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sid. 10

INNEHÅLL

Dialogen

Dialogmötet
”Tillsammans för ett gott liv
i Luleå”
Ett 70-tal personer från det civila samhället, politiker och tjänstepersoner
träffades kvällen 25 april för att fortsätta
dialogen om hur de tillsamman skapar
ett gott liv för alla i Luleå. Dialogmötet
hade fokus på vem som gör vad.
Utifrån det som kom fram på första mötet
började de närvarande snickra på vilka
konkreta åtaganden som kommunen och
det civila samhället vill göra.

DIALOGEN

Allt som kom fram under mötet har noterats och sammanställts. En arbetsgrupp
som består av tjänstepersoner och
representanter från civilsamhället ska
senare sätta ihop ett förslag till överenskommelse.
Förslaget skickas sedan på remiss till
alla inbjudna föreningar innan det förbereds som beslutsärende till kommunfullmäktige.
Ett tredje dialogmöte planeras till hösten.
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Princip 1

Självständighet &
oberoende
Förslag till gemensamt åtagande för kommunen och för det civila samhället
Kommunen ska visa respekt för civilsamhällets självständighet och oberoende och
det civila samhället måste respektera kommunens skyldigheter, ansvar och att beslut fattas enligt fastställda lagar och riktlinjer.
Kommentarer:
 Uppdatera flexibla riktlinjer/regler som
följer civilsamhällets utveckling på ett
modernt sätt.

 Det kan ibland vara krångligt/svårt
exempelvis ansökningar.

 Känns ganska självklar!

 IOP – ideellt offentligt partnerskap –
öppna för det!

 Tydlig.

 Dialog innan.

 En förutsättning för fortsatt samarbete.

 Oberoende val

 Ordval: Respekt eller Acceptans?

 Ej ekonomiskt beroende

 Riktlinjer öppet för diskussion

 Att vara fri att forma sina aktiviteter
utifrån sin idé/uppdrag.

 Tydlighet i ramar motverkar gräddfilskänsla/den som skriker högst

 Ge ungdomar självständighet, oberoende och delaktighet.

 ”Kommunen ska visa… och arbete”
 Att man bygger samma bas. Annars
olika förväntningar.

 Hjälp och stöd att få information/nå ut
med info
 Samverkan kräver kunskap
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Princip 1

Självständighet &
oberoende
 Kommunen ska visa respekt för civilsamhällets självständighet och oberoende.

 Vill ha två till principer: Tillit, Respekt
Lösning: Kommunikation, Flera dialoger,
Uppdatera information

 Det civila samhället ska respektera
kommunens skyldigheter och ansvar.

 Kommunen:
Driv/passion – ta vara
Visa respekt (ömsesidigt)
Ta vara på – drivet och engagemanget

 Kommunen ska visa respekt för civilsamhällets självständighet och oberoende och det civila samhället måste
respektera ska ha tillit kommunens
skyldigheter, ansvar och att beslut fattas
enligt fastställda lagar och riktlinjer.

 Civila samhället:
Respektera uppdraget
Skattepengarna (rättvist)

 Bör formuleras om till ett mer neutralt
utformande. Kommunen ska skapa möjligheter utan att styra. Åtaganden: Ha
tillit: att civilsamhället ska ha tillit till kommunen fattar beslut.
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Princip 2

Dialog
Förslag till åtagande för det civila samhället
Kommentarer:
 Civila samhället ”kommer när kommunen kallar” (om det blir verkstad)
 Civila samhället har ett ansvar att
informera kommunen om sina aktiviteter/
profiler för vidare spridning.
Synpunkter på kommunens förslag på åtaganden
Kommunen har ett ansvar att kalla till fyra dialogträffar mellan kommunen och det
civila samhället varje år.
Kommentarer:
 Kommunen ansvarar för att kalla till
två dialogträffar per år.
 Skapa en plattform för dialog (föreningsregistret är en bra början).
 Öppen annonsplats/kalender för civila
samhället.
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 Kommunen borde oftare ha på sig föreningslivets glasögon. Exempelvis innan
antagande av riktlinjer, dialog kring fysiska förändringar i närområdet mm.
 Civila samhället deltar.

Princip 3

Kvalitet
Förslag till åtagande för det civila samhället
Kommentarer:
 Stora skillnader mellan olika föreningar/organ

 Vem bestämmer vad som är kvalitet –
väldigt svårt.

 Relationsavtal istället för bidrag.

 Civilsamhället kan ta hand om lokaler
i vissa fall?

 Sämre kvalitét när vaktmästare inte
finns kvar. Kan det vara en tjänst?
 Civilsamhällesstrateg/enhet på Luleå
kommun.

 Det måste vara ömsesidigt när kvalitet
ska bestämmas.
 Mycket snack och lite verkstad ibland.

Synpunkter på kommunens förslag på åtaganden
Kommunen ska sträva efter att köpa eller upphandla tjänster och varor av god kvalitet i mindre delar för att ge förutsättningar till det civila samhället att delta i upphandlingar.
Kommentarer:
 Svår skrivelse – går den att formulera
med andra ord?
 Andra ord? Mer förklaring om vad
man menar.
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Princip 4

Långsiktighet
Förslag till åtagande för det civila samhället
Kommentarer:
 En och enkel väg in!

 Höja värdet av delaktighet i föreningsliv!

 En gemensam, digital plattform.
 Bra planering – inför årets aktiviteter.

 Känns svår som princip/åtagande för
civila samhället.

 Uppmuntra deltagande!
Synpunkter på kommunens förslag på åtaganden
Kommunen ska ge förutsättningar för att civila samhället ska kunna planera sin verksamhet på lång sikt.
Kommentarer:
 Enklare och snabbare beslutsvägar.
 Öppenhet i löftet!
 En kontaktperson/mentor.
 En gemensam digital aktivetsarena!
 Ekonomisk långsiktighet (bidrag)
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 Anordna en ”Föreningarnas dag/Föreningsexpo”
 Synliggöra lokal – möjligheter.
 Anordna ”workshop” för hjälp med
ansökningar.

Princip 5

Öppenhet och
insyn
Förslag till åtagande för det civila samhället
Kommentarer:
 Har hemsida och finns även info om
förening/organisation på Luleå kommuns
hemsida.
 Föreningarna ansvarar för att uppdatera föreningsregistret
 Vill kunna lägga in information på
lulea.se (exempelvis evenemang/ aktiviteter).

 Öppna armarna för kommunen.
 Att nå unga – exempelvis vara via skolan, fritidsgård. Luleå kommun och civila
samhället gemensamt åtagande
 Får vara med i ”Vårt Luleå” – rubriken
kan vara ”Föreningarna berättar”.

Synpunkter på kommunens förslag på åtaganden
Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Via kommunens kundcenter ska man få
svar på frågor eller komma i kontakt med ansvarig tjänsteperson.
Kommunen ska ansvara för att det civila samhällets villkor och förutsättningar är
kända inom den kommunala organisationen.
Kommentarer:
 För stort åtagande att nå ut med civila
samhällets villkor i den kommunala organisationen
 Anpassa info för alla målgrupper,
”funktionsnedsatt”
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Princip 6

Mångfald
Förslag till åtagande för det civila samhället
Kommentarer:
 Tillgänglighet
• För alla målgrupper – Nyanlända, funktionsnedsättning
• Alla ska känna sig välkomna
 Synliggöra målgrupperna. Fler språk.
 Kommunikation – Hur?
 Öppna dialoger – Bjuda in
 Plattform för föreningarna – mer info,
bilder, attraktiv

 Hur når vi ut till eldsjälarna som vill
engagera sig?
 Mässa för föreningar – synliggöra,
marknadsföra
 Åtaganden:
• att regelbundet uppdatera sina
uppgifter (i föreningsregistret)
• söka/öka samverkan mellan
föreningar.
• Självrannsakan
• Mer normmedvetna i våra
organisationer.

Synpunkter på kommunens förslag på åtaganden
I syfte att åstadkomma en bredd av föreningar och föreningsaktiva ska kommunen
via En dörr in verka för jämlika förutsättningar vid bidragsgivning och vid uthyrning
av lokaler
Kommentarer:
 Tydlig info på hemsida, tillgänglighetsanpassad, tex ”Lättare svenska”
 Föreningsregister
 Info till främst yngre
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 ”Multiaktiviets-anläggning”
 Rådgivning till nya föreningar/starta
förening.
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