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Nyhetsbrevet ger dig aktuell information om Västerås stads och Västerås civilsamhälles (föreningsliv, nätverk, folkbildning osv) 
gemensamma arbete med att skapa en lokal överenskommelse (LÖK) om samverkan. 

Nyhetsbrevet LÖKen

LÖKen blommar vidare  
Hoppas alla har haft en skön sommar! Här kommer nu höstens första nyhetsbrev om Västerås 
LÖK. Det ser ut att bli en händelserik höst då vi äntligen ska få fram ett LÖK-förslag till 
kommunstyrelsen. Hur det arbetet ska gå till och vad som har hänt sedan sist kan du läsa om 
i detta nyhetsbrev.

PÅ GÅNG!
UNDER HÖSTEN fortsätter SISU Idrotts-
utbildarna och Västmanlands Idrottsförbund 
att bjuda in hela föreningslivet till tema- 
kvällar om viktiga frågor. I våras var temat 
barn och unga med dolda funktionsnedsätt-
ningar i föreningslivet. Höstens tema blir 
hbtq i föreningslivet. Boka redan nu den 
10/11 kl. 18-21 i Culturen! 
 
Till det här mötet efterlyser vi berättelser 
från hbtq-personer med erfarenheter från 
föreningslivet i Västerås. Har du några er-
farenheter du vill dela med dig av? Berätta 
gärna för oss – långt eller kort – utifrån 
dig själv. Om du läser nyhetsbrevet digitalt 
så kan du skicka in din berättelse direkt 
på den här länken. Du hittar den också på 
Västmanlands Idrottsförbunds hemsida: 
http://www.rf.se/Distrikt/Vastmanlands-
Idrottsforbund/ 
 
Inbjudan till mötet kommer att skickas ut 
separat. Om du vill veta mer kan du vända 
dig till Oscar Uusitalo på Västmanlands 
Idrottsförbund: oscar.uusitalo@vstm.
rf.se, 010-476 48 11. Du svarar självklart 
anonymt.
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Överens om ung delaktighet
 Det här projektet har dragits igång av riksorganisationen Forum – idéburna 
 organisationer med social inriktning – med scouterna i Västerås är som projekt-
    partner. Ett motsvarande projekt drivs i Linköping där Forum samarbetar med 
                    KFUM. Syftet med det här projektet är att öka ungdomars delaktighet i över-
                   enskommelseprocessen. 

Projekten har som sagt valt att jobba ihop och anställa en projektledare tillsammans. 
Under september kommer projektledaren Teresa att tillsammans med styrgruppen fördjupa 
planering, kunskapsinhämtning och strategier för att sedan i oktober bli synlig ute bland 
föreningar och civilsamhälle. 

Kontakta Teresa redan nu – du behöver inte vänta på att hon hör av sig, 
e-post: teresa@vlbf.se eller mobil 076- 172 21 73.

Mer rötter på LÖKen 
 Det här projektet har dragits igång av vlbf, SISU, Maskroskraft och RBU. Tanken 
 är att projektet ska ”stimulera och fördjupa föreningslivets deltagande i lokala
    överenskommelseprocessen genom bland annat möten, enkäter, konferenser, 
      förstärkning av digitala mötesplatser och inventering av fysiska mötesplatser”. 

Till grund för hela projektet ligger alltså det gemensamma arbete som redan gjorts och 
görs i LÖKen. En bra LÖK får vi bara till genom att vi tillsammans, alla aktörer i civilsam-
hället, tjänstemän samt politiker, arbetar för en överenskommelse som blir en självklar-
het i Västerås.

Civilsamhället 
samlar sig i två 
projekt! 
Nu är det dags för civilsamhällets egna LÖK-
projekt! Mer rötter på Löken och Överens om 
ung delaktighet. Båda projekten finansieras 
av myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (mucf). För enkelhetens skull 
kommer de att ha en gemensam styrgrupp 
som består av Västmanlands länsbild-
ningsförbund (vlbf), SISU Idrottsutbildarna, 
Föreningen Maskroskraft, RBU Västerås och 
Scouterna. Teresa Axner blir projektledare för 
båda projekten.

I juni 2014 startades ett nytt projekt av Västerås stad med syfte att 
underlätta nyanlända flyktingars och övriga invandrades integration.

Ett av projektets uppdrag är att kartlägga den integrationsverksamhet 
som görs idag i det civila samhället. För att lyckas med detta behöver vi 
komma i kontakt med föreningar, organisationer, samfund och företag 
som jobbar med integrationsfrågor genom vägledning och samhällsin-
formation. Om det här stämmer in på något som din organisation gör 
så får du gärna kontakta oss! Vi vill veta mer om vad ni gör!

Hör av er till projektledaren Daniel Gamboa Esquivel på telefon 
021-39 37 67 eller 076-569 34 52, e-post: daniel.gamboa.esquivel@
vasteras.se

Efterlysning 
- Kan civilsamhällets organisationer underlätta integration? 
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LÖKen diskuteras 

 
Behöver din förening råd och stöd? 
Vänd er till: 
Marlene Kaas (idrottsföreningar) 
021-39 19 81, e-post: marlene.kaas@
vasteras.se 
Anne Lehnberg-Halén (alla andra  
föreningar) 021-39 14 40, e-post:  
anne.lehnberg.halen@vasteras.se 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (mucf) utlyser ett 
bidrag till organisationer i det civila 
samhället för hälsofrämjandet insatser 
riktade till romer, till exempel genom 
hälsofrämjare eller brobyggare.  
Låter det intressant? Gå in på deras 
hemsida och läs mer: http://www.mucf.
se/halsoframjande-insatser-riktade-till-
romer 

I bloggen och på facebooksidan finns 
utförligare presentationer av Marlene 
Kaas, Teresa Axner och integrations-
projektet. 

Alla möten som genomförs där  
LÖKen diskuteras är intressanta! Om ni  
genomför ett möte, eller vill ha hjälp  
att ordna ett, så hör av er till Irja. 

Glöm inte att gilla vår facebooksida! 
Där är det också fritt fram att skriva 
och diskutera.

 

SMÅTT
GOTT

I våras skickades ett diskussionsmaterial 
ut – kommer ni ihåg det? Den 31 augusti 
var sista dag att skicka in kommentarer och 
det var det flera som gjorde, både fören-
ingar och kommunala förvaltningar. Många 
av kommentarerna handlade om att lägga 
till eller stryka olika åtaganden och om att 
förtydliga innehållet. Vad menas till exempel 
med högt i tak och vad är det för principer 
kommunen ska följa? 

Det blev ett möte med diskussioner om 
LÖKens innehåll och om mer principiella 
frågor kring vilken part det egentligen är som 
ska åta sig att göra olika saker, hur rollfördel-

ningen ska se ut och hur vi gör för att nå ut 
med LÖKen och hålla den vid liv.

Utifrån mötets synpunkter, både på innehål-
let och på formuleringar, ska nu ett slutligt 
LÖK-förslag skrivas ihop. Det är många som 
påpekat att LÖKen måste skrivas på ett 
lättare och mindre byråkratiskt sätt. Det ska 
vi försöka få till nu! Det slutliga förslaget 
kommer att presenteras för kommun-  
styrelsen. Innan det slutliga förslaget 
skickas vidare till kommunfullmäktige så 
kommer alla, civilsamhällets organisationer 
och de politiska nämnderna, att få chans  
att kommentera!
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Bra att veta
Civilsamhällets organisationer, föreningslivet, utgör en viktig resurs i samhället, som röst i det offentliga rummet, som demokratiskola, som 
utvecklingskraft, som skapare av aktiviteter, gemenskap och mening för många människor - en social plattform. Västerås stad vill ta vara på 
den kraft och potential som finns i civilsamhället genom att vi tillsammans tar fram en LÖK. Arbetet leds av projektledare Irja Holtter som du 
når på irja.holtter@vasteras.se eller 021-39 11 29.

Nu är det dags att 
presentera nästa nya för-
eningsstrateg! Hon heter 
Marlene Kaas och är 
idrottsföreningarnas egen 
strateg. Hon kommer att 
jobba tillsammans med 
Anne, som vi presente-
rade innan sommaren, 
på kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen (KIFF). 

Marlene är själv aktiv 
idrottare på landslagsnivå 

i undervattensrugby och har både NM och VM medaljer med sig i 
bagaget! Det är inte illa! Förutom inom idrotten har hon också varit 
engagerad i biståndsorganisationer.

Till Marlene kan idrottsföreningar vända sig för råd och stöd av 
olika slag och ni når henne på telefon: 021-39 19 81 eller e-post: 
marlene.kaas@vasteras.se

Ny föreningsstrateg

Det här är våra mötesplatser
BLOGGEN: www.vasteraslok.wordpress.com. Vill du skriva ett eget 
blogginlägg är du välkommen att höra av dig. 

FACEBOOK: www.facebook.com/vasteraslok.  

WEBBEN: Västerås stads webbplats www.vasteras.se, välj politik 
och demokrati och sedan Projekt I Västerås stad, där hittar du 
Samverkan med civilsamhället. 
Läser du nyhetsbrevet digitalt, klicka direkt på den här länken. 

NYHETSBREVET: Skicka in din e-postadress 
till irja.holtter@vasteras.se 
så får du nyhetsbrevet.

Vasadalen den 6/9  
För första gången genomfördes en minivariant av Almedalsveckan 
här i Västerås. Lördagen den 6 september anordnades seminarier 
på olika teman och våra lokalpolitiker höll tal i Vasaparken bakom 
stadshuset. Seminarierna som anordnades var en blandning av  
partiseminarier och seminarier som civilsamhällets organisatio-
ner höll i. Under hela dagen pågick också ett ”parkmingel” med 
utställare från olika föreningar, partier, kommunala verksamheter, 
enskilda, fackföreningar och företag.

De som var där verkade nöjda med arrangemanget och tyckte att 
de fick ett bra utbyte både med andra organisationer och med 
västeråsare i allmänhet. Många föreningar passade på att lyfta sina 
hjärtefrågor och informera om sin verksamhet både till politiker och 
till västeråsarna. Ett bra tillfälle helt enkelt att en vecka innan valet 
kunna diskutera med våra lokala politiker. Kanske var den här dagen 
avgörande för en del osäkra väljare? 
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