,
projekt, utveckling/breddning eller spridning.
När ICLD godkänt redovisningarna kommer ersättning för faktiska kostnader upp till det beslutade
maxbeloppet att betalas ut av ICLD.
Anvisningarna för rapportering av Kommunalt Partnerskap ska vara väl kända av parterna innan
förberedelse, styrgrupp, projekt, utveckling/breddning och spridning, inleds.
Ansökningar från parter som inte lämnat slutredovisningar för tidigare beviljade projekt kan endast
bedömas under förutsättning av att parterna bifogar en rapport som redovisar läget och uppnådda
resultat i de oavslutade projekten samt anger när dessa projekt kommer att avslutas och slutredovisas.
Som regel fattas inga beslut om finansiering av aktiviteter i en ny ansökan förrän någon form av
resultatredovisningar och/eller slutrapporter har inkommit och godkänts.

18. BEDÖMNINGS- OCH BESLUTSPROCESS
ICLD:s enhet för kommunala partnerskap bedömer ansökningar, kvalitetssäkrar handläggningen och
lägger förslag till beslut. Viktiga kriterier för Sida är att allt svenskt bistånd genomsyras av följande
fem perspektiv: fattigdomsperspektivet, rättighetsperspektivet, konfliktperspektivet,
jämställdhetsperspektivet samt miljö- och klimatperspektivet. Efter att Sida gett sitt medgivande till
att processen har utförts med kvalité och enligt riktlinjerna för programmet beslutar styrelsen om
ramtilldelning och därefter generalsekreteraren om varje enskild ansökan.
Vid varje ansökningsomgång gör ICLD strategiska överväganden inför fördelningen av tillgängliga
medel. Prioriteringsgrunder för de strategiska övervägandena kan vara geografiska, tematiska, röra en
aktuell utmaning eller en övergripande målsättning. Samverkan med ICLD:s enheter för
internationella utbildningsprogram (ITP) och/eller Kunskapscentrum (KC) görs vid behov.
Beviljande av ansökningar görs i konkurrens om tillgängliga medel.
Bedömningsgrund
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ICLD kontrollerar att alla formella krav är uppfyllda enligt instruktionen i ansökningsblanketten och
riktlinjerna för programmet. ICLD:s kvalitetsbedömning av en ansökan görs utifrån relevans,
genomförbarhet och uthållighet.
De viktigaste kriterierna för att en ansökan ska kunna beviljas är att den:
• leder till ökad lokal demokrati utifrån ökad delaktighet, jämlikhet, transparens och/eller
ansvarsutkrävande, och därmed bidrar till fattigdomsbekämpning i samarbetslandet.
• rör en utmaning eller ett problem på organisatorisk nivå
• främjar jämställdhet, miljö och klimat och mänskliga rättigheter
• gagnar båda parterna i projektet
• eftersträvar samordning med andra insatser inom svenskt utvecklingssamarbete i syfte att
kraftsamla och fördjupa arbetet med lokal demokratiutveckling
De viktigaste kriterierna vid bedömning av projektplaneringen är att:
• projektförslaget relaterar till en tydlig problembild
• projektet är konkret och kan ge bestående resultat
• projektförslaget är realistiskt och genomförbart inom projekttiden
• aktiviteterna är kopplade till mål och delmål
• det finns en plan för uppföljning med indikatorer kopplade till målen
• risker har beaktats det finns en plan för spridning av projektets effekter
ICLD inhämtar synpunkter och råd, både internt och externt, exempelvis från SKR, Sidas landteam
och Sveriges ambassader.
Beslutsprocess
ICLD:s enhet för kommunala partnerskap bereder och sammanställer de ansökningar om
kommunala partnerskap som inkommit och lämnar förslag till beslut om att godkänna eller avslå
ansökningar om medel.
•

•
•
•

Förslaget utgör underlag för samråd med ett särskilt sammansatt råd. I underlaget framgår en
motivering för varje enskilt fall. ICLD kan med rådet ta upp även strategiska överväganden
och prioriteringar. Rådet har möjlighet att ställa frågor och ge rekommendationer till
beslutsförslagen. Rådet utgörs av minst fyra ledamöter, varav ICLD tillsätter ordförande och
en ledamot och SKR två ledamöter. Föredragande i rådet är ansvariga projekthandläggare.
Efter rådets sammanträde översänds ansökningarna tillsammans med en bedömning och
övergripande analys till Sida, som ger sitt medgivande till att processen har utförts med
kvalité och enligt riktlinjerna för programmet.
ICLD:s styrelse beslutar om den finansiella ramen och omgångens strategiska inriktning efter
att kansliet har sammanställt rekommendationer och synpunkter från rådet samt Sidas
försäkran om att processen följer riktlinjer och håller god kvalité.
Generalsekreteraren beslutar om varje enskild ansökan utifrån styrelsens rambeslut och
informerar skriftligen samordnarna i de ansökande svenska organisationerna om besluten
samt översänder de enskilda avtalen. Samordnarna ansvarar för att delge besluten till den
internationella samarbetspartnern.
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•

ICLD skickar kopia av besluten tillsammans med sammanfattningar av ansökningarna till
Sveriges ambassader i berörda samarbetsländer och/eller andra relevanta samarbetspartners
och aktörer.

Förenklad beslutsprocess vid ansökan om förberedelse
Utöver ovan beskrivna beslutsprocess finns också möjlighet att löpande fatta beslut avseende
ansökningar av medel för s.k. förberedelse enligt beskrivningen nedan.
•
•
•

•

Så snart en ansökan om förberedelse inkommer tar ICLD:s enhet för kommunala
partnerskap fram förslag till beslut om att godkänna eller avslå ansökan om medel samt ett
underlag med motivering till beslut i varje enskilt fall till generalsekreteraren.
Generalsekreteraren beslutar om varje enskild ansökan om förberedelse, och därefter
fastställer styrelseordföranden beslutet om tilldelning av medel. Beslutet ska anmälas till
styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.
Generalsekreteraren informerar skriftligen samordnarna i de ansökande svenska
organisationerna om besluten och översänder avtal. Samordnarna ansvarar sedan för att
delge besluten till den internationella samarbetspartnern. ICLD skickar kopia av besluten
tillsammans med sammanfattningar av ansökningar till Sveriges ambassader i berörda
samarbetsländer och/eller andra samarbetspartners och aktörer som ICLD bedömer som
relevanta.
I samband med den ordinarie beslutsprocessen informeras Sida om fattade beslut.

ÖVRIGT
Ansökan, redovisning och budget ska skrivas på engelska. Undantag kan göras om den internationella
samarbetspartnern inte är engelsktalande och översättningar görs från svenska till aktuellt språk.
Ansökan och redovisning görs digitalt via ICLD:s hemsida – www.icld.se - där anvisningar och
information om obligatoriska bilagor samt datum för ansökningsperioder återfinns.
För frågor om ansökningsprocessen kontakta:
E-post:

partnership@icld.se

Telefonväxel:

0498 – 29 91 00
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