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Minnesanteckningar 
Samverkansrådet + C-nätet 
16 september 2021  
Datum: torsdag 16 september 
Tid: kl. 15-17 
Mötesplats: Teams.  

Närvarande: Samverkansrådet 
 Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Tina Modin, RF-SISU 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Karin Magnholt, KFUM Örebro 
Johan Kumlin (M) 
Jimmy Nordengren (C) 

C-nätet (Kommunens interna nätverk för samverkan med civila samhället) 
Urban Svensson, Förvaltningen för sociala insatser 
Stefan Ask, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete 
Anna Fogel, Kommunstyrelseförvaltningen 
Daniela Redzic Alkaissi, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kerstin Hellberg, Stadsbyggnad 
 

Förhinder:  Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
 Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp 
Marie Brorson (S) 
Rikard Lund, Förvaltningen för sociala insatser 
Karin von Stedingk, Förvaltningen förskola skola 
Johan Eliasson, Miljökontoret 
Magnus Karlsson, Tekniska förvaltningen 
Camilla Weckström, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Thomas Gustafsson, Partnerskap Örebro 
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Dagordning  
 

1. Välkomna  
Ordförande Helena Astvald hälsar alla välkomna och föreslår en 
presentationsrunda eftersom det är några representanter i C-nätet som är nya 
och inte varit med på Samverkansrådets möten tidigare.  
 

2. Civilsamhället som remissinstans  
Mats Guldbrand från Informationsförsörjningsavdelningen var inbjuden för att 
informera om kommunens rutiner kring remisser och samtalar om möjligheterna 
när det gäller att bjuda in civilsamhället som remissinstans i större utsträckning. 
Mats fick förhinder med kort varsel och förslaget är att vi bjuder in honom på 
nytt vid nästa tillfälle som via har tillsammans Samverkansrådet och C-nätet 
eftersom det är en fråga som är intressant att diskutera gemensamt.  
 

3. Överenskommelsen om samverkan  
Information om arbetet med att kommunicera och marknadsföra 
överenskommelsen om samverkan och vi diskuterar tillsammans hur vi fortsätter 
arbetet.  
 
 Nulägesrapport 

Listan över anslutna aktörer uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Just nu 
totalt 46 aktörer. Fortfarande några nämnder och förvaltningar som inte 
finns med i listan, de kommer att få en påminnelse.  
 
Direktlänk till listan:  
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--
utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-
samhallet.html#Aktorersomaranslutnatilloverenskommelsen  
 
Viktigt att alla organisationer som finns representerade i Samverkansrådet 
också ansluter sig till överenskommelsen på nytt.   
 

 Facebooksida (se bilaga 1) 
Erbjudandet och förfrågan om ytterligare en administratör för sidan finns 
kvar. I nuläget är det Tina Fingal jobbar med sidan. Sprid gärna länken. Den 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html#Aktorersomaranslutnatilloverenskommelsen
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html#Aktorersomaranslutnatilloverenskommelsen
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html#Aktorersomaranslutnatilloverenskommelsen
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som är ansluten organisation kan skicka in tips och möjligt att synliggöra 
sånt man gör. Länken ska också synliggöras på kommunens hemsida.  
 

 Teams  
Anna tog upp frågan om rådet tror att det vore en god idé att bjuda in alla 
aktörer som ansluter sig att vara med i ett gemensamt team i Teams. Tanke 
är att alla aktörer ges möjlighet att lyfta frågor och interagera med varandra 
utan att det måste gå via Samverkansrådet, samt att man kan samla 
minnesanteckning, inbjudningar m.m. där.  
 
Frågan tas åter till AU. Fundera på de svårigheter som lyfts, bland annat 
vilka som ska representera de olika organisationerna och hur vi håller listan 
över kontaktpersoner uppdaterad. Lista över aktörer och kontaktpersoner 
behövs för att det ska bli ett användbart forum. Frågan kommer åter nästa 
Samverkansråd 11 nov.  
 

 Aktivitetsplan 2022–2023 – arbetsgrupp  
Samverkansrådet utser en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till ny 
aktivitetsplan för 2022–2023:  
 
Anna (sammankallande), Ann-Marie och Daniela. Karin M. kommer 
eventuellt att delta och Kerstin är backup för Daniela. Möten bokas dagtid, 
mellan ca kl. 10-16.   
 

 Samverkansrådet, uppdaterad uppdragsbeskrivning (se bilaga 2) 
Samverkansrådets uppdragsbeskrivning behöver revideras utifrån den 
revidering som överenskommelsen genomgått. Helena, Jimmy och Anna har 
tagit fram ett förslag.  
 
Anna ändrar rödmarkerad text efter att ha rådgjort med kommunsekreterare. 
I övrigt godtas förslaget av Samverkansrådet och det skickas vidare som 
ärende till KSU.   

4. Samverkansrådets aktiviteter hösten 2021 
Information och samtal om Samverkansrådets aktiviteter under hösten 
2021. 
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 Fördjupningsdag: Strategisk samverkan för ett hållbart samhälle 10 
november  
Vilka ska bjudas in?  
Dagen arrangeras under förutsättning att det blir en fysisk träff.  
Tyvärr är det bara vissa föreningar som har möjlighet att vara med 
dagtid, svårt att anpassa för alla.  
Moderator sökes bland Samverkansrådet eller C-nätet. Vid intresse 
kontakta Helena.  
Anna skickar ut förslag till teman. Föreslå gärna fler/andra. Tipsa också 
gärna om samtalsledare. Svar senast 23 september. Inbjudan kommer 
att skickas ut veckan därpå.  
 

 Workshop: Hållbar omstart 19 oktober 
Jimmy Nordengren (C) Kommunalråd med ansvar för 
civilsamhällesfrågor.  
Thomas Eek, Föreningsenheten 
Någon från KSF, hållbarhetsstrateg.  
Anna skickar ut inbjudan till C-nätet och Samverkansrådet.  

5. Idéburet-offentligt partnerskap (IOP)  
Samtal om samverkansmodellen idéburet-offentligt partnerskap (IOP). Hur 
upplever civilsamhällsaktörer att den formen av samverkan fungerar? Hur 
upplever man kommunens riktlinjer för IOP?    

Olika syn på vad samfinansiering betyder och hur riktlinjerna ska tolkas 
angående det.  

Förslag: Temakväll 2022: IOP, upphandling, sociala investeringar. Frågan 
tas vidare i AU.  

6. Kalendarium ht 2021 

Datum Tid Plats  Rubrik 

16 september Kl. 15-17 Teams  Samverkansrådet 
och C-nätet 

19 oktober  Kl. 18-20 Föreningarnas Hus Hållbar omstart – 
efter pandemin 
 
Hur hjälps vi åt att 
starta om och komma 
vidare efter pandemin? 
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Målgrupp: kommun 
och cs.  
 
Arr: Samverkansrådet 

10 november Kl. 9-16 Föreningarnas 
Hus/ABF 

Samverkan 
fokusdag 

Strategisk samverkan 
för ett hållbart 
samhälle. Kunskap om 
samverkan och 
samverkansmodeller – 
samt fördjupning i 
särskilt aktuella 
samhällsutmaningar.   

Målgrupp: anslutna 
aktörer 
Överenskommelsen  
 
Arr: Samverkansrådet 

11 november Kl. 15-17 Föreningarnas Hus Samverkansrådet 

15 december Kl. 18-20 Föreningarnas Hus Val- och 
informationskväll 

 
7. Övriga frågor  

Nollvision mot hemlöshet – strategi på remiss fram till 31 dec.  
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--
paverkan/medborgardialog/pagaende/2021-09-15-remiss-angaende-forslag-till-
strategi-mot-hemloshet-i-orebro.html  
 

Antecknat av: 
Anna Fogel  

https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--paverkan/medborgardialog/pagaende/2021-09-15-remiss-angaende-forslag-till-strategi-mot-hemloshet-i-orebro.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--paverkan/medborgardialog/pagaende/2021-09-15-remiss-angaende-forslag-till-strategi-mot-hemloshet-i-orebro.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--paverkan/medborgardialog/pagaende/2021-09-15-remiss-angaende-forslag-till-strategi-mot-hemloshet-i-orebro.html

