VÄLKOMMEN TILL
WORKSHOP 16 MAJ 2017

Att laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället
Välkommen till en dag som syftar till att hjälpa dig att utveckla kommunens,
landstingets/regionens konkreta samverkan med civilsamhällets
organisationer. Under dagen jobbar vi med att utveckla initiativ till design
och konkreta planer. Vi gör det i form av projekt- & samverkanssmedja.
- Behöver du/ni coachning att designa, planera och förbereda en
dialogprocess, ett samverkansinitiativ eller gemensamt projekt? Ta
tillfället att få hjälp med detta i smedjan!
- Vill du bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter av
samverkan och samtidigt lära mer under dagen om hur man kan
designa samverkansprojekt? Var med som deltagare och coach i
smedjan!
Projekt- & samverkanssmedjans värdteam är Anna-Karin Berglund, SKL och Margareta
Wandel, Region Östergötland. Vi kommer att jobba processuellt i storgrupp och i mindre
grupper. Till extra stöd i arbetet i smedjan har vi bjudit in Thomas Schneider, Bräcke
Diakoni, Camilla Olsson, Companion, Ludvig Sandberg, Forum för idéburna
organisationer inom det sociala området, Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva, samt
Kristina Olsson, GUBIS - gotländska utvecklingsbolag i samverkan.

CIVSAM Nätverket syftar till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte i att utveckla god dialog,
hållbara samverkansrelationer på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets
aktörer. Tillsammans med övriga nätverksdeltagare deltar du aktivt och bidrar med dina
kunskaper och erfarenheter under våra workshops. Nätverket riktar sig till Dig som arbetar med
dialog och samverkan med civilsamhället utifrån en kommunledningsfunktion, som är
förtroendevald, som är tjänsteman eller ledare i en kommunal verksamhet. Detta gäller inom
områden kultur, fritid, idrott, omsorg, hälso- och sjukvård, demokrati, folkhälsa, social ekonomi,
socialt entreprenörskap, sociala företag, integration, landsbygdsutveckling.
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Datum och tid

16 maj 2017, kl. 10.00 – 16.00 (kaffe och smörgås, serveras från kl. 9.00)

Plats

Ersta Konferens & hotell, Erstagatan 1K i Stockholm (lokalen Bringsalen)

Målgrupp.

Workshopen riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting och
regioner samt samverkanspartners i civilsamhället.

Kostnad.

1200 kr. ex moms. (inkl. kaffe-lunch-kaffe)

Anmälan.

Anmäl dig via länken här till workshop: 16 maj (senast den 8 maj)
Deltagaranmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

Information

För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Berglund: anna-karin.berglund@skl.se
tlf. 08-452 79 26

Observera att det finns möjlighet att kombinera denna workshop med kunskapsseminariet föregående dag
den 15 maj SKLs politik och arbete för att stärka samverkan med civilsamhället. Då anmäler du dig via
följande länk: Kunskapsseminarium 15 maj

HÅLLTIDER UNDER WORKSHOP 16 MAJ 2017:
09.00-

Registrering, kaffe och smörgås serveras

10.00

Välkommen, inledning
Presentation av fem idéburna organisationer
Projekt- & samverkanssmedjan start

12.00

Lunch
Projekt- & samverkanssmedjan forts.
Kaffe
Projekt- & samverkanssmedjan forts.

16.00
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Avslutning

