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Program

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

Policy

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

Handlingsplan

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

Riktlinje

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande
i koncernen Västerås stad

HANDLINGSPLAN

Bakgrund
Civilsamhällets ändamål är att verka för sina medlemmar och prioriterade
målgrupper och Västerås stad arbetar genom sina olika verksamheter för sina
invånare. Tillsammans arbetar vi för att göra Västerås stad till en bra plats att bo,
leva och verka på. Handlingsplanen utgår från den gemensamma
överenskommelsen och konkretiserar våra åtaganden.
Civilsamhällets organisationer styrs av den idéburna tanken och sin
ändamålsparagraf. De verkar i huvudsak för sina medlemmar och prioriterade
målgrupper men arbetar även aktivt för att locka nya målgrupper, deltar i
samhällsutvecklingen och bidrar genom sin verksamhet till att staden blir en
bättre plats att bo, verka och leva på.
Handlingsplanen utgår från Västerås lokala överenskommelse mellan Västerås
stad och civilsamhället för åren 2018 till 2024. Den utgår också från stadens vision
och bygger på en gemensam målbild:
”Vi ska vi verka för en ort som för lång tid framöver och med
gemensamma vägval skapar jämlika förutsättningar, en stark tillit
som leder till en aldrig sviktande tro på en god framtid.”
I denna handlingsplan beskrivs innebörden i de olika principerna samt vilka
aktiviteter som Västerås stad respektive Civilsamhället har åtagit sig att
genomföra under den period som handlingsplanen gäller. Aktiviteterna listas
sedan i en Excel-fil där det också framgår vem som är ansvarig samt hur man kan
följa upp och mäta resultat och effekter av respektive insats. Ansvaret för att följa
upp LÖKen ligger på LÖK-samordnarna. Dessutom ingår en kort beskrivning av hur
uppföljningen av handlingsplanen kan göras.

Principen om dialog och samverkan
Kommunen och civilsamhället behöver se varandra som betydelsefulla partners
om vår samverkan ska bli effektiv. Vi behöver lyssna på varandra, respektera
varandras roller och aktivt föra en dialog där båda parters ramar, villkor och
behov är synliggjorda. Dialog och samverkan ger beslutsfattare bredare och
djupare kunskaper inför beslut och det ger civilsamhället en större förståelse för
besluten, därför är det viktigt att sträva efter att bjuda in till dialog och samverkan
då förändringar genomförs i staden som uppenbart påverkar civilsamhällets
förutsättningar.
Ansvaret för att dialog och samverkan hålls levande vilar både på kommunen och
på civilsamhällets organisationer. En viktig del i dialogen är att kommunen
återkopplar till civilsamhället hur de synpunkter som kommer in har behandlats
och vilka beslut som har fattats.
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De övergripande målen med denna princip är att
•

skapa en ökad förståelse och acceptans/förtroende/respekt för varandras
perspektiv och förhållningssätt.

•

tillsammans bidra till en ökad delaktighet och möjlighet att påverka för
alla Västeråsare.

•

bidra till att civilsamhällets organisationer får en ökad delaktighet och
möjlighet att påverka som ger bättre förutsättningar att verka.

•

få ett bättre underlag för politiken att fatta beslut.

Aktiviteter
En gemensam samverkansgrupp ansvarar för arbetet med LÖK:en.
Samverkansgruppen har till uppgift att genomföra handlingsplanen, följa upp
handlingsplanen samt att arbeta fram förslag till aktiviteter och insatser för
kommande år. Gruppen ska också hantera frågor som uppkommer under året.
Ordförande för samverkansgruppen är kommunstyrelsens ordförande och består i
övrigt av representanter från civilsamhället och tjänstemän. Kommunen
respektive civilsamhället ansvarar var och en för att utse representanter och
aktivt delta i den gemensamma samverkansgruppen.
Till sin hjälp har samverkansgruppen ett kansli bestående av
•

ett uppdrag på 50 procent med samordning av Stadsledningskontoret,
Västerås stad

•

en samordnare, 50 procent, med anställning och placering hos en av
civilsamhällets organisationer

Båda tjänsternas finansieras av Västerås stad. Vidare finansierar Västerås stad
information om LÖKen samt avsätter resurser för det civila samhällets arbete med
LÖKen.
Utöver ovanstående ska ansvariga för de aktiviteter som genomförs inom ramen
för LÖKen årligen följa upp handlingsplanen. Samverkansgruppen ska ansvara för
att en ny handlingsplan för år 2025-2027 tas fram. Den nya handlingsplanen ska
bygga på lärdomar från den förra samt på framtida behov.

Principen om öppenhet och tillgänglighet
För att så många som möjligt ska kunna engagera sig behöver aktuell information
vara lättillgänglig och lätt att få tag på. Det måste också vara enkelt för
civilsamhällets organisationer att komma i kontakt med medarbetare i Västerås
stad. Tillit och positivt bemötande är viktiga aspekter i ett öppet och tillgängligt
förhållningssätt.
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Om information från både Västerås stad och från Civilsamhället ska vara
lättillgänglig behöver båda parterna se till att informationen förmedlas på tex
klarspråk, lätt svenska och på andra språk. Om informationen ska vara lätt att få
tag på så behöver informationen förmedlas i flera olika kanaler tex genom att
sätta upp fler anslagstavlor, analoga och digitala medier, runt om i kommunen.
Att engagera sig i civilsamhället är ett bra sätt att komma in i och bli en del av
samhället. Det här gäller för alla invånare och därför är det viktigt att
civilsamhället har en vilja att sprida information om sin verksamhet, både till
gamla och nya västeråsare, och välkomna dem in i gemenskapen. För personer
med olika behov, särskilt för de som är nyanlända i Sverige, kan det vara extra
viktigt.
Målen med denna princip är
•

Ökade möjligheter och intresse att engagera sig i civilsamhället.

•

Ökade möjligheter att komma in i och bli en del av samhället.

Gemensamma aktiviteter
•

Ansvara för att informationen är lättillgänglig och lätt att få tag på.

•

Erbjuda uthyrning av ändamålsenliga lokaler för möten och
sammankomster och stimulera till ökat samutnyttjande.

Västerås stads aktiviteter
•

Tillhandahålla ett aktuellt och ändamålsenligt föreningsregister.

•

Tillgängliggöra kontaktinformation till funktioner inom kommunen för att
underlätta civilsamhällets kontakter med staden – ”en väg in”.

•

Tillhandahålla ett system för bidragsansökningar inklusive stöd vid
ansökning om externa projektmedel.

Civilsamhällets aktiviteter
•

Leverera aktuell kontaktinformation till kommunen.

•

Uppmuntras att annonsera öppna arrangemang/aktiviteter i
evenemangskalendern på visitvasteras.se eller motsvarande.

Principen om långsiktighet och kvalitet
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap, engagemang och erfarenhet ska
utvecklas och tillvaratas. Samarbete kräver bred förankring och att parterna
känner trygghet i sitt arbete genom förutsägbarhet och långsiktighet. Det innebär
att parterna behöver ha en god förståelse och kunskap om varandra.
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I fråga om långsiktighet och hållbarhet, är FN´s globala mål för Agenda 2030
vägledande för överenskommelsen mellan civilsamhället och Västerås stad samt
att staden strävar efter en likvärdig behandling av civilsamhällets organisationer.
Gemensam kunskapsuppbyggnad över tid ökar kvaliteten på samverkan och
verksamhet. Civilsamhällets organisationer avgör själva vilken kvalitet och
omfattning som den egna verksamheten ska hålla. Verksamhet som får
ekonomiskt stöd eller som på annat sätt utför verksamhet på uppdrag av Västerås
stad, ska följa de politiska riktlinjerna.
Målen med denna princip är
•

Samarbetet är brett förankrat mellan parterna.

•

Parterna är trygga i samarbetet.

•

Det finns förutsägbarhet i samarbetet.

•

En gemensam långsiktig förändring för att bidra till hållbar utveckling
genom något eller flera av de globala målen, utifrån de tre dimensionerna
av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Gemensamma aktiviteter
•

Bjuda in varandra samt övriga civilsamhället till bildningsinsatser när det
är relevant.

•

Genomföra utbildningar för politiker och medarbetare om det civila
samhället och dess möjligheter att bidra till samhällsutveckling.

Västerås stads aktiviteter
•

Kontinuerligt sprida information om LÖK:en till stadens förvaltningar och
bolag.

•

Tillhandahålla information och vägledning till civilsamhället, särskilt i
frågor där civilsamhället är berörd.

•

Västerås stad arbetar utifrån givna förutsättningar när det gäller de
globala målen, genom ekologiska och sociala hållbarhetsprogrammen.
Civilsamhället uppmuntras att delta i detta arbete.

•

Följa upp i vilken utsträckning som staden behandlar civilsamhällets
organisationer likvärdigt.

Civilsamhällets aktiviteter
•

Kontinuerligt sprida information för att göra LÖK:en känd och förankrad
inom civilsamhället.

•

Genomföra insatser som ökar kunskaperna om de globala målen samt
synliggöra hur civilsamhället arbetar för att bidra till dessa mål.
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•

Uppmuntra civilsamhället att genomföra insatser i områden som har
utmaningar vad gäller segregation tex erbjuda praktikplatser, erbjuda
arbetstillfällen, organiserar läxhjälp, ordna stadsdelsfester.

•

Uppmuntra folkbildningen att arbeta för att stärka övriga civilsamhället
organisatoriskt.

Principen om mångfald och förnyelse
Det finns många olika föreningar och verksamheter i Västerås, vilket är en styrka.
Ju större mångfald av människor, aktiviteter och verksamheter desto större
möjlighet för var och en att hitta något som väcker intresse och engagemang.
I takt med att samhället förändras behöver organisationsformer, aktiviteter och
mötesformer förnyas. Den klassiska föreningen är inte den enda formen för
människor att organisera sig eller skapa nätverk. Andra forum för möten blir allt
vanligare. En del träffas enbart över nätet. Här behöver alla parter i LÖKen hjälpas
åt att hitta strukturer och arbetsformer för att möta nya behov.
För att skapa en mångfald av människor, aktiviteter och verksamheter behöver
staden liksom civilsamhällets aktörer inom LÖKen ha en öppen och välkomnande
attityd gentemot alla intresserade. Och båda parterna behöver bidra med kunskap
om den egna verksamheten för att skapa en ökad förståelse för varandras
uppdrag och tillsammans hitta strukturer och arbetsformer för att möta nya
behov av föreningen, verksamheter, aktiviteter samt mötesformer. Denna nya
handlingsplan har också fokus på att skapa bättre förutsättningar för idéburna
aktörer i välfärden. En ökad mångfald och en god samverkan mellan parterna
bidrar till att Västerås stad blir en attraktiv stad att bo i och besöka.
Målen med denna princip är
•

En bredd av föreningar och verksamheter i Västerås ses som en styrka
som tillsammans utgör en mångfald.

•

Nya organisationsformer, aktiviteter och mötesformer välkomnas.

•

Det finns fler idéburna aktörer i välfärden.

•

En bredd av föreningar och verksamheter i möjliggör jämlika
förutsättningar för medborgare att delta i och bidra till samhället.

•

En bredd av föreningar och verksamheter i skapar större möjlighet för var
och en att hitta något som väcker intresse och engagemang och skapar
sociala sammanhang.

Gemensamma aktiviteter
•

Informera nyinflyttade om hur de kan komma i kontakt med
civilsamhällets organisationer.
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•

Erbjuda dialogmöten mellan staden och civilsamhället kring
samhällsutmaningar och hur civilsamhället kan bidra till att lösa dem.

•

Utveckla överenskommelse/partnerskap mellan civilsamhället och staden
kring identifierade utmaningar där det finns gemensamma intressen.

Västerås stads aktiviteter
•

Bjuda in civilsamhället för att beskriva kommunens utmaningar och behov
av stöd.

Civilsamhällets aktiviteter
•

Använda verksamhetsformer som ökar aktiviteten hos befintliga
medlemmar, når nya grupper och stimulerar till fortsatt engagemang.

•

Bjuda in staden för att beskriva och diskutera lösningar för upplevda
samhällsutmaningar och behov av stöd.

•

Uppmuntra civilsamhället att prova en eller några piloter att samarbeta
med stadens verksamheter som arbetar med barn och unga, för att visa
på civilsamhällets styrkor och möjligheter att bidra till personlig
utveckling.

Uppföljning av principerna
En uppföljning av en handlingsplan som denna kan ses som en slags
självvärdering. En självvärdering innebär att man gör en kritisk bedömning av de
insatser som genomförts inom ramen för denna handlingsplan. Syftet är lärande
och ska fungera som ett stöd för det egna arbetet och till utveckling.
Denna handlingsplan kommer att följas upp årligen, både genom
statusrapportering av aktiviteter och genom uppföljning av målen.
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Kontaktcenter: 021-39 00 00
www.vasteras.se

