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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

Förslag ute på remiss!   
I november 2013 hade vi det första stormötet 
om LÖK:en på Karlsgatan 2 och nu, ett år och 
många möten senare, har vi ett förslag till LÖK 
för Västerås! Den 3 december presenterades 
förslaget för kommunstyrelsen som sa ja till att 
skicka ut det på bred remiss till alla stadens 
nämnder och styrelser och till civilsamhällets 
organisationer. Att något skickas ut på remiss 
betyder att innan våra politiker fattar beslut 
om ett förslag, så vill de först få in synpunkter 

från dem som berörs. Så passa på nu att läsa 
igenom förslaget och höra av er med synpunk-
ter. Om du inte har fått förslaget så hör av dig 
till Irja (se kontaktuppgifter sist). 

Synpunkterna ska skickas in till Västerås stad 
senast den 31 mars 2015. Det går också 
bra att lämna synpunkter digitalt på den här 
länken: http://enkat.vasteras.se/lok.htm

 
I evenemangskalendern som finns 
både på Västerås stads hemsida och 
på Visit Västerås, kan föreningar själva 
lägga in evenemang och det kostar 
ingenting. 

Gå in på länken så kommer ni till 
riktlinjerna: http://visitvasteras.se/gora/
evenemangsarkiv/riktlinjer/

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

SMÅTT
GOTT

God Jul
och 

Gott Nytt År

Kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2014.
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Nyhetsbrevet LÖKen

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.

Du har väl inte glömt civilsamhäl-
lets eget projekt Mer rötter på 
LÖKen? Projektet rullar på och 
projektledaren Teresa Axner är 
ute och träffar föreningar och 
pratar LÖK. 

Vill din förening också ha ett 
besök, kanske för att få hjälp att 
diskutera remissförslaget, hör av 
er till Teresa: teresa@vlbf.se eller 
tel: 076-172 21 73.

Mer rötter på LÖKen 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.

Vad vet du om 
civilsamhället?  
Vad är egentligen civilsamhället? Vilka består det av? Vad händer 
där? Vilka samverkar med vilka och på vilket sätt? Är det bra att 
samverka? Vad händer med civilsamhället just nu? När det pratas 
om civilsamhället så leder det ofta till fler frågor än svar och svaren 
är inte alltid så lätta att hitta. Nu har myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (mucf) skapat en webbportal där de har 
samlat kunskap om civilsamhället utifrån en rad olika perspektiv 
och ämnesområden. 

Här finns massor som är intressant att läsa och surfa runt bland!  
Så höstens tips är helt klart att besöka den här webbplatsen:  
http://www.civsam.se/

Besök från regeringens  
särskilda utredare   
Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att se vilka förut-
sättningar som krävs för ett stärkt och självständigt civilsamhälle.  
I direktiven till utredningen står det att:

”En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt 
underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin 
verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, 
välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.”

För att kunna göra detta så åker utredningskansliet, som består av 
utredare Dan Eriksson och utredningssekreterare Maria Graner och 
Karolina Larfors, runt i landet och träffar bland annat kommuner, 
olika myndigheter och föreningsrepresentanter och den 5 november 
var de här hos oss. 

Förutom att träffa tjänstemän i stadshuset så träffade de även  
representanter från några av Västerås föreningar och fick höra hur 
de tycker att samverkan med olika offentliga myndigheter fungerar 
och vilka hinder som föreningarna upplever. Det var ett mycket 
intressant möte 
och det ska bli 
spännande att följa 
utredningen.  
I februari 2016  
ska resultatet 
presenteras.
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