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Aktivitetsplan Grupp 1 
Område Mål i 

handlingsplanen 
Arbetsgruppens förslag på aktiviteter för att 
nå målen i handlingsplanen. 

Tid Ansvar Uppföljning 

Nr 1 
Självständighet 
 

Sala kommun ska: 
Inventera och 
dokumentera tillgång 
till, och behov av, 
lokaler. Utrustning i 
lokalen och beskrivning 
av tillgänglighet skall 
framgå. 

- En kommunal upphandling av ett nytt digitalt 
system för bokning av lokaler samt 
föreningsstöd har inletts. Handlingsplanens 
mål om sökbarhet, tillgänglighet och 
information skall finnas med och tydliggöras i 
upphandlingen. 
  

2020 
 
 
 

-Kultur och fritid 
 
 
 
 

- hösten 2020 
 
 
 
 
 

Nr 1 
Självständighet 
 

Civilsamhället ska: 
Inventera och 
dokumentera tillgång 
till, och behov av, 
lokaler. Utrustning i 
lokalen och beskrivning 
av tillgänglighet skall 
framgå. 

- Uppdatera uppgifterna om egna lokaler och 
tillgänglighet i föreningsregistret. 

2019  -våren 2020 

Nr 1 
Självständighet 
 
 
 

Sala kommun ska: 
Öka tillgänglighet till 
fritidsaktiviteter för 
personer med 
funktionsnedsättning 

- Bättre och tydligare information om 
tillgänglighet. (Åtgärder utöver kommunens 
ansvar enligt LSS mfl) 

- 
 
 
 
- 

-  
 
 
 
- 

-  

Nr 1 
Självständighet 
 

Sala kommun ska: 
Översyn av 
föreningsstöd (Villkor 
för ekonomiskt stöd 
samt praktisk hjälp 
med t ex ansökan)  

- En kommunal upphandling av ett nytt digitalt 
system för bokning av lokaler samt 
föreningsstöd har inletts. Stor vikt behöver 
läggas på användarvänlighet i Systemet. 
Tydliggöra kontaktpersonerna för 
föreningsstöd inom Kultur och fritid. (Se även 
mål 2 Dialog – tydligare kommunicera 
kontaktvägar.) 

-2020 -Kultur och fritid 
 
-
Medborgarkontoret 

- hösten 2020 
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Aktivitetsplan Grupp 2,3,4 
Område Mål i 

handlingsplanen 
Arbetsgruppens förslag på aktiviteter för 
att nå målen i handlingsplanen. 

Tid Ansvar Uppföljning 

Nr 2 
Dialog 
 

Två fysiska träffar per 
år anordnas av 
kommunen 
 

-   -Magnus Gunnarsson 
 
 
 
 
 

- Löpande 
 
 
 
 
 
 

Nr 2 
Dialog 
  
 
 
 

Sala kommun ska: 
Tydligare 
kommunicera 
kontaktvägar 

Arbeta för att huvudkanalen sala.se används 
för de tjänster som intressenter vill utföra. 
På sala.se har under Q2 2019 kontaktväg 
för informationsansvariga lyfts fram på alla 
tjänster. 

 -Höst -19 
Kontinuerligt 

- Alla chefer och 
medarbetare 
 
 
 
 

Via till exempel 
medborgarundersökning 

 
 

Nr 2 
Dialog 

Sala kommun ska:  
Utveckla hemsidan 
och sociala medier 

Utveckling av sala.se sker kontinuerligt. 
Större uppdateringar av plattformen sker 
flera gånger per år. Utvecklingen innefattar 
nya och förbättrade funktioner, 
statistikanalyser, förbättringar för att 
säkerställa användbarhet, tillgänglighet 
enligt "Lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service", mm. 
 
All utveckling av sala.se utgår från de 
formulerade målsättningar som finns i den 
politiskt antagna: "Riktlinje för sala.se". 

Kontinuerligt Kommunikationsenheten Både kontinuerligt och 
årligen. Bland annat SKLs 
”Information till alla”, 
siteimprove, analytics. 

Nr 2 
Dialog 

Sala kommun ska:  Utveckling av sala.se sker kontinuerligt. 
Större uppdateringar av plattformen sker 

Kontinuerligt Kommunikationsenheten Både kontinuerligt och 
årligen. Bland annat SKLs 
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Utveckla hemsidan 
och sociala medier 

flera gånger per år. Utvecklingen innefattar 
nya och förbättrade funktioner, 
statistikanalyser, förbättringar för att 
säkerställa användbarhet, tillgänglighet 
enligt "Lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service", mm. 
 
All utveckling av sala.se utgår från de 
formulerade målsättningar som finns i den 
politiskt antagna: "Riktlinje för sala.se". 

”Information till alla”, 
siteimprove, analytics. 

Nr 2 
Dialog 
 

Civilsamhället ska:  
Utveckla Dialog, 
nätverksutbyte 
föreningar emellan 

    

Nr 2 
Dialog 
 
 

Civilsamhället ska:  
Inventera och 
dokumentera idéer 
om utveckling för 
samhället 

    

Nr 3 
Kvalitet  
 

Sala kommunen och 
civilsamhället ska: 
Uppdatera 
föreningsregistret och 
kontaktuppgifter 
 

Ansvarig tjänsteperson ser över rutiner för 
uppdatering och förvaltning av 
föreningsuppgifter i föreningsregistret. 
 
 

Årligen eller 
vid behov 

Kultur och fritid  

Nr 3 
Kvalitet 
 

Sala kommunen ska: 
Utbilda och ge stöd 
till befintliga och 
potentiella 
föreningsaktörer 

Ansvarig tjänsteperson ser över rutiner och 
möjligheter för stöd och utbildning av 
befintliga och potentiella föreningsaktörer. 

Årligen eller 
vid behov 

Kultur och fritid  

Nr 3 
Kvalitet 
 
 

Civilsamhället ska: 
Skapa fadder- och 
mentorssystem för 
nya/andra föreningar 
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Nr 4 
Långsiktighet 

Sala kommunen och 
civilsamhället ska: 
Ta fram en långsiktig 
aktivitetsplan 

Lyfta fram eller initiera det målstyrda 
verksamhetsspecifika arbetet med kort och 
långsiktiga aktivitetsplaner. 

Årligen Alla verksamheter  

Nr 4 
Långsiktighet 

Sala kommunen ska: 
Motverka 
personberoende 

Ha tjänstefokus – underlätta för 
medborgaren att utföra sina ärenden med 
Sala kommun utan att vara beroende av 
specifik medarbetare. 

Kontinuerligt Alla verksamheter  

Nr 4 
Långsiktighet 

Civilsamhället ska: 
Stimulera att 
ansvarstagande 
fördelas på flera 
personer för 
långsiktig stabilitet 

    

Nr 4 
Långsiktighet 

Sala kommunen ska: 
Informera om 
kommunens vision 
utmaningar 

    

 

Aktivitetsplan grupp 5-6 
Område Mål i handlingsplanen Arbetsgruppens förslag på aktiviteter för att nå 

målen i handlingsplanen. 
Tid Ansvar Uppföljning 

Nr 5 
Öppenhet och insyn 
 

Sala kommun ska. 
Verka för att 
överenskommelse om 
principer och 
handlingsplan för 
samverkan med 
civilsamhället blir känt 
bland förtroendevalda, 
anställda och 
medborgare. 

- Kommunen har en utsedd person som har till 
uppgift att sprida kunskap och information  till 
förtroendevalda och anställda. Som kontoren kan 
använda för information, som nya föreningar kan 
vända sig till med frågor om LÖK:en.  

- Nyanställdas dag. Ge information om LÖK.  
- Ta fram ett kort informationsblad som kan lämna 

ut med information om vart man kan läsa om 
föreningslivet och samverkan. 

190403- 
tillsvidare 
 
 
2020 

-Magnus 
Gunnarsson 
 
 
 
-HR 
-Magnus 
Gunnarsson 

- Löpande 
 
 
 
 
- Årsvis 
- Vid uppdatering 
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Nr 5 
Öppenhet och insyn  
 
 
 

Sala kommun ska: 
Bidra till att synliggöra 
civilsamhällets olika 
verksamheter. 

- Undersöka om och hur föreningslivet kan nå ut 
med information via de befintliga kanalerna på 
de olika kontoren. 
Ex nyinflyttad, ungdomar, nyblivna föräldrar, 
pensionär, funktionsnedsatta. 

- Går det att utöka Infosidan i Allehanda och att 
informationen finns på nätsidan? 

-Höst -19 
 
 
 
 
Höst -19 

-Medborgar-
kontoret  
 
 
 
-Daniel 
Watkinson 

- Dialogmöte 8 
 
 
 
 
- Dialogmöte 8 

Nr 5 
Öppenhet och insyn 

Sala kommun ska: 
Synliggöra beslut i 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

- RSS-Feed för kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges beslut 

 

Våren - 19 -IT-Enheten - Våren -20 

Nr 5 
Öppenhet och insyn 
 

Civilsamhället ska:  
Verka för att 
överenskommelse om 
principer och 
handlingsplan för 
samverkan med 
kommunen blir känd 
bland medlemmar och 
samarbetspartners. 

    

Nr 5 
Öppenhet och insyn  
 

Civilsamhället ska: 
Beskrivning av 
föreningars 
verksamhetsidé i 
föreningsregistret. 
 

    

Nr 6 
Mångfald 
 

Sala kommunen ska: 
Stimulera föreningslivet 
att öppna upp för fler 
att delta. 
 

 
 
 

   

Nr 6 
Mångfald 
 

Sala kommunen ska: 
Synliggöra goda 
exempel på mångfald. 
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Nr 6 
Mångfald 
 

Civilsamhället ska: 
Uppmuntra och 
välkomna fler att bli 
medlemmar och delta i 
föreningslivet. 
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