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Representater från följande organisationer deltog: Art Lab for All, Ekerö 
IK kansli, Ekerö IK fotboll, Ekerö pastorat, Friskis &Svettis Mälaröarna, 
Hantverksstallet, Mälarö Ridklubb – MÄRK, Mälaröarnas Fårfolk, 
Mälaröarnas Jazzförening, Mälarögymnasterna, PRO Färingsö, Rotary, 
Stenhuggarebyns kulturförening och världsarvsteatern.  
 
Därutöver deltog en politiker (miljöpartiet) och representanter från 
Ekerö kommun, samt flera engagerade kommunmedborgare som inte 
angett föreningstillhörighet. 
 
Nedan följer en dokumentation över de insikter, idéer och förslag som 
diskuterades under workshopen. Inledningsvis följer en kort 
redogörelse av dagens upplägg och olika programpunkter. 
Dokumentationen är sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB, på 
uppdrag av Ekerö Kommun.

WORKSHOP OM SAMVERKAN 18/2 
Lördagen den 18:e samlades ca 40 engagerade kommuninvånare i 
Tappströmsskolans lokaler för att bidra med idéer och perspektiv på  
hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan utvecklas.  

Dagen resulterade i mängder av idéer och nio konkreta förslag.
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Dagen började med olika övningar där vi lärde känna varandra och såg vilka olika 
organisationer och erfarenheter som fanns representerade i rummet. Det visade sig 
att vi inte bara hade en stor mångfald bland de olika organisationerna som fanns 
representerade, det var även en stor skillnad på individnivå när det kom till… 

- Hur mycket man engagerade sig ideellt (allt från ingenting till varje dag).
- Hur länge man bott / varit aktiv i Ekerö Kommun (allt från 1 månad till ca 60 år).
- Hur många föreningar man är medlem i (allt från 0 till 16 föreningar). 

 
Jenny Ögren från Gränslandet bjöd på en inspirerande föreläsning där hon bland 
annat presenterade fakta om civilsamhället och gav perspektiv på utmaningar som 
finns när det gäller samverkan mellan den offentliga sektor och den ideella sektorn.

Den största delen av dagen ägnades åt att utveckla och diskutera idéer i 
samtalsgrupper i ett Open space  uppdelat i två delar: utforska frågor och utveckla 1

förslag.

Del 1: Utforska idéer
Vi skapade en agenda bestående av de frågeställningar som vi ville diskutera och 
utveckla förslag om. Frågeställningarna var inspirerade av de olika idéer som redan 
samlats in via enkät, hemsida och fokusgrupper. De utvalda frågorna placerades på 
varsitt bord där deltagare kunde samlas, diskutera och samla in idéer genom den 
samtalsrapport som tagits fram.

Del 2: Konkretisera förslag 
I andra delen av Open Space fördjupade vi oss i de förslag vi var mest intresserade 
av att vidareutveckla. Resultatet blev nio förslag som presenterades för samtliga 
deltagare. Varje person fick sedan välja tre favoriter och rangordna dem från 1-3. 
Förslagen och resultatet av rangordningen finns presenterade nedan. 
 Open Space är en mötesteknik där deltagarna sätter agendan tillsammans. Läs mer på www.openspace.com1

1

2

3

http://www.openspace.com
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OPEN SPACE DEL 1: UTFORSKA IDÈER 

 
Deltagarna valde att diskutera följande nio frågor:  

9. Hur kan vi hitta ideella 
proffs och 

kompetenser? 

7. Hur kan vi knyta 
kontakt mellan de olika 

föreningarnas 
representanter?

2. Hur kan vi samverka kring en 
målbild för 2030 vad gäller 

förbättringar för föreningslivet i 
Ekerö Kommun? 

3. Hur kan vi inbjuda / 
uppmuntra / fånga upp / 

stötta varje  
idé-entreprenörs idé? 

5. Hur kan vi tydliggöra 
kommunikation mellan kommun 

och civilsamhälle?  
(Hur ser den ut idag?) 

8. Hur kan vi skapa fler 
hälsofrämjande åtgärder för 

alla åldrar, tillsammans? 

1. Hur kan föreningar 
bidra till kommunens 

ålagda mål (från 
nationell nivå)?

6. Hur kan vi skapa 
stödjande nätverk?

4. Hur kan vi samverka med 
kommunen angående 

marknadsföring? 

Hur kan vi öka 
mångfalden av initiativ 
och sätt att engagera 

sig på?

Hur kan vi se till att vi når 
alla nyinflyttade med info 

om olika föreningar? 

Hur kan vi ansöka 
om medel / pengar 

för lokaler? 

Hur kan föreningar bidra till 
kommunens ålagda mål (från 

nationell nivå)?

Hur kan vi få de 
resurser vi behöver 

kvällstid / helger från 
kommunen?

Hur kan vi skapa spontana 
mötesplatser i kommunen?

Hur kan vi skapa fler 
träffar under dagtid 

för olika målgrupper?

Hur kan vi nå ut till olika 
målgrupper utifrån språk, 
intresse, ålder, bosatta, ej 

bosatta, etc.?

Hur kan vi skapa mingelträffar i 
kommunen för olika målgrupper?

Hur kan vi ansöka om 
medel / pengar för 
enskilda projekt?

Hur kan vi få 
stöd som ny 
förening med 
samverkan? 

Hur kan vi får de som 
inte engagerar sig idag 
att göra det framöver?

Hur kan vi ta tillvara 
på varje människas 
inneboende resurser 
oavsett ålder, kön, ny/

gammal öbo, osv?

Hur kan samverkan 
mellan kommun och 

föreningar underlättas 
med en kontaktperson i 

kommunen med mandat?

Följande 14 frågor formulerades, men diskuterades inte vidare under dagen… 
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1. Hur kan föreningar bidra till kommunens ålagda mål 
(från nationell nivå)?  
(Veronica Palmgren, Johanna Palmgren, Gun Häll, Ylva Melin, Ulrika Sandin, 
Katarina Karnefors)
 

Vad vill vi ha mer av? 
- Vi vill veta vilka mål kommunen har blivit ålagd.
- Vi vill få möjlighet att kunna bidra.
- Föreningars är med och formulerar kommunens målsättningar.
 
Vad vill vi ändra på?
- Dialog istället för monolog.
- Ta vara på idéer som civilsamhället har.
- Öka kunskapen hos kommunen om de olika föreningarnas verksamheter.

Förslag:
- Skapa dialoger via dialogforum.
- Ge en röst in i kommunens verksamhetsplan.
- Skapa ett digitalt forum för lokalbefolkning över alla lokaler i kommunen + 

genomför en inventering av kommunens olika lokaler.
- Kommunen tar hjälp av civilsamhället för att uppnå såväl lokala som nationellt 

ålagda mål.

2. Hur kan vi samverka kring en målbild för 2030 vad 
gäller förbättringar för föreningslivet i Ekerö Kommun?  
(Thomas Hjelte, Anders Huldt , Christin Sagnér, Ulrika Lindell)

Vad vill vi ha mer av? 
- Statistik & Fakta: Hur ser behovet ut 2030 utifrån nuvarande nivå? (Ponera att 

kommunen ökar i befolkning med 20 %)

Vad vill vi ändra på?
- Involvera föreningarna på ett tidigt stadium, så vi är med i planeringsprocessen 

före förslag tas fram.  

Förslag:
- En lösning för ideella föreningar att kunna bygga och drifta egna samnyttjade 

anläggningar med hjälp av kommunen.
- Skapa en roll i kommunen som är motsvarande en näringslivschef: 

”föreningslivschef”.
- Skapa ett föreningsråd som är bollplank till kommunens förvaltningar. 
- Avsätt mark för lokaler till föreningslivet.
- Skapa ett ”föreningens hus” i Ekerö kommun.
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3. Hur kan vi inbjuda / uppmuntra / fånga upp / stötta 
varje idé-entreprenörs idé?  
(Kerstin Örnberg) 

Vad vill vi ha mer av? 
- Praktiska möjligheter att förverkliga goda idéer så att resultatet blir genomförda 

projekt. 
- Vetskap om områden inom vilka olika samhällsinsatser kan göra skillnad i Ekerö 

kommun. 

Vad vill vi ändra på?
- Att samhällsintresse huvudsakligen förväntas kanaliseras genom föreningar. 

Förslag: 
- Workshops då och då (i stil med denna) med professionell ledning där aktuellt läge 

i kommunen definieras och diskuteras, för att länka samman idéskapare med 
behovsläget. Representanter från så väl föreningar som enskilda intresserade 
personer deltar. 

- Resurser avsatta inom kommunen för ett projektstöd (uppstartskostnader, lokaler, 
material, coachning m.m). Detta kräver även resurser för att marknadsföra 
möjligheten gentemot kommuninvånarna. 

- Coach-hjälp att göra resan från idé -> projektbeskrivning -> genomförande -> 
utvärdering av särskild utsedd / alt. fristående part (för att undvika lojalitetskonflikt). 
Det kan till exempel vara hjälp att analysera möjligheter, risker, resursbehov och 
därefter göra en realistisk projektplan.

- Alla idéer tas upp på bordet – även om alla inte blir verklighet så ska de ges en 
positiv behandling. 
 

4. Hur kan vi samverka med kommunen angående 
marknadsföring?  
(Yvonne Fredriksson, Carl Axel Linge, Simone Allerty, Marie Norée, Anita Brygren)

Vad vill vi ha mer av? 
- Kulturveckor / kulturdagar som kommunen arrangerar och där föreningarna syns. 
- Mer aktiv turistinformation angående föreningsaktiviteter.  
 
Vad vill vi ändra på?
- Använd Facebook, Instagram, mm. för att nå ut till fler och se till att kommunens 

hemsida blir mer eftersökt. 

Förslag: 
- Sammanställ en maillista med föreningsrepresentanter och andra relevanta aktörer 

för utskick av information vid evenemang.  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5. Hur kan vi tydliggöra kommunikation mellan kommun 
och civilsamhälle? (Hur ser den ut idag?)  
(Christine / Anika) 

Vad vill vi ha mer av? 
- Identifiera relevanta medier för att förmedla nyhetsbrev till alla kommuninvånare. 
 
Vad vill vi ändra på?
- Minska segregationen och för samman kommuninvånarna. 

Förslag: 
- Workshops med olika teman för alla.
- Nyhetsbrev med information skickas ut i pappersform och/eller digitalt.
- Arrangera sociala aktiviteter med teman som tex. utställning, kultur eller rekreation. 
- Information till alla om planerade event och aktiviteter.
 

6. Hur skapar vi stödjande nätverk?  
(Birthe Ryder, Suraiya Bergström, Sören Hordström, Dan Bekking, Simone Allertz)

Vad vill vi ha mer av? 
- Fler kontaktskapande seminarier (fyra gånger om året: feb, maj, sept, nov).
- Mer personliga tilltal i informationsflödet som leder till ökat engagemang.
- Digital anslagstavla (kanske under ”Öar utan gränser”).

Vad vill vi ändra på?
- Minska segregation vad gäller boende & skola.

Förslag: 
- Bidragstagande föreningar / organisationer bör åta sig viss avgiftsfri verksamhet 

riktad till/för ex. ökad integration, en slags ”återbetalning”.
- De nyinflyttade ska även själva ta ansvar för sin egen integration, tex via 

samhällstjänst.   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7. Hur kan vi skapa fler hälsofrämjande åtgärder för alla 
åldrar, tillsammans?  
(Barbro Arlinger)

Vad vill vi ha mer av? 
- Mer öppen kommunikation med kommuntjänstemän för att hitta lösningar på 

föreningens behov. 
- Alla föreningar har olika behov - lyssna aktivt på varje förenings behov, utan att 

generalisera. 
 
Vad vill vi ändra på?
- Mindre myndighetsattityd från de anställda inom kommunen. 
- Se oss som en positiv resurs och inte som en besvärlig och krävande förening. 
- Kommunen ska möjliggöra och inte bromsa med attityden ”det går inte”. 

Förslag:
- Bjud in varje förening till samråd.
- Vi vill och vi kan tillföra något till vår kommun, möt oss som en resurs. 
- Var inte så ”myndighetsaktiga” mot oss. Behandla oss som viktiga 

kommuninvånare. 
- Vi måste inte få som vi vill men önskar att ni tar er tid att lyssna på oss.

8. Hur kan vi knyta kontakt mellan de olika föreningarnas 
representanter?  
(Kerstin Tode, Hariet Philp, Ulrika Lindell, Barbro Arlinger)

Vad vill vi ha mer av? 
- Samverkansträffar.
- inspirera och utveckla verksamheterna 
- ta vara på gemensamma intressen och undvika kollisioner gällande tid och lokaler.
 
Vad vill vi ändra på?
- Gör det enklare att hitta information.
- Skapa en rubrik på Ekerös hemsida som heter ”föreningar på/i Ekerö kommun”.
- Lista alla föreningar i bokstavsordning.

Förslag: 
- ”Föreningarnas förening” – en paraplyförening som samlar föreningar i Ekerö 

kommun.
- Direktlänkar till alla föreningar i Ekerö kommun på kommunens hemsida. 
- Ge oss möjlighet att vara med och påverka informationen om den egna föreningen  

på kommunens hemsida.
- Representanter från andra föreningar bjuds in till årsmöten, eventuellt under en del 

av mötet. Kommunen kan ha en lista på de föreningars årsmöten där utomstående 
är välkomna. 

- Bygg kontaktlänkar mellan de föreningar som deltog i denna workshop.
- Sprid och utbyt information mellan föreningarna om aktivitetsdagar, verksamheter 

och gemensamma intressen.
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9. Hur kan vi hitta ideella proffs / kompetenser?  
(Beryl Kornhill)

- Vad vill vi ha mer av?  
Kontakt med ideella kompetenser inom marknadsföring av kultur, teater, musik 
samt kompetens inom administration och försäljning. Intresse för historia, dans och 
bildkonst är ett plus. 

- Kontakt med utövare (både proffs och amatörer) inom ovannämnda områden samt 
folk med social kompetens för publikarbete.

Vad vill vi ändra på?
- Jag vill ta bort gränserna mellan kultur (civilsamhället) och företagande 

(näringsliv). Kultur och folkbildning är viktigt för ett friskt och dynamiskt samhälle 
med människan i centrum. Kultur och näringsliv tillsammans skapar nya värden.  

Förslag: 
- Någon form av kompetenspool för både ideella och professionella aktörer inom 

olika områden som anknyter till kultur- och föreningsliv samt natur och 
miljökunskap. Även näringsliv och företag skulle kunna öppna upp och använda 
professionella kulturutövare i utbyte mot hjälp med administrativ personal / 
marknadsföring. 

- Kommunen bjuder in till workshops 2 ggr per termin under professionell ledning för 
konkreta resultat. Bjud in föreningar, kommunens näringsliv samt personer som 
har och vill förverkliga idéer (fristående personer). 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OPEN SPACE DEL 2: KONKRETISERA FÖRSLAG 
 

Följande nio förslag utvecklades vidare under dagen:
 

9. Schemalagda 
workshops / seminarium 

4 ggr / år!
7. Bättre 

lokalfördelning

2. Skapa ett nyhetsbrev / 
digital anslagstavla! 

3. Kompetenspool, 
föreningsråd, integrera kultur 

med näringsliv, workshops 
2ggr/termin. 

5. Skapa en roll i Ekerö kommun 
som motsvarar näringslivschefen 

men för föreningar - en 
föreningslivschef!

8. Kulturveckor som 
arrangeras av kommunen 

med föreningar och 
företagarförening. 

1. Föreningar får mer 
inflytande i 

utformningen av 
kommunens 

verksamhetsplan! 

6. Kommunen skapar 
en lättåtkomlig digital 

plattform för 
marknadsföring av 

föreningsliv och dess 
aktiviteter.

4. Föreningsregister i 
bokstavsordning med 
hänvisning till resp. 

organisations hemsida!
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1. Föreningar får mer inflytande i utformningen av 
kommunens verksamhetsplan! 
(Veronica Palmgren, Johanna Palmgren, Gun Häll, Ylva Melin, Ulrika Sandin, 
Katarina Karnefors, Christine Nordström)

Vilket värde skulle det skapa?
- Kommunens förståelse av föreningars verksamheter (uppgifter) skulle öka och vice 

versa. 
- Ökad förståelse mellan föreningar.
- Rättvisebehovet synliggörs. 

Vad är viktigt att tänka på?
- Transparens.
- Kartläggning behövs av föreningarnas behov.
- Hur blir målformuleringen? 
- Vi är alla medborgare i Ekerö kommun först och främst - vad är bäst för alla?

Vilka behöver involveras?
- Beslutsfattare från kommunen.
- Ansvariga tjänstemän.
- Företrädare från föreningsliv.

2. Nyhetsbrev / Digital anslagstavla  
(Birthe Ryder, Suraiya Bergström, Sören Hordström, Dan Bekking, Simone Allertz)
 
Vilket värde skulle det skapa?
- Ökad information.
- Snabbare info om det som rör sig inom kommunen.

Vad är viktigt att tänka på?
- Vad är syftet med informationen?
- Vilken typ av information ska presenteras?

Vilka behöver involveras?
- Kommunen.
- Ideella föreningar.
- Ansvarig redaktör. 

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Förse plattformen med rätt och riktig information (presentation av  

respektive förenings arbete och vad de kan bidra med).

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Tillsätta en ansvarig redaktör för nyhetsbrev / anslagstavla. 
 

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 8
Prio 2: 0
Prio 3: 1

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 0
Prio 2: 3
Prio 3: 1
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3. Kompetenspool, föreningsråd, integrera kultur med 
näringsliv, workshops 2ggr/termin.  (Beryl Kornhill) 

A) Kompetenspool med ideella kompetenser inom alla områden med kultur i 
centrum.

B) Skapa ett föreningsråd där alla föreningars representanter möts 2 ggr per 
termin (Adelsö-modellen)

C) Integrera kultur och folkbildning med näringsliv.
D) Workshop / möten 2ggr per termin med professionell ledning.

Vilket värde skulle det skapa?
A) Många kulturarbetare och kulturintresserade kan samarbeta med människor från 

alla samhällssektorer (gynnar alla i kommunen).
B) Ett föreningsråd blir en bra träffpunkt för utbyte av tjänster och idéer.
C) Ger ett dynamiskt samhälle med människan i centrum. Idéutbyte. 
D) Utbyte av idéer, kompetenser, utveckling av respektive förening.

Vad är viktigt att tänka på?
A) Sköts via hemsida i kommunal regi, samt ”listor”.
B) Vid varje möte måste en representant från respektive förening som är medlem i 

rådet närvara. 
C) Bjuda in representater från näringsliv tillsammans med ideella krafter.
D) Bör ledas av professionell ledare från kommunen. 

Vilka behöver involveras?
- Förutom föreningar även näringsliv och företagare. 
- Fler kommunrepresentanter. 
- Engagera männen! I nuläget är engagemanget större bland kommunens kvinnor, 

så även representationen på dagens workshop.

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Mer förenings- och kulturintresse för att gynna folkbildning, skola och kultur.

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Fler representanter från kommunen bör intressera sig och delta i workshops etc. 

Framförallt bör kommunens tjänstemän / representanter vara med för att inse 
kulturens och folkbildningens värde! 

- Även kommunpolitiker bör aktiveras och delta aktivt. 
- Mer aktiv hemsida! 

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 2
Prio 2: 2
Prio 3: 1
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4. Föreningsregistret i bokstavsordning med hänvisning 
till resp. organisations hemsida! (Kerstin Tode, Barbro Arlinge, Harriet 
Philp)


Vilket värde skulle det skapa?
- Det skulle bli lättare att hitta varandra. 

Vad är viktigt att tänka på?
- Tillgänglighet underlättar möten.

Vilka behöver involveras?
- En samordnande funktion. 

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Hålla information och egen hemsida uppdaterad 

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Använda föreningsregistret för att engagera och involvera den  

privata och civila sektorn mer i verksamheten.

5. Skapa en roll i Ekerö kommun som motsvarar 
näringslivschefen men för föreningar - en 
föreningslivschef! 
(Thomas Hjelte, Anders Huldt , Christin Sagnér, Ulrika Lindell)

Vilket värde skulle det skapa?
- Bättre struktur -> ordning och reda.
- Bredda föreningslivet – ökade möjligheter för meningsfulla fritidsaktiviteter. 
- Öka kvalitén och möjligheterna att utöva fritidsaktivitet. 
- Tydligare och bättre kontaktyta mellan kommun och civilsamhället. 

Vad är viktigt att tänka på?
- Plan för att öka mångfald och tillgänglighet. 
- Att rikta sig mot och engagera olika målgrupper. 
- Att anställa rätt person. 

Vilka behöver involveras?
- Beslutsfattare i kommunen. 

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Beskriva rollen. 

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Starta anställningsprocessen.

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 3
Prio 2: 1
Prio 3: 0

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 3
Prio 2: 0
Prio 3: 5
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6. Kommunen skapar en lättillgänglig plattform för 
marknadsföring av föreningsliv och dess aktiviteter!  
(Yvonne Fredriksson, Carl Axel Linge, Simone Allerty, Marie Norée, Anita Brygren)

Vilket värde skulle det skapa?
- Ökad aktivitet i föreningslivet - både för dem som ger och dem som tar emot. 

Vad är viktigt att tänka på?
- Lättillgängligheten. 
- Ideella föreningar kan ha stora ekonomiska svårigheter för att marknadsföra sig 

via annonser i tidningen. 

Vilka behöver involveras?
- Någon på kommunen som håller i det hela.
- Föreningarna (naturligtvis).

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Föreningarna bidrar till uppdatering av hemsidan. 

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Ansvara för driften. 

7. Bättre lokalfördelning!  
(Katarina Karnefors, Veronica Palmgren, Johanna Palmgren, Gunn Hall, Ylva Melin, 
Christine Nordström, Ulrika Sandin)

T.ex. vid gymnastik-träning går det åt mycket tid att förbereda lokalen med all 
kring-utrustning innan träningen kan börjas. Om gymnastiken skulle få en 
heldag istället för flera korta tider, så kan mer av deras halltid gå till träning. 

Vilket värde skulle det skapa?
- Effektivare träning.
- Fler halltider.
- Mer kunskap kring de olika idrotterna.

Vilka behöver involveras?
- En arbetsgrupp som har bred kompetens  

från alla områden. 

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 0
Prio 2: 6
Prio 3: 2

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 0
Prio 2: 5
Prio 3: 1
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8. Kulturveckor som arrangeras av kommunen med 
föreningar och företagarförening. 
(Yvonne Fredriksson, Carl Axel Linge, Simone Allerty, Marie Norée, Anita Brygren)

Vilket värde skulle det skapa?
- Turistvärde.
- Samhörighet i kommunen.
- Ökat medlemsantal och ökat engagemang.

Vad är viktigt att tänka på?
- Att avsätta tillräckligt med resurser för att kunna skapa något med hög kvalité. 
- Bra organisering och marknadsföring. 

Vilka behöver involveras?
- Kulturskolan.
- Kulturföreningar.
- Kommunen.
- Församlingslivet.

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Delta.

Vad skulle kommunen kunna göra?
- Ställa upp med administrativ och organisatorisk  

kompetens. Sammanställa program/folder och utskick. 

9. Schemalagda workshops / seminarium 4 ggr per år!  
(Birthe Ryder, Suraiya Bergström, Sören Hordström, Dan Bekking, Simone Allertz)

Vilket värde skulle det skapa?
- Broar mellan föreningar, dvs olika ideella verksamheter. 
- Idéskapande.
- Lära av erfarenheter. 

Vilka behöver involveras?
- Kommunen är värd, dvs håller i mötena. 
- Kommunens ideella föreningar och engagerade samhällsmedborgare

Vad skulle civilsamhället kunna göra?
- Delta, engagera sig.
- Bidra med idéer och erfarenheter. 

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 3
Prio 2: 1
Prio 3: 1

Resultat av 
omröstning

Prio 1: 3
Prio 2: 2
Prio 3: 3
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Ett stort tack till alla medverkande som tillägnade denna lördag till 
att utveckla samverkan mellan civilsamhället och Ekerö Kommun. 
Förslagen från workshopen kommer att ligga till grund för den 
samverkansutredning som beräknas  vara färdig i maj 2017. Riccard 
Slettengren Badiali ansvarar för utredningen.

Workshopen leddes av Max Lauritzen på THREAD AB, på uppdrag av 
Ekerö kommun. Har du frågor om workshop eller dokumentation, 
skicka ett mail till: max.lauritzen@thread.se.
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