Minnesanteckningar
Samverkansrådet 26 september 2017
Närvarande: Lennart Bondeson (KD), Marie Brorson (S), Mats Einestam, K-G
Granberg, Peter Eriksson, Tina Modin, Helena Astvald, Lovisa Strand
Inbjudna: Kajsa Bodén, Urban Svensson, Carin Neanro, Stefan Nilson, Thomas Eek,
Mikael Ekman, Lina Frejd Bark, Gunhild Wallin
Presentationsrunda
Uppdatering
Vivallamoskén står i brand. Lennart Bondeson (KD) var i Vivalla på förmiddagen.
Kommunen kan finnas och hjälpa till med till exempel lokal och med stöd. Nationellt
läge med spänningar och med NMRs möte på söndag. Vi vet dock väldigt lite om
personen som arresterats.
Helena inledde med en kort resumé - samverkansrådet är inne på sitt tredje år och det
har varit och är ett lärande. Syftet med samrådet är att ta tag i arbetet kring
överenskommelsen. Handlingsplanen antogs förra mötet och har sedan dess även
antagits i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Det är beslutat att handlingsplanen ska följas upp varje möte.
Uppföljning handlingsplan
En kort genomgång av handlingsplanen gjordes. Kommentarer kring de olika
punkterna:
Nr 3: utöver det som står i Annas uppföljning meddelade Lina att ett idéburet-offentligt
partnerskap (IOP) kring mötesplatser är på gång i Oxhagen tillsammans med
Studieförbundet Bilda.
Lennart poängterade vikten av att samverka kring kommunens utmaningar.
Nr 7 och 8 vilar i väntan på Rådsberedningen – Lennart informerade om revidering av
överenskommelsen som ju funnits sen 2010 och nu behöver uppdateras. Revidering
finns med i kommunens övergripande budget som presenterades idag. Arbetet ska
påbörjas någon gång nästa år. Revideringen av överenskommelsen behöver också
diskuteras politiskt.
Nr 9: Vad menar vi med remissinstans? Diskussionen innefattade åsikter som att
brukarföreningar ska kunna ge synpunkter; om det är formellt så finns inte samma
möjlighet till påverkan; vikten av att civila samhället är med och diskuterar innan beslut
är tagna – att komma in tidigare i processer. Involverad eller informerad? Hur ska
strukturen vara? Det finns mycket civila samhället skulle kunna vara remissinstans för.

Lennart gav exempel: Jämställdhetsdelegationen är bland annat remissinstans för KSU.
Civilsamhället borde finnas med som remissinstans redan från början. Kanske ska det
vara samverkansrådet som ska vara remissinstans.
Nr 10: Helena berättade att enkät finns ute nu. Vilka kompetenser behöver finnas? Vilka
personer ska jobba med detta, är frågor som ställs.
Nr 11: praktikant är på gång med kartläggning. Niccolo Biarelli.
Nr 13: här är inget gjort. Vi väntar på ett nytt system, kunde Thomas Eek berätta.
Nr 14: det finns en arbetsgrupp som består av Urban, Elisabeth, Helena, Tina, MatsOlof och Anna, vilket är samma grupp som tog fram förslag till handlingsplan. Avvaktar
nu besked från kommunalrådsberedningen om hur vi ska gå vidare.
Reflektioner kring överenskommelsen från C-nätet:
Partnerskapet - här finns mycket samarbete. Vi vet dock inte hur känd
överenskommelsen är. Ett exempel är nattvandringar tillsammans med Öbo, polis,
boende m fl för att komma till rätta med problem i områden.
Stadsbyggnad har kontakt med ungefär 80 föreningar. Möts kring detaljplaner –
föreningar tar kontakt. Inte lika ofta tvärtom.
Tekniska förvaltningen med vägföreningar har mycket samverkan. Föreningar tar också
direktkontakt med tjänstepersoner. Det skulle kunna finnas bättre samordning – de
väldigt aktiva föreningarna skulle förvaltningarna kunna träffa mera systematiskt och
organiserat istället för en och en.
Samverkan tar tid. Problematik kring hur representativa de grupper man samverkar med
är. Cheferna har höga krav på sig och att det ska sippra ner i organisationen – vilket inte
är helt lätt.
Samverkan en förutsättning för arbetet inom vård och omsorg. Överenskommelsen är
däremot inte så känd.
Stadsplaner där föreningslivet inte varit med har inte fungerat. Ladugårdsängen är ett
exempel på det.
Detaljplaner finns på hemsidan, och det krävs att medborgare håller koll på den.
Kommunikation
Ludvig Sandberg sa under sin föreläsning om Europakoden den 20 september att idag
är civila samhället synligt. Så var det inte för några år sen. Men vi har problem - vi
känner inte till varandra och vi kommunicerar inte på rätt sätt.
Många föreningar samverkar endast med för dem närliggande föreningar, men mycket
sällan med föreningar utanför den gruppen.
Gunhild Wallin (S), ordförande i föreningsutskottet, berättade om området Social
välfärd som har många kontakter och mycket samverkan. Många av dessa föreningar gör

stora insatser och är ett komplement till kommunala verksamheter, men ibland råder
bristande samhörighet mellan olika föreningar. Föreningarnas hus har hjälpt till att
involvera föreningar inom område social välfärd. Samverkan mellan föreningar inom
olika kategorier måste bli bättre.
Ett sätt att underlätta samverkan mellan föreningar skulle vara att göra ett
Föreningsregister – och också göra det sökbart?
Ett annat problem är att flera föreningar som har bidrag från kultursektor och som
sedan söker pengar från Programnämnd social välfärd – och hävdar att pengarna de
tidigare fått inte räcker för att leva upp till tillgänglighet. Föreningar tar inte alltid sitt
ansvar gällande tillgänglighet.
Träffar över föreningsgränser vore bra! Föreningar skulle må bra av mera samverkan.
Lennart lyfte att civila samhället och föreningslivet förändras hela tiden. Det är viktigt
att se överenskommelsen som ett erbjudande till föreningslivet.
Under diskussionen kom också frågan upp om hur man sprider information.
Föreningsnytt når alla de som är registrerade i det registret.
Mats poängterade vikten av att hitta nya former – till exempel kan ett tillgängligt
föreningsregister där alla registreras öka möjligheten att nå nya samverkanspartners.
Helena avslutade med att konstatera att ett föreningsregister där alla som vill vara med
kan vara med skulle vara ett bra steg vidare.
Gästföreläsning
Thomas Eek pratade om Föreningsbidrag:
Fritidsnämnden har tre under sig: idéburna föreningar, idrottsförbund och politiska
ungdomsförbund. Grundtanken med det ekonomiska stödet ska vara att olika aktiviteter
ska stimuleras, i mångskiftande verksamhet.
För att få söka stöd finns kriterier t ex stadgar, protokoll från årsmöte,
organisationsnummer, genomgått föreningskunskap, medlemsförteckning innehållande
namn och födelsedata.
Ansökningsförfarandet blir mer och mer digitalt.

Politiska ungdomsförbund får grundbidrag och sedan ett mandatbidrag som är

baserat på hur många mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige. Alla
ungdomsförbund söker dock inte bidrag.

Bidrag för idéburna föreningar
De bidrag idéburna föreningar kan ansöka om är:
Startbidrag när man gjort grundutbildning i föreningskunskap, grundbidrag,
medlemsbidrag till stöd till barn- och ungdomsverksamhet, baseras på
bidragsberättigade medlemmar.

Det finns också ett lokalbidrag – men lokalen får inte vara subventionerad av
kommunen.

Idrottsbidrag
Startbidrag, grundbidrag, lokalbidrag, medlemsbidrag – stöd till barnverksamhet,
Aktivitetsstöd – baseras på antalet sammankomster.
Skötselbidrag för de som sköter sin egen anläggning.

Nyheter 2017 kan sökas både av idrottsföreningar och idéburna föreningar (riktat mot
barn och ungdom):

Bidrag till mindre investering, bidrag till större investering, förstärkt bidrag – för
verksamhet som inte passar in i övriga bidrag, projekt – till exempel integration,
jämställdhet, demokrati.

Stöd till elitidrott - alldeles nytt.
Elitidrottsstöd baserat på antalet aktiva individer och elitidrottsutvecklingsbidrag.

Integrationsbidrag med inriktning på ensamkommande barn – funnits i två åt.
Sommarbidrag – för att möjliggöra aktiviteter för barn, ungdomar och familjer att göra
aktiviteter de inte annars kan göra. Alla typer av ideella föreningar kan söka.

Kulturföreningsbidrag
Mats Einestam talade om kulturföreningsbidrag – där ansökningsperiod pågår just nu,
med beslut i december. Bidraget riktar sig dels till barn och ungdomar och dels till
vuxna. Man äskar pengar utifrån sin verksamhet. Krävs mycket research i de föreningar
som söker, pengarna måste räcka till så många som möjligt.
Kulturprojektbidrag – kan fås högst tre år i rad. I denna pott finns minder pengar än i
kulturföreningsbidraget.
Balans och dynamik i att det är olika föreningar som får bidrag, nya kommer till och
vissa faller bort.

Landsbygdsnämnden
Mikael Ekman pratade om landsbygdsnämnden, vilket är en strategisk nämnd. Det ska
gå att bo och verka på kommunens landsbygd. Det kan vara hembygdsföreningar,
idrottsföreningar, kyrkliga föreningar – det som krävs är att det är ideella föreningar.
Bidrag till utvecklingsprojekt på landsbygden
Förankring i bygden är viktigt men det är ganska fritt vad det kan vara för
utvecklingsprojekt. Projektet ska underlätta att bo och verka i området. Aktiviteter för
ungdomar, mötesplatser, kulturevenemang etc.
Ganska små pengar som ger ganska stor effekt.
Det finns också evenemangsbidrag till lokala arrangemang, startbidrag för att bilda
föreningar och bidrag till redan verksam förening som vill starta ny verksamhet i
föreningens namn.

Hemsidan ska bli tydligare på vilka bidrag som är möjliga att få.
Gunhild berättade om Programnämnd social välfärd som har ett utskott som beslutar
om föreningsbidraget. Bidraget ska gå till ideella insatser för att motverka
ensamhetsproblematik och liknande. I riktlinjerna betonas detta, utöver att det måste
finnas stadgar etc. Det är treåriga bidrag, nu är ny period 2017-2019. Gediget arbete att
gå igenom ansökningar. Vad har de uträttat, vad ska de göra? Vad har de för eget
kapital? Många mottagare uppskattar det treåriga för kontinuitetens skull, att
föreningarna kan arbeta mera långsiktigt.
Höstens kalendarium
Bidragsinformation kommer att finnas med den 18 oktober.
4 okt villkor för föreningar i utsatta området. Webbseminarium. 9.30 på Föreningarnas
hus. Anna tar upp anmälningar.
Övriga frågor
Info-träffar runt PUL kommer att ske snart. Örebro Föreningsråd bjuder in.
8 nov. Nationella överenskommelsens rikskonferens - långsiktighet i samverkan.
Kvällen innan är det mingel i föreningarnas hus. Lennart och Helena pratar om de
lokala processerna. 60 är redan anmälda. Det går av stapeln på Conventum.
Samverkansrådet ska finnas med som utställare.
Temakväll som samverkanrådet arrangerar genomförs kvällen den 8 nov. Föreläsare
Karin Bergelv från den nationella konferensen. ”Varför en överenskommelse.”
7 dec sista Samverkansrådet för hösten.
Anna Fogel går på föräldraledighet i mitten av november och är åter i september 2018.
Lovisa Strand kommer att vikariera i rollen som administrativt stöd till Samverkansrådet.
Örebro Föreningsråd har nu anställt Anette Valdemarsson med hjälp av bidrag från
Örebro kommun. Anette ska jobba halvtid med Fritidsbanken och halvtid med
samordning av civilsamhället kring flyktingmottagande och inkludering av nyanlända.
Tjänsten är en ettårig projekttjänst. Förhoppningen är att hitta finansiering som innebär
att tjänsten kan förlängas, åtminstone till två år.

Örebroveckan för mänskliga rättigheter: http://www.orebro.se/orebroveckan
Årets Örebrovecka för mänskliga rättigheter går av stapeln mellan den 11-15 november.
Invigning i Krämaren den 11 nov kl. 13-15. Nästa år är det tio-årsjubileum.
Kontaktpersoner är Anna Fogel anna.fogel@orebro.se och Lovisa Strand
lovisa.strand@orebro.se.
Antecknat av
Lovisa Strand, Strateg mänskliga rättigheter
Örebro kommun

