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Stormöte med 44 företrädare
Den 15 februari samlades totalt 44 företrädare från
näringsliv, föreningar och kommunen för att samtala
kring det förslag till lokal Överenskommelse som skrivargruppen tagit fram under året. Det var en brokig samling
av studieförbund, hembygdsföreningar, idrottsföreningar,
företag, intresseföreningar, lokalpolitiker och tjänstepersoner som tog tillfället i akt att delge synpunkter och
input på innehållet i det utskickade förslaget till en lokal
Överenskommelse för Värmdö kommun. Diskussioner i
grupp med utgångspunkt i Överenskommelsens sex
principer varvades med inspirationsföreläsningar från
Västerås och Botkyrka kommuners lokala Överenskommelser.

Vad sades?
En del farhågor kom upp till ytan:
- Representation - vilka äger processen och vem blir
inbjuden? Hur fångas nya föreningar upp?
- Hur ska förvaltningen och uppföljningen av Överenskommelsen ske? Hur hålls den och dess ambitioner
levande?
- Skrivningarna andas mycket “kommunspråk” som de är
nu - hur får vi parterna att bli jämbördiga och arbeta på
lika villkor mot gemensamma mål?
- Definitioner, t ex hur vet vi att principen om kvalitet är
uppnådd? Skiljer sig definitionen åt mellan förening och
kommun?
- Civilsamhället som kollektiv är inte lätt organisera - det
är (och ska vara) brokigt och spretigt. Är ett föreningsråd
eller gemensam plattform önskvärd?
Men också en del beröm! Spännande att ta del av, bra
jobbat, viktigt, följer med intresse var några av de
kommenterar som vi fick del av.
Om du vill ha mer dokumentation från stormötet går det
bra att maila till overenskommelsen@varmdo.se så skickas
sammanfattande minnesanteckningar från mötet samt
ppt-presentationer från Västerås och Botkyrka till dig.

Vad händer nu?
Skrivargruppen tittar på dokumentationen från stormötet
och gör vissa korrigeringar i texten. Det justerade förslaget
till lokal Överenskommelse kommer att skickas via e-post
till er som deltog på stormötet samt till övriga intresserade
så snart det är klart, senast i början av april.
Samtidigt skickas till kommunfullmäktige för beslut på
sammanträdet den 16 maj.

I samband med beslut i kommunfullmäktige kommer
representanter från föreningar och näringsliv att bjudas
in till en signeringsceremoni i kommunhuset då Överenskommelsen högtidligen skrivs under. Håll utkik efter mer
detaljerad info ang tid och plats!

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

at!
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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.

