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Kallelse  
Samverkansrådet 
24 mars 2021  

Datum: Onsdagen 24 mars 

Tid: kl. 15-17 

Mötesplats: Teams.  

Närvarande: Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
Tina Modin, RF-SISU 
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Karin Magnholt, KFUM Örebro 
Marie Brorson (S) 
Johan Kumlin (M) 
Jimmy Nordengren (C) 
Anna Fogel, samordnare civilsamhällsfrågor  
Thomas Rasmussen, Tegelbruket (valberedning) 

Förhinder:  K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp 

Dagordning  

• Aktivitetsplan: Karta över samverkan 

Förslag från AU: 

- Workshop/utbildning 

- Utveckling av hemsida  

 

Ett förslag är att arrangera en heldag för politiker, tjänstepersoner och 

civilsamhällsrepresentanter under hösten 2021. Innehåll:  

MUCF:s nya modell och stöd för samverkan 

Vad menar vi med samverkan? Goda exempel och framtidsspaning.  
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Frågan tas till AU för vidare planering. Beslut i nästkommande Samverkansråd 

som är i maj. Vi behöver hitta finansiering.  

 

• Kartläggning av samverkansforum 

Civila samhällets möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande i 

beslutsprocesser mellan val.  

 

Yusuf Abdi, praktikant på Kommunstyrelseförvaltningen, kommer att göra en 

kartläggning av aktuella samråd och dialogforum (se lista på 

www.orebro.se/civilasamhallet under rubriken Goda exempel på samverkan).  

Kartläggningen syftar till att tydliggöra de olika rådens och forumens funktioner, 

hur man väljs in, vilka frågor som hanteras och hur strukturen för att påverka 

beslut och verksamheter ser ut.  

 

• Transparens beslut/uppdrag nämnder och förvaltningar. 

Hur kan möjligheter till insyn, inflytande och delaktighet utvecklas – med 

utgångspunkt i den europeiska koden?  

 

Civila samhället bör bli en mer självskriven remissinstans för kommunens 

remisser. I nuläget är det ofta tur om man får reda på att en remiss kommit ut. 

Paraplyorganisationer som Örebro Föreningsråd och RF SISU kan göra en 

första bedömning och sprida vidare. Samverkansrådet kan också agera 

remissinstans och katalysator för att nå ut bredare. Viktigt att det inte bara är 

stora organisationer som tillfrågas, utan att vi jobbar på en bredare 

representation så att även de mindre föreningarna ges möjlighet till delaktighet 

och påverkan.  

 

C-nätet kan bidra med insyn i vad som är på gång i förvaltningarna, både vad 

gäller beslutsprocesser, verksamhetsutveckling och prioriterade 

utvecklingsområden. 

 

Ta med frågan till höstens stora workshop.  

• Förslag till ny organisation för Örebro kommun: vad innebär det ur 

demokrati- och samverkansynpunkt?  

Jimmy Nordengren (C) informerar om organisationsförändringen på 

politisk nivå och vi samtalar om vad den kan få för effekter.  

http://www.orebro.se/civilasamhallet
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Åsikterna skiljer sig ganska mycket åt mellan de politiska företrädarna, det 

har varit tuffa diskussioner.  

Bland annat diskuterar man om programnämnderna och om de ska vara 

kvar eller inte. De flesta förtroendevalda i programnämnderna har även 

uppdrag i andra nämnder.  

I första hand handlar diskussionerna om den politiska organisationen, men 

förvaltningarna påverkas i andra hand.  

Organisationsförändringen är en demokratifråga: blir incitamenten färre för 

att engagera sig politiskt så behöver vi hitta andra forum och former för att 

skapa och stötta samhällsengagemang. Det finns en risk att glappet mellan 

beslutsfattare och invånarna ökar.  

• Överenskommelsen om samverkan  
Tina Fingal informerar om förslag till Facebooksida och vi samtalar kring:  
- Film för marknadsföring 
- ”Plattform”, hur ta hand om de som ansluter sig?  

Tina har tagit fram ett förslag till innehåll och funktion för en Facebooksida 
för Överenskommelsen.  

Kommunen behöver ge ett OK eftersom sidan är en del av 
överenskommelsearbetet och därmed behöver skapas och driftas i 
samarbete mellan kommunen och det civila samhället. Kommunikatör bör 
kopplas in.  

Tina får i uppdrag att förtydliga ytterligare vad sidan ska ha för funktion. 
Beslut fattas vid nästkommande möte med Samverkansrådet.  

Samtal om hur vi kan stärka överenskommelsen och incitamenten att 
ansluta sig. Viktigt att känna att man är del av något, att man inte bara 
skrivit under något utan också bidrar till något och är en del av något 
konstruktivt.  

Vad vill man ha ut av att ansluta sig till överenskommelsen?  
Göra en enkätundersökning/enkla frågor till de som ansluter sig. Vad är 
viktigt för dig? Vad har du för förväntningar på överenskommelsen och 
samverkansrådet?  

Hur stärker vi nätverket som skapas genom överenskommelsen?  
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Många förmåner genom de aktiviteter Samverkansrådet (och Örebro 
Föreningsråd) skapar.  

• Workshop 21 april 
Rapport från arbetsgruppen (Tina M, Jimmy N (C)). 

Förslag: Fokus på målområde 1, 2 och 3 i Programmet för hållbar 

utveckling.  

Målområdesansvariga inom samhällsutvecklingsavdelningen har möjlighet 

att hålla i gruppdiskussioner under kvällen.  

Arbetsgruppen tillsammans med Anna Fogel sätter en agenda för 

workshopen och skickar ut en inbjudan. Behöver ske snarast möjligt.   

• Områdesgrupper/lokal demokrati 
Anna Fogel informerar om utvecklingsarbetet kring 
områdesgrupperna/lokal demokrati. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att ta tillvara på erfarenheterna från 
områdesgrupperna och utforska hur former för stärkt lokal demokrati skulle 
kunna se ut. Arbetet görs dels tillsammans med samordnarna för 
områdesgrupperna, dels inom kommunen för att utreda om det kan skapas 
en stödstruktur för samverkan, delaktighet och inflytande utifrån 
människors engagemang för sitt närområde. Ett förslag ska presenteras för 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling under hösten.  

Områdesgrupper - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se) 

• Kalendarium vt 2021 

Datum Tid Plats  Rubrik 

24 Mars  Kl. 15-17  Teams Samverkansrådet 

21 April Kl. 18-20  Workshop 

26 April Kl. 11-12 Teams  AU 

18 maj Kl. 15-17 Teams Samverkansrådet 

 

• Övriga frågor 

 

https://www.orebro.se/download/18.38da0aa617293244d5b54d8/1592223833365/Program%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20-%20Kommunfullm%C3%A4ktige%2016%20juni%202020.pdf
https://www.orebro.se/download/18.38da0aa617293244d5b54d8/1592223833365/Program%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20-%20Kommunfullm%C3%A4ktige%2016%20juni%202020.pdf
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/omradesgrupper.html
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Förslag att Samverkansrådet arrangerar en dialogträff under hösten med tema 

”Civila samhället efter pandemin”.  

 

Antecknat av: 

Anna Fogel 

anna.fogel@orebro.se  

019-21 18 78  

mailto:anna.fogel@orebro.se

