Uppdragsplan för Överenskommelsen i Borås
Syfte med planen
Uppdragsplanen skall ge en samlad bild över vilka aktiviteter som skall göras i det övergripande arbetet kring Överenskommelsen under året,
vem som skall göra vad.

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.

Uppdragsplanens innehåll
Uppdragsplanen tar sin utgångpunkt i prioriteringar i ”Planen för Överenskommelsen 2019-2022” som gäller:




Utveckling och stöd till lärande och kunskap
Förutsättningar för samverkan mellan Idéburna och Borås Stad
Gemensamma intresseområden

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 Utreda de Idéburna organisering och behoven av ett
eventuellt kompetenscentrum för det idéburna?

MÅLGRUPP

ANSVARIG

Idéburna

Anders, Stefan, Anita, Janne
och Catharina.

B

Idéburna aktörer
Borås Stad såsom samråd
och Fof-nämnd.

Processledare

Idéburna aktörerna och
kommunala förvaltningar

Processledare i samverkan med
berörda.

Idéburna och kommunala
personer

Processledare

Idéburna och kommunala
personer

Processledare sköter det dagligt
underhåll.

Idéburna aktörer

Processledare

Utbildning/informationsspridning om
-

C

Överenskommelsen
IOP
Samverkan (kolla med Mikael)

Dialogmöten
Samtal för att lära om varandra och skapa möjlighet för samverkan inom olika
områden. Aktiviteterna ska genomföras tillsammans med olika verksamheter.
Däribland
Genomföra minst 4 FRÖ-möten
Förslag på teman utifrån dokumentation från stormötet den 2019.
- NAD
-

D

Fortsatt utveckling av den gemensamma hemsidan
Den gemensamma hemsidan är en av huvudkanalerna för kommuniceringen av
Överenskommelsen.

E

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

F

Tillgängliggörande av lokaler
Verka för att öka möjligheten att nyttja varandras lokaler.

VAD (Aktivitet)
G Omvärldsbevakning
H

ANSVARIG

Alla

Alla

Deltagande i nationella och regionala nätverk och konferenser

Stormöte kring Överenskommelsen
-

MÅLGRUPP

Genomföra stormötet 2019

Idéburna aktörer och kom- Samrådet och Processledare
munala förvaltningar

