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Minnesanteckningar 2022-11-08 
 

Se även bilaga: presentationsbilder med organisationsskisser.   

 

Kommunens nya organisation 

Kommunfullmäktige i Örebro kommun har gjort bedömningen att kommunen behöver en mer 

ändamålsenlig nämndorganisation utifrån invånarnas, företags och organisationers perspektiv. Den 

nya nämndorganisationen innebär att programnämnderna tas bort och antalet nämnder minskar 

från 20 till 13. Den nya nämndorganisationen införs i januari 2023 i samband med den nya 

mandatperioden.  

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Det är vanligt att man ser över och 

förändrar organisationen inför en ny mandatperiod. I Örebro Kommun har vi under flera 

mandatperioder haft så kallade programnämnder som haft en samordnade roll inom olika 

politikområden. Det har man nu valt att gå bort ifrån.  

Den minskade nämndorganisationen innebär också att förvaltningsorganisationen förändras, för att 

anpassas till nämndorganisationen. Inte helt och hållet ”en nämnd – en förvaltning” men nästintill.  

Förvaltningsorganisationen består, från och med 2023, av tjänstepersoner och leds av en 

kommundirektör och sex förvaltningsdirektörer.  

Nämndernas uppdrag styrs av ett reglemente som beslutas av Kommunfullmäktige. Nämnderna 

ansvarar för olika verksamheter som bland annat innebär arbetsgivaransvar, att hålla sig inom 

ekonomisk ram och att leverera på de mål som Kommunfullmäktige sätter upp.  

De övergripande målen för Örebro kommun finns i Vårt hållbara Örebro: 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/vart-hallbara-orebro.html   

Förvaltningens uppdrag är att leda verksamheterna. Se till att det finns skolor, vårdboenden osv. Det 

är förvaltningens ansvar att sköta det, på uppdrag av nämnden.  

Kommunens övergripande uppdrag är att leverera service på lika villkor för de vi finns till för, det vill 

säga kommunens invånare. Kommunens styrning ska alltid utgå från invånarnas behov och värna det 

demokratiska inflytandet för förtroendevalda på alla nivåer. 

Målet med den nya organisationen är: 

- Att vi ska ha en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som förmår ge nämnderna ett 

ändamålsenligt stöd. 

- En distinkt röd tråd från beslut till genomförande. 

- En enkel, effektiv och begriplig organisation, med raka beslutsvägar där resurser används på 

ett effektivt sätt utan dubbelarbete. 

- Att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att möta de ökade kraven och framtida 

utmaningar, inom ramen för en ekonomi i balans. 

- Goda förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer, både internt och externt. 

https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/kommunfullmaktige.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/vart-hallbara-orebro.html


Politikerna är ansvariga för verksamheten, det är till dem du som invånare eller representant för 

civilsamhället vänder dig om du vill påverka.  

Här kan du läsa mer om organisationsförändringen:  

https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2022-02-08-ny-forvaltningsorganisation-for-orebro-

kommun-fran-1-januari-2023.html  

 

Kultur- och fritidsförvaltningens roll i den nya organisationen 

Samtliga föreningsbidrag ska från och med 2023 vara Kultur- och fritidsnämndens ansvar.  

Två nämnder slås ihop: Kulturnämnd och Fritidsnämnd blir Kultur- och fritidsnämnd.  

Förvaltningen har fått ett uppdrag från kommundirektören, om att skapa en väg in för föreningslivet 

till kommunen. Målet är att göra det tydligt hur civilsamhället ska göra för att nå kommunen. Det ska 

vara tydligt för det civila samhället var man vänder sig för att få hjälp och vilka kriterier som gäller för 

bidrag. Handläggningen av bidrag ska vara enhetlig, transparent och rättvis. Målet är också att 

handläggning framöver ska ske samlat, av en part, i stället för att som tidigare ha varit utspridd på 

flera nämnder och förvaltningar. 

Idag jobbar vi på många olika sätt med handläggning av bidrag. Vi ska försöka ta tillvara det som 

fungerar väl och utveckla det.  

Servicecenter är kommunens väg in, och kommer att vara det även när det gäller föreningsbidrag och 

andra frågor kopplat till civilsamhället. Hur frågorna ska tas om hand på bästa sätt är det 

förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på.   

Nya arbetssätt från 2023: 

- Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för alla typer av föreningsbidrag.  

- Fortsatt översyn av arbetssätt.  

Från 2024: 

- Nya arbetssätt för att stödja det civila samhället.  

- Fram till dess gäller nuvarande arbetssätt och kriterier.  

Målet är att man inte ska behöva slussas runt utan få rätt hjälp på en gång.  

 

Synpunkter och frågor:   

Fråga: De olika råden, som till exempel Tillgänglighetsrådet, kommer de att finnas kvar?  

Svar: Vilka råd och utskott som ska finnas är en fråga som politikerna diskuterar i nuläget. Något 

beslut är ännu inte fattat.  

Fråga: När kan nya föreningar söka bidrag?  

Svar: Det beror på vilken typ av förening det handlar om. Det finns olika bidrag för olika 

föreningskategorier, med olika ansökningstider. Läs mer här: https://www.orebro.se/kultur--

fritid/foreningsstod.html .  

 

Har du fler frågor och funderingar är du välkommen att kontakta:  

https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2022-02-08-ny-forvaltningsorganisation-for-orebro-kommun-fran-1-januari-2023.html
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2022-02-08-ny-forvaltningsorganisation-for-orebro-kommun-fran-1-januari-2023.html
https://www.orebro.se/kultur--fritid/foreningsstod.html
https://www.orebro.se/kultur--fritid/foreningsstod.html


Anna Fogel, planerare  

Utvecklings- och hållbarhetsavdelningen 

anna.fogel@orebro.se  

019-21 18 78 

Eller  

 

Thomas Eek, planerare 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

foreningsenheten@orebro.se   

 

Vi hjälper till att slussa frågorna till rätt person, i de fall vi inte kan svara själva.   

 

 

Antecknat av, 

Anna Fogel 
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Ny nämndorganisation
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Ny förvaltningsorganisation
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En väg in till kommunen för det civila samhället

Kommunövergripande uppdrag som syftar till att 

- Förenkla för medborgare, organisationer och föreningsliv 

att göra förfrågningar och att söka föreningsbidrag

- Utveckla en kommungemensam arbetsprocess för att ta 

emot och behandla ansökningar om bidrag på ett rättvist, 

transparent och likartat sätt
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En väg in till kommunen för det civila samhället

Status på uppdraget

- Pågående arbetsprocess

- Inget är beslutat

- Förslag en väg in via kommunens servicecenter därefter

1. Arbetssätt för att handlägga föreningsbidragen

2. Arbetssätt för att svara på förfrågningar
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En väg in till kommunen för det civila samhället

Från 2023

- Ansvarar nya Kultur- och fritidsnämnden för alla typer av 

föreningsbidrag

- Fortsatt översyn arbetssätt

Från 2024

- Nya arbetssätt för att stödja det civila samhället 

- Fram till dess gäller nuvarande arbetssätt och kriterier
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Länkar

Ny förvaltningsorganisation

Föreningsstöd

Samverkan mellan kommun och civilsamhälle

Överenskommelsen om samverkan i Örebro

Program för hållbar utveckling

https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2022-02-08-ny-forvaltningsorganisation-for-orebro-kommun-fran-1-januari-2023.html
https://www.orebro.se/kultur--fritid/foreningsstod.html
https://www.orebro.se/civilasamhallet
https://www.orebro.se/download/18.3c94602a16fb7a98eee350e/1580385542657/%C3%96verenskommelse om samverkan i %C3%96rebro mellan civila samh%C3%A4llet och kommunen.pdf
https://www.orebro.se/download/18.38da0aa617293244d5b54d8/1592223833365/Program f%C3%B6r h%C3%A5llbar utveckling - Kommunfullm%C3%A4ktige 16 juni 2020.pdf
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Kontaktuppgifter

Anna Fogel

Samordnare civilsamhällsfrågor

Utvecklings- och hållbarhetsavdelningen

anna.fogel@orebro.se

019-21 18 78

Thomas Eek

Planerare Föreningsenheten

Kultur- och fritidsförvaltningen

foreningsenheten@orebro.se
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