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En överenskommelse tar form!
I slutet av oktober hade skrivargruppen ett gemensamt
möte på Skeviks gård. Det fanns två syften med mötet:
dels att få inspiration av pågående goda samarbeten
mellan kommunen och frivilligkrafter, dels att påbörja
textförslag till Överenskommelsen.
Vi började med att lyssna till Irene Bierfelt som berättade
om föreningen Guldkanten och det samarbete verksamheten haft med kommunen i drygt 30 år. För närvarande
bedrivs samarbetet inom ramen för en så kallad IOP
(Idéburet Offentligt Partnerskap) där föreningen Guldkanten åtagit sig att arrangera sociala aktiviteter för äldre
i Värmdö. Det andra exemplet vi fick lyssna till var från
kommunens arbete på integrationsområdet tillsammans
med Kompis Sverige. Kommunens integrationssamordnare Anneli Cavalcanti redogjorde för utvecklingen av detta
IOP och berörde även initiativet Välkommen till Värmdö.
Med utgångspunkt i flera värdeord hämtade från andra
kommuners Överenskommelser samt Vision Värmdö
2030 påbörjades därefter en brainstorm kring textförslag.
Dessa första utkast arbetar parterna i skrivargruppen just
nu vidare med. De tre olika versionerna från föreningslivet, tjänstepersonerna respektive politikerna ska sen
bakas ihop till ett gemensamt förslag. Förhoppningsvis
har vi ett färdigt utkast till jul.

Varför en lokal Överenskommelse?
En lokal Överenskommelse är en plattform och en grund
för fortsatt samarbete i specifika sakfrågor som är viktiga
för kommunen. Den kan också ses som spelregler för
hur relationen mellan olika aktörer i kommunen ska se
ut. Aktuella sakfrågor eller teman kan konkretiseras i en
handlingsplan som utvärderas med jämna mellanrum.
På så sätt hålls Överenskommelsen levande och blir ett
användbart verktyg för alla aktörer.

God Jul
&
Gott Nytt År!

Save the date - 15 februari 2018
Skrivargruppen för Överenskommelsen i Värmdö bjuder in till stormöte den 15 februari 2018. Syftet är att få
synpunkter och input på Överenskommelsen för att göra
slutjusteringar. Någon gäst från en annan kommuns lokala Överenskommelse kommer också vara på plats för tips
pch idéer. Förslaget till lokal Överenskommelse skickas till
föreningar, förvaltningar etc i början på nästa år.
På mötet i februari får alla en chans att delge sina åsikter
och synpunkter på förslaget. Skrivargruppen samlar ihop
synpunkterna och gör slutjusteringar på förslaget innan
det skickas till kommunfullmäktige för beslut. Mer information och inbjudan till stormöte kommer i samband
med utskick av förslaget.

Kontakta oss!
Vill du redan nu anmäla ditt intresse? Kontakta oss via
e-post - overenskommelsen@varmdo.se

Korta fakta:
I syfte att utveckla och stärka arbetet inom det sociala området och inom integrationsarbetet samarbetar
nu Värmdö kommun och civilsamhällets organisationer för att utveckla ett dokument kallat Överenskommelsen Värmdö. Syftet är att är att stärka de
lokala idéburna organisationerna i sitt självständiga
arbete för välfärden.
Kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se
om du har frågor eller läs mer på projektets hemsida,
varmdo.se/overenskommelsen
Facebook: Överenskommelsen Värmdö,
facebook.com/overenskommelsen.varmdo
Läs mer om den nationella Överenskommelsen.
overenskommelsen.se - där finns information och
exempel på flera lokala Överenskommelser.

