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ANTECKNING 

Möte 3 med föreningar/civilsamhälle 2017-11-21 
(Förutom notering från dialogmöte 3 innehåller detta dokument resultat av tidigare 
dialogmöten i tabellform. Senaste mötet överst.) 

Tid 2017-11-21 kl 18:30-21:00  
(samling och kaffe/the och smörgås kl 18:30-19:00) 

Plats Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala 

Dialogtema Dialog om och förädling av förslag till principer samt start av arbetet med 
handlingsplan. 

• Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen och 
inledde mötet. 

• Isa Österberg och Jane Allansson berättade kort om vad lokal överenskommelse är 
och om arbetsgruppens förslag. 

• Annika Lindh, länsbildningskonsulent på Västmanlands länsbildningsförbund, var 
processledare för kvällens dialoger.  

• Sammanfattning av genomförda möten:  

o Första dialogmötet, 2017-05-31: De sex nationella principerna diskuterades, 
kommenterades och dokumenterades i grupper. Cirka 70 deltagare arbetade med 
frågeställningen ”Vad betyder varje princip för mig/oss?” Resultatet har samman-
ställts och utgjorde grund för dialoger det andra mötet. 

Andra dialogmötet, 2017-09-05: Drygt 50 representanter för civilsamhälle/för-
eningar, politiker och tjänstepersoner förde dialog inom respektive grupp. 
Uppgiften var att konkretisera och föreslå vad vi ska göra utifrån aktuella 
principer. Deltagarna uppmanades att utse en arbetsgrupp där föreningar, 
politiker och tjänstepersoner är representerade. Gruppen arbetar vidare med 
förslag att presentera på nästa stora dialogmöte i november 2017. (Deltagare i 
arbetsgrupp – se slutet av detta dokument i) 

o Tredje dialogmötet, 2017-11-21: Dialog om det förslag som arbetsgruppen tagit 
fram. Drygt 50 representanter för civilsamhälle/föreningar, politiker och 
tjänstepersoner förde dialog inom respektive grupp. Förbättringsförslag 
dokumenterades för varje princip och kommer att beaktas av arbetsgruppen 
innan det läggs fram för politiskt beslut i kommunfullmäktige (januari 2018). 
Ytterligare en dialog i grupper hanns med – början till en mer konkret 
handlingsplan. Det grupperna dokumenterade på blå lappar är nu infört i 
nedanstående tabell – senaste mötet överst vid varje princip. 

• Nästa stora dialogmöte planeras till februari 2018. Mer info kommer senare.  
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1 SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Kommunallagen Fritt och frivilligt 

Definierat åtagande  

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

Behöver en anpassad lokal för att nå 
våra mål 

PRO behöver lokaler 

Badplats som är tillgänglig (Gruppen för 
tillgänglighet i Sala) 

Möjlighet för rullstol/elrullstol att komma ut i 
naturen. Elljusspår. (Gruppen för 
tillgänglighet i Sala) 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

Öppet samtal/transparens Coaching snarare än styrning 

Idéer om sin verksamhet Gemensam plattform för ekonomisk 
bidragsansökan 

Ekonomi Snabb slant 

Generella bidrag Hjälp med regeltolkning. T ex upphandling, ev 
ansökan 

Se över regelverk ofta – världen 
förändras och människors sätt att 
engagera sig 

Hjälp med tolkning och med ansökningar 

Våga släppa in civilsamhället Tydligt partnerskap. Tidig dialog. 

Stora öron Tillit 

Respekt Dialog på riktigt! 

Platt organisation Motverka stuprörstänk inom kommunen 

Frihet under ansvar Regelbundna forum och arrangemang för 
dialog mellan förtroendevalda, tjänste-
personer och civilsamhälle. 

Förtroendevalda ska vara tillgängliga för 
dialog (e-post, telefon) 

Tjänstemannavälde (negativt!) 

Mindre byråkrati med hjälp av 
överenskommelser 

 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 

Drivkrafter Likvärdiga parter 

Utrymme för egen utveckling Armlängds avstånd 

Utrymme för gemensam utveckling Ekonomi 

Respekt Pengar 
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Tillåtande attityd Lagar och regler 

Att få hjälp när man ber om det men att 
ingen tar över 

Få diskutera hyresgästfrågor med kommunen 
och andra föreningar 

Ömsesidig respekt Våga yttra sig 

Ömsesidig respekt Fritt och frivilligt 

Integritet Möjlighet och mod att uttrycka en åsikt och 
även försvara den 

Jämlikhet Frihet under ansvar 

Inåt: jämlikhet Frihet under ansvar 

Stark Bevara det ideella 

Aktiv Behålla sin unika profil 

Öppet Lokaltidning! 

Självständig individ Partipolitiskt obunden 

Självständig förening Föreningen är självständig 

  

 

2 DIALOG 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Forum, träffar. Kommunen initierar. Ta bort ”En kontinuerlig”. Meningen startar 
med ”Dialog är en ...” 

Gemensamt ansvar Förslag att ta bort: ”så långt som möjligt” 

Lyssna. Att förstå vad som sägs. Behandlas jämställda, jämbördiga 

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

Sala kommun tar hänsyn till civilsam-
hällets förutsättningar vid inbjudningar 

Sala kommun bjuder in till dialog i aktuella 
frågor 

Kommunen presenterar visioner och 
mål där civilsamhället erbjuds möjlighet 
att medverka 

Civilsamhället presenterar utmaningar o 
utvecklingstankar där kommunen kan 
medverka 

Utveckla dialogen om vad som händer Civilsamhället bjuder in till dialog i angelägna 
frågor 

Bättre väg Använd Radio Sala för dialog. Aktiv part. 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

Dialog med civilsamhället är prioriterat i 
kommunen 

Demokrati 
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Att göra för 

• Kommunen: träffa föreningar. Lyssna 

• Föreningarna: förstå det kommunala 

• Ingen envägskommunikation 

• Värdegrund 

• Bemötande 

• Tydligt partnerskap.  

• Vi är en serviceorganisation. 

Vet alla vad din förening har för typ av 
föreningsverksamhet? 

Vara öppen för kontakter - 
kommunikation 

Referensgrupper med lämpliga intressen (ex 
skateboardbana 15-20 år) 

”Medborgarkontor” för föreningslivet Föreningskontakt - tjänsteperson 

IKS -> IIS Föreningsforum 

Samverkans-app, nätverk Dialogmöten 

Ytterligare forum för dialog Förankring 

Lyssna aktivt Information till ALLA 

Kontinuerlig dialog kommun, företag, 
civilsamhälle minst 2 ggr/år 

Förening 1 – aktivitet 

Förening 2 – aktivitet 

Kopplingar, personer, potentiella samarbeten 

Kommunikation genom gemensam 
aktivitetsförteckning – Uppdaterad. 

 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 

Både öra och mun Förtroende 

Nå ut Förtroende 

Hitta andra forum för dialog Lyssnande 

Förståelse Lyssna 

Respekt Tid 

Respekt (ömsesidig) Väcka tankar 

Korrekt information Kommunikation 

Kommunen ska ställa krav/motpresta-
tion från förening 

Jobba för ett gemensamt mål 

Startar alltid med ett bemötande. 
Respekt, lyssnande och förståelse för 
varandras åsikter. Öppet och 
välkomnande klimat. Målet är 
gemensam samsyn. Kräver mod! 

Att man blir lyssnad på och tar till sig 
motargument 

Hur få kontakt? App i telefonen 
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Samtal förening -> förening 
Förening -> skola 
Förståelse 

Mötesplats att samtala med kommunen och 
debattera med andra föreningar 

Mötas! Jämbördiga 

Öppenhet för möjligheten  

 

3 KVALITET 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Mätpunkter i matrisen Beskriv matrisen i ord 

? Matris utifrån information, samråd, dialog och 
partnerskap 

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

Uppdatera tillgänglighetsguiden 
(Gruppen för tillgänglighet i Sala) 

Skylten på taket behöver bytas (Sala 
kägelförening) 

Civilsamhället behöver ändamålsenliga 
lokaler (konsertlokal) 

Minska föreningsutgifter om saken gäller/ger 
hela Sala nytta (IFK Sala) 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

Delaktighet Ideellt arbete 

Varandras värde Uppdaterat ”föreningsregister” 

Lyssna -> verkstad Återkoppla tydligt 

Kvalitet behöver i viss mån ekonomi Kvalitet – att göra saker tillsammans 

Föreningsgala (stolthet). Typ Silverglans Ska vara givande 

”Silverglans” för föreningslivet. Lyfta 
fram goda exempel. Nätverka. 

Möta föreningslivet på deras villkor utan att 
göra avkall på korrekthet eller kvalitet 

Kan kommunen främja föreningslivets 
kvalitet/hållbarhet (funktionärer, 
ledare) 

Söka samverkan och vara tydliga när vi inte 
kan tillräckligt själva 

Begripliga riktlinjer för föreningsstöd Utbildning i föreningskunskap 

Som tjänsteperson – engagera sig Bra bemötande utifrån värdegrund 

Vårda ingångna avtal. Vad fungerar? Vad 
fungerar inte? Utveckla vårt samarbete. 

Ställa krav på leverans enligt avtal 

Värdegrund - bidragsregler Kunskap – veta vad TP pratar om 

Tydlighet – tydlig kommunikation 

Förståelse – med ovan första önskan 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 
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Samverkan för kvalitet Kvalitet skapar ett gott resultat 

Bästa möjliga lösning utifrån rådande 
förhållande 

Att ”bestå”. Föreningen finns kvar. Kunskap 

Föreningslivets ”Gnosjö-anda” där vi 
utvecklar tillsammans 

Ökad livskvalitet för alla 

Överenskommelser ger praktisk nytta 
för min förening 

Livskunskap 

Breddning av verksamhet Nr 1+2+4+5+6=Kvalitet 

Att alla följer lagen = trygghet Hjälp med reklam och information 

Sträva att förbättra Planera för att bestå 

Marknadsföring Visa upp sig 

Korrekt information Lokalbehov 

Korrekt information När alla föreningar vet vad ”Löken” innebär 

Bra information Att ”LÖK” underhålls 

Rätt information Kvalitativa utställningar i kommunens lokaler 

Tillförlitlig information Engagemang, glädje 

Att argumentera och nyansera sitt språk Förutsättningar för kvalitet 

Utifrån kommunen vill vi ha många 
arrangörer 

Varför ska man ha ”LÖK” – 
meningsfullhet/betydelsefullt 

 

4 LÅNGSIKTIGHET 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Koppla till dialogen Kontinuerlig, långsiktig dialog 

Budgetprocess Gemensam värdegrund 

3 år (4 år)  

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

Strömsbacka: tillgång till hela ladan Hur ska vi få en nollvision på självmord? 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

Politisk tydlighet kring framtidens Sala 
(konkretisera visionen). Hur kan 
föreningarna bidra? 

Stadgar, omvärldsorientering 

Rekrytering av tjänstemän, politiker och 
föreningsfolk 

Bidragsregler ska vara tydliga, logiska 
och långsiktiga och syfta till utveckling 

LÖK (Lokal överenskommelse) - uppföljning 
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Ta tillvara varandras styrkor 1IOP-avtal, övriga avtal (kulturföreningar) 

Tydlighet från politiken Bjuda in varandra till varandras förening 

Uthållighet över tid Förståelse (och respekt) för varandras roller 

Från kommunen tydliga besked Kontakt med annan kommun som utformat 
LÖK redan 

Mål och indikatorer. Realism och 
uppföljning 

Tydlighet i vartåt vi strävar tillsammans 

Behålla eldsjälar; uppmuntran, 
uppskattning 

Utnyttja varandras färdigheter 

Delmål. Tid att marinera visionen Långsiktig aktivitetsplan 

Överenskommelser måste tecknas över 
en längre tid 

 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 

En förening kan vara fadder åt en annan 
förening 

Kommunalt arrangerad ”årsmötesdag” – 
orderparaplyet Löken 

Tydliga, långsiktiga spelregler Planering 

Gemensam målbild Planering 

Stöd till bra förutsättningar som t ex 
lokaler (bra, fungerande) 

Planering, steget före 

Brist på lokal – svårt med långsiktighet Planera 

Stöd med logisk bäring Framtidsplanering 

Stabil plattform Trygghet 

Måste få ta tid för att bli långsiktigt Trygghet 

Förbättrad långsiktighet och kvantitet, 
kvalitet genom uthålligt arbete 

Att våga satsa på det du tror på även om det 
tar lång tid 

Våga visionera Självklar 

Delmål och operationsmål Uppföljning 

Uthållighet Anpassning 

Samhället förändras. Vissa föreningar 
kan inte planera för långsiktighet. 
Underlaget för dess utövande 
försvinner. 

 

                                                             
1 IOP = Idéburet Offentligt Partnerskap 
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5 ÖPPENHET OCH INSYN 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

(inget förslag) (inget förslag) 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

Bra websida -> blanketter Öppna nämndmöten 

Bidrag – förutsättning öppenhet/ proto-
koll etc 

Info även via traditionell media 

Hur? Lokal tidning! Bättre kommunal 
hemsida! 

Från information -> dialog, bred/sam-
verkande 

App Synliggörande av tagna beslut i 2KS & KF 

Tillgänglighet (kommunens) Respekt 

Forum för civilsamhället live och 
digitaliserat 

App om föreningslivet i Sala eller lättare att 
hitta föreningar via kommunens hemsida 

Öppenhet, föreningsriksdag, utbyte av 
erfarenheter 

Digitalisera öppenhet och insyn och möjlighet 
till dialog 

 Förbättra ärende och dokumenthantering 

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Storträffar, stormöten Hänsyn till stadgar i föreningarna 

Kommunen ska inte styra 
civilsamhällets verksamheter 

 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 

Öppenhet med ansvar, allt kan inte 
pratas om eller lämnas ut 

Ta med förståelse för varandras olika roller 
och åtaganden 

Viktigt att protokoll justeras åt båda/ 
alla håll 

Att få rätt information & att alla får samma 
information 

Öppenhet för nya medlemmar Lära av varandra, nätverk 

Lär av varandra, nätverk Läran om varandra  

Transparens Inkludering 

Lyssna på varandra Tillgänglig 

Årsmötesdag Tydlig info om att söka – kommunala och 
externa 

Stormöten Föreningsapp 

Upplevas trevligt att vara med Hemsidor/internet 

                                                             
2 KS = Kommunstyrelse, KF = Kommunfullmäktige 
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6 MÅNGFALD 
Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Mer kunskap om varandras 
verksamheter (civilsamhället) 

 

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 2: ”Början till en handlingsplan” 

Inventera lokaler och gör reklam för 
tillgänglighet i Sala (Gruppen för 
tillgänglighet i Sala) 

Plats-, lokal- och ledarbrist. Språkliga problem 
– tolkar. (Sala fotbollsförening) 

Handikapptoalett på Fiskartorget Hyresgästföreningen behöver tolkar. 
Språkpraktik. 

Invandrarinfo om diabetes och 
hjälpmedel för diabetes. 
(Diabetesföreningen) 

Arbeta gemensamt mot målet ”År 2024 har 
Sala kommun ...” 

Utveckla föreningskatalogen. 
Kontaktpersoner, kompetenser, 
samverkan med ... etc. 

Föreningsråd med ansvarig tjänsteperson. 

1-2 anställda på kommunen – hjälp med 
ansökningar mm. 

Ett levande forum. Facebook? Chat, dialog, 
tips, hjälp. 

Två fysiska träffar/år anordnas av 
kommunen. Alla parter. 

Tillgänglighet i Sala (PRO) 

Dialogmöte 2 (2017-09-05) ”Vad ska vi göra?” 

JA – inom ramen för de demokratiska 
spelreglerna 

Gör vi tillräcklig reklam/information om våra 
föreningar 

Mentorskap – gamla föreningar hjälper 
nya 

Inkludera genom att varje människa i sin 
helhet 

Mentorskap mellan föreningar för att 
fler föreningar ska kunna bildas 

Hjälpa grupper som idag inte är riktigt med i 
samhället att bli det 

Språk (nyttja tekniken) Lokaler - tillgänglighet 

Föreningar som inte har naturlig 
kontakt med kultur/alt fritidsutvecklare 
-> kontaktperson 

Tillgänglighet – alla ska få vara med 

Föreningars medverkan i skolan (ex 
BRIS etc) 

Alla grupper som berörs finns med i 
Referensgruppen (ex skateboardbana 
ungdom 15/20 år) 

Dialogmöte 1 (2017-05-31) ”Vad betyder rubriken för oss?” 

Mångfald måste vara tillåten Möjliggöra erfarenhetsutbyte 

Flera jag Kommunen ska främja mångfald 

Öppenhet och respekt Kommunen främja möten 
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Inbjuda alla Ta emot 

Olika språk – hjälp via SFI Självklart men demokratiska värden gäller 

Alla är välkomna Inkluderande 

Respekt och samspel Bjud in! 

Bredd i verksamhet Förståelse för olikheter 

Multigration Öppenhet 

Tillfälle för utbyte/gemensamma träffar 
mellan föreningar/ erfarenhetsutbyte 

Månadsträffar 

Lära av varandra-träffar mellan 
föreningarna 

Blandad religion och kultur 

Fritt för alla  

 

Dialogmöte 3 (2017-11-21) del 1: ”Behöver presenterat förslag förändras?”  

Lägg till en princip – nr 7: Forum för 
samhällsutveckling. 

 

Förslaget att ”Forum för samhällsutveckling” ska vara en princip som kompletterar de 
nationella principerna lyftes även muntligt på mötet. Processledaren förklarade: de sex 
nationella principerna är ämnade att beskriva hur vi vill att vårt samarbete ska fungera. De 
ska gälla övergripande för alla verksamheter och områden, civilsamhällets och 
kommunens. Forum för olika ämnen (t ex samhällsutveckling) kan bildas sedan om 
parterna enas om det. 

                                                             
i Partsammansatt arbetsgrupp mellan dialogmöten:  
Civilsamhället Sala kommun 

Isa Österberg, IKS (Ideell Kultur i Sala) Hanna Westman, Kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Helen Lindermann (har lämnat 
gruppen för andra åtaganden), Sala 
Demensförening  

Ulrika Spårebo, Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande 

Leif Lindstedt, Jugansbo 
Bygdegårdsförening 

Daniel Watkinson, Kultur o fritid (Petra 
Jablonski, Kultur o fritid är ersättare) 

Ragge Jagero, Radio Sala Jane Allansson, Kommunchefens stab 
(samordnare) 

Tohbbe Lindblom, Cameleonterna Veronica Forsberg, Vård och omsorg  

Åke Lantz, IFK Sala  
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