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Innehåll



Tankeverkstad

”Tillsammans för ett gott liv 
i Luleå”

Kvällen den 22 november samlades 
nästan 100 personer för att samta-
la om hur vi tillsammans kan skapa 
ett gott liv i Luleå. På mötet deltog  
företrädare för föreningar och orga-
nisationer i Luleå samt politiker och 
tjänstepersoner från kommunens 
alla förvaltningar.

Syftet med tankeverkstaden var att 
tillsammans påbörja arbetet med 
att finna nya former för samverkan 
och dialog mellan Luleå kommun 
och det civila samhället. 

Resultatet

Dialogerna kretsade kring de sex 
principer för samverkan som reger-
ingen tillsammans med det civila 
samhället och Sveriges kommuner 
och landsting kommit överens om.  

Alla förslag, idéer och kommentarer 
som framkom under tankeverksta-
den har sammanställs i detta doku-
ment. Dokumentet finns att hämta 
via Luleå kommuns hemsida. 

Under våren planeras ett nytt  
möte för att fortsätta processen att 
hitta nya former för samverkan och 
dialog mellan det civila samhället 
och Luleå kommun.

Dialogen
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Självständighet &

	Cykelställ (ej placerade vid vägg-
ar, eftersom det försvårar att orien-
tera sig).

	Bussar-hållplatsutrop.

	Plogning-tillgänglighet.

	Ledsagarservice enligt LSS.

	Levande dialog kontinuerligt 
både mellan organisationer och 
mellan kommunen.
- Skapa tvärgrupper mellan organi-
sationer

	Luleå kommun arrangerar/mark-
nadsför kortfattat Luleås föreningar 
samlat, tex på gemensam hemsida 
med länk till föreningens hemsida.

	”Händer i veckan” ex. internat.  
Latinam. Kommunen har en föreläs-
ning, dag och tid. Välkommen!

	Kulturupplevelser och interna-
tionella upplevelser för funktions-
hindrade genom särskilda sökbara 
medel. Tex japansk teceremoni eller 
blomsteruppsättning eller vett och 
etikett a la Japan.

	En kommun kan ge uttryck till en 
förening för önskvärda aktiviteter 
som bedöms kunna utveckla Luleås 
tex barn och unga eller annat om-
råde. OBS! ej utnyttja föreningar för 
att minska egna insatser.

	Dela lokaler mellan olika förening-
ar (dyra lokalkostnader).

	Webbsida på kommunen där för-
eningar kan fråga varandra ex.  
”Har ni lokal som vi kan dela”.

	Översyn av uppställningsplatser 
för bisamhällen.

Kort sikt

oberoende
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Självständighet &

	Tillgänglig utemiljö.

	Delaktighet på jämlika villkor.

	Självständighet.

	Insatser som på sikt ger god 
hälsa.

	Säkerställa föreningarnas möjlig-
het att jobba med kontinuitet och 
långsiktighet genom tex att beslut 
om ekonomiska bidrag sträcker sig 
längre än över ett år.

	Samverkan mellan eller gemen-
samma förvaltningar/nämnder för 
att undvika att ”facka”/”nischa” 
föreningar felaktigt.

	Stöd och uppmuntra, uppmärk-
samma föreningar som inte följer 
”mallen” för att undvika att fören-
ingar hamnar i ”limbo”.

	Utveckling av måttsunds 
skidanläggning.

	Finna samverkan mellan olika 
föreningar (samnyttja resurser).

	Bilda ”föreningsbyar” (geografisk 
sammansättning).

	Längsiktigheten viktig.

oberoende

Lång sikt
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Dialog
	Föreningsregister görs tillgäng-
ligt. Kort info om verksamhet.

	Olika projekt som föreningar hål-
ler på med. Ger inspiration till andra 
föreningar.

	”En väg in” i kommunen för civil-
samhället.

	Hur får vi föräldrar att engagera 
sig?

	Hur kommer unga i kontakt med 
de som bestämmer?

	Bryr sig kommunen att lyssna på 
ungdom/medborgare? Framtidens 
skola.

	Vilka plattformar finns? Luleås 
hemsida: visar bara en sida.

	Medborgarförslag ett plus.

	Går det att få en långsiktighet i 
ekonomiska bidrag.

	”Föreningslivsfrukost” istället för 
näringslivsfrukost. Höja status, sam-
ma status som näringslivsfrukost.

Kort sikt
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Dialog
	Kafékvällar/öppet hus anord-
nas regelbundet där civilsamhället 
träffar varnadra och kommunen. 
”speeddaring”.

	Komplettera ”pappersansökning-
ar” med fysiska träffar. ”Öga-mot-
öga”.

	Omvänd projektansökan = kom-
munen har ett ”uppdrag/problem”. 

	Hur kan kommunen nyttja civil-
samhället?

	Svårt att komma i kontakt med 
politiken/ger upp. (?)

	Feedback 1-2 gånger per år.

	Skapades intressegrupp koppling 
till berörda/intresserade.

	Verklig lyhördhet, vara med i tidi-
gare skede.

	Tillgänglighet/ex. Karl P. skiftning 
i kommunen idag.

	Bjuda in politiker från kommunen.

	Facebook/sociala medier/mall.

	Färdiga grupper. Facebook ska-
par huvudplattforum. Sluten grupp 
(olika organisationer).

Lång sikt
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Kvalitet
	Hitta metoder för att undersöka/
mäta ex. elevers upplevelser när de 
inte går i skolan.

	Mäta bemötande i skolan. 

	”Happy or not”. (Konkret, specifik 
fråga).

	Tillhandahålla expertkunskap.

	Göra det lättare att hitta på Lulea.
se.

	Studiebesök till föreningar av 
kommunen.

	Brukar- och patientmedverkans-
strategin finns bra tankar i den.

	Skapa diskussionsgrupper, med 
olika teman.

	Nätverkande viktigt. Forum för 
möten.
	Förutsättningar.

	Planering, utifrån målgrupp, för 
vem gör man verksamheten.

	Målgrupper viktiga.

	Kommunikation mellan kommu-
nen och andra i civilsamhället.

	”Hitta ut”, orientering för projekt.

	Alla kan göra det man vill, rörelse- 
rörelseglädje.

	Folk ut i skogen, (?) i rörelse.

	Nyttja kompetenserna som redan 
finns.

	Göra på ett bra sätt, bra förutsätt-
ningar.

	Administrationen är betungande, 
stöd från offentligheten. Hur mycket 
behöver rapporteras?

	Forum för att utveckla roller – (?).

	Lära sig mer om vilka frågor för-
eningar/organisationer arbetar med. 

	Planera, genomföra, följa upp,  
förbättra.

	Samarbete finns mellan klubbarna 
inom orienteringen.

Kort sikt
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Kvalitet
	Uppföljning och mätning av mju-
ka värden och upplevelser ex. hur 
smakar skolmaten?

	Hur vet vi vad vi behöver förbätt-
ra?

	Längsiktig trygghet för lokalen 
som hyrs av kommunen. (Ju-Jutsu 
Örnäset).

	Hur mäter vi värdet av förenings-
verksamhet?

	Gemensam digital plats för olika 
intressegrupper.

	En hall att träna i.

	Tydlighet i ”VAD” så att vi utvär-
derar rätt sak. Ekonomi. 

	Fysiska saker, någonstans att 
vara.

	Rätt stöd från ”offentligheten” är 
viktigt för framgång.

	Tydligt vad som är möjligt, lång-
siktig plan. Vilka värden är viktiga ur 
kommunens horisont? Bredd före 
spets. Vilka värden är viktiga.

	Kul verksamhet mellan/tillsam-
mans föreningar för att stödja var-
andra.

	Vad händer i de olika föreningar-
na.

	Delta i stora arrangemang som 
anordnas i kommunen.

Lång sikt
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Långsiktighet
	Föreningsträffar/mässor för att träffas, knyta 
kontakter.

	Visa mer av vad föreningarna gör.

	Göra en ”dejtingsida” eller liknande digital (eller 
fysisk!) plattform där föreningar kan mötas och 
samverka.

	Kollektivtrafik till måttsundsbacken skulle under-
lätta och miljömässigt bra.

	Använda takytor till biodling.

	Outnyttjade anläggningar kan 
användas bättre.

Kort sikt
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Långsiktighet
	Upplåt kommunens marker
/parker/ till biodling.

	Strategiskt kontor för civil-
samhället.

	”En väg in” – mötas av någon 
med överblick.

	Bidra med kompetens för att göra 
det enkelt – många idéer dör för att 
det är för krångligt.

	Öka incitamenten att engagera 
sig/samverka.

	Få in fler unga i föreningarna, hur 
når vi dem på rätt sätt? 

	Samarbete mellan organisationer.

	Långsiktig planering (dialog) av 
ekonomiska insatser.

	Föreningshotell, en plats där flera 
föreningar delar lokal. Egna förråd 
etc.

	Samråd och arbetsgrupp som 
kommunen lan vända sig till. En 
gemensam ingång. 

	Civilsamhällskontor (förenings-
lots) dit föreningar kan vända sig. 

	Samlad kompetens som kan lotsa 
rätt. Där kan de hjälpa till med lokal 
etc. slippa bli skickad vidare. Låna 
ut kommunens lokaler till föreningar. 

	Mer effektivt.

	Vid upphandlingsavtal ska det 
skrivas in att dialog ska ske.

	Få hjälp med ”basbehov” exem-
pelvis lokal och material. Då går det 
mindre energi till det och mer till 
själva kärnverksamheten.

Lång sikt
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Öppenhet och 

	Snabb, enkel och rolig sammanfattning av 
KF-möten och nämndsmöten. – Beslut.

	Kommunen våga bjuda in civilsamhället och 
våga ta till sig av verkligheten.

	Krav på föreningar att redovisa offentligt.

	Förenkla webben.

	Kommunen våga bjuda in medborgare, lyssna 
och våga ta till sig och även bemöta. Tex. Kom-
mentarsfält.

	Byta sits och gå i någon annans skor. – på rikt!

Kort sikt

insyn
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Öppenhet och

	Använda områdesgrupperna mer, inkludera fler.

 Mötestider, årsplanering.

	Dialoger. Medborgare, organisationer.

	Insyn för medborgare.

	Folkomröstning (Beslut).

	Direktdemokrati.

	En dörr in – en samordnare, civilsamhälleskontor.

	Prata, lyssna med det beslutet berör.

	Mindre byråkrati.

insyn

Lång sikt
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Mångfald
	Samordning för att individer sak 
kunna testa fler saker/aktiviteter.

	Skapa mötesplatser för organisa-
tioner.

	Tidigare utbildning om civilsam-
hället för barn, unga, nyanlända.

	Kommunen måste leva som den 
lär. Undvika strama ramar.

	Föreningsstöd i partiet med lokal-
hyror.

	Använd skollokaler på kvällstid.

	Mångfald insekter: gräsklippning-
en i kommunerna anpassas bättre 
till blomning så att pollinerande 
insekter får föda/kan fortplanta sig.
Vad behöver vi hjälp med?

	Synliggöra oss (Fritidsförvaltning-
en) för medborgare. Testa-på dagar, 
digitala infolösningar.

	Informationsspridning, nå unga, vi 
har pengar men saknar folk, vi har 
folk men saknar pengar, vi vill ha fler 
halltider. 

	Utbilda unga i föreningskunskap.

	Skapa plattform, systematiserade 
stora insatser.

	Vi pratade mycket om psykisk 
ohälsa och hur civilsamhället
- Kan arbeta med barn och unga
- Erbjuda ett sammanhang
- Outnyttjad resurs i denna fråga!

	Vi behöver skapa plattform, sys-
tematisera (de stora insatserna) för 
att kunna jobba med outnyttjad 
resurs i denna fråga.

	Mötesplats för nysvenskar och 
etablerade nysvenskar.

	Offentlig hundrastgård.

	Digital läkarhjälp (med levande 
person).

	Testa-på-verksamhet.

	Medvetandegöra om osynliga 
sjukdomar. 

Kort sikt
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Mångfald
	Måste möta det nya sättet att or-
ganisera sig.

	Kommunicera på nya sätt.

	Möta kraven på:
- Mindre tid
- Sämre utbildning (civilsamhället)
- Mer pengar

	Kommunen måste ”våga och vil-
ja” ta emot hjälp av civilsamhället. 
T.ex. kultur- och fritidsförvaltningen, 
föreningar i skolan.

	Föryngring – sök unga i de forum 
de finns (sociala medier exempel-
vis). Fråga efter vad de vill/kan bi-
dra med och se till att det blir gjort.

	Föreningar i skolor. Låt barn star-
ta ”en förening” och ”hålla det vid 
liv” i t.ex. ett år. De ska ha möten, 
ordförande, planera och genom-
föra aktiviteter om än små sådana. 
(”prova-på”).

	Alla medborgare/föreningar ska 
kunna lämna förslag via webben/
förslaglåda för förslag kring fören-
ingsliv.

	Stort föreingarnas hus med ge-
mensamt kansli.

	Behöver hjälp med: lokaler.

	Vad kan vi göra (civilsamhället)?

	Erbjuda social kontext.

	Sänka tröskeln.

	Samverka med varandra (andra 
föreningar/organisationer).

	Unga förebilder/ unga leder unga.

	Erbjuda utbildningar/workshops.

	Vara Luleå ambassadörer.

	Erbjuda lovaktiviteter (fylla tom-
ma hallar).

	Vi (fritidsförvaltningen) har stor 
kunskap i specifika frågor och för-
domar som vi följer med vår inrikt-
ning.

	Hur kan vi (fritidsförvaltningen) 
rikta ”om”/tydliggöra var verksam-
het så personer med psykisk ohäl-
sa eller osynliga sjukdomstillstånd 
inkluderas.

Lång sikt
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