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Principen om dialog och samverkan
Västerås stads aktiviteter
• Finansiera en kommunal samordnartjänst motsvarande 50 procent.
• Finansiera en samordnartjänst motsvarande 50 procent åt civilsamhället.
• Finansiera nyhetsbrev.
• Sammankalla till en gemensam samverkansgrupp för Västerås stad och civilsamhället.
• Avsätta ekonomiska resurser för det civila samhällets arbete med LÖK:en.
• Erbjuda mötesplatser.
• Ge råd och stöd till föreningar.
• Bjuda in civilsamhället till dialog i aktuella frågor.

Civilsamhällets aktiviteter
• Anställa en samordnare för civilsamhällets räkning (finansieras av Västerås stad).
• Utse representanter till den gemensamma samverkansgruppen.
• Bjuda in varandra och Västerås stad till dialog i aktuella frågor.
• Fylla mötesplatser med innehåll.
• Skapa former för mentorsverksamhet för nya föreningar.
• Bidra med idéer, alternativ, fördjupning, förslag, kunskap, information och så vidare i olika frågor
utifrån intresseområden.

Principen om mångfald och förnyelse
Västerås stads aktiviteter
• Att under perioden ha en överenskommelse om samarbete med Volontärbyrån som ett stöd för
civilsamhället och som ett sätt att underlätta för västeråsare som vill engagera sig.
• Informera nyinflyttade om hur de kan komma i kontakt med civilsamhällets organisationer.
• Se över möjligheterna till fler anslagstavlor runt om i kommunen.

Civilsamhällets aktiviteter
• Använda verksamhetsformer som ökar medlemsaktiviteten, når nya grupper och stimulerar till
fortsatt aktivitet.
• Ha en öppen och välkomnande attityd gentemot alla intresserade.
• Bidra till kunskapsöverföring inom civilsamhället.
• Genom sin verksamhet bidra till att Västerås blir en attraktiv stad att bo i och besöka.
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Principen om långsiktighet och kvalitet
Västerås stads aktiviteter
• Genomföra utbildningar för politiker och medarbetare om det civila samhället och dess 		
möjligheter att bidra till samhällsutveckling.
• Kontinuerligt sprida information om LÖK:en till stadens förvaltningar och bolag.
• Samverka internt för att underlätta civilsamhällets kontakter med kommunen – ”en väg in”.
• Följa upp LÖK:en tillsammans med civilsamhället och ta fram en handlingsplan för år 2017.
• Erbjuda en stödfunktion för att underlätta sökande av externa projektmedel och anslag av olika
slag för både stadens förvaltningar och civilsamhället, både gemensamt och var för sig.
• Bjuda in civilsamhället till riktade utbildningsinsatser.

Civilsamhällets aktiviteter
• Genomföra informationsinsatser för att göra LÖK:en känd och förankrad inom civilsamhället.
• Under hösten 2015 arbeta fram former för hur civilsamhällets representation i LÖK-samverkan
ska utses och verka.
• Årligen följa upp LÖK:en tillsammans med Västerås stad.
• Aktivt delta i samverkansgruppen.
• Bjuda in övriga civilsamhället och kommunen till utbildningar när det är relevant.

Principen om öppenhet och tillgänglighet
Västerås stads aktiviteter
• Se till att kontaktinformation till medarbetare inom kommunen finns tillgänglig på olika sätt.
• Använda olika kontaktvägar och kontaktytor för informationsspridning.

Civilsamhällets aktiviteter
• På olika sätt sprida information om den egna verksamheten.
• Leverera aktuell kontaktinformation till kommunen.
• Annonsera öppna arrangemang/aktiviteter i evenemangskalendern på visitvasteras.se.
• Ta tillvara på möjligheten att lägga ut uppdrag hos Volontärbyrån som ett sätt att nå ut till
västeråsarna.

