Nu är processen igång!
I mitten av september träffades Överenskommelsens
skrivargrupp för första gången. Gruppen, som ska
formulera Överenskommelsen i Värmdö, består av personer från föreningar/organisationer och kommunen,
både förtroendevalda och tjänstemän.
Eftermiddagen inleddes med att processledare Jenny
Ögren beskrev vad en Överenskommelse är och vilka
olika drivkrafter de olika aktörerna bidrar med i
samarbetet. Kortfattat innebär det att föreningarna/
civilsamhället bidrar med engagemang, erfarenhet och
kunskap i sina egna sakfrågor medan tjänstepersonerna
står för ramverk och kontakt med pågående arbeten i
kommunal regi. De politiska representanterna bidrar
med kontinuitet och övergripande visionsperspektiv.
Allt detta kommer skrivargruppen till gagn.

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.

Öppet stormöte 2018
Skrivargruppen kommer att träffas flera gånger under
hösten & vintern. I början av nästa år kommer ett färdigt förslag på lokal Överenskommelse att presenteras.
Förslaget kommer att skickas på remiss till berörda
i god tid före ett stormöte med alla intresserade som
planeras i januari/februari. På stormötet kommer skrivargruppen att samla in synpunkter och förbättringsförslag på Överenskommelsen.
Vill du delta i stormötet? Vi kommer att sända ut en
inbjudan samt uppdatera vår hemsida med aktuellt
datum under hösten. Ta chansen att vara med och
påverka!
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- Jag vill se en förändring och göra
gott! Om Överenskommelsen kan öka
samarbetet med skolorna i frågor, som
exempelvis om hälsa och droger har vi
mycket att vinna på det.
/Ingela Lantz, Parkour Friends

På återhörande!

Skrivargruppen
Alla representanter i skrivargruppen har samma
möjlighet att påverka arbetet. Skrivargruppens arbete
hålls ihop av processledare Jenny Ögren som har lång
erfarenhet av samarbete mellan offentlig och idéburen
verksamhet, bland annat som verksamhetsledare för
Överenskommelsens nationella kansli 2013-2015.

Civilsamhällets representanter
Ingela Lantz, Parkour Friends, Christer Hedberg, PRO,
Saga Lagerström, VK Ung/Värmdös ungdomsråd, Kamilla Arlestrand, Svenska Kyrkan, Camilla Lien, Föreningen Skärgårdsmuséet, Per Lejoneke, Företagarna
Nacka/Värmdö, Snezana Stankovic, Ren Service.

Kommunens representanter
Ulf Kjellson (KD), Mats Skoglund (V), Kurt R Lindgren
(M), Aino Östergren (S), Susanne Stavborg, avdelningschef utförarverksamheter, Veronica Östlin, avdelningschef vård & omsorg, Karin Jöback, avdelningschef
tillväxt, Fredrik Nornvall, avdelningschef kultur &
fritid.

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.

