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Plattformen
Föreningen bildades formellt den 6 december 2018. Föreningens 
syfte är att säkerställa dialog mellan idéburna organisationer och 
Botkyrka kommun i enlighet med ”Överenskommelsen Botkyrka, 
idéburna organisationer i samverkan med Botkyrka kommun för ett 
ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart Botkyrka”. Föreningens 
huvuduppgift är att företräda de idéburna organisationerna 
i det kontinuerliga arbetet med att följa upp och utveckla 
Överenskommelsen.

De organisationer som har antagit (ratificierat) Överenskommelsen 
är medlemmar i föreningen. Per den 30 september 2020 har 
föreningen Plattformen 29 medlemsorganisationer. 

Vid föreningens årsmöte den 12 november 2019 valdes nedan-
stående styrelseledamöter. Vid det konstituerande styrelsemötet 
samma dag valdes ordförande och vice ordförande. 

Mats Wåhleman ordförande 
Hela Människan (vald 2 år)

Michele Di Dato vice ordförande 
Tullinge TP fotboll (vald 1 år)

Camilla Craas 
Verdandi (vald 2 år)

Hans Richardsson 
Botkyrka riksteaterförening  
(vald 2 år)

Jens Vollmer* 
Studieförbundet Vuxenskolan  
(vald 2 år)

Natassia Fry 
Kompis Sverige – (vald 2 år)

Shahina Begum 
Botkyrka kvinnoresurscentrum 
(vald 1år)

Aziz Poli 
Assyriens kulturcenter (vald 1 år)

Hamza Bal 
Föräldraföreningen för Barn och 
ungdom i Botkyrka (vald 1 år)

Valberedning består av 
studieförbunden verksamma i 
Botkyrka. 

*I april 2020 avgick Jens Wollmer ur styrelsen. 

Valda styrelsens ledamöter för aktuell period:
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Det här året har för oss, som för många andra verksamheter, 
präglats av pandemin. Vi har trots det haft våra möten via 
Teams under året. Det som har blivit lidande är det planerade 
evenemangen för föreningar/medlemmar som vi har blivit tvungna 
att skjuta på till pandemin är över.

Mellan oktober 2019 och september 2020 har styrelsen haft 
fyra styrelsemöten. Dokumenten finns tillgängliga på Botkyrka 
kommuns hemsida. 

Styrelsen har deltagit i samverkansmöten med Botkyrka 
kommun, vid fyra tillfällen. Dessa samverkansmöten sker med 
representanter från Kommunledningsförvaltningen som har det 
kommunövergripande uppdraget för Överenskommelsen. 

En handlingsplan för 2020 har tagits fram för verksamheten  under 
året, med stöd av kommunens samordnare. Handlingsplanen 
 anmäldes till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 
enligt delegation från kommunstyrelsen. 

Styrelsen har varit remissinstans för kommunens framtagande 
av Riktlinjer för IOP med handledning, samt Policy för socialt 
företagande. 

Föreningen har under året med stöd från förvaltningen fått 
tillgång till en egen hemsida som vi idag använder som en 
kommunikationskanal till våra medlemmar och andra som är 
intresserade av vad vi gör. www.plattformenbotkyrka.se

Rådet för civilsamhällesfrågor – Botkyrka kommun
Som ett svar på Överenskommelsens partsammansatta 
styrgrupp, har Botkyrkas politiker beslutat att inrätta ett råd för 
civilsamhällesfrågor. Något som styrelsen har varit mycket positiv 
till. Rådet består av fem politiker och fem representanter ur 
styrelsen för Plattformen. 

Rådet har haft 4 möten under perioden 1 oktober 2019 till och med 
sista september 2020.

Verksamhet 
under året 
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Frågor som styrelsen 
har drivit  under året

Under verksamhetsåret har fortsatt flera frågor handlat om 
formalia. Kommunen valde också att göra ändringar i Rådets 
statuter, från den struktur och de regler som man tidigare 
enats om under hösten 2018. Denna ändring bestod i att frånta 
civilsamhällets representanter platser i rådets presidium. Detta 
utan att först samråda med civilsamhällets representanter. Enligt 
Överenskommelsen ska samverkan ske på likvärdiga villkor. Detta 
är det enda råd som har en gemensam överenskommelse med en 
värdegrund som bland annat innefattar hur samverkan ska ske. 

När pandemin slog till lyfte Plattformen vikten av att snabbt få 
igång en lokal dialog med civilsamhället. En dialog med syfte 
att fånga upp behoven bland medborgarna och även snabbt 
få återkoppling på konsekvenserna av nedstängningar och 
förändringar i kommunens verksamheter. Detta ledde fram till att 
vi under perioden april tom augusti hade möten via Teams varje 
vecka där alla föreningar som ville hade möjlighet att koppla upp 
sig och lyssna på det aktuella läget, dela erfarenheter och lämna 
förslag på åtgärder man såg behov kring.

En sådan åtgärd var att säkra aktiviteter för hemmavarande 
familjer och ungdomar under sommaren i de olika bostads
områdena. Föreningar fick då möjlighet till stöd för att 
anställa handledare och få tillgång till feriepraktikanter som 
tillsammans kunde erbjuda olika former av aktiviteter under 
6 veckor sommaren 2020.
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Styrelsen har också vid två tillfällen fått information från 
förvaltnings   ledningen vid arbetsmarknads- och vuxen utbildnings-
förvaltningen (AVUX), där uppdraget att driva samarbetet 
med civilsamhället varit placerat. Uppdraget flyttades dock 
under 2020, från AVUX till Kommun lednings förvaltningen. 
Förvaltningsledningen i denna förvaltning bedömer att det endast 
finns medel till en begränsad personalresurs för detta uppdrag 
under 2019 och fram över. Det finns heller inga medel avsatta 
för aktiviteter/verksamhet. Det råder också viss osäkerhet kring 
befintliga partnerskap (IOP) med organisationerna inom nämnda 
förvaltning. För styrelsen är detta en orimlig situation, varför man 
också lyft denna fråga till politikerna i rådet. 

Överenskommelsen har funnits sedan 2009, det är styrelsens 
bestämda åsikt att resurser för samverkan med civilsamhället 
måste avsättas i kommunen. Kommunen har ett stort och brett 
civilsamhälle. De idéburna organisationerna är nödvändiga i det 
arbetet som krävs för att nå kommunfullmäktiges utvecklings- och 
hållbarhetsmål. 

Under hösten har därför styrelsen begärt svar på dessa frågor 
vid ett kommande rådsmöte.

Föreningen nätverket Plattformen har ingen egen ekonomi, utan 
den är organiserad utifrån att vara en röstbärande organisation 
för strategiska och praktiska frågor inom kommunen. En stor del 
av det arbetet handlar om kommunikation och dialog. Exempel 
på problem som styrelsen har tagit upp är att kommunens 
samtliga fackförvaltningar bör bli bättre på att samverka, och att 
civilsamhällets organisationer lättare ska kunna få ”en väg in” för 
att lyfta frågor kring samverkan och utveckling av densamma.

En stor och viktig strategisk fråga, som Plattformen kontinuerligt 
driver, är att få en fungerande samverkan, dels mellan våra olika 
föreningar/organisationer i kommunen, dels med den kommunala 
tjänstemannaorganisationen i kommunen. Vår ambition är att 
det i många fler frågor än idag, ska vara naturligt att samverka. 
Vi är övertygade om att om vår kommun ska fortsätta utvecklas 
och vara en plats där man trivs och vill bo på, så kräver det ett 
aktivt civilsamhälle som har en positiv och bra samverkan med 
den kommunala organisationen. Det finns fortfarande mycket att 
göra innan vi är där vi skulle önska att vara, samtidigt har det skett 
mycket som vi ser som viktiga steg i rätt riktning.

5



Ekonomisk redovisning
Föreningen nätverket Plattformen för idéburna organisationer har 
ingen egen ekonomi och tar ingen medlemsavgift. 

Botkyrka 31 oktober 2020

Hamza Bal  Shahina Begum

Camilla Craas Michele Di Dato 

Aziz Poli Hans Richardsson

Natassia Fry Mats Wåhleman
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