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Bilaga. 1 Svar på enkäten om samverkan mellan Ekerö kommun och 

det civila samhället 
 

Svarsperiod: 2015-12-14 till 2016-02-10 

Antal svar: 126, enl. nedan: 

 

 
 

 

Kategori Antal Andel 

Jag är medlem i en förening, samanslutning eller är samhällsengagerad på 
annat sätt 

74 58,7% 

Jag arbetar i en kommunal enhet 36 28,6% 

Jag är med i nätverket ”Öar utan gränser” 16 12,7% 

 

 

 

 

 

Sidhänvisning 

Svar från föreningar, s. 2 

 som samverkar med kommunen, s. 4 

 som ej samverkar med kommunen, s. 13 

 

Svar från kommunala funktioner, s. 18 

 som samverkar med civilsamhället, s. 20 

 som ej samverkar med civilsamhället, s. 27 

 

Svar från personer som är engagerade i Öar utan gränser, s. 29 

 

Svar enligt de sex principerna inom politiken för det civila samhället (självständighet och 

oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, mångfald), s. 34 
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Engagerad i civilsamhället 

Är du engagerad i en förening eller annan sammanslutning, i så fall 
vilken/vilka? 

Öpartiet 

Mälaröarnas Bågskytteklubb 

Färingsö församling 

Svartsjö Byalag 

Mälaröarnas Ridklubb 

Ekerö IK 

q 

Mälaröarnas schacksällskap 

Troxhammars ryttarsällskap 

SPF seniorerna 

Kyrkornas secondhand 

Brf Stenhuggarebyn 

Mälaröarnas Jazzförening/Lovö Församlingsråd 

Träkvista sjöscoutkår 

Friluftsfrämjandet 

Ekerö IK - Hjälptränare - KFUM Blackeberg Basket /Ekerö samordning aktiviteter och Coach 

Röda Korset 

Föreningen Folkets Hus i Färentuna (Ölsta Folkpark) 

SSS Rasta Mämus 

Blackeberg Basket 

Test 

Nej 

stockholm kappsimningsklubb 

Friskis&Svettis Mälaröarna 

Eyvinur islandshästförening och Mälaröarnas hästsällskap 

Lovö hembygdsförening 

Svenska kyrkan på Ekerö 

Troxhammar Ryttarsällskap 

Ekerö Filmstudio 

PRO Ekerö 

Färentuna Ryttare 

Svenska kyrkan Ekerö pastorat 

Föreningen Färentuna Ryttare 

Helt Barockt 

Skå IK, Gymnastikförening, Föräldraförening Skola 

Ekerö kampsport 
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PRO Färingsö 

Mälaröarnas Naturskyddsförening 

Jazz på Mälaröarna 

Rädda Barnen 

Art lab for All 

test 

Ekerö Konståkningsklubb 

MHS, Mälaröarnas Hästsällskap 

Ekerö Civilförsvarsförening 

Färentuna Hästsällskap, Mälaröarnas Hästsällskap 

Mälaröarnas Fårfolk 

förening Ekerö Tennisklubb 

Stockholm-Ekerö Soroptimistklubb 

Mälarögymnasterna 

DRottningholms Slottsteater 

Ölaget SPF PRO 

Stenhuggarebyns kulturförening, PRO Färings 

X 

Hembygdsförening Ekerö-Munsö 

Mälarö Skid- och Orienteringsklubb 

Ölaget 

Ekebyhovs slotts intresseförening, Mämus, Mälaröarnas folkrörelsearkiv, Friluftsfrämjandet på 

Mälaröarna 

Ekerö Ik Bordtennis 

Världsarvsteatern Adelsö 

Föreningen Ö-laget 

Ölsta FHP, Mälarö Kino 

Kulturföreningen Schakalen 

Hogsta Dressyrryttare 

Bromma simsällskap 

Svenskakyrkan Ekerö pastorta 

Ekerö pastorat 
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Svar från funktioner som samverkar med 
kommunen:  

Beskriv hur du/ni samverkar med kommunen 

 Hyr lokal 

 Vi försöker förbättra ridvägarna i kommunen och går på kommunens inbjudna möten. 

 Röstar 

 praktikanter/volontärer via kommunen + samarbete via Karin Gustafsson 

 Vi funderar på hur stenbrottet kan utvecklas 

 Konserter 

 N/a 

 Bl a genom at ha en skridskobana vid Tranholmen 

 Tider för aktivteter i Hallar, Samordning Extra aktivteter Cuper etc. Förslag och samordning 

med olika tjänster för att passa kommun och verksamhet 

 Vi är ett politiskt parti med platser i fullmäktige och nämnder. 

 Vi erbjuder sedan 1911 kulturevenemang i vårt hus och folkpark riktade till våra 300 

medlemmar och kommunens alla invånare, och uppmuntrar dem även att till bra villkor 

arrangera kulturella aktiviteter och social samvaro. Vi har en långsiktig plan för att utveckla 

fastigheten och göra den mer välkomnande, användbar och mångsidig. Vi arrangerar barn- 

och familjeteater, vi driver Live på Bio tillsammans med Mälarö Kino och kommunen och vi har 

ett antal återkommande sociala aktiviteter som Valborgs- och midsommarfirande, 

musikkaféer, danskurser (med Färingsö Humbuggs), loppisar, auktioner och konserter. Vi har 

i många år erhållit kulturbidrag från kommunen för vår verksamhet och för att utveckla våra 

lokaler. 

 Lokaler 

 Jag samverkar så gott jag kan med volontärer, Färingsö församling, kommunens tjänstemän 

och politiker. dessutom med boende och personalvis Sundsgården. 

 Mämus har bidrag från kommunen, spelar på kommunens platser och bidrar till kulturlivet på 

ön. SSS har mest myndighetskontakter med kommunen. 
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 Diskuterar lokala frågeställningar 

 Främst genom församlingens diakonala verksamhet. 

 Vi samverkar kring träningstider och matcher. Skulle kunna göra mycket mer. 

 simskola/simundervisning under sommaren 

 Vi deltar i fullmäktiges och olika nämnders arbete 

 Främst genom lokalbokningar. All övrig kommunikation vi önskarvha kring utvecklat 

samarbete stänger kommunens tjänstemän effektivt av. 

 Vi ingår i fullmäktige och nämnder. 

 Diskussioner kring ridleder, hästsportanläggning 

 Vi tar emot elever från Munsö, Adelsö, Ekerö och Lovö i åk 2 under skoldagarna i maj. 

 Jag deltar i Essam, Possom, inbjuder till årlig lunch med representanter från olika områden 

inom socialtjänsten, samarbetar med Tappströms skolsköterska i projekt dans o rörelse för att 

må bra (tonårs tjejer). Annan diakon samarbetar med barn och mödrahälsovården och 

kommunens öppna förskola. 

 Hyr Erskinesalen, Får hjälp av kontorsservice, använder kommunens filmprojektor 

 Äskar kulturbidrag 

 Genom projektet för bosättningsstöd och vänfamiljsnätverk med Karin Gustafsson som 

projektanställd i vårt pastorat 

 Vi hyr lokaler och mark av kommunen. Vi skulle gärna samverka med kommunen på fler sätt, 

men intresset saknas helt från kommunens sida. 

 genom hjälp med reklam om att vi finns och vad vi gör 

 Bedriver verksamhet i deras lokaler, hjälper till att sköta lokaler samt ställer upp vid 

evenemang 

 KPR samt en del andra samrådsgrupper inom socialförvaltningen. 

 Föreningen får ta ställning till remisser. Föreningen föreslår skyddsområden. Föreningen 

genomför naturinventeringar för kommunens räkning. Bland annat. 

 Ansöker om föreningsbidrag 2. Anordnar konserter på Ekebyhovs slott 3. Använder Ekerö 

kommuns evenemangsguide 4. Anordnat konsert på Scen Terrassen, Ekgårdens 

äldreboende. 5. Anlitat kommunens tryckeri för infomaterial. 

 deltar i nätverket, deltar på barndagar, kontakt med boenden för ensamkommande, 

uppföljning av hur kommunen arbetar med barnkonventionen, anordna utbildning för 

nätverket. 

 vi får ishallar/salar för att ordna ungdomsverksamhet 

 Kring ridleder främst 

 Vi ger information och utbildar medlborgarna i kommunen 

 Möten ang hästnäringen i kommunen 

 Träning för ensamkommande. Skolor bedriver gymnastiklektioner i vår hall. Motionärer i 

området har tillgång till våra duschutrymmen. 

 Vi deltar i möten och ställer upp på språkcafeerna 

 Vi samverkar genom halltider samt andra nödvändiga inköp av material till hallarna. 

 Samarbete kring Öar utan gränser på teater "Teater utan gränser" 
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 X 

 Hyr mark 

 Verksamheten är beroende av kommunalt bidrag för skötsel av löparspår, dragning av 

skidspår samt anläggning av konstsnöspår 

 Redovisar verksamhet och har möten med Kulturnämnd och -förvaltning 

 Vid Världsarvsteatern större projekt, som är knutna till världsarvet Birka-Hovgården, var 3 

tjänstemän inom kultur och information förtjänstfullt bidragit som konsulter. Det har skett inom 

ramen för de EU-stöd som projekten erhållit. Kommunen har också 3 gånger bidragit med 

sommararbetande ungdomar vilket har varit mycket positivt. De har bl.a. hjälpt till med att 

hålla Världsarvsteatern scen i gott skick. Några av dem har också utbildats av Beryl Kornhill 

och medverkar i småroller. 

 Dialog med kommunen om idrottens förutsättningar på Ekerö. 

 lokaler 

 Familjecentrum BVC, MVC, öppen förskola, socialtjänst, integration 

 Vi har kontaktperson från pastoratet som har kontinueliga samtal med kommunen. Våra 

tankar är hur vi som kyrka kan bidra med våra resurser på ett klokt och hållbart sätt. 

 

Vilka vinster ser du med samverkan? 

 Att kommun och föreningar jobbar för våra unga i kommunen. 

 Allt 

 Sysselsättning och språkträning för praktikanter - volontärkraft för oss 

 Vi behöver hjälp med att förvalta det kulturarv som stenbrottet är 

 Ekonomi/Mediaspridning 

 Större lokalt engagemang 

 Skridskobanan ( som bara är ett exempel på samverkan bllir bättre utnyttjad - Visst 

ekonomiskt bidrag utgår för driften 

 Samsyn och förståelse åt båda håll, kan ge vinster i arbete som man lägger ner 

 Att fler av kommunens invånare lätt kan få kontakt med dem som styr. 
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 Vi är en ideell förening utan vinstmotiv men eftersom styrelse och medlemmars tid är 

begränsad är det ekonomiska stödet från kommunen viktigt för att vi ska kunna driva och 

utveckla verksamheten och lokalerna. 

 Billiga lokaler för vår ungdomsverksamhet 

 Det är ett stöd 

 För Mämus del är det tillfällen och lokaler för att repetera och konsertera. SSS är en båtklubb 

och där har vi mest kontakt på miljösidan där vi har goda erfarenheter av handläggningen hos 

kommunen. 

 möjlighet att påverka politiska processer och beslut, möjlighet att bidra och hjälpa till 

 Bra att olika aktörer får en chans att veta vad andra gör. 

 I dagsläget få. 

 ny rektytering till vår simklubb 

 Vet inte. De politiska partierna är väl en del av samhället? 

 Om vi kan få kommunen att vara genuint itresserad av föreningarnas verksamheter o behov 

underlättar det förstås för föreningarnas utveckling o därmed skapas enorma mervärden för 

kommunens invånare. 

 Inga "vinster". Vi är en del av Ekerö kommun 

 Bättre förutsättningar för oss ryttare. Kunna bjuda in ryttare från andra delar av Sverige och 

arrangera större tävlingar. 

 Eleverna har roligt och lär sig en del om det gamla bondesamhället 

 Bra samarbete kompletterar varandras uppdrag och vidgar det egna ursprungliga uppdraget 

samt ger effektivare och bättre resultat. 

 Nödvändigt för vår verksamhet 

 Vi är behov av bidraget 

 Kommunikationen mellan kommun och pastorat har blivit väldigt goda. Vi ser vinsten med att 

kunna hjälpa och stötta på ett bredare, mer långsiktigt och mer hållbart sätt. 

 Vår verksamhet blir hämmad av att vi inte kan få tag på någon på kommunen när vi behöver 

fråga om något. Vi sitter i knät på kommunen pga att vi hyr lokaler och mark av kommunen, 

kan ej göra det vi vill utan en dialog - men tyvärr är det omöjligt att få föra en dialog med 

kommunen pga att ingen vill ta sig tid att prata med oss. Kommunen skulle vinna mycket om 

deras största ridskola gavs möjligheter att fungera ännu bättre. Hästintresset håller på att öka 

med raketfart, och kommunen skulle kunna stoltsera med storstockholms bästa ridskola - vi 

har ett mycket gott renommé, men lokalerna sätter käppar i hjulet. Vi kan tex inte få Svenska 

ridsportförbundets utmärkelse "Godkänd Anläggning" pga att ridsportförbundet anser att 

lokalerna är alldeles för undermåliga. Dessutom kan vi inte växa, vilket gör att vi inte kan ta 

emot en stor andel ekeröbor som väldigt gärna skulle vilja rida hos oss. Vi har snart 400 

personer - övervägande barn - på kö till oss... 

 att samverka är alltid viktigt 

 ? 

 För att öka aktiviteterna på Mälaröarna 

 Att vi har en lokal att träna i för ungdomar och vuxna 
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 Vi kan både ge och ta råd/information. 

 Vi får möjlighet att uttrycka vår mening. 

 Nödvändigt med föreningsbidrag för verksamheten. Mycket positivt med tillgång till Ekebyhovs 

slotts lokaler och nuvarande serveringsmöjligheter med mat och dryck. Bra service från 

tryckeriet. Evenemangsguiden bra för marknadsföringen. 

 Försöka bidra till att sprida information om Rädda Barnens resurser centralt som kan bli en 

tillgång för kommunen. Hålla sig uppdaterad om vad som händer inom flyktingverksamheten. 

Undvika dubbelarbete. 

 utökad utbud av aktiviteter på Ekerö 

 Hästintresset är mycket stort i kommunen och vi behöver ha kommunens hjälp att skapa ridler 

och även i förlängningen, en hästsportarena för föreningarna att nyttja för tävlingar och andra 

events. 

 Förståelse och kunskap som ger säkert civilt sämhälle 

 Kommunen blir informerad om invånarnas behov och önskemål 

 Hälsa friskvård, eventuell tränarrekrytering på sikt. 

 VI vill gärna bidra med våra kunskaper och vår tid 

 Ofta svårt att få svar i tid och svårt för kommunen att se gymnastikens behov. 

 Teatern bör och ska att engagera sig i lokalsamhället och i sociala frågor. Vi lär av den lokala 

kontexten och skapar möten mellan teaterns personal och de nyanlända samt utbyter 

erfarenheter med de ansvariga från kommunen. Vi vill självfallet engagera Ekerö borna i 

teaterns verksamhet. 

 X 

 Frånvaron av samverkan försvårar möjlighet att planera. 

 Enklare väg till beslut i olika frågor 

 Genomlysning av regelverk, ömsesidig information, kontroll 

 Vi har fått kvalificerat stöd, råd och uppmuntran som underlättat det tuffa arbetet med mycket 

stora projekt. Vi har också fått hjälp med marknadsföring. 

 Kan tillsammans skapa bättre förutsättningar för idrottandet på Ekerö. 

 annars finns inga lokaler 

 Det underlättar och går snabbare att hjälpa personer och familjer som behöver stöd på olika 

sätt. 

 Jag tänker att vi kan bidra med att öka förståelse mellan olika människor, vinsterna är både på 

individnivå med att människor faktiskt mår bättre och förstår sitt sammanhang och på 

samhällsnivå blir vinsterna stora om människor lättare hittar sin plats i samhället. 

Vad har möjliggjort och var har förhindrat samverkan hittills?  

 Trycket från hästtfolket har nog blivit för stort, kommunen har glömt att spara ridvägar och nya 

bostadsområden har vuxit upp och tagit bort möjligheter att rida förbi. 

 Vet ej 

 Tiden har gjort att jag inte kunnat samverka så myset som jag velat. 
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 Viss hjälp via kulturförvaltningen men ingen drifthjälp 

 Personkontakt 

 N/a 

 Från början ett initiativ från Främjandet, så småningom kom kommunen med 

 Individuella kontakter, och ev inte individuella kontakter. Svårt att få ta på någon som förstår 

helheten. Men detta har blivit mycket bättre med delegering av arbetsuppgifter, som gjort att 

man spridit förstålse för bägge parters verksamhet 

 Inget särskilt 

 En positiv och långsiktig inställning inställning från båda parter. 

 Vårt tjat har gjort det möjligt för samverkan. Intresset från kommunens sida för nyutveckling är 

enormt stor. 

 Samordnaren Riccard har betytt mycket för att göra det möjligt för mig att träffa andra 

volontärer och tjänstemän i Ekerö kommun 

 Samarbetet är etablerat sedan länge och fungerar som jag vet bra. 

 samerbetsviljan och lyhördheten från kommunens sida 

 Möjliggjort har Riccard Slettensgrens tjänst. Har inget som förhindrat. 

 Man utnyttjar inte potentialen i vad vi kan göra för kommunen. 

 ingetdera utan vi haft ett lånvarigt samarbete gällande sommarsimskola 

 Vet inte. 

 Inget har möjliggjorts trots brev med önskemål o behov. Förhindrat har flera enskilda 

tjänstemäns arroganta bemötande gjort. 

 Se ovan. 

 Otydliga tjänstemän på kommunen har varit negativt. 

 Det har fungerat bra under många år 

 Eget initiativ till samarbete möjliggör. 

 Kommunens investering i 

 ? 

 Egentligen ser jag inget som har förhindrat samverkan. Det som har möjliggjort den är en god 

vilja och respektfull inställning från båda parter. En vilja att hjälpas åt vilken känns fantastiskt 

roligt. 

 Vi hyr av kommunen, så på så sätt är kommunen "tvingad" att "samverka" med oss = skicka ut 

hyresavier till oss... 

 svårt att nå personer 

 Bristande resurser samt kommunikation 

 Informationsflöden, personlig inställning, ointresse från kommunens tjänstemän 

 Ont om om tider 

 Kommunens tjänstemän. 

 Vet ej. 

 Möjliggjort: Föreningsbidrag. Bra personal och service på Slottet under konserter. Förhindrat: 

Ekebyhovs slott har dock aviserat om kommande begränsningar i tillgången till servering på 
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slottet. Hänvisning till slutna evenemang har gjorts, men detta är inte förenligt med villkoren 

för föreningsbidraget. Brist på fler lämpliga konsertlokaler inom kommunen. 

 Lokalföreningen har för få aktiva medlemmar för att kunna delta på "fältet" i olika 

verksamheter. 

 efter kontaktcenter infördes blev det svårare att nå kontaktpersoner 

 MHS har just startat (nov 2015) men trots det har en ridled redan påbörjats. 

 Vi arbetat utåt och har inga problem med samverkan 

 Engagerade tjänstemän har möjliggjort samverkan. 

 Bra kontakt med kommun har fått hjulen att snurra snabbt. 

 VI försöker delta i språkcafeerna, för mig personligen som bor i Solna kan det ibland vara 

svårt att hinna dit i tid 

 För oss är det en oerhört viktig part för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. 

 Teatern vill engagera sig i den stora samhällsförändring som flyktingmottagandet innebär. 

Teatern har i liten omfattning haft samarbete med Kulturskolan i samband med 

nationaldagsfirandet. 

 X 

 Kommunens ointresse/bristande tid/-engagemang 

 Väldigt lite har blivit möjligt då olika personer bollar ansvar för frågor mellan sig 

 Personliga kontakter och nätverk. Inget har förhindrat 

 Ovannämnda tjänstemäns kompetens och stora engagemang har möjliggjort samarbetet. 

Större engagemang från politiker och näringslivssektorn hade varit önskvärd. 

 Arbetat bara påbörjat. Inte kommit så långt i samverkan ännu. 

 litet problem med Erskinesalen 

 Goda kontaker och nyckel personer, ex Rickard Slettengren, Karin Gustavsson. Vi har haft 

informationsträffar på vårdcentralen och informerat om diakonin i Ekerö pastorat. 

 Till grund är det väl attitydfråga, är jag som gamal Ekeröbo bekväm med mitt liv och har en 

tydlig förankring i samhället, så är det lättare att ta till sig nya influenser och människor. På 

samma sätt är om ohälsan eller otryggheten är stor hos gamla Ekeröbon, så kommer det att 

spegla sig i hur jag möter det som är nytt. 

Är det önskvärt att utöka samverkan? Om ja, hur?  

 Ja!! Kommunen skulle kunna göra mycket mer för oss som driver ridskolor privat, vi tar hand 

om massor av barn, friska och trasiga barn som tyr sig till djuren, vi behöver ekonomisk hjälp 

så vi kan ha råd att ha flera vuxna som fritidspersonal, vi jobbar mycket men fler behövs och vi 

har inte råd att anställa flera. 

 Planerin 

 Kommunen får gärna ta kontakt med mig om man har behov för fler praktikplatser. 

 Ja. Önskar hjälp med skötsel och klottersanering t ex 

 Fortsätta utveckla verksamheten med bl.a. kultur o kulturskolan 

 Ja 



 
   

11 
 

 Det finns säkert fler områden. som vi ännu inte har prövat 

 Ja, ev i planering och förslagsbyggande. 

 Det är bra som det är. 

 Ja! Vi skulle vilja medverka till att hjälpa nya kommuninvånare att snabbare komma in i vårt 

samhälle och välkomnas och utvecklas här, och har diskuterat frågan i styrelsen de senaste 

åren. Vi är tyvärr en ganska liten förening och styrelse, och måste för närvarande prioritera att 

sköta den löpande verksamheten - tiden räcker helt enkelt inte till för mycket mer. 

 Ja, vi vill utöka vår verksamhet, men får ingen hjälp. 

 Just nu efterlyser jag samverkan i samband med så kallad utslussning från kommunen. 

 Det saknas en konsertlokal på ön i kommunal regi. 

 ja, via tidigare kontakt och mer lyssnande/dialog kring viktiga lokala frågor 

 Inte som jag ser det i dagsläget 

 Utvärdera hur basketen kan hjälpa tjejer och flyktingar att aktivera sig. 

 nej, kan bli först om en simhall skall byggas på Ekerö . 

 Nej. Se ovan. 

 Självklart. Vi vill ha en dialog, inte en envägskommunikation där vi fint får ta mössan i handen 

och tacka o bocka för de smulor som slängs till oss. Finns ingen möjlighet för att påverka. I 

dagsläget är kommunens agerande direkt destruktivt för vår förenings utveckling. De stänger 

dörren helt utan att ens visa en vilja av att försöka ta emot o bemöta våra behov o önskemål. 

 Se ovan. 

 Bättre kommunikation. Snabbare och tydligare svar. Fler möten med kommunen. 

 Kanske till nya områden 

 Ja. En tanke - mingelträff (typ speed dating!) då olika representanter träffas och byter 

arbetsområden och erfarenheter med varandra - byter kontaktuppgifter. I övrigt så tycker jag 

det är viktigt att fortsätta de personliga kontakterna med tex kommunens olika delar. 

 Tror inte det, fungerar det som nu är det bra 

 Ja vad gäller lokalfrågan som vi har i många år försökt få hjälp med 

 Kanske kan jag sakna företagens närvaro i samverkan. Kan vi få in dessa på ett bättre sätt så 

tror jag att vi har mycket att vinna. 

 Ja, vi vill ha en löpande dialog med någon på kommunen, idag har vi ingen kontaktväg alls in - 

ingen vill veta av oss. 

 ja absolut 

 Ja, kommunen och föreningarna är viktiga för varandra. Hjälpas åt ännu mer med resurser 

samt att ordna aktiviteter för invånare. 

 Inte utöka, förbättra. 

 Att ha en lokal där alla kampsporter kan samlas, vi samarbetar idag med Ekerö budo, Skå 

brottning och Drottningholms karate för att hitta lokal på det sättet skulle vi nå till fler barn och 

ungdomar 

 Ja, vi skulle vilja ha mer kontakter med de övriga nämnderna inom kommunen. 

 Genom att föreningen får ytterligare tillfälle att yttra sig inom vårt intresseområde. 
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 Med tanke på att vi har sökt bidrag för 5 konserter 2017 vore det önskvärt med en utökning av 

samverkan med Ekebyhovs slott och ansvariga inom kommunen. 

 Samverkan med socialtjänsten skulle kunna utvecklas. 

 gärna flera projekt och satsningar på ungdomar i samarbete med kommunen 

 Ja! Vi vill gärna vara ännu mer delaktiga i kommunens tankar kring hur vi hästintresserade 

kan ges möjlighet att utöva sin sport/hobby. 

 Att öka information om samhället och dess säkerhet 

 Ja, fortsatt kontakt och utredning om hästfolks och hästars behov på öarna. Beräkning av 

antal engagerade kopplat till kommunala bidrag. 

 ja, regelbundna "öppna hus" 

 Ja gärna, vi får försöka ställa upp med mer folk 

 Det är alltid bra med ett brett nätverk och samverkan. Dock svårare att få till tid för det. 

 Ja, bjuda in till fler av teaterns verksamhetsdelar, visningarna, barnaktiviteterna och kanske ta 

emot praktikanter/lärlingar och dela med oss av våra kunskaper. 

 X 

 ja, utökad dialog 

 Ja, att få någon dedikerad kontakt som sedan kan kanalisera inåt i kommunen till berörd 

person för svar eller beslut. 

 Ja. Både föreningar och Ekerö kommuns företrädare kan bli mera aktiva och kontakta 

varandra 

 Ja! Önskvärt vore om kommunen i större utsträkning kunde marknadsföra och säkra våra 

stora projekt med inriktning på Världsarvet. Vi är ett fåtal som arbetar intensivt med att 

levandegöra Hovgården både för kommuninvånare, turister och för hela regionen. Större 

ekonomiska resurser för att säkra dessa insatser på långt sikt borde vara självklart. 

 Ja. Få 1-2 kontaktpersoner på kommunen som kan ta beslut/ driva frågor för flera 

förvaltningar. 

 vet ej 

 Det är viktigt att ha en löpande kontakt och utbyte eftrsom att personer och ärednen skiftar 

över tid. 

 JA, vi måste vänja oss vid förändringar och det kommer att sätta oss på prov på fler sätt än 

mottagande av nyanlända flyktingar. Vi lever i ett samhälle som är föränderligt, skörare och 

samtidigt starkare ekonomiskt, det är inte bara vad och hur vi gör på Ekerö som spelar roll. Vi 

konkurrerar med en massa faktorer bl.a. skola och hälsofrågor! 
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Svar från föreningar som ej samverkar ej med 
kommunen 

 

Vad är anledningen till att ni inte samverkar idag?  

 q 

 Försökt men svårt att anpassa verksamheten i en liten förening samt dålig respons från skolor 

m fl 

 Har inget behov. 

 Test 

 Ej intresse eller tid 

 Ingen särskil anledning 

 Indragna bidrag för våra ridande ungdommar 

 Inget intresse från kommunen, inga kontaktytor 

 Saknar forum och form för det 

 VI kommer att arbeta med dem men vi har inte börjat ännu. 

 - 

 Vi har inte sett behovet! 

 Jag svarar som privatperson 

 Har inte tänkt på det 

 I tidigare projekt har vi saknat engagemang från kommunens sida och då känns det ofta 

hopplöst och meningslöst att överhuvudtaget besvära kommunen med för oss angelägna 

frågor. Vi upplever också att kommunen skjuter frågan vidare till en annan instans och därmed 

slipper besväret att arbeta med frågan. 

 det har inte varit aktuellt 

 Vad avses med "samverka"? Alltför otydligt och vittomfattande begrepp för att jag ska kunna 

ge ett svar. 

 ? 

 Olika verksamheter. Ö-laget är ett spelmanslag, som spelar folkmusik. Enligt 

ändamålsparagrafen i våra stadgar är syftet "att främja musiklivet i kommunen". Kommunen är 
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medborgarnas i den geografiska kommunen Ekerö sätt att enligt kommunallagen organisera 

sina gemensamma angelägenheter. Dit hör inte spelande av folkmusik. Vi har sökt och fått 

verksamhetsstöd från kulturnämnden, men det kan man knappast kalla för samverkan. 

 Vi har inte riktigt hittat kontaktyta för att etablera någon samverkan 

 Vi har inte haft uppfattningen att vi kan påverka så mkt varför vi inte har haft någon 

representant hos oss. 

 Ekerö kommun är bara till för redan etablerade idrotter 

Om ni skulle samverka, hur skulle en sådan samverkan då kunna se 
ut? 

 q 

 Skolbesök för att öka intresset för schack, erbjuda spelkvällar m.m. för nyanlända, på 

äldreboenden etc 

 Förståelse för och uppskattning av volontärer 

 Test 

 Hästar 

 Diskussion avseende kommunens investeringar i barnens fritidsverksamhet. Har idag ingen 

insyn i hur kommunens investeringar fördelar sig över olika typer av fritidsverksamhet och 

över olika idrotter. 

 Att kommunen anställer fritidsledare till våra ridskolor inom kommunen. Att kommunen hjälper 

flickornas idrottande ekonomiskt samt även samverkar kring anläggningar mm. 

 Jag skulle vilja att kommunen satsade på flickors idrott och flickors fritid - särskilt i 

kommunens yttre delar som Färentuna. En kommunalt avlönad fritidsledare på Kungsberga 

Ridskola skulle kunna fånga upp många flickor i området - både de som redan umgås med 

hästar och de som skulle vilja prova. 

 Referensgrupper/arbetsgrupper vid projekt (tex nya idrottshallar) insamling av samhällets 

behov för planering av kommande projekt 

 Vi hoppas att jobba med HVB-Hem med ett konstprojekt 

 - 

 Info om vår verksamhet i kommunens informationsmaterial. 

 Ingen uppfattning 

 Att få bra kännedom om kulturlivet i Ekerö kommun 

 Att man blir tagen på allvar och får återkoppling på våra frågor och önskemål även när det 

gäller frågor som rör andra instanser. Möten med ansvariga på kommunen i aktuella lokala 

frågor. 

 Dialog 

 Vad avses med "samverka"? Alltför otydligt och vittomfattande begrepp för att jag ska kunna 

ge ett svar. 

 ? 
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 Det beror på vad man lägger i begreppet "samverkan". Jag har svårt att se någon 

regelbunden, löpande verksamhet som är gemensam för kommunen och Ö-laget. Däremot 

medverkar vi gärna vid olika kulturevenemang som kommunen anordnar. Vidare så anser jag 

det viktigt att civilsamhället inte tar över kommunala uppgifter. Vi har redan alldeles för många 

privata organisationer som utförare. 

 Vi skulle kunna ha långtgående samarbeten kring kulturarrangemang, Kulturskolan mm 

 Lättillgänglig information och en uttalad kontaktperson som går att få tag på. 

 Har gett upp Ekerö kommun 

Vad är förutsättningarna för att en sådan samverkan skulle kunna 
fungera? 

 q 

 Intresse från kommunen samt tillräckliga resurser inom föreningen 

 Personlig och direkt kontakt med den stora mängder av volontärer som medverkar i Ekerö 

kommun. 

 Test 

 Samarbete 

 Inbjudan från kommunen. Korta regelbundna (t ex kvartalsvisa) möten där kommunen redogör 

för sina planer och vi som är engagerade i kommunens föreningar får ge våra synpunkter/ha 

inflytande. 

 Ja, den frågan ligger nog på kommunens bord. 

 Den första och viktigaste förutsättningen är att kommunen faktiskt är intresserad och visar vilja 

till samarbete och vilja till att bidra. 

 Lyhördhet, öppenhet, neutral facilitering, regelbundenhet, 

 Vi kommer att jobba ideellt med några workshops i början men om vi inte hittar finansiering 

kan vi inte jobba långsiktigt. Vi kommer också behöva svar och intresse från HVB 

administratörer. 

 - 

 Aktuella e-postadresser , ömsesidiga! 

 Ingen uppfattning 

 Få information från kommunen 

 Att någon på kommunen har mandat och är engagerad i frågan och ett snabbt och resolut 

agerande från alla inblandade. 

 Kommunikation 

 Vad avses med "samverka"? Alltför otydligt och vittomfattande begrepp för att jag ska kunna 

ge ett svar. 

 Att kommunen ser den tid och det engagemang som våra ledare ge av sin fritid som något 

värdefullt. Att det vi faktiskt försöker åstadkomma är till kommunens nytta och inte ett 

resurskrävande "särintresse" (citat från tidigare kommunordförande) 
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 Att kommunen har någon form av register över föreningar, deras verksamhet och 

kontaktuppgifter. Med hjälp därav kan kommunen identifiera föreningar som kan bidra i olika 

verksamheter, t.ex. "vilka orkestrar eller musiksällskap skulle kunna passa bra för att 

medverka med underhållning eller presentation vid evenemanget X?" En förutsättning är att 

anlitande av en förening inte kolliderar med upphandlingslagstiftningen, men där är ju Sverige 

på väg mot en liberalare syn. 

 Det finns goda förutsättningar, men det krävs ett engagemang från båda håll 

 En vettig kontakt som vi kan ha en dialog med och som också har tid/befogenhet att gå vidare 

med eventuella ärenden. Vid de få tillfällen jag har varit i kontakt med kommunen så har det 

bara lett till ett svar om bristande resurser. 

 En simhall 

Vilka vinster skulle samverkan kunna leda till? 

 q 

 Aktiviteter för kommunens medborgare samt ökad aktivitet och exponering för föreningen 

 Att volontärer känner sig uppskattade! 

 Test 

 Glada människor 

 Relevanta satsningar som kommunens barn är intresserade av. En bättre fördelning av 

kommunens medel över olika verksamheter. En bättre känsla för att kommunen faktiskt är 

engagerad i barnen som bor i kommunen. 

 Om kommunen hade en halvtidsanställd fritidsledare per ridskola i kommunen (vilket är inga 

pengar alls i kommunbudgeten) skulle det skapa enorm trygghet och mening för dessa 

hästintresserade (främst tjejer) och ingen har väl missat vad en uppväxt i stall ger för 

erfarenheter och styrkor hos barnen när det växer upp (tänker då på de otaliga 

undersökningar som visar att företagsledare mm mycket ofta har en bakgrund i stall och 

ridskolor). Man kunde hjälpa dessa barn med allt från attityder och värderingar till läxläsning 

och fixa mellanmål mm utöver själva teorin kring häst och ridning. Katastrofdåligt att det inte 

gjorts för längesen!!!! Ridande tjejer får inga bidrag alls för anläggningarna inte ägs av 

kommunen och inte heller räknas ridning som friskvård hos skatteverket trots att det är mer 

fysiskt än många andra sporter. Dags att vakna kommunen och satsa lika mycket på våra 

flickors idrottande som på våra pojkar - det är snart år 2017!!! 

 För skolbarn i Färentuna ligger närmsta fritidsgård i Stenhamra. En fritidsledare i området 

skulle kunna bidra till en meningsfull fritid för många barn. Barn som umgås med djur och lär 

sig ta ansvar för djur växer som individer och får ökat självförtroende. De skulle dessutom t.ex. 

kunna köpa mellis till självkostnadspris, läsa läxor mm. 

 Otroligt många!!!! 

 Förbättra sociala resultat, långsiktigt planering, förstår vad funkar och vad funkar inte i 

integrationsfrågor, förstår riktiga behov av ensamkommande barn 

 - 
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 Nya medlemmar, förståelse för varandra mellan djurhållare och övriga kommuninnevånare. 

 Ingen uppfattning 

 Ökat kulturliv i kommunen 

 Engagerade medborgare och tjänstemän. En känsla av att kunna påverka och att bli lyssnad 

på. Vi utvecklar samhället framåt utifrån medborgarnas önskemål. 

 större förståelse 

 Vad avses med "samverka"? Alltför otydligt och vittomfattande begrepp för att jag ska kunna 

ge ett svar. 

 Att vi tillsammans kan stärka kommunens utbud av aktiviteter som vi kan erbjuda våra 

invånare. Högre kvalitet, bättre samordning, gladare invånare m.m. 

 Svårt att precisera. Att engagera föreningar i stället för att köpa tjänster från företag borde bli 

billigare för kommunen. Föreningarna kan vinna på att samverkan med kommunen gör dem 

mer kända, vilket kan underlätta nyrekrytering, som är ett stort problem för många föreningar. 

Jag vill har poängtera att mitt svar inte är Ö-lagets utan mina högst egna åsikter. Jag tycker 

det är märkligt att kommunen vänt sig till enskilda personer och inte till föreningen som helhet. 

 Stora samhälleliga vinster i och med ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud 

 Ökad förståelse för ryttarnas situation, minskad risk för olyckor/obehag för både ryttare, 

markägare och andra besökare i områden med högt antal hästar. 

 Att Ekerö kommun inte bara favoriserar de redan etablerade idrotterna 
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Svar från kommunala funktioner 

Vilken enhet arbetar du på? 

Stadsarkitektkontoret 

Socialkontoret 

Ekerö Fritidsgårdar 

q 

NA 

Individuella Gymnasiet 

Ingen 

Fastighetskontoret 

Centrum för vuxenutbildning och arbete 

Tappströmsskolan 

socialkontoret 

Socialkontoret, administrativa enheten 

Ekerö Kulturskola, Ekerö Kultur 

Vuxenenheten 

Produktion Omsorg 

Integrationsenheten, Socialkontoret 

Kulturskolan 

Ekerö Kulturskola 

kulturskolan 

Kultur och Fritid 

Ekebyhovsskolan 

Ekerö kultur 

BUF 

Skå 

Bibliotek 

Ekerö skolbibliotek 

Barnens eget bibliotek 

Ekerö Kultur 

Kultur, biblioteket 

Ekerö fritidsgårdar 

Teknik&Exploateringskontoret 

Teknik- och exploatering 

Teknik-&exploateringskontoret 

Stadsark 
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Vad är din yrkesroll? 

Rektor 

Enhetschef 

Bibliotekarie 

chef 

Lärare 

Planarkitekt 

q 

NA 

Volontär 

Teknisk systemförvaltare 

Chef/rektor 

Chef Ekerö Kulturskola 

Socialchef 

Anhörigkonsulent 

Utvecklingsledare 

Instrument- och ensemblelärare 

Musiklärare 

Kulturproducent 

verksamhetschef 

rektor 

Bibliotekschef 

Resultatenhetschef 

Arbetsledare 

Teknik&Exploateringschef 

Exploateringsingenjör 

Utemiljöförvaltare 

Biolog 

Arbetsledare/fritidsledare 

tjänsteman 

Miljöstrateg 
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På en skala 1-5, hur stor kännedom har du om aktörer i det lokala 
civilsamhället som utför tjänster, aktiviteter eller som på annat sätt är 
verksamma inom ett område som har en koppling till enhetens 
verksamhetsområde? 
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Svar från kommunala funktioner som samverkar 
med civilsamhället  

Beskriv hur ni samverkar med civilsamhället. 

 Aktiviteter, praktikplatser och kläder m m 

 genom nätverksmöten, öar utan gränser 

 Föreläsningar, utbildningar, informationsförmedling 

 anhörigstödet i kommunen;olika råd för inflytande av privat personer och föreningar 

 Med föreningar och organisationer kring anhörigstöd, integrationsarbetet, i våra äldreboenden 

mm. 

 Samverkar med t ex Röda korset, kyrkor, Familjeklubb , pensionärsorganisationerna och 

privata personer runt anhörigstöd 

 I processen för mottagande av nyanlända i kommunen - ansvariga handläggare på enheten 

har kontinuerlig samverkan för att ge nyanlända möjlighet att skapa egna nätverk utanför 

myndighetssfären. 

 Genom verksamhetsstöd till olika föreningar och ideella verksamheter och genom Kommunala 

Pensionärsrådet. 

 Det jag kommer på är att vi gjort samarbeten med lokala amatörsymfoniorkestern MäMus. 

 Bjuder in till konserter, spelar på äldreboende, samverkan med föreningslivet 

 Vi deltar i 6 juni tex 

 Inom den pedagogiska verksamheten. 

 samarrangemang vid kulturaktiviteter 

 föräldraföreningar, föräldragrupper, får material från vissa företag till vår skapande 

verksamhet, 

 Vi samarbetar med kyrkan, idrottsanläggningar, idrottsföreningar, företagare 

 Samarbeten 

 Försöker få till språkkafe i samverkan med andra aktörer. Även program i samarbete med 

föreningar. 

 Till största delen utgörs samverkan av kontakter med olika intresseorganisationer 

 Programverksamhet 

 Föreningar, Studieförbund och vuxna 

 I nätverk men också möten med intressenter som vill skapa verksamhet för ungdomar i 

kommunen 

 Ömsesidigt utbyte med vägföreningar, lokala idrottsklubbar och andra föreningar 

 Regelbunden kontakt med vägföreningar, ideella organisationer mm. 

 Föreningar som på olika sätt hjälper oss med drift och underhåll för att ha ett bättre 

föreningsliv! 
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 Stöd till och sammarbeten med samfällighetsföreningar kring skötsel av grönytor. Löpande 

kommunikation och sammarbete med Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen 

kring naturvårdsfrågor. Samrådsmöten med kommunmedborgare kring naturvårdsprojekt. 

 samarbeten med kyrkan, idrottsföreningar, nattvandring osv 

 Formella samråd i planprocessen och övrig kontakt med fastighetsägare och 

verksamhetsutövare för att informera och svara på frågor om detaljplaner 

 Formella samråd i planprocessen samt kontakt med fastighetsägare, föreningar, 

samfälligheter, verksamheter etc. Detta för att få kunskap om lokala förutsättningar, behov etc. 

samt lämna information och svara på frågor i samband med detaljplaneläggning. 

 Främst kontakter med Mälarnörnas naturskyddsförening, vissa avstämningar och de får lämna 

synpunkter på åtgärder. Även samarbeten med vägföreningar vad gäller att komma igång 

med skötsel av grönytor. 

 

Vilka vinster ser du med samverkan?  

 Större bredd i kontakterna med det svenska samhället för våra elever 

 Underlättar integrationen av nyanlända 

 Ökad kvalitet i frågor där vi inte är experter 

 information 

 Gemensamt ansvarstagande och tillvaratagade av våra samlade resurser och kompetenser 

mm. Mer givande och roligare att arbeta sida vid sida. 

 Det finns många kanaler, kompetenser och idéer som tillsammans vill förbättra och förändra 

anhörigas situation. 

 Ökad självständighet för den enskilde. 

 Samverkan med civilsamhället kan vara en viktig nytta för kommunen i sammanhang där det 

civila kan skapa öppningar/engagemang som inte den kommunala organisationen kan bidra 

med. En samverkan med civila organisationer som möter socialkontorets besökare i vardagen 

kan även hjälpa till att uppmärksamma våra brister och bidra till att förbättra personernas 

stöd/insatser. 
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 Vinster med det specifika samarbetet är att visa eleverna på ett sammanhang att musicera 

utanför kulturskolans ramar, och att bilda en större orkester ger möjlighet att spela större 

musik, samt att få spela för en ny publik. 

 Ökad meningsfullhet. Positivt att bygga samhället tillsammans. 

 Att vi syns och kan utöka vår verksamhet 

 Eleverna gynnas av förståelse för samhället och att sätta "skolkunskap" i ett sammanhang. 

 kunskap, engagemang, delaktighet, kontaktytor 

 vi har inte arbetat så mycket med detta, men är alltid bra att ha en god samverkan med både 

kunder och medborgare 

 Att våra elever får ett stort utbud och inblick i vad vi har i vårt närområda 

 Hjälper biblioteket att leva upp till samhällsuppdraget 

 Bra att flera aktörer bidrar till vår verksamhet. 

 Större och fler kontaktytor. Utvecklat nätverk. Stort personligt engagemang. Man verkar 

tillsamman - "It takes a village to ..." 

 Ekonomiska, når andra grupper. 

 Att det skapar engagemang, trygghet och ökad försåelse/kunskap. 

 Ett bredare fritidsutbud för kommunens ungdomar 

 Ömsesidighet. Båda vinnare 

 Ingår i mitt uppdrag mot kommunen. 

 Föreningar har bättre koll på sitt specialområde och vilka åtgärder som behöver göras 

 De har otroligt stor lokalkännedom (ofta under lång tid) och de uppmärksammar saker som vi 

inte ser eftersom vi inte har möjlighet att vara ute överallt i kommunen. Samverkan skapar 

större engagemang och förståelse för naturvårdsfrågor hos våra medborgare. 

 nätverk 

 Att få information om lokala förutsättningar, åsikter hos boende och i viss mån lugna dem som 

är oroliga genom att förklara vad som gäller och att vi försöker tillgodose så många 

synpunkter vi kan 

 Ökad lokalkännedom, får in åsikter gällande planer och den fysiska miljön i stort samt ett visst 

ökat förtroende för kommunen från medborgare. 

 Informationsspridning och förankring av kommunens arbete, samt att skapa förtroende för vårt 

arbete. Det är ofta höga (ibland orealistiska) förväntningar på en kommun och det är bra att 

tydliggöra och utbilda om kommunens ansvar eller när kommunen inte bär ansvar. 

Vad har möjliggjort och var har förhindrat samverkan hittills?  

 Endast att jag är anställd och inte bor i kommunen, de flesta aktiviteter har varit kvällstid 

 Via nätverk och kommunens arbete. Ser inga större saker som har förhindrat. 

 Tid som tas i anspråk av annat som vi också behöver göra i skolan 

 syftet med samverkan 

 Samverkan bygger på förståelse för det uppdrag var och en i grunden har. Det är utifrån detta 

uppdrag var och en kan bidra. Bristen på förståelse om vad vars och ens uppdrag är riskerar 
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att föda orealistiska förväntningar vilket kan hämma samverkan. Eldstjälar behövs alltid för att 

samverkan ska fungera. 

 Möjliggjort: Människors engagemang och att vi har en kontinuerlig kontakt omkring 

gemensamma frågor. Hinder: frivilligorganisationernas svårigheter att få nya engagerade 

medlemmar. 

 Samsyn från både kommun och civilsamhälle att samverkan är bra i syfte att skynda på 

integrationen för nyanlända. 

 Socialnämndens samverkan bygger väldigt mycket på att vi fortsätter som vanligt. De 

kontakter med civila organisationer som vi har är i mångt och mycket samma organisationer 

som vi alltid har haft kontakt med. Direkt samverkan är väldigt liten och att det fungerar OK 

idag handlar främst om att nuvarande system rullar på. De är inte utvecklande. 

 Möjliggjort: Intresse och vilja (från båda parter). Hinder: Tid. (Gör vi detta, så är det något 

annat vi inte kan göra.) 

 Framförallt egna initiativ har möjliggjort. Brist på tid/ork och litet stöd från ledningen. 

 Jag har dålig koll på vad som finns i kommunen att samverka med 

 Tillgänglighet är väl både vad som möjliggör och förhindrar 

 möjligen att samarbete tar tid och resurser 

 tiden kan vara ett hinder, samt verksamhetens art (små barn) 

 Vi har fått bra kontakter genom olika nätverk, sen har vi tagit egna kontakter. 

 Engagerad personal med ett tydligt uppdrag har möjliggjort den samverkan vi haft. Brist på 

resurser förhindrar 

 Brist på tid är nog vårt största hinder. 

 Kontakter som tas mellan verksamheter och organisationer, även engagerade privatpersoner 

som kontaktar verksamheterna. Det som kan verka begränsande är bland annat tidsfaktorn - 

varje projekt måste hanteras och det tar tid och därmed resurser. Det är inte självklart att 

organisationen har den extra tidsresursen. 

 Vi har sökt samarbete. En del är inte intresserade. 

 Föräldravandring kan fungera utmärkt till att inte fungera alls, detta beror på kommunikation, 

engagemang och hur det är prioriterat. Hinder i samverkan av tidigare erfarenhet är att oftast 

en part får ta ett alltför tungt arbete mot vad som skulle skett. Fantastiska personer kan driva 

mycket, men den dagen de inte orkar/vill längre så upphör/minskar ofta det som de drivit. 

 Det som möjliggör är viljan hos alla som vill skapa något med och för ungdomar. Det som 

försvårar är att civilsamhället ofta är ideella vilket gör att det blir mycket som hamnar på oss 

som arbetar med ungdomar, samtidigt som ordinarie verksamhet och åtaganden ska fortgå. 

 I första hand, Ekonomiska resurser men även frivilliga insatser från föreningar 

 Jag arbetar med detta under kontorstid, ideella organisationer arbetar ofta utanför kontorstid. 

Har förmodligen inte koll på alla aktörer som är aktiva i kommunen. 

 Det har möjliggjorts för att det finns ett stort engagemang i det flesta föreningar 

 Naturvårdsprojekten (statliga LONA-bidrag) har gjort det möjligt att driva naturvårdsprojekt ute 

i kommunen vilka skapat mötesplatser. 
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 När ungdomsnätverket fungerade var det en bra plattform som sammankallade "oss" med 

civilsamhället. Resurser är ett hinder. 

 Vi har informationsmöte vid plansamråden, men den mesta kontakten har jag på telefon eller 

genom att göra platsbesök i planområdena. Problemet är att nå alla, eftersom vissa hörs mer 

och tar kontakt med oss, medan andra inte hör av sig. Vi har inte möjlighet att aktivt söka upp 

alla som kan vara intresserade av varje detaljplan. 

 Svårt ur rättviseperspektiv, hur ger en likvärdig information/möjlighet till att komma med input? 

Alla aktörer är inte kända eller hör inte av sig, hur mycket ska vi vara uppsökande? Hur 

samverkar en på ett sätt som inte utesluter vissa aktörer eller grupper? Även svårt att bedöma 

hur mycket tid en får/kan lägga på samverkan samt när det är värt att initiera tidig dialog 

istället för att bara förhålla sig till den formella processen. Ibland får en känslan av att det 

snarare kan oroa medborgare och starta ryktesspridning när inget riktigt planförslag ännu 

finns att visa upp. Mycket av den samverkan som skulle underlätta och förbättra 

detaljplaneringen kanske egentligen också hör hemma på en strategisk/översiktlig 

planeringsnivå. 

 Tidsbrist, ekonomiska resurser, avsaknad av uppdrag förhindrar. Föreningar förväntar sig ofta 

att kommunens ska ta en samordningsansvar, men dessa resurser saknas ofta. 

Är det önskvärt att utöka samverkan? Om ja, hur? 

 Säkert dock inte för egen del 

 Vi tror på samverkan och att det underlättar integrationsprocessen. 

 Ja, om vi kan se en win-win och har lärare med oss på banan. 

 kanske-vet ej riktigt vad och i vad och varför? 

 Ja, samverkan kan alltid utökas. 

 Jag skulle gärna se att det finns fler människor/organisationer med kompetens att leda 

grupper inom anhörigstödet 

 Enhetens/kommunens uppdrag är att skyndsamt ge nyanlända möjligheten att stå på egna 

ben och istället använda sig av egna färdigheter/sociala och civila kontakter - så ja, mer 

samverkan medger än större möjlighet till detta. 

 Som nämnts är Socialnämndens samverkan med civilsamhället rätt passiv. Vi fortsätter som vi 

alltid gjort. Hur och med vad vi skulle kunna dra nytta av civila samhällets engagemang i 

högre utsträckning är inte överhuvudtaget en fråga som arbetas strategiskt med, vilket jag 

tycker är en vrist särskilt nu när det finns mycket civilt engagemang för flyktingar/nyanlända. 

Det bör vi kunna stödja mera strategiskt och använda oss av för att stödja civilt engagemang 

till fler målgrupper som socialtjänsten möter. 

 Ja, nya samarbeten är intressant. Har inga specifika idéer. 

 Ja Skapa utrymme i verksamheten så att samarbetet blir en del av uppdraget och inte i så hög 

grad en fritidssyssla. 

 Ja om det ger något tillbaka till verksamheten 

 kommer inte på nåt 
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 Den är ett naturligt inslag i mitt arbete och kan säkert utökas 

 ja, men har tyvärr inga bra förslag själv 

 ja, vi håller just på med det nu att utöka samarbetet mellan olika fritids aktiviteter för våra 

elever. 

 Ja. Utöka kontaktnätet. Mer resurser 

 Ja, gärna. 

 Det finns ju alltid vinster med samverkan, och därmed också vinster med utökad samverkan. 

Utökning kan ju ske dels kvantitativt = fler aktiviteter. Dels kvalitativt = utfallet av den 

samverkan som görs. Men det behövs styrning och ledning av insatserna för att synergi ska 

uppstå. De övergripande målen med samverkan och en överblick över de pågående 

samverkansprojekten skulle också göra det tydligare vilken utökad samverkan det finns 

ytterligare behov av. Samtidigt som det grundläggande engagemanget värnas - "Whats in it 

for me?" 

 Ja. Vi måste öka upp andra intressegrupper. 

 Har ingen lösning på hur, kommer att försöka med ett annat sätt gällande föräldravandringen 

till nästa läsår. Får prova sig fram. Att samarbeta med unga vuxna, t ex modell Värmdöpolarna 

vore bra. Att vi tar hand om de som hoppar av gymnasiet, ordnar praktikplatser, stöttar dem 

tillbaks till skolan. 

 Ja, om man satsar på samverkan med civilsamhället så ska någon arbeta aktivt med det och 

ha avsatt tid för det. 

 Vet ej. 

 Vet ej 

 Ja! Har samtala om ytterligare områden där föreningar kan sköta drift och underhåll 

 Kanske, det hade varit kul med fler sammarbetsprojekt kring naturvårdsfrågor som engagerar 

våra kommunmedborgare och föreningar men de tar mycket tid vilket gör det svårt att hinna 

med. 

 Ja, 

 Ja. Det vore ibland bra att få in synpunkter i ett tidigt skede i processen och ha mer av en 

workshop istället för informationsmöten. Människor skulle antagligen känna mindre att vi tog 

fram något över deras huvuden. Samtidigt är det inte alltid rimligt att t ex grannarna ska få 

bestämma hur husen ska se ut. Det måste tydligt framgå att vi tar emot synpunkter och 

förslag, men att det är vi som gör avvägningarna. 

 Ja, skulle vara bra att i vissa projekt kunna ha mer informella workshops och möten. Jag kan 

också tänka mig att det finns mycket samverkan mellan andra kontor och civilsamhället som vi 

inte riktigt utnyttjar. Som jag nämnde i frågan innan skulle en del av en ökad samverkan 

kanske behöva ske i den strategiska planeringen eller tillsammans med andra enheter, 

exempelvis som vid de ridledsmöten som hållits av plan/kultur och fritid. 

 Det är upp till politiken att avgöra. Min personliga uppfattning är att det kan finnas en vits med 

att stötta och samverka mer med vägföreningar eftersom civilsamhället i detta fall i Ekerö 

kommun bär ett ganska tungt ansvar. 
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Svar från kommunala funktioner som ej samverkar 
med civilsamhället 

Har din enhet tidigare samverkat med civilsamhället?  

 Nej 

 q 

 NA 

 Oklar fråga 

 Jag samverkar INTE med civilsamhället i någon större grad. Mina kollegor förvaltarna gör det i 

stor grad. 

 Nej inte under min tid här, senaste 4 åren och tror inte i någon större omfattning tidigare 

heller, 

 Ja 

 Ja, men inte under min arbetstid 

 Vet inte 

Vad är anledningen till att ni inte samverkar idag?  

 q 

 NA 

 oklar fråga 

 Se förra svaret. Min tjänst är en servicefunktion till förvaltarna. 

 Inga kopplingspunkter. Vi arbetar rent administrativt inom socialkontoret 

 Okunskap om aktörer och "otradition", tror jag kan vara del av orsak 

 Myndighetsutövning gällande fst och missbruk, däremot samverkar vi med anhöriga 

 Vet ej 

 Skolan samverkar sällan med aktörer utanför. Såklart gör folkbiblioteken det. 

 Arbetar med övergripande frågor 

Om ni skulle samverka, hur skulle en sådan samverkan då kunna se 
ut? 

 Vet ej 

 q 

 NA 

 Gemensamma aktiviteter, utbyte av kunskap/ erfarenheter i workshopformat, information om 

varandras aktiviteter.... 

 Svårt att beskriva 

 Använda replokaler mm, gemensamma konserter. 
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 Ett samarbete med illustratörer, författare, en sportförening eller med läsglada föräldrar. 

Samarbeten med MTM, Legimus, föreningar för personer med lässvårigheter eller en 

workshop där eleverna får skriva egna berättelser. 

 Diskussion kring konkreta åtgärder och behov 

Vad är förutsättningarna för att en sådan samverkan skulle kunna 
fungera? 

 Vet ej 

 q 

 NA 

 att det är väl förankrat såväl i medarbetargrupp som i civilsamhällsorganisationen och drivs av 

"vilja och engagemang" 

 Tid och pengar 

 Tid. 

 Att tid finns för projektet är viktigast. Att lasta ett projekt ovanpå ytterligare arbetsuppgifter 

fungerar inte. Det gör att projekt rinner ut i sanden. Viktigt är såklart också att alla parter 

gemensamt har en vision och vet vad var och en vill få ut av samarbetet. En utvärdering av 

projektet efter och en tidsram för när det ska starta och avslutas är också väsentligt. 

 Mer tid 

Vilka vinster skulle samverkan kunna leda till? 

 Vet ej 

 q 

 NA 

 Bättre förståelse för varandras situation 

 Ökad kunskap och förståelse för de olika funktionerna/aktiviteterna och win/win saker som kan 

gynna aktiviteternas synlighet. Kunskapsöverföring i gemensamma utbyten och aktiviteter. 

 Vi skulle synas mer och andra aktörer kan se värdet i vad vi gör och vilja jobba mer med oss. 

 En ökad läsglädje och läsning, skrivlust och en bas för eleverna att bygga på. 

 Bättre anpassade förslag 
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Svar från personer som är engagerad i "Öar utan 
gränser" 

Vad fick dig att börja engagera dig? 

 Är god man för några asylsökande 

 Det kändes som en naturlig följd av volontärsjobb på Stenhamra Ankomstboende och något 

vid sidan av den formella rollen som god man. 

 Den ökande invandringen på Ekerö och det motstånd detta väckte inledningsvis på SVT-

nyheter 

 Ungdomsinitiativ 

 Önskan att vara med och bidra till en god och human samhällsutveckling där invandrare 

känner sig välkomna, lär känna svenskar och snabbt kommer in i det svenska samhället 

 Kommunen behövde personal till ankomstboendet i Stenhamra 

 Jag har alltid engagerat mig i integrationsfrågor och blev glad när Öar utan gränser kom till på 

hemmaplan. 

 jag såg ett behov och ville bidra med min kunskap och erfarenhet 

 godhet 

 Jobbet är med ungdomarna på HVB 

 Som organisation är Rädda Barnens satsning , Barn på flykt 

 test 

 Tycker det är viktigt att ta emot människor i nöd. Integrering är a och o för det. 

 Har nog alltid varit intresserad av människor jag möter, jobbat som folkhögskollärare på 

Kaggeholm sen 1976 

 Frustration över flyktingsituationen i världen 

 Frustration över hur nyanlända tas emot och integreras 

När började ditt engagemang? 

 Våren 2016 

 Första workshoppen i februari. 

 Hösten 2015 

 November 2015 

 Jag har alltid engagerat mig för inkludering, men detta specifika engagemang uppstod i 

samband den stora flyktingvågen hösten 2015. 

 I slutet av 2015 

 Så snart jag fick reda på att gruppen fanns, 2016 

 för många år sedan, sedan ökade/intensifierades engagemanget 2014 

 förra året 

 Från första träff 
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 Svårt att säga. Vi har varit delaktiga på Ekudden i många år. 

 test 

 Nattvandrade i Stenhamra hösten 15 

 Hösten2015 var vi ngr i Mälarökyrkan som bestämde att vi ville starta språkcafé. Men 

avstampet tog vi i samband med nätverksträffen på Fabriken i februari 2016. 

 I större skala, våren 2016 

 I öar utan gränser hösten 2016 

Har du engagerat dig i andra frågor än integration? Om ja, vilka? 

 Nej 

 nej 

 Se ovan 

 Förstår inte frågan. 

 Sveriges Pensionärsförbund 

 Ja, alla 

 Barns rättigheter 

 samarbeten av olika slag och delat ledarskap samt har startat Sunt Förnuft Revolutionen. 

 Rädda Barnen är delaktiga i alla samhällsfrågor 

 test 

 Den rent praktiska hjälpen till de nyanlända - men det kanske räknas in i integrationen? 

 Miljö, skola 

Vad skulle underlätta för ditt engagemang? 

 En centralpunkt där man kan få svar på vanliga frågor. En Q & A plats. 

 Om flera var engagerade. I en del aktiviteter är det svårt att uppnå en kritisk massa eller 

tillräckligt många arbetstimmar. 

 Det underlättar att man inte behöver binda sig utan man kan delta när man kan. 

 En app för engagemang 

 En humanare flyktingpolitik (se Juluppropet) och att kommunen tar sitt ansvar och tar emot de 

flyktingar man ska och söker praktiska lösningar. För tillfället skäms jag över kommunen. 

Tidigare var jag stolt och glad över det engagemang som kommunen visade. 

 Jag tycker att det fungerar mycket bra och på en nivå som passar mig. 

 Egentligen är det endast min egen tid som sätter begränsningen. Ett sätt att enklare engagera 

mig vore om fler "uppgifter" lades ut i facebookgruppen. 

 En större förståelse från myndigheter och politiker vad som verkligen behöver ske. En mycket 

större kunskap hos beslutsfattare om hur verkligheten i Sverige ser ut och är. 

 tydliga information och öppenhet för medverkan och påverkan av er 

 Tidigare tid på dagarna när vi har natvärkmöte 

 Information, kan alltid bli bättre 
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 test 

 Orken, så jag tänker börja aktivt till hösten 17 när jag går i pension. 

 Att kommunen kunde tillhandahålla ett utrymme för diverse skänkta både kläder och möbler - 

så att de nyanlända själv kunde komma dit och välja vad de tycker sig behöva. 

 Närmare direkt samverkan med fler enheter inom Ekerö kommun 

 Förståelse för vad som behövs, annars är det saker kommunen inte kan påverka som tid. 

 

Vad har fungerat bra och mindre bra? 

 Mesta OK, dock huvudsakligen via andra friviliga. 

 Det är så många saker som fungerar bra att det inte går att räkna upp. Faktiskt. Jag tycker att 

den god vilja genomsyrar flera förvaltningar och funktioner som jag kommer i kontakt med 

(skola, social, kultur&fritid, överförmyndare, HVB, CFN, ...). Det finns några situationer när det 

inte funkat så bra och där kommunen har större resurser och/eller beslutsrätten på ett sätt 

som frvivilligkrafter inte har. Se kommande två frågor. 

 Tack vare engagerade kommunanställda ledare fungerar det jättebra 

 Kommunikationen har varit bra, inget mindre bra :) 

 Mycket bra: kontakter med projektledare Riccard Slettergren. Dåligt: Uttalande i lokalmedia av 

politiker och kommunanställda känns väldigt populistiska och ansvarslösa. 

 Mycket bra på flera nivåer. Dels utbildning o mingel på Ekebyhovsslott som en samordnande 

insats och skapande av gemenskap. 

 Inget svar 

 I början var det trögt med lågt engagemang från kommunen men det har blivit oerhört mycket 

bättre sedan Riccard Slettengren kom. 

 inget bra alls! brist på struktur och mål 

 Samlingen av kraft och resurser 

 Samarbetet och kontakten med alla involverade är mycket bra. Alla är tillmötesgående. 

 test 

 Vet faktiskt inte föregående fråga då jag endast gått med i öar utan gränser men inte deltagit. 

 Tack vare Riccards engagemang och alla nätverksträffar så verkar samarbetet fungera bra. 
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 Bra samverkan med socialkontoret och kultur och fritidsnämnden men mindre bra med 

fastighetskontoret 

 Har inte sett så mycket av kommunens arbete. Anmälde mig tidigt att vara engagerad men 

fick aldrig svar. Tog lite tid innan jag visste hur jag kunde bidra och vad som fanns. Tycker 

kommunen är tvetydig i engagemanget. Bra med en samordnare som Karin Gustavsson, 

någon som engagerar sig i frågor som rör verkligheten för de nyanlända 

Vilka hinder har du mött? 

 Inga speciella 

 Oförmåga att hjälpa till att skaffa fram lokaler till vänfamiljnätverkets insamlingsverksamhet. b) 

Att socialtjänsten skriver ut ensamkommande ungdomar när de fyller 18 år. De rycks upp och 

skolgång avslutas för att de flyttar till Migrationsverkets asylboenden. Det är oerhört ledsamt 

för dem och också för lokalsamhället som faktiskt investerat i både skolgång och integration, 

socialt nätverk, föreningsliv, ... 

 Bara min egen ork. 

 Folk inte vet hur mycket tid de har=tar på sig för mkt 

 Förutom Riccard så känns det som att det handlar om ett antal entusiastiska individer som tex 

jobbar med de ensamstående barnen. När jag försökte starta ett fadder-program så hade jag 

svårt att hitta en eller ett fåtal personer som hade överblick och kunde lotsa mig rätt i idé och 

hantering. Trots vilja att investera egen obetald tid att hålla i detta så fanns det ingen motpart. 

 Inga hinder. Ser det mer som en bonus och inga måsten. 

 Inget svar 

 Tidigare ett ointresse att hitta lösningar, men nu är det inte så. För stor administration från 

myndigheter. 

 bemötandet och lyssnandet 

 Inget 

 Bättre information om vad som händer i civilsamhället 

 test 

 ? se ovan 

 Det är svårt att veta både var man kan hitta "nån med ansvar från kommunen" och vem man 

kan söka. 

 Svårighet att få kommunens stöd att få hyra/låna lokal som skulle underlätta både 

socialkontorets och volontära insatser gällande bosättningsstöd för nyanlända. Föreslagna 

lokaler är sådana som stått tomma och inte planeras omformas till boenden för nyanlända. 

 Ej hittat information inte fått gensvar när jag anmält intresse om att hjälpa till 

Hur skulle dessa hinder kunna undanröjas? 

 Se ovan 
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 Känner inte till exakta bakgrunden men kommunen är ju en stor fastighetsägare. Jag har svårt 

att inse att det inte skulle gå att ordna ett "rivningskontrakt". b) Göra som Stockholms stad 

som har övergripande policy som låter asylsökande 18-åringar vara kvar "i socialtjänstens 

vård", dvs "bo kvar". Det skulle göra det lättare för socialsekreterare att besluta om fortsatt 

vård (om hen vet att det är ett välkommet beslut). 

 Engagerade och ansvarskännande ledare är grunden till allt. 

 Tydlighet i vad ideella uppdrag kräver 

 Bättre förmåga på konmunen att se möjligheter i volontär-arbete samt tillhandahålla strukturer 

och i viss mån resurser. 

 Inga hinder att röja 

 Inget svar 

 en del förenklingar. En större tilltro till medborgarnas kraft och kompetens. 

 bytt struktur och de okunniga tjänstemän kommunen anlitar 

 . 

 Informera mer.... 

 test 

 Kanske nån lätt tillgänglig lista på vem som ansvarar för vad och åtminstone en mejladress 

 En bättre samverkan, förståelse och intresse från nämnd enhet 

 Mest troligt bort med en del byråkrati. Kom närmare den verklighet det gäller 

Har du förslag på hur erfarenheter från Öar utan gränser kan inspirera 
till samverkan inom andra områden än integration? 

 Samordning av skolungdomars och pensionärers behov av aktiviteter och tillgång till lokaler 

behöver uppmärksammas mer. Ex. Fabriken används av pensionärer på dagen och av 

ungdomar på kvällarna och helgerna. Mycket bra. Vad händer när Fabriken snart försvinner? 

 Anställ fler Riccards, visa på hur enkelt det går att applicera på annat 

 Skulle kanske även kunna fungera inom området äldreomsorg/handikappomsorg med fokus 

på sällskap om viss hjälp. 

 När någon vill förändra något är det bara att sätta ett tydligt mål som går att följa upp. Sedan 

släpp loss kreativiteten hos människor som vill bidra. 

 nej 

 Inom skolan 

 test 

 Inte i nuläget 
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Hur väl fungerar samverkan mellan civilsamhället 
och Ekerö kommun enligt följande sex principer? 

 

1. Självständighet och oberoende 

 

Kommentar 

 vet ej 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 

 vet ej eg 

 Se verksamheten som en resurs. 
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 Vi utvecklar föreningens verksamhet mot att bli ekonomiskt oberoende av offentligt stöd, men 

så länge vi inte nått dit kan vi inte utesluta att vårt agerande har en påverkan på kommunens 

inställning till att ge verksamheten bidrag. Med det sagt upplever jag att vi har en mycket god 

samverkan och dialog med kommunen - utan obefogade kontroller. 

 Vet inte vad jag ska svara 

 Har inga direkta negativa upplevelser av påtryckningar 

 ofta svårbedömt pga dålig transparans kring processer och beslut 

 - 

 Kommunen lyssnar dåligt 

 Svårt att svara på 

 Det kommunala bidraget till verksamheten tar vi tacksamt emot 

 Kommunen är, som sagt, helt ointresserad av vad vi erbjuder ekeröborna 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 Har för lite kunskap i frågan för att kunna lämna ett korrekt svar. 

 För komplicerad att svara enkelt på. 

 vi har regelbundna möten med kommunen 

 HAr överhuvud taget lite kunskap om frågorna på denna sida, därav neutralt sva 

 X 

 Vi har mycket goda erfarenheter av samarbetet med kultur- och infosektorns tjänstemän. Det 

har präglats av öppenhet och respekt för konstnärlig frihet och värdegrund. 

 Svårt för mig att bedöma 

 Vi utövar inte någon medveten kontroll eller styrning gentemot de parter vi samverkar med 

 Vet ej hur de fungerar i sin helhet utifrån ett kommunalt perspektiv 

 Upplever inte detta som något problem. 

 Ingen kommentar, vet ej 

2. Dialog 

 

 
Kommentar 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 

 är fritidsboende och har inte så bra koll 
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 Ingen kommentar 

 Mycket vag formulering. Dialogen är inte så återkommande, vi ägnar oss åt vår verksamhet 

och har sällan någon dialog med "offentliga aktörer". 

 Någon direkt dialog av större betydelse har jag inte stött på. Däremot har vi ett båtråd på 

Ekerö där alla båtklubbar är med och till vårt förra möte kom Adam Reuterskiöld till mötet och 

gav sin syn på båtklubbar/båtliv. Det var uppskattat. 

 uppfattar att detta ofta förbises eller kommer för sent 

 - 

 Kommunen lyssnar dåligt 

 vet ej 

 Vi skulle visserligen kunna gå till kommunhuset på öppet hus-kvällar inför 

kommunstyrelsernas möten, men vi behöver en riktad dialog med en kontaktperson som vet 

vilka vi är och våra förutsättningar. 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 svårt att få personer 

 Väldigt lite dialog med oss innan man tar beslut 

 Ointresse hos tjänstemän och befattningshavare som inte ens vill lyssna. 

 Fungerar bra med socialförvaltningen. Övriga så där. 

 Fungerar mycket bättre på nationell nivå t.ex.Barnkonventionen. 

 Det är endast för det senaste året som detta betyg gäller. Före dess var dialogen närmast 

obefintlig, alltså betyget 1. 

 löpande kontakt, möten , emejl, telefon 

 PÅ samtliga dessa skulle jag vilja svara FUngerar mycket väl, men tvivlar på det 

 X 

 Samarbetet med ovannämnda kommuntjänstemän har även i detta hänseende varit mycket 

bra. Beträffande politiker och näringslivsföreträdare inom kommunen skulle dialog, 

engagemang och samverkan kunna fördjupas. Många enskilda företagare har dock på olika 

sätt bidragit med stöd och samarbete. 

 I de dialoger vi har bedömer jag att dialogen följer principerna ovan 

 Tror att vi lysnnar och att vi som kommun tar väl hand om de som vill bidra med synpunkter 

 På min enhet träffar vi både privatpersoner och organisationer som vill ha dialog med enheten 

i olika sakfrågor. 

 Fungerear väl 

 Önskar att det fanns mer utrymme i tjänsten för detta, nu är det ofta medborgare och 

föreningar som får höra av sig till mig istället för att jag hör av mig till dem. 

 Ingen kommentar, vet ej. Vi har möjliggjort detta i de uppdrag vi har haft som har varit 

relevanta för civilsamhället. 
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3. Kvalitet 

 
Kommentar 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 

 Det kan vara svårt för det civila samhället att vara i takt med det offentligas samlande av 

underlag, tillståndsansökningar, lagstiftning, beslutsnivåer mm för att i tid få fram sina 

synpunkter. Överklagningar borde regleras så att inte allt kan stoppas upp under långa 

perioder i onödan. 

 se ovan, jag kan inte svara 

 Ingen kommentar 

 Mycket vag och intetsägande formulering, vad är frågan? 

 Kan inte bedöma kvaliten 

 mycket varierande, vård, skola omsorg fungerar bra, medan andra initiativ och verksamheter 

uppfattas som amatörmässiga 

 - 

 Kommunen lyssnardåligt 

 Känner inte till så mycket 

 vet ej 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 Större insikt och förståelse från kommunen vore önskvärt 

 Fungerar enbart för att man tjatar. 

 Kan inte koppla till frågan 

 Inget har utförts ännu så jag kan inte bedömma kvaliteten. 

 bygger på engagemang från enskilda tjänstemän 

 X 

 Det är viktigt att kommunen gynnar projekt och verksamheter av hög kvalitet och långsiktigt 

möjliggör att sådana växer fram. Kulturell, folkbildande och konstnärlig verksamhet måste få 

möjlighet att utvecklas utan krav på kommersialisering. 

 Problem med pausservering tillstånd 

 Kvalitetsdiskussionen är alltid för handen, såväl i den konstnärliga delen av våra verksamheter 

som den som har andra mål och syften. Exempelvis i samband med samverkan inom 

konstområdet kan förstås kvalitetsbedömning ge olika utfall. När det gäller samverkan inom 
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andra områden, som exempelvis ungdomsverksamhet, är det verksamhetens professionella 

bedömning och förhållningssätt som är styrande. 

 Det är viktigt att han en återkommande dialog ocg utbyte. 

 Jag förstår faktiskt inte frågan?? 

 Ingen kommentar, vet ej 

4. Långsiktighet 

 

Kommentar 

 Vet ej 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 

 Det civila samhällets intressen är ofta punktvis uppblossande och drivs av frivilliga krafter vid 

sidan om sin dagliga verksamhet. 

 Vet som sagt inte riktigt hur det funkar i Ekerö kommun 

 Ingen kommentar 

 Det verkar vara ett ganska stabilt system 

 blandad bild, miljöomsorg i många fall blandat med lösningar som känns provisoriska och som 

blir gällande undr allt för lång tid, tex vägen till Slagstafärjan 

 - 

 Kommunen lyssnar dåligt 

 vet ej 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 Har för lite kunskap i frågan för att kunna lämna ett korrekt svar. 

 Viktigt att man tillsammans växer när även kommunens invånarantal ökar samt att invånares 

intressen förändras. Här har inte kommunen hängt med tidigare. 

 Bidragen är i stort sett obefintliga, bortsett från att vi får tillgång till lokal för överkomligt pris. 

 Föreningen uppbär inga offentliga medel. 

 Rädda Barnen nationellt 

 Kan inte koppla till frågan 
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 Vet ej! 

 denna typ av verksamhet tar aldrig slut, löper hela tiden 

 X 

 Viktigt är att politiker och företrädare för kommunens näringsliv börjar betrakta kvalificerade 

kulturella aktiviteter som en tillgång för hela kommunen och långsiktigt stöder dessa. Både 

kultur och näringsliv skulle vinna på större samverkan. Därmed slår kommunen vakt om den 

unika kompetens och de unika värden som ryms här på Ekerö. Idag är folkbildning och 

konstnärlig verksamhet en omistlig motkraft till den obildning och avhumanisering som äger 

rum. Inte minst barn och ungdomar bör idag få tillgång till fördjupade kunskaper i språk och 

historia, för att kunna orientera sig i en alltmer komplicerad verklighet. Detta kräver tid och hårt 

arbete. 

 do 

 Kan ibland vara svårt att få ledare till fritidsaktiviteter 

 Jag har svårt att göra en närmare bedömning, då dessa frågor hanteras på annan plats i den 

kommunala organisationen 

 Det är viktigt att det finns goda rutiner för att uppefålla en god kommunikatin och 

kommunikation och samverkan. 

 Jag vet inte om det är nödvändigt för civila samhället att det kräver långsiktighet? Ibland är 

stöd och punktinsatser lika viktiga och där behöver flexibiliteten finnas att söka bidrag för 

kortare uppdrag. 

 ingen kommentar, vet ej 

5. Öppenhet och insyn 

Kommentar 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 

 Det civila samhället kan ses från olika håll som frivilligorganisationer eller privata vinstdrivande 

verksamheter med flera. Öppenhet och redovisningar kan ibland leda till stelbent byråkrati 

som är svårhanterad för den enskilde både tidsmässigt och kunskapsmässigt. 

 Ingen kommentar 
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 Ingen öppenhet i kommunen med de beslut som fattas, och som fattas ibland enskilda 

styrandes premisser och möjligheter. Från Verksamheten - Är den totalt öppen mot 

kommunen 

 Vi redovisar löpande och ingående vår verksamhet för kommunen, och upplever att det finns 

möjlighet till god insyn i kommunens. 

 Kan inte bedöma den 

 fungerar i stort sett bra, men uppfattar bristande transparens i vissa frågor 

 - 

 Kommunen lyssnar dåligt 

 Beslut har tagit s över huvudet på folk och utan fackligt samarbete som är enligt lagen. 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 Med tjaj kommer man långt 

 Ingen åsikt 

 Helt klart på bättringsvägen. 

 inga problem, genom samverkan ökar öppenheten 

 X 

 Jag har svårt att göra en närmare bedömning, då dessa frågor hanteras på annan plats i den 

kommunala organisationen 

 Vet ej 

 Kan förmodligen alltid bli bättre. 

 På denna fråga har jag inte så god kännedom om hur beslutsprocesser sker. 

 Jag hoppas verkligen att det är så! 

 ingen kommentar, vet ej 

6. Mångfald 

 

Kommentar 

 Avstår att besvara då jag är en del i den kommunala organisationen 
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 Civilsamhället är befolkningen och dess mångfald. Ett akut problem idag är att nytillkomna 

från andra kulturer och språkgrupper inte nås. Dessa grupper märker inte vad som är på gång 

eller ligger i luften. De har ingen tillgång till "torget eller den gamla kyrkbacken". 

 Ingen kommentar 

 Idrott är underordnad Kultur och Fritid - Vilket tydligörs i de beslut som fattas i kommunen, och 

där Kultur-Fritid har en mycket större attention - än vad idrotten har. I förhållande till antalet 

utövare och grupperingar - Kan säkert vara bra att utbilda kommunens innevånare i detta, 

men skapa först en plattform som alla kan använda oavsett /Kultur/Fritid/Idrott istället för att vi 

skall skicka vår ungdomar till Västerort, eller Söder om Stockholm för att få möjlighet att utöva 

sin idrott. Ex. Idrottshallen hade INTE behövts bli så dyr som den blev. Men p.g.a av att man 

på Kultur_Fritid kände att denna hallen blev ett Mecka för Idrott, så skulle man in och peta i 

detta för att hallen över huvud taget skulle få byggas. Utpressning.. och innebar att priset blev 

därefeter och där även kostnaden. För att tillgodose behovet för idrotten, hade 30-40% av 

kostnaden uppfyllt detta. Lite onyanserat, men med en god portion Sanning - Hallarna i Stora 

mossen med ungefär samma storlek, finns om jag inte är helt felunderättad för ca 20-30 

miljoner kronor - Kan kontrolleras hos Fritid Stockholm Nu har vi en jättefin hall som vi tycker 

om, men "The Buzz" om hallen är att den är onödig, och blev dyr, vilket gör att att man som 

brukare skäms lite för att använda den. 

 Vår verksamhet, föreningsanda och de aktiviteter som bedrivs tillsammans med kommunen 

omfattar alla människor - oberoende av ras, religion, hudfärg, sexuell läggning, annan 

läggning, musiksmak och klädsel. Vi ser inga hinder i regelverk för detta. 

 Kan inte bedöma detta 

 fungerar bra 

 - 

 Vet ej helt vad som menas och har ingen åsikt om just denna fråga. 

 Bör besvaras av kommunen 

 Tyvärr är det svårt att nå alla olika grupper i samhället. Kan mer göras för nykomna svenskar? 

 Språksvårigheter kan vara ett stort problem 

 Eftersom vi inte kan utöka vår verksamhet kan vi inte göra riktade insatser tex för att locka nya 

ryttare med invandrarbakgrund, och lokalerna tillåter oss inte att anordna ridning för ryttare 

med funktionshinder. 

 Frågeformuleringarna instämmer jag ju i men det är svårt att bedöma hur samverkan fungerar 

mellan civilsamhälle och kommun, därför svarar jag lika på alla dessa 6 punkter. 

 Vet ej 

 Svårt att förstå dessa 6 frågor och dåligt med information runtomkring. När man följer länken 

ovan kommer man enbart till samverkan kring insatser för nyanlända. Då flera av frågorna 

känns oklara har vi lagt oss på alternativ 3. 

 ? 

 Helt klart på bättringsvägen. 

 kan öka genom att fler verksamhetsområden deltar i löpande möten m.m. 

 X 
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 Många av stöd- och samverkanssystemen förutsätter en hög grad av organisation från 

civilsamhällets representanter, till exempel god kännedom om hur en förening bildas, styrs 

och administreras. Det är naturligtvis viktig kunskap, men kan kanske också vara 

segregerande, och därmed ett hinder för mångfald i samverkan och möjligheten att göra sin 

röst hörd? Den kommunala organisationen kanske kan öka mångfalden genom att erbjuda fler 

ingångar? 

 Som tjänsteman skall regler och lagar följas. Det är även viktigt att behandla alla lika. 

 Jag upplerver att det fungerear väl i de flesta fall. Vi i Ekerö pastorat har kontakt samt utbyte 

med pesoner i alla samhällklasser, urspung, religioner och samhällsklasser. 

 Det är ett gott strävansmål, men frågan är om det fungerar?? 

 ingen kommentar, vet ej 

Övriga synpunkter 

 Jag har en viss oro för att civilsamhällets engagemang kan avta över tid. Tror att den 

kommunala organisationen måste vara bärare över tid. 

 Samtliga frågor om regeringens mål ... Jag har mycket svårt att relatera till flera av dessa 

frågor. Regeringens mål hur off. och civ. samhälle ska förhålla sig till varandra är så 

formulerade från offentliga samhällets perspektiv och det civilsamhälle man tänker sig (typiskt 

traditionella folkrörelser, organisationsstrukturer) är så närstående och beroende av offentliga 

samhället. Jag har en annan idealbild där ett civilsamhälle är avsevärt mer självständigt och 

oberoende (tänk anarkism, libertianism) och då blir en del frågor om t.ex. stabila 

bidragsssystem problematiska. 

 Det är bara att jobba på och det gör Ekerö kommun. 

 Det här är ingen 5-minutersenkät, så påstå inte det. 

 Behåll Riccard Slettegren, han är en garant för att Ekerö kommun tar sig framåt!!! Det behövs 

en mycket intresserad, kompetent och engagerad person som känner många, vilket han på 

kort tid har lyckats med. 

 Det här var jättesvåra frågor förlig att svara på 

 - 

 test 

 När jag inte vet och inte är insatt hatar jag att det inte finns alternativet vet ej. Då är det 

värdelöst. det blir inte sant och sanning är oerhört viktigt i undersökningar. Jag har satt i mitten 

och med kommentar vet ej när jag hade behövt en ruta med vet ej. 

 Här lyfter jag igen svårigheten att veta vem man ska vända sig till och hur man ska komma i 

kontakt med vederbörande. 

 Bra öppenhet avseende belopp och vilka som söker föreningsbidrag. Denna enkät tog 

betydligt längre tid att svara på än vad ni anger. Önskvärt att få en kopia på svaren som 

skickas. 

 Frågorna är svåra att svara på utifrån ett lokalföreningsperspektiv eftersom Rädda Barnen 

också arbetar utifrån ett nationellt perspektiv. 
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 Har svarat 3 på dessa då jag inte varit så engagerad så jag verkligen vet 

 Tack vare nya personer bakom skrivborden har det hänt något mycket positivt i vårt 

kommunhus, en ny anda och vilja att komma civilsamhället närmare och verka för dess 

intressen. 

 KAn egentligen inte svara på hur det fungerar, 

 X 

 Frågorna var svåra att svara på. Ur vilket perspektiv ska jag besvara dem? Hur de funkar för 

*mig* eller hur de funkar generellt (vilket blir en gissning). 

 För många frågor, svåra att svara på. De frågor man inte kan svara på måste man ge ett svar 

och det blir missvisande 

 Jag vill lyfta att Kommunen kan stödja civilsamhället i många sammanhang, men kan inte 

driva sakfrågor och kan oftast inte bidra med större resurser. 

 Kanske hade varit bra att definiera civilsamhälle i början på enkäten. 

 


