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Minnesanteckningar  
Samverkansrådet 
19 oktober 2022  

Datum: Onsdagen 19 oktober  

Tid: kl. 15-17 

Mötesplats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A.   

Deltagare: Samverkansrådet 
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd  
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd   
Lasse Lundberg, Almby IK  
Karin Magnholt, KFUM  
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi  
Jimmy Nordengren (C)  
Jonas Håård (S)  

Gäster 
Kim Lindborg, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Thomas Eek, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kersti Freed Klevmar, Svenska Freds 
Helena Gullberg, Säkerhetsavdelningen 

Förhinder:  Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter   
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa  
Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan   
Tina Modin, RF-SISU 
Oscar Undevall, RFSL  
Johan Kumlin (M) 

1. Välkomna  

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 

Hinder och möjligheter för samverkan 

3 okt – Temakväll om minskad konsumtion.  

 

3. En väg in till kommunen för det civila samhället  

Kim och Thomas presenterar uppdraget ”En väg in” som handlar om att 
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förenkla och förtydliga för det civila samhället i kontakten med kommunen. I 

första hand handlar det om att skapa en enhetlig struktur för handläggning av 

föreningsbidrag.  

Uppdraget syftar till att:  

- Förenkla för medborgare, organisationer och föreningar 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. 
 

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 
 

Tema kväll  221108 

- Information om kommunens omorganisation 

 

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 

 

Tankar och synpunkter:  
Hur utbyta erfarenheter och kunskaper framåt? Man har byggt upp 
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relationer mellan cs och förvaltningen. Hur ska det förvaltas i den nya 
organisationen?  

Behövs en tvåvägskommunikation.  

Landsbygdsnämnden och Pn Sov försvinner. Jätteviktigt att vi fångar upp 
de frågor som riskerar att hamna i limbo annars.  

Positivt att de tvååriga bidragen förlängs med två år. Tryggt både för 
civilsamhället och förvaltningen.  

Både oro och förväntan. Studieförbunden får en typ av bidrag. Inte samma 
som de bidragen som de föreningar de samverkar med har. Det behövs 
kunskap och förståelse kring skillnaderna.  

Risk att föreningar upplever att det blir försämringar. Viktigt att man har en 
inkluderande process.  

Risk att uppdrag sväller. Bra avgränsning.  

Sociala föreningars dubbla uppdrag. Verka för människor + vara kritisk mot 
kommunen.  

Särskilt oroligt för landsbygdsföreningar. Även sociala föreningar.  

Viktigt att låta det ta tid. Trygga upp alla inblandade längs vägen. Känns 
hoppfullt.  

En väg in är toppen. Viktigt att få rätt handläggare. Någon som ansvarar för 
ens ärende/ansökan.  

 

4. Arbetsfördelning  

- Nationella MR-dagarna. Kan Samverkansrådet dela på ansvaret att bemanna 

en gemensam monter? Förfrågan kommer att skickas ut till Samverkansrådet via 

mejl eftersom många hade förhinder idag.  

- Remiss- och ärendebevakning. Förslaget är att avvakta med detta till nästa 

år.  

 

5. Rapport från arbetsgrupper  
- Karta över samverkan. Möte inbokat med arbetsgruppen.  

- Val- och informationskvällen. Valberedningen har påbörjat sitt arbete. 
Fredrik Wallin är på plats för att informera. Några på gång, några är redan 
klara som förslag. Helena kommer att avsluta sitt engagemang i 
Samverkansrådet så ordförandefrågan blir en extra stor nöt att knäcka. 
Lasse, Helena och Caroline har förberett val- och informationskvällen. 
Informationsdelen av kvällen handlar om effektmätning. Exempel och 
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diskussion, lite drygt en timma. Start med fika och mingel.  
 

6. Beredskapsarbete  
Helena Gullberg informerar om kommunens säkerhets- och 
beredskapsarbete.  
 
Läs mer här: https://www.orebro.se/kommun--politik/kris--
sakerhet/krisberedskap.html  
 
Samhällskris: Påverkar invånarnas möjligheter att leva sitt liv i en normal 
vardag.  
 
Elbolag, telekombolag har ett ansvar/roll i krisberedskapen. 
 
Principen är: ”Det man är ansvarig för i vardagen är man också ansvarig för 
i en krissituation”.  
 
Ibland inträffar det saker som ingen har ansvar för till vardags. 
Krisberedskapen beror på om kommunen är ordinarie eller reservaktör.  
 
Geografiskt områdesansvar, t ex ordna möten mellan andra aktörer.  
 
Tjänsteman i beredskap (TiB).  
POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande.) Översyn pågår.  
 
Vem kan aktivera POSOM? Räddningstjänsten är mycket bra på att tänka in 
POSOM, för andra myndigheter är det inte lika självklart. Ett 
utvecklingsarbete pågår.  
 
Gammalt synsätt: Det offentliga ska lösa kriserna. Nästan så att man aktivt 
stängde civilsamhället ute. Att lämna över ansvar sågs snarast som ett 
misslyckande.  
 
Nu: Civilsamhället och invånare är mycket viktiga. ”First responder”. Det 
offentliga börjar alltmer se dem som en resurs. Jätteviktigt med bra dialog.  
 
------ 
 
Kersti informerar om Svenska Freds arbete. Föreningen vill arrangera en 
föreläsning med forskare kring ”Fredsbevarande arbete och våldets onda 
cirklar”. Förslaget är att föreningen samarbetar med Örebro Föreningsråd 
kring arrangemanget.  

https://www.orebro.se/kommun--politik/kris--sakerhet/krisberedskap.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/kris--sakerhet/krisberedskap.html
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7. På gång 
Projekt: Klimatneutrala städer (KSF) 
Konferens: Nationella MR-dagarna 2022 
Lokala MR-dagarna 2022 pågår denna vecka.  
Uppdrag: Översyn föreningsbidrag (KoF) 
Uppdrag: Inventering av förvaltningarnas samverkan (KSF/C-nätet) 
Uppdrag: En väg in till kommunen för det civila samhället (KoF) 
Uppdrag: Utveckla dialogen med det civila samhället (KSF) 
 

8. Överenskommelsen om samverkan  

Information om arbetet med att kommunicera och marknadsföra 

överenskommelsen om samverkan och vi diskuterar tillsammans hur vi fortsätter 

arbetet.  

▪ Tryckt version av överenskommelsen 

▪ Facebooksida  

▪ Teams  

9. Kalendarium ht 2022 

Datum Tid Plats  Rubrik 

8 nov Kl. 18-20 Föreningarnas Hus Temakväll 

Tema: Kommunens 

nya organisation 

5 dec Kl. 15-18 Föreningarnas Hus Samverkansrådet + 

avslutning 

5 dec  Kl. 18-20 Föreningarnas Hus Val- och 

informationskväll 

 

 

10. Övriga frågor  

 

 

Antecknat av   
Anna Fogel, sekreterare  
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Krisberedskap i 

Örebro kommun



orebro.seorebro.se

• Människors liv och hälsa

• Samhällets funktionalitet

• Demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och 

rättigheter

• Miljö och ekonomiska 

värden

• Nationell suveränitet. 
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Det svenska krisberedskapssystemet

Det svenska 

krisberedskapssystemet bygger 

på ett geografiskt 

områdesansvar på lokal, 

regional och nationell nivå. 

Nationella myndigheter har ett 

sektorsansvar för sina specifika 

sakfrågor. 

Samhällsviktiga verksamheter 

har ett särskilt ansvar

Övriga har ett eget ansvar 

enligt ansvarsprincipen
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Krishantering

”Vem som helst kan hantera en 

kris, det är bara en fråga om 

god improvisation. 

Som kommun är vi en del i ett 

nationellt krisberedskapssystem, 

och därför måste våra 

improvisationer vid en kris ske i 

förhållande till vår roll i 

systemet.” 
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Kommunens roll

Samhällsviktig verksamhet

Kommunalteknisk infrastruktur

Geografiskt områdesansvar

Rapportera till andra aktörer

POSOM

Socialjour, Miljöjour, Snöröjningsjour, Gatujour, VA jour

Tjänsteman i beredskap
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Tjänsteman i beredskap, TIB

Bemannas dygnet runt året runt 

(säkerhetsavdelningen). 

• Ingång till kommunen för andra aktörer

• Funktion för att effektivt starta upp krisledning inom 

kommunen. 

• God kunskap om krisberedskapssystemet

Under 2020 påbörjas ett arbete med Kommunikatör i 

beredskap, KIB

Ersätter inte övriga jourer som exempelvis miljöjouren, 

socialjouren, VA-jouren, gatujour mfl.
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Krisstödorganisation- POSOM

Stöd för psykosocialt 

omhändertagande

Kommunen har ansvar för stöd till 

personer som inte hanteras av vården 

(skadade, anhöriga)

POSOMs uppdrag är att vara stöd till 

allmänheten. Stöd till personal ges via 

avtal som finns hos HR. 

I Örebro kommun ligger POSOM-

uppdraget på 

Socialjouren/mottagningsenhet

POSOM gruppen nås via TIB
Foto: Christian Lärk
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