Anslutningsblankett
Överenskommelsen beskriver förutsättningarna för samverkan mellan Borås Stad
och de idéburna organisationerna kring utmaningen hur vi gemensamt kan utveckla
välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
De organisationer som ansluter sig till Överenskommelsen avser att samverka
med varandra och Borås Stad för att förverkliga mål och åtagande.
Mer information om överenskommelsen finns på: boras.se/overenskommelsen
								

ansluter sig härmed till

Överenskommelsen i Borås mellan Borås Stad och den idéburna sektorns organisationer.
Undertecknad intygar att beslut om att organisationen ska ansluta sig till
Överenskommelsen i Borås har fattats i enighet med organisationens stadgar och regler.

Ort och datum
Namn

Namnförtydligande

Roll i organisationen
Organisationer som anslutit sig kommer att publiceras på: boras.se/overenskommelsen
Undertecknad blankett skickas till:
Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 501 80 Borås

STUDIEFÖRBUNDEN
I BORÅS

Överenskommelsen i Borås mellan Borås Stad och Det Idéburna
Vi bjuder in alla organisationer inom Det Idéburna att ansluta sig till överenskommelsen.
Den 21 december 2016 tog Kommunfullmäktige i Borås Stad beslut om Överenskommelsen
som handlar om hur samverkan mellan Borås Stad och Det Idéburnas organisationer kan
utvecklas (§ 315 2016/KS0730 701).
Utifrån principer som bildar en gemensam värdegrund beskriver den lokala
överenskommelsen Det Idéburnas respektive Borås Stads åtaganden.
Överenskommelsen syftar till att fungera som en plattform för vidare sammarbeten och
avtalsskrivningar mellan Borås Stad och Det Idéburnas organisationer. Utmaningen är hur
man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati,
folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
Överenskommelsen i sin helhet finns på: boras.se/overenskommelsen.
Hur ansluter man sig?

Er organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för
föreningen/organisationen undertecknar anslutningsblanketten. En förutsättning för
undertecknandet är att organisationen beslutat om att ansluta sig till överenskommelsen
i enlighet med organisationens stadgar.

Kontaktpersoner:
Borås Stad			

malin.andersson@boras.se 		

eller tel. 033-35 73 61

Föreningsrådet Borås		

berithallqvist@hotmail.com		

eller tel. 0725-33 94 48

Svenska kyrkan Borås		

monica.k.johansson@svenskakyrkan.se

eller tel. 033-17 94 02

Social ekonomi Sjuhärad		

janne@hemgarden.nu			

eller tel. 033-41 63 21

Studieförbunden i Borås		

catharina.rapp@sv.se 			

eller tel. 0771-50 20 20

