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Föregående minnesanteckningar
Inga invändningar
Lokal överenskommelse och handlingsplan i Västerås
Per-Inge Hellman är strateg på stadsledningskontoret i Västerås kommun och arbetar
bland annat med att utveckla samarbetet mellan kommun och civilsamhälle. Han
berättar om hur man i Västerås valt att organisera arbetet och ger oss råd inför
kommande arbete med att ta fram en handlingsplan utifrån den överenskommelse som
finns i Örebro.
Målsättningen med överenskommelsen i Västerås är att
- Skapa tillit
- Bidra till transparens (”ett sätt att ha persiennerna uppdragna”)
- Bygga ett samhälle med medborgaren istället för medborgaren.
Kommunen finansierar två halvtidsresurser för att driva arbetet. En samordnare inom
kommunens organisation och en för civilsamhället räkning. Dessa två jobbar väldigt
nära varandra och driver arbetet tillsammans.
Tips till Örebro är att ge handlingsplanen minst 2 år i reellt arbete. Räkna inte med att
kunna visa några resultat första halvåret.
Kommunens är trög medan civilsamhället är mer snabbfotat. Gäller att hitta vägar fram
som inte skapar onödig frustration på grund av de olika förutsättningarna.
Det är viktigt att synliggöra vinsterna med att jobba tillsammans.
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Västerås stad har 10 representanter på dialogträffar, civila samhället har 15
representanter. Tanken med att civilsamhället har fler representanter än kommunen är
att man kan förvänta sig och ställa krav på att tjänstemän ska delta på möten.
Representanter från civila samhället har andra förutsättningar som innebär att man inte
kan räkna med att alla kan komma varje gång.
I Västerås är inte bara föreningarna fria att välja om man skriver på eller inte, även
förvaltningarna och de kommunala bolagen skriver på utifrån frivillighet.
Viktiga ledord i arbetet är: gemensam värdegrund, tillit, tålamod och engagemang.
Det har varit svårt att få idrottsföreningar att skriva under den lokala
överenskommelsen. Man söker olika sätt att styra in även de föreningarna mot att bli en
del av den gemensamma visionen för staden som överenskommelsen ger uttryck för.
Kriterier för att söka bidrag är ett sätt att styra mot
Argument för varför det är viktigt att skriva under överenskommelsen? (varför inte
istället ha det som ett kriterium för att få kommunala bidrag?)
- Symbolvärde
- Visa att man står bakom den gemensamma värdegrunden
- Fånga in även oorganiserade grupper som inte söker bidrag från kommunen
(facebookgrupper t ex)
Temakväll
Den 12 april kommer Lars Bryntesson till Örebro för att prata om IOP – idéburet
offentligt partnerskap. Det kommer att bli en föreläsning för tjänstemän (em) och en
riktad till civilsamhället (kväll). Mer information kommer.
Studiebesök i Malmö
Den 16-17 maj ges möjlighet att besöka Malmö för ett studiebesök. Helena har varit i
kontakt med Malmö och de är beredda på att möta upp våra önskemål så gott de kan. Vi
hoppas att vi blir några som representerar både tjänstemannasidan, civilsamhället och
politiken. Välkommen att kontakta Helena eller Anna vid intresse. Den verksamhet man
representerar förväntas stå för kostnaden (resa och logi).
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Kartläggning av samverkan mellan civila samhället och kommunen
Samverkansrådet äger rapporten. Till nästa möte förväntas man ha läst rapporten och då
kunna diskutera hur man tar tillvara på resultatet.
Arbetsgrupper
1. Handlingsplan.
Arbetsgrupp: Tina Modin, Helena Astvald, Mats-Olof Liljegren, Urban Svensson,
Elisabeth Rapp, Anna Fogel. Datum för ett första kortare möte: 22 februari kl. 16:30 på
Föreningarnas hus.
2. Riktlinjer för lokaler.
Arbetsgrupp: K-G Granberg, Peter Eriksson och Ann-Mari Wulfstrand.
Anna får i uppdrag att bjuda in Malin Sandell, lokalstrateg, till ett möte torsdag 2 mars
alternativt 16 mars.
Nästa möte
2 maj kl. 18-20 på Föreningarnas hus.
Vid anteckningarna
Anna Fogel
2017-02-17
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