Gemensam handlingsplan för Överenskommelsen i Borås
Syfte med planen
Planen skall ge en samlad bild över vilka aktiviteter som skall göras i det övergripande arbetet kring Överenskommelsen under året, vem som
skall göra vad och när detta skall göras.

Om Borås Stads Överenskommelse
Denna lokala Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete för att gemensamt utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.
Enligt ”programmet” för Överenskommelsen ska samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.
Parter i arbetet är Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter samt Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstemän.

Prioriterade områden/teman 2018
Bevaka och följa upp de 28 idéer och förslag som kom fram vid stormötet 28 november 2017
Utveckla diskussionen bland de idéburna om deras organisering
Utreda behoven och stödet till de idéburna från Staden. Kompetenscentrum för det idéburna?
Fortsatt spridning av information om Överenskommelsen och IOP
Sprida goda exempel

Uppföljning
Verksamhet och aktiviteter för innevarande år redovisas på samrådets årliga stormöte för Överenskommelsen samt i Borås Stads årsredovisning.
På stormötet beskrivs även nästkommande årets verksamhet och inriktning.

Handlings- och uppdragsplan
VAD (Aktivitet)
A Gemensam hemsida på Borås Stads webbplats
Den gemensamma hemsidan är en av huvudkanalerna för kommuniceringen av
Överenskommelsen.

MÅLGRUPP

ANSVARIG

TID

Idébruna och kommunala
personer

Malin och Anders

Regelbunden
uppdatering.

Idébruna och kommunala
personer

Samtliga aktörer i samrådet
ansvarar för att fylla med innehåll.

Dagligt underhåll

Hemsidan behöver fylla på med:
- goda exempel på samarbeten (både IOP och andra former)
- inbjudningar till olika arrangemang och utbildningar såväl för kommunen
och före de idéburna
- dokumentationer av möten och sammankomster
- information och länkar till andra informativa och bra hemsidor kring
Överenskommelsearbeten
B

Facebooksida
En gemensam facebooksida är en kanal för kommuniceringen av Överenskommelsen.

C

Utbildning/informationsspridning om Överenskommelsen Idéburna aktörer
Studieplan/studiematerial kring Överenskommelsen

-

Färdigställning av studiematerial med film och upplägg.
Marknadsföring gentemot både det idéburna som stadens förvaltningar i
samarbete med studieförbunden.
Genomföra utbildningar med studieplanen

Information i nämnder i Borås Stad
Information på nätverk och i andra sammanhang

Borås Stad

Processledare sköter det dagligt
underhåll.
Studieförbunden och process- Startar våren
ledare.
2018

VAD (Aktivitet)
D Stormöte kring Överenskommelsen
E

Uppföljning av 2017 års stormöte
Genomföra stormötet 2018

Dialogmöten
Samtal för att utveckla samverkan inom olika områden.

MÅLGRUPP

ANSVARIG

TID

Idéburna aktörer och
kommunala förvaltningar

Samrådet, Malin och Anders

Idéburna aktörerna och
kommunala förvaltningar

Malin och Anders i samverkan
med berörda.

Datum för
stormötet
2018 ?
Under 2018

Idéburna aktörer

Ander och Malin

Exempel utifrån idéer och intressen från stormötet den 28 november 2017.
- Integration
- Mötesplatser
- Studieförbunden som kompetenscenter
- Samverka med grundskolan
Andra dialoger
- Kraftsamling Sjöbo
F

Seminarier
För det idéburna

April
Mars, maj?

Kring det idéburnas organisering, föreläsare Lari Pitkä Kangas
För kommunala

Samverkansformer
G

Kvällsmacka/FRÖ möten

Idéburna aktörer

Informella träffar/nätverkande mellan idéburna aktörer och staden.
H

Omvärldsbevakning
-

Deltagande i nationella och regionala nätverk och konferenser

Malin och Anders plus ev.
medlemmar i Samrådet

Malin och Anders förmedlar
information om nätverk och
konferenser

Start februari
med tema
extratjänster.
Löpande

