
Runt om i landet tecknas lokala Överenskommelser mellan kommuner och den 
idéburna sektorn med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala 
välfärdsfrågor. Nu har initiativ tagits till att arbeta fram en sådan lokal Överens-
kommelse för Lund.

Vi hoppas att du och din förening vill vara med redan från början på denna resa!

En lokal Överenskommelse handlar om hur kommunen och de lokala idéburna 
föreningarna och organisationerna ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete 
kring frågor som är viktiga för vår stad och våra medborgare - idag och i framtiden. 
Kring vilka områden kan och bör vi utveckla vår samverkan, och hur ska formerna 
för detta samarbete se ut? 

Med en Överenskommelse stärks lundabornas delaktighet och möjlighet att på-
verka. Under en gemensam process kommer vi att arbeta fram ett styrdokument  – 
en Överenskommelse – för kommande samverkansprojekt, stora som små inom 
områden som fritid, kultur, social verksamhet, inkludering med mera.

Arbetet startar med ett stormöte där vi tillsammans diskuterar frågor som:

 – Vad är viktigt för den idéburna sektorn i 
    samarbetet med kommunen?

– Kring vilka frågor kan och bör vi samverka?

Varmt välkommen!
Elin Gustafsson, kommunalråd (S) 
Ordförande i styrgruppen för 
Överenskommelsen Lund

 

Vi är här

Lunds idéburna föreningar och organisationer inbjuds till
Stormöte i Stadshallen söndagen den 29 oktober 

 
Lund

ÖVERENSKOMMELSEN LUND

När:  Söndag 29 oktober
Tid:  13:00 – 16:00
Var:  Stadshallen i Lund 
Alla föreningar och organisationer med 
verksamhet i Lund har möjlighet att 
anmäla två representanter var. 
Anmäl dig och din förening via 
formuläret här:  
>> Anmälan Överenskommelsen
Vi vill ha din anmälan senast den 
15 oktober.
Kaffe och kaka serveras.

https://service.lund.se/KK_42


Program den 29 oktober, Stadshallen

13.00  Välkomna! Elin Gustafsson, ordförande för Överenskommelsen Lunds  
                         styrgrupp. Presentation av föreningar som närvarar
13:15  Vad är en lokal Överenskommelse? 
13:40   Malmö stad berättar om sin process med Överenskommelsen
14.00  Introduktion till workshopen
14:15  Kaffepaus samt leta upp sina grupper
14.30   Gruppdiskussion 1: Vilka samverkansområden kan kommunen och den idéburna  
                         sektorn samverka kring som är till nytta för kommuninvånarna?
15:00  Gruppdiskussion 2: Hur skapar vi tillit mellan kommunen och den idéburna  
                         sektorn?  Vad krävs?  Vilka grundläggande principer är viktiga för oss i Lund?
15:30    Lämna resultatet och samling i konsertsalen
15.40   Sammanfattning av resultatet. Vad händer sen?
– 16.00   Utvärdering. 

Lund

Här är vi nu i processen 
för Överenskommelsen

Förarbete Samlingsfas Formuleringsfas Förankrings- 
och beslutsfas

Genom-
förandefas

Uppföljning

För frågor kontakta
Ulrika Dagård
E-post: ulrika.dagård@lund.se
Telefon: 046- 359  82 66

www.lund.se/overenskommelsen


