
Anslutningsblankett för
Överenskommelsen ÖK Idé

Överenskommelsen ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och 
åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
ÖK Idé bygger på ömsesidighet vilket innebär att alla parter som skrivit under 
denna är överens om dess formuleringar och kan bära värderingarna vidare i 
det framtida samarbetet.

I Ök idé beskrivs förutsättningar för samverkan där idéburen sektor och kommun 
möts som jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans antar vi utmaningen att 
lyfta varandras kompetens och arbeta för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat 
utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.

De organisationer som ansluter sig till Överenskommelsen avser att samverka 
med varandra och Uddevalla kommun för att förverkliga mål och åtagande. 
Mer information om överenskommelsen: uddevalla.se/overenskommelsen

               ansluter sig härmed till 
Överenskommelsen i Uddevalla mellan Uddevalla kommun och den idéburna 
sektorns organisationer.

Undertecknad intygar att beslut om att organisationen ska ansluta sig till Överens-
kommelsen i Uddevalla har fattats i enighet med organisationens stadgar och 
regler.

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Roll i organisationen    E-post till kontaktperson

Organisationer som anslutit sig kommer att publiceras på:
www.uddevalla.se/overenskommelsen

Undertecknad blankett skickas till: Avdelningen för Hållbar tillväxt, Stadshuset, 
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla (OBS märk kuvertet med Ök Idé).



Överenskommelsen i Uddevalla mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor

Vi bjuder in alla idéburna organisationer att ansluta sig till Överenskommelsen.

ÖK idé är godkänd av kommunfullmäktige den 10 maj 2017 och undertecknades 
av representanter för idéburen sektor och kommunstyrelsens ordförande den 6 
september 2017.

Utifrån principer som bildar en gemensam värdegrund beskriver den lokala 
Överenskommelsen idéburen sektors respektive Uddevalla kommuns åtaganden.
Tillsammans antar vi utmaningen att lyfta varandras kompetens och arbeta för 
stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.

Principer: 

• Dialog
• Helhetssyn
• Kvalitet
• Långsiktighet
• Mångfald
• Självständighet och oberoende
• Öppenhet och insyn

Överenskommelsen i sin helhet finns på: Uddevalla.se/overenskommelsen.

Hur ansluter man sig?

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

Vad kan anslutningen innebära?

Ett närmare utvecklingsarbete kring samverkan där det erbjuds mötesforum, 
utbildningar och deltagande i olika samverkansformer. Konkreta samarbeten i 
enlighet med ÖK Idé kan ske genom samarrangemang, gemensam verksamhet, 
avtal/partnerskap eller liknande.


