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Till
föreningar i Sala kommun och till
representanter för Sala kommun

September
2018

Tillsammans för framtidens Sala – dialogmöte 6, arbete med handlingsplan

20
Torsdag

Välkommen till dialogmöte nr 6!

Tema
Tid

Nu ska vi bilda arbetsgrupper och börja arbeta med handlingsplanen.
torsdag 2018-09-20
kl 18:30-19:00
samling och fika (kaffe/the och smörgås)
kl 19:00-21:00
dialog

Plats

Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala.
Tillgänglighet för funktionsvariation: Lokalen ligger i markplan.
Handikapptoalett finns. Hörslinga finns i föreläsningssalen.

Anmälan

För praktisk planering behövs anmälan senast 2018-09-18, gärna via denna
länk. Hör av dig per telefon eller e-post om du vill ha hjälp att anmäla dig!
Anmälan innebär godkännande av att lämnade kontaktuppgifter registreras för
deltagar- och kontaktlista.

Information

Har du inte haft möjlighet att delta vid tidigare möten? Ingen fara – du är
välkommen ändå! På nästa sida finns en kort beskrivning av processen hittills.
Beskrivning av arbetet finns även på www.sala.se/civilsam.

Kontaktpersoner för frågor och funderingar är:

• Jane Allansson, jane.allansson@sala.se, tfn 0224-74 70 13 (Sala kommun) eller
• Isa Österberg, isa.osterberg.tarna@folkbildning.net, tfn 070-14 68 914

SALA KOMMUN
Anders Wigelsbo, Kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Spårebo, Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Jenny Nolhage, Kommunchef
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Kommunstyrelsens förvaltning
KORT BAKGRUND

Från föreningen IKS, Ideell Kultur i Sala, kom förslaget att civilsamhällets organisationer, tillsammans med Sala
kommun, ska arbeta fram en överenskommelse om samarbete. Förslaget resulterade i ett beslut i Kommunfullmäktige – att inleda dialog med civilsamhället om hur vi ska ta det här vidare tillsammans!

• 31 maj 2017, första dialogmötet. Sveriges sex nationella principer för samverkan diskuterades i grupper. ”Vad
betyder varje princip för oss?”

• 5 september 2017, andra dialogmötet. Då fortsatte vi med att svara på frågan ”Vad ska vi göra”, kopplat till varje
princip. En arbetsgrupp utsågs att formulera ett förslag till överenskommelse om principer.
• 21 november 2017, tredje dialogmötet. Arbetsgruppens förslag om principer förankrades och förädlades.

• 30 januari 2018, fjärde dialogmötet. Vi går vidare från principer till handlingsplan. Förslagen ”Vad ska vi göra”
utgör grunden till handlingsplan. En arbetsgrupp utses att formulera förslag till handlingsplan.
• 28 februari 2018, kommunfullmäktige i Sala kommun beslutar, för Sala kommuns räkning, att anta de
gemensamt framtagna sex principerna.

• 21 april 2018, före invigningen av Kulturnatta erbjuds intresserade föreningar och organisationer inom
civilsamhället att signera den lokala överenskommelsen om principerna. En signeringsbok finns nu hos
kommunens kontaktperson.
• 14 maj 2018, dialogmöte 5. Arbetsgruppens förslag till handlingsplan presenteras och förbättras till en
slutversion.

• 7 juni 2018, kommunstyrelsen i Sala kommun beslutar, för Sala kommuns räkning, att anta den gemensamt
framtagna handlingsplanen.

• 20 september 2018, dialogmöte 6. Nu är det dags att bilda arbetsgrupper för att genomföra handlingsplanen. Var
och en av de sex principerna har åtgärder kopplade till sig – som vi enats om att utföra. Vilken princips åtgärder
vill du börja arbeta med?
Salas lokala överenskommelse är baserad på nationell överenskommelse i Sverige och Europeisk kod om utveckling
av samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Mer information finns i dessa länkar:
Nationell överenskommelse i Sverige: http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/var-struktur/bakgrund-3/
EU-kod: http://overenskommelsen.se/?s=EU+kod&submit=s%C3%B6k

KORT INFO OM PRINCIPER, HANDLINGSPLAN OCH IOP

Sex lokala principer för samverkan mellan civilsamhället i Sala och Sala kommun beskriver kortfattat hur vi vill att
vårt samarbete ska vara! De delar av civilsamhället som väljer att ansluta sig gör det genom att skriva i en
signeringsbok som finns på Sala kommun. Signering innebär att man ställer upp på principerna. Är din organisation
med? Mer information finns på www.sala.se/civilsam!
Handlingsplanen innehåller åtgärder för att utveckla den samverkan vi vill ha. Handlingsplanen kommer att ses
över regelbundet och gemensamt. Den behöver inte signeras.
Både principerna och handlingsplanen är övergripande och gäller hela det organiserade civilsamhället och hela
kommunen.

Överenskommelser om samarbeten som gäller en specifik fråga eller ett specifikt område kan göras mellan en eller
flera organisationer/föreningar och de delar av Sala kommun som berörs. En relativt ny modell för samarbete kallas
IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

