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Motion

Lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun och

det civila samhället.

Ett samhälle byggs upp av fiera delar, det offentliga samhället, näringslivet och inte

minst det civila samhället, de s.k. idéburna organisationerna.

De idéburna organisationerna kännetecknas av följande:

- De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé

- De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster

- De gynnar allmän- eller medlemsintresset

- De är inte en del av stat/kommun

Sveriges kommuner och landsting [SKL]har sedan tidigare en nationell

överenskommelse med regeringen och civilsamhällets organisationer inom det

sociala området och integrationsområdet.

idag finns ett engagemang och en vilja från civilsamhället att processa fram en

liknande men bredare överenskommelse i vår kommun. Nu är det dags att gå från

ord till handling och ta fram en lokal överenskommelse.

Bakom initiativeti Sala ligger ideell Kultur -en paraplyorganisation för 15

kulturföreningar i Sala.

I Sala kommun har vid flera tillfällen det civila samhället spelat en viktig faktor, inte

minst genom det stora engagemang som visades i samband med skogsbranden 2014

och nu under den flyktingsituation som råder i Sverige och världen.

Syftet med LÖK:en är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer

att förstärka varandras insatser. Kommun och civilsamhället tar fram ett dokument

tillsammans med utgångspunkti det lokala behov och de frågor som deltagande

parter tillsammans identifierar.

Som grund för en bra överenskommelse finns sex gemensamma principer för

samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. Dessa är:

Självständighet och oberoende. Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, öppenhet och

insyn och Mångfald.



En lokal överenskommelse leder till delaktighet och en stark vilja att vara med och
bidra till att berika det samhälle vi lever i.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att Kommunstyrelsens förvaltning inleder en dialog med de
idéburna organisationerna / civilsamhället som är verksamma i

Sala kommun

För att ta fram ett förslag på en lokalöverenskommelse.

samt

Att innan 2017 års utgång kunna presentera förslag till en

lokalöverenskommelse mellan Sala kommun och de idéburna

organisationerna/civilsamhället för kommunstyrelsen.
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