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Marion Eckardt

Från: rebecca@hbf.se
Skickat: den 26 juni 2018 14:10
Till: marion.eckardt@lluh.se
Ämne: Remiss: Överenskommelsen, Bästa samverkansplatsen

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

Remissutskick: 
Överenskommelsen 

  

Tisdagen den 26 juni 

Gör den halländska 
överenskommelsen 

bättre! 

Under våren har Bästa samverkansplatsen arbetat hårt med att ta 
fram en överenskommelse mellan Region Halland och den idéburna 
sektorn i Halland. 

Förslaget, som tagits fram med hjälp av en referensgrupp, innehåller 
såväl bakgrundsbilden till varför en ökad samverkan mellan offentlig 
och idéburen sektor är viktig, som en strategi för hur samverkan kan 
göras både mer långsiktig och hållbar. 

Förslaget utgår från sex stycken principer som ska prägla all 
samverkan mellan de parter som väljer att skriva under 
överenskommelsen. Principerna fungerar också som ankare för de 
konkreta åtgärds- och ansvarspunkterna som ska säkerställa att 
överenskommelsen blir aktiv och får reella konsekvenser för 
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utvecklingen av parternas samverkan. 

  

Ladda ner och läs remissutgåvan här. 

 

Sista dag för 
remissvar: 28/9 
Remissvar lämnas skriftligen 
till rebecca@hbf.se senast den 28 
september. 

Glöm inte att ange från vilken 
organisation som svaret kommer 
från. 

  
 

Tips och råd 
Är du osäker på hur man skickar in ett 
remissvar eller vad man ska tänka på när 
man svarar? 

Ideell Kulturallians har tagit fram en 
studiehandledning i fem delar på ämnet. 

Texten "Höj rösten i kulturpolitiken" är 
särskilt utformad från utifrån remisser 
på kulturplaner, men kan också 
användas i andra sammanhang. Texten 
hittas här. 

 

 

 

Boka en träff 
med 
processledaren 
Vill du veta mer om vad 
överenskommelsen kan innebära 
för din organisation? Behöver 
styrelsen veta mer och få 
chansen att ställa frågor?  

Boka in överenskommelsens 
processledare till din 
organisations medlems- eller 
styrelsemöte via rebecca@hbf.se 

 

 

Höstens samverkanskonferens 
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Håll utkik för information om höstens samverkanskonferens! 

Den 6:e november samlas vi för att ta del av arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Det är ett av Region Hallands viktigaste 
strategidokument som påverkar regionens långsiktiga prioriteringar 
och ligger till grund för de kommande tillväxtstrategierna och 
kulturplanerna. Nina Mårtensson som leder RUS-processen deltar och 
informerar om hur idéburen sektor kan delta och påverka strategin. 

I samband med samverkanskonferensen ges en uppdatering kring 
överenskommelsen och hur nästa steg ser ut. 

  

Mer information om programmet och anmälan kommer efter 
sommaren. 

 

Håll dig uppdaterad - följ oss på facebook: 

 

  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit på något av Bästa 
samverkansplatsens aktiviteter eller har anmält intresse. Skulle du vilja avsluta din 

prenumeration, klicka här. 
 

 


