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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

Kommunstyrelsen tar  
upp LÖKen den 10 juni!!   
Den 10 juni kommer kommunstyrelsen 
behandla det förslag på Lokal över-
enskommelse, LÖK, som vi tillsammans 
bidragit till att skapa. Om kommun-
styrelsen tycker att förslaget ser bra ut 
så går det vidare till kommunfullmäk-
tige i september. Det betyder att det är 
tidigast i september som kommunfull-
mäktige kan besluta om LÖK:en och 
handlingsplanen ska börja gälla. 

När vi har vår LÖK är det dags att fira 
och att se till att så många föreningar 
som möjligt kan signera den. Ett bra 
tillfälle för det är Kulturnatten, som  
ju redan engagerar många föreningar  
i staden. Kulturnatten hålls i år den  
19 september. Vi kommer att komma 
med mer information om Kulturnatten 
och hur signeringen ska gå till efter 
semestrarna i augusti. 

Fortsättning på nästa sida 

LÖKen
VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 
VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017

UTKAST

 
Nu finns en kunskapsportal om  
det civila samhället på nätet.  
Informationen är samlad utifrån olika 
områden som till exempel demokrati 
och rättigheter, kultur och fritid, försvar, 
socialförsäkring, arbetsmarknad och  
så vidare.    
Gå in på www.civsam.se

Glöm inte att gilla vår facebooksida! 
Där är det också fritt fram att skriva 
och diskutera.
www.facebook.com/vasteraslok
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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.

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.  

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

Vad har remisserna 
lett till? 
LÖK-förslaget har ju varit ute på remiss till den sista mars 2015 hos 
alla som berörs av förslaget. Det kom in synpunkter från föreningar, 
politiska partier och från kommunens nämnder och styrelser. Totalt fick 
vi in ett 40-tal remissvar. En del av svaren handlade om att delar av 
LÖKen är lite otydlig och att det inte heller är så tydligt hur åtaganden 
och aktiviteter ska följas upp. Eftersom en samverkansgrupp ska  
tillsättas med uppdrag att genomföra och följa upp LÖKen så kommer 
det att vara deras ansvar också att precisera och tydliggöra innehållet 
i LÖKen. Eftersom vi ser det här förslaget till LÖK som ett första steg, 
så gäller den bara till 2017 så ganska snart har vi  alla möjligheter att 
ändra och rätta till utifrån hur det fungerar under de närmaste åren 

Här är en lista på de ändringar som har skrivits in i LÖK-förslaget, 
utifrån de synpunkter som kommit in, och som kommunstyrelsen ska 
behandla den 10 juni:    

Under rubriken Olika förutsättningar har vi i uppräkningen av saker 
som civilsamhället bidrar till samhället med lagt till ”känsla för naturen 
och samhällsengagemang”. 

Under rubriken Värdegrund har många påpekat att vissa grupper 
inte direkt tas upp, men det är för svårt att göra en helt uttömmande 
uppräkning av alla så där har ingen förändring gjorts i texten. 

Under rubriken Principen om dialog och samverkan har det som 
står kursiv stil lagts till det ursprungliga förslaget: ”Vi måste lyssna på 
varandra, respektera varandras roller och aktivt föra en dialog där båda 
parters ramar, villkor och behov kommer fram.” Och civilsamhällets 
åtagande har skrivits om till: ”Civilsamhället åtar sig att fortsatt aktivt 
bidra till hela Västerås utveckling.”

Under rubriken Principen om långsiktighet och kvalitet önskade 
civilsamhället omformulera Västerås stads åtagande till: ”Västerås 
stads samtliga förvaltningar åtar sig att långsiktigt och kontinuerligt 
samverka med civilsamhället”. 

Under rubriken Samverkansformer har texten ändras till ”Ord- 
förande för samverkansgruppen är kommunstyrelsens ordförande och 
består i övrigt av representanter från civilsamhället och tjänstemän  
från de förvaltningar som berörs av de frågor som gruppen behandlar.” 

Ändringar i   
Handlingsplanen efter 
remissvaren:   
Under rubriken Principen om dialog och samverkan läggs  
följande aktivitet till: Fastighetskontoret ska verka för att skapa 
fysiska arenor för möten i kommunens lokaler. Dessutom vill  
kommunen byta ut ordet ”mötesplatser” till mötesarenor eftersom 
mötesplatser redan används i olika sammanhang i kommunens 
verksamheter.

Under rubriken Principen om öppenhet och tillgänglighet 
kommer civilsamhällets sista aktivitet ändras till: ”Ta tillvara på 
möjligheten att använda Volontärbyrån som ett sätt att nå ut till fler 
västeråsare som vill engagera sig ideellt.”
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