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Process för lokal överenskommelse om samverkan mellan
civilsamhället i Sala och Sala kommun

Sedan tidigare finns en nationell överenskommelse i Sverige och en Europeisk
kod om utveckling av samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Mer
information finns i dessa länkar:
2007: EU-kod: http://overenskommelsen.se/?s=EU+kod&submit=s%C3%B6k
2008: Nationell överenskommelse i Sverige: http://overenskommelsen.se/om-

2016

Från föreningen IKS, Ideell Kultur i Sala, kom förslaget att civilsamhällets organisationer, tillsammans med Sala kommun, ska arbeta fram en överenskommelse om samarbete. Förslaget är bearbetat av förtroendevalda politiker
och tjänstepersoner i sedvanlig demokratisk ordning. Det positiva gensvaret
resulterade i ett beslut i Kommunfullmäktige – att inleda dialog med civilsamhället med målet att formulera en gemensam, lokal överenskommelse för Sala!

2017

Inbjudan skickades till alla föreningar som var registrerade i kommunens
föreningsregister (ca 270 st). Inbjudan skickades via e-post men med brev när
adress - men inte e-post – fanns i kommunens register. Brev och e-post
kompletterades med annonsering i lokaltidning och på kommunens hemsida
för att nå så många som möjligt.
Dialogmöte 1. Ca 70 deltagare kom till Täljstenen. Information om Sveriges
nationella principer. Dialog i grupper om ”Vad betyder varje princip för oss”.
Grupperna skrev ned sin åsikt.

2017-05-31

Gruppernas arbete sammanställdes och skickades ut till deltagarna.
2017-09-05

Dialogmöte 2. Ca 55 deltagare kom till Täljstenen. Fortsatt dialog om de sex
principerna samt dialog med temat ”Vad ska vi göra för att leva upp till
principerna”? (Grunden till en handlingsplan.) Dialogen fördes i grupper med
föreningsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner för sig.
En partsammansatt arbetsgrupp utsågs att formulera förslag till lokala
principer i Sala utifrån det material som arbetats fram.

2017-0926—10-31

Klart
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Arbetsgruppen träffas för att arbeta med materialet (1g/vecka i
september/oktober 2017)
Processen om samverkan får en egen plats på kommunens hemsida:
www.sala.se/civilsam.
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2008

Klart

2007

Klart

Notering

Klart

Tid

Klart

Korta noteringar om vägen att nå fram till en lokal överenskommelse om principer
och handlingsplan för samverkan. Noteringar fylls på vartefter processen
fortskrider.
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2018-09-27

Kommunstyrelsens förvaltning

2018-01-30

Dialogmöte 4. Vi går vidare från principer till att fortsätta med den påbörjade
(från dialogmöte 2) handlingsplanen.
En ny arbetsgrupp utses att formulera förslag till handlingsplan utifrån det
material som arbetats fram.
Arbetsgruppen har två möten. Ett förslag till handlingsplan färdigställs.

2018-04-21

En signeringsceremoni anordnas för de delar av civilsamhället som väljer att
ansluta sig till de lokala principerna. Ceremonin hålls före invigningen av
Kulturnatta i Sala 2018. Signering görs i en ”signeringsbok” som hanteras av
kommunens kontaktperson. Civilsamhället kan ansluta sig och avbryta
anslutning när helst de önskar.

2018-05-14

Dialogmöte 5. Förslag till handlingsplan förankras och förädlas.

2018-06-07

Kommunstyrelsen i Sala beslutar, för kommunens räkning, om handlingsplan
för samverkan med civilsamhället

2018-09-20

Dialogmöte 6. Deltagare från civilsamhället väljer vilken punkt på handlingsplanen de vill arbeta med. Partsammansatta arbetsgrupper bildas.

Från
2018-09-20

Tjänstepersoner från kommunen ingår i varje arbetsgrupp och ansvarar för att
gruppens arbete fortgår. Avstämning vid nästa dialogmöte som planeras till
våren 2019 (28 mars eller 4 april – besked kommer senare).

Samtidigt: utifrån kommunens aktuella utmaningar beaktas förslag från
civilsamhället om samverkan för att hitta områden lämpliga för Idéburet
Offentligt Partnerskap (delar av kommunen respektive civilsamhället).

Ständiga förbättringar

Klart
Pågår
Kommande

Härifrån fortsätter arbetet enligt handlingsplanen - med fortsatt gemensam
dialog, uppföljning, utvärdering och utveckling av samverkan, principer och
handlingsplan (helhetsperspektiv).

Klart

Klart

2018-02-13
-- 03-13

Klart

Kommunfullmäktige i Sala beslutar, för kommunens räkning, om lokala
principer för samverkan med civilsamhället

Klart

2018-01-28

Klart

Det färdiga förslaget förbereds för politiskt beslut gällande kommunens
åtagande i förslaget.

Klart

Dialogmöte 3. Arbetsgruppens förslag om principer förankrades och
förädlades.

Klart

2017-11-21

