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Vid mötet deltog ungefär 120 personer från 75 olika föreningar. Ett antal frågor diskuterades i 

mindre grupper och nedan följer en sammanställning av vad som kom fram vid dessa diskussioner. 

 

 

 

Gruppdiskussion 1  

Hur ser relationen ut mellan föreningarna och Västerås stad? 
Hur relationen ser ut mellan olika föreningar och de kommunala förvaltningarna varierar. En del 

föreningar har ingen relation överhuvudtaget. Bland dem som har en relation menar flera att det är 

övervägande positivt och att de både samverkar och är med i nätverk. Flera föreningar är också med i 

kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). Flera tycker att det är lätt 

att föra dialog och lätt att få kontakt. Andra menar att kommunen lyssnar men ändå gör på sitt eget 

sätt och att det är svårt att få kontakt, att den relation som finns är helt på kommunens villkor.  

En del har täta kontakter medan det för andra mer är sporadiska kontakter som oftast handlar om 

ekonomiska frågor och hjälp med att söka föreningsbidrag eller projektbidrag. Några menar att det 

finns bra rutiner och klara regler för t.ex. bidragsansökningar som underlättar, medan andra tycker 

precis tvärt om. 

Vilken typ av kontakter har man? 

Den typ av kontakt som flest har tagit upp är de kontakter som handlar om föreningsstöd och 

lokalbokning och som man har med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Kontakterna sker oftast 

genom mail och telefon, men även genom möten. Andra typer och anledningar till kontakt är: 
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 kontorstryck 

 Seniorlunken varje år 

 Arrenderar flygfält 

 arkiv  

 bibliotek 

 sommarjobbspraktik 

 kvinnocafé 

 Fritidshemmet 

 Informationskanal 

 Hyresvärd 

 Som idrottsförening är det mycket, badet etc. 

 Vi får inbjudningar och används som resurs 

Vad kan utvecklas? 
Många grupper lyfter fram lokalfrågan som viktig. Flera har svårt att hitta bra lokaler till rimliga 

priser. Några efterlyser någon form av föreningshus där föreningarna kan få hjälp och stöd av olika 

slag och där det finns lokaler att vara i när man behöver det. 

Mer stöd i största allmänhet, säger flera. Det är svårt att veta hur man ska fungera som förening när 

det gäller till exempel administration och hur det går till att söka föreningsstöd och vilken typ av stöd 

som finns att söka. Någon föreslår möten där staden informerar om vilka typer av stöd som går att få.  

Förenklingar av ansökningsförfaranden och administrativa rutiner kommer också upp i flera grupper 

– särskilt för ungdomsföreningar, är det några som tycker. Det finns behov av en kontaktperson som 

kan hjälpa föreningen in i stadshuset när föreningen inte vet vem de ska kontakta.  

Mindre vattentäta gränser mellan nämnderna efterlyses också. Det är flera som upplever att det är 

näst intill konflikter mellan de olika nämnderna och att det är svårt att få någon som lyssnar om 

föreningen har ett ärende som hamnar mellan två olika nämnder. Det är svårt att veta vilken nämnd 

som är den rätta. 

Några grupper för också fram förslaget att kommunen borde hjälpa till med annonsering av 

föreningarnas aktiviteter på flera olika sätt, till exempel hemsidan, affischer, lappar på biblioteken. 

Många vill också ha mer direktkontakt med beslutsfattarna och också att föreningarnas kunskap tas 

tillvara inför beslut och i utvecklingsfrågor, till exempel i form av att föreningarna är remissinstanser. 

Andra utvecklingsidéer som kom fram i grupperna var: 

 Ta en diskussion med stora föreningar hur relationen kan bli enklare. 

 Lokal för ungdomsverksamhet 

 Kommunicera med ungdomar på ungdomars villkor. 

 Fråga vilken samverkan man vill ha 

 Samarbete med utbildning av läsplattor. 

 Stor prova-på dag där alla föreningar bjuds in att visa upp sig som kulturnatten. 

 2 kulturnätter 

 Föreningsfestival "mässa" 

 Områdessamverkan stadsdel - hela Västerås 
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 Fördjupad samverkan mellan föreningar och socialtjänst/polis för att fånga barn och ungdom 
till engagemang och alternativa umgängen. För att motverka kriminalitet och 
"ungdomsgäng". 

 Mer stöd till kultur = färre kriminella ungdomar. 

 Tydligare och mer lättillgängligt föreningsregister. 

 Samverkan på lika villkor. 
 Mer kontakt med kommunen 

 Kommunen och föreningarna bör se och bekräfta varandra, ha en fortlöpande dialog med 
varandra. Nyttja varandras kompetenser. 

 Olika former av information, ej bara mail. t.ex. annonser, telefon mm, tv, radio 

 Årliga träffar för dialog 

Gruppdiskussion 2 

Vad behövs för att få till en lokal överenskommelse (LÖK) i Västerås? 
På uppstartsmötet i höstas var det många som sa att det behövs mycket tid för att få till en LÖK. Nu 

tyckte många grupper tvärt om – det behövs tempo! Det måste hända något ganska så fort. 

Det som lyftes fram förutom högt tempo var: 

 gemensamma aktiviteter över föreningsgränserna 

 temadagar med andra aktiviteter också eller någon form av samlingsforum 

 många föreningar och dialog mellan dessa  

 dialog mellan kommunen och föreningarna 

 Referensgrupper borde bildas och några tycker att dessa ska vara uppdelade efter olika 

teman, till exempel pensionärer, kultur, idrott. Andra tycker att referensgrupperna ska vara 

så blandade som möjligt. 

 större tydlighet och mer konkret information om vad en LÖK är och innebär  

 definiera behovet från båda håll och lyft fram vilka fördelar som finns 

 låna från de kommuner som redan har LÖK. Att ta vara på det som redan finns!  

 respektera olika visioner 

 resurser i form av personal, ekonomi och samarbete. 

Vad behöver vi för att kunna delta aktivt i processen? 
Även här är kommunikation något som lyfts av väldigt många. Man vill ha möjlighet att kommunicera 

med varandra, t.ex. via sociala medier. En bra hemsida med information behövs också och 

kontinuerlig återkoppling så alla vet vad som händer.  

Annat som kom fram i gruppdiskussion var till exempel: 

 Presentation av varandras verksamheter 

 Utnyttja föreningarnas kunskaper som vi har! 

 Att det blir konkret och tydligt! Att det känns relevant! 

 Fri parkering och bussbiljett 

 Kunskap om regelverket 

 Föreningar med i slutprocessen 

 En plats i referensgruppen 

 Goda exempel 
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 Behöver känna att vi kan påverka innan beslut tas 

 Att jobba i mindre grupper, t.ex.föreningar med liknande verksamhet 

 jobba kommundelsvis 

 Att ha en kommunal motpart. Vem? 

 Olika mötestider - dagtid, kvällstid. 

Hur får vi med dem som inte är här? 
Totalt har nu drygt 160 föreningar varit med på något av uppstartsmötena, samtidigt är det 

fortfarande många som saknas. Hur får vi med oss dem? De förslag som kom in var: 

 Kommunen bjuder in dom som inte här idag, genom sitt register. 

 Riktade inbjudningar, visa på konkret nytta! 

 Trevlig fest med (liten) egen avgift. 

 Uppsökande verksamhet. 

 Hemsida 

 facebook 

 Mötesplats 

 Kontakter 

 Fler möten! Många verkar ju komma! 

 Få information, förstå syfte och bakgrund.  

Hur går vi vidare? 
Utifrån det som kom fram vid mötet så ska vi: 

1. Fortsätta att informera genom våra olika kanaler – gäller både Västerås föreningsliv och 

Västerås stad! 

2. Nytt stormöte den 10/3 då vi tar del av andra LÖK:ar och på olika sätt börjar diskutera vad vi 

vill ska finnas med i vår. 

3. Vi bildar referensgrupper inom kommunen och den 10/3 bildar vi föreningslivets 

referensgrupp. 

 

 

 

 

 

Till sist 
Några saker som kom fram under mötet är faktiskt sådant som de föreningar som vill kan fixa direkt, 

alldeles på egen hand! 

1. Till exempel föreslår någon att föreningarna borde kunna visa upp sig på Öppna Kanalen - och det 

kan ni! Öppna kanalen är en förening där föreningar kan vara medlemmar. Så de föreningar som 

vill kan bli medlemmar och visa upp sig hur mycket som helst! 

Titta på deras hemsida: http://www.okvasteras.se 

Eller kontakta dem på: info@okvasteras.se 

 

2. Någon föreslog att små föreningar med liknande syften kan ha gemensam representation 

gentemot Västerås stad. Och även här är det bara att köra! Varför inte efterlysa liknande 

föreningar på facebooksidan eller skriva ett blogginlägg! 
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