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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Dialogmöte 6 – Börja arbeta med handlingsplanen
Tid

2018-09-20 kl 18:30-21:00
(samling och kaffe/the och smörgås kl 18:30-19:00)

Plats

Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala

Dialogtema Bilda arbetsgrupper och börja arbeta med handlingsplanen.


Anders Wigelsbo1 hälsade välkommen och uttryckte uppskattning av att många deltagare
bidragit och fortsätter bidra med sitt engagemang i detta, det sjätte, dialogmötet för samverkan. Sala har nu sex principer som grund för samverkan och en handlingsplan.



Lars Kvarnström2 berättade att IKS, Ideell Kultur i Sala nu har problem att få ihop en styrelse.
IKS är en ”paraplyorganisation” för flera kulturföreningar i Sala. IKS bildades för att föra
dessa föreningars talan gentemot kommunen. Nu anser många föreningar att dialogen med
kommunen fungerar allt bättre och intresset att engagera sig i IKS har minskat.
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IKS var den organisation inom civilsamhället i Sala som tog initiativ till ett möte som nu har
resulterat i att denna process för samverkan med Sala kommun kommit till stånd.
Finns det någon/några som har intresse av att engagera sig i styrelsen för IKS? Kontakta i så
fall Lars Kvarnström, lars.kvarnstrom@tele2.se, tfn 070-09 155 06.


Jane Allansson berättade kort om hur arbetet med principer och handlingsplan genomförts
fram till nu. Principerna och handlingsplanen gäller hela kommunen och hela civilsamhället i
Sala. Syftet är att stärka demokratin genom att skapa förutsättningar och strukturer för
dialog och samverkan. Stort och brett engagemang fordras så att inte processen står och faller
med enstaka eldsjälar. Se www.sala.se/civilsam för mer information.



Annika Lind från Västmanlands läns bildningsförbund ledde arbetet med dialoger i tre grupper. (Annika arbetar med civilsamhällets organisationer i hela länet och var den som representerade civilsamhället vid undertecknande av lokal överenskommelse med civilsamhället
för Västerås.)
Grupperna fick ledorden ”Hur?”, ”När?” och ”På vilket sätt?” med sig att besvara i sina
dialoger.
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o

Grupp 1 behandlade princip nummer ett – självständighet – och tillhörande
punkter i handlingsplanen.

o

Grupp 234 behandlade principerna två, tre och fyra – dialog, kvalitet och
långsiktighet – och tillhörande punkter i handlingsplanen.

o

Grupp 56 behandlade principerna fem och sex – öppenhet och insyn samt
mångfald – och tillhörande punkter i handlingsplanen.

Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande för IKS, Ideell Kultur i Sala samt ordförande för Musikrådet
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Kommunstyrelsens förvaltning
I varje grupp finns minst en tjänsteperson från Sala kommun. Deras roll är att vara
sammankallande för gruppen och svara för att gruppens arbete med tilldelade punkter går
vidare. Gruppernas arbete redovisas vid nästa dialogmöte som sker under våren 2019.


Återsamling. En tjänsteperson från varje grupp berättade om gruppens dialog samt hur och
när de tänker sig fortsätta arbetet.



Nästa dialogmöte blir våren 2019 – torsdagen 28 mars eller torsdagen 4 april. Besked om det
längre fram.



Information: Från 1 januari 2019 blir Magnus Gunnarsson, magnus.gunnarsson@sala.se, ny
kontaktperson för Sala kommun. Jag (Jane Allansson) informerade om min pensionsavgång
vid årsskiftet. Detta var därmed mitt sista dialogmöte. Stort tack från mig till alla inblandade
hittills i det här arbetet! Det har varit och är fortfarande väldigt roligt att vara en del av denna
process som har stora möjligheter för framtidens Sala! Av civilsamhällets representant Isa
Österberg fick jag blommor och Anders Wigelsbo tackade för mitt arbete med de sex
genomförda dialogmötena. Men kom ihåg – ni är alla viktiga i detta arbete och jag jobbar
vidare året ut!
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