Lokal
överenskommelse
om samverkan
mellan idéburna
organisationer och
Botkyrka kommun
För ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka

Vår lokala överenskommelse ska:
• Stärka samverkan mellan kommunen
och idéburna organisationer.
• Skapa strukturer för ömsesidigt
samarbete och partnerskap.
• Möjliggöra lokal utveckling som utgår
från de idéburna organisationernas
kunskap, erfarenhet och perspektiv.

Botkyrka kommun och idéburna organisationer formar sin relation utifrån principerna om de mänskliga rättigheterna,
antidiskriminering och ett interkulturellt
förhållningssätt.
Vår gemensamma överenskommelse tar
sin utgångspunkt i följande principer:
Dialog
Genom dialog möts vi på lika villkor. Vi
skapar arenor för samtal där idéburna
organisationer kan utöva sin roll som
röstbärare och ges förutsättningar att
möta de behov som finns. Tillsammans
lär vi av varandra och utvecklar ett
arbete mot gemensamma mål.
Kvalitet och långsiktighet
Genom långsiktiga relationer skapas en
trygghet för idéburna organisationer att
ta en tydligare roll i det lokala utvecklingsarbetet. På så sätt kan vi skapa god
kvalitet i arbetet, lära av erfarenheter
och främja en positiv samhällsutveckling.

April 2018

Den lokala överenskommelsen är en deklaration om samverkan mellan Botkyrka
kommun och idéburna organisationer.
Överenskommelsen beskriver de gemensamma utgångspunkterna för vårt
samarbete. I den finns principer för hur
vi tillsammans bedriver ett utvecklingsarbete där föreningslivet är en viktig
aktör för det lokala hållbarhetsarbetet.

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND

DATUM

VAD ÄR
ÖVERENSKOMMELSEN?

Öppenhet och insyn
I vårt samarbete är vi transparenta och
inkluderande i arbetsprocesserna. Vi
håller varandra informerade om respektive verksamhets planer, riktlinjer och
andra beslut av betydelse. Vi har ett
öppet förhållningssätt och lyssnar till
varandras behov.
Självständighet och oberoende
Vårt gemensamma arbete präglas av
ömsesidig respekt och förtroende för
varandra. Principen om självständighet
och oberoende garanterar idéburna
organisationer att vara suveräna och
bevara sin identitet i samarbetet med
kommunen.

VARFÖR EN
ÖVERENSKOMMELSE?
Nätverket Plattformen för idéburna
organisationer har ingått en lokal
överenskommelse om samverkan med
Botkyrka kommun. Överenskommelsen
ska fungera som en plattform för
varaktiga partnerskap och lärandeprocesser utifrån gemensamma metoder
och verktyg. Ju fler organisationer som
skriver under överenskommelsen och
ingår i Plattformen desto starkare part
utgör Plattformen i samverkan med
kommunen. I nätverket Plattformen kan
du påverka hur dialog och samverkan
med kommunen ska utvecklas. Att känna
till principerna som finns i Överenskommelsen underlättar dialogen med den
förvaltning du har kontakt med.

Demokrati och mångfald
Vår samverkan ska präglas av balans
mellan representativ demokrati och
deltagardemokrati. Människor har
olika behov och därför behöver vi den
mångfald och valfrihet som vi tillsammans kan erbjuda. Där många idéburna
verksamheter får växa, skapas utrymme
för lösningar som utgår från och drivs av
människors behov och egna drivkrafter.

JÄMBÖRDIGA PARTER
Med överenskommelsen säkerställs
rollen och funktionen som jämbördiga
parter. Det innebär att arbetet som planeras och utvecklas ska genomföras på
ett sätt som ser till att jämlikt inflytande, mandat och lika villkor präglar hela
arbetsprocessen.

HUR KAN ÖVERENS
KOMMELSEN ANVÄNDAS?
Med stöd av överenskommelsen kan din
organisation lättare utveckla ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Botkyrka kommun. Den kan också användas
för opinionsbildning och kunskapsspridning. Har din organisation en idé på
något ämne som behöver lyftas kan vi
tillsammans arrangera kunskapshöjande
seminarium för alla i kommunen.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA OSS GÄRNA!

Botkyrka kommun
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen
telefonnummer 08-530 610 00

Christina Grefveberg
christina.grefveberg@botkyrka.se

