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Minnesanteckningar 
Samverkansrådet 
20 april 2022  

Datum: Onsdagen 20 april 

Tid: kl. 16-18 

Mötesplats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A.   

Deltagare: Samverkansrådet 
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd  
Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter   
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd   
Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan   
Lasse Lundberg, Almby IK  
Karin Magnholt, KFUM  
Tina Modin, RF-SISU 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi  
Jimmy Nordengren (C)  
 

Förhinder:  K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Oscar Undevall, RFSL 
Jonas Håård (S)  
Johan Kumlin (M) 

Dagordning 
 

1. Överenskommelsens roll i det säkerhetspolitiska läget 

Samtal om vilken roll Samverkansrådet och överenskommelsen kan och bör 

spela när det gäller kommunens arbete med de säkerhetspolitiska frågorna till 

följd av Rysslands invasion av Ukraina, framförallt flyktingmottagandet.  

 

Kommunen hade en informationskväll för civila samhället den 28 mars och 

kommer att arrangera ännu en den 2 maj.  

 

Länsstyrelsen har ett nätverk för civilsamhällsaktörer.   

 

Röda Korsets Johanna Ronström kommer från och med maj månad att jobba 50 
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% med samordning av civila samhällets insatser i flyktingmottagandet, 

tillsammans med Anna Fogel.  

 

Kan det finnas behov av att jobba tematiskt? Ungdomar, barn, särskilda behov?  

 

Efterfrågas från civila samhället:  

- Stöd i hur man når ut till flyktingar i olika åldrar 

- Stöd med översättning.  

 

Koppling mellan kommun och Länsstyrelse, viktigt att vi får till 

informationsöverföring.  

 

Frågan följs upp vid nästa möte.  

 

 

2. Effektmätning  

 

Bilaga 1.  

Caroline Daly och Lars Lundberg informerar om effektmätning och vi samtalar 

om detta som ett verktyg i utvecklingen av samverkan mellan kommunen och 

det civila samhället.  

 

Vad är effektmätning?  

Hur mäter man effekt?  

När kan det användas?  

 

Effekt på individ- organisations- och samhällsnivå.  

 

Output/Resultat (Hur många kom på utbildningen, hur många ärenden har 

handlagts osv.) 

Outcome/Utfall (Vad blev förändringen för målgruppen efter insatsen )  

Impact/Effekt (i vilken grad uppstod förändringen för målgruppen som inte 

skulle ha uppstått utan insatsen).  

 

Synpunkter och reflektioner:  

Liknar systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Samma tänk men lite annat 

verktyg.  
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Inom folkhälsoöverenskommelsen ser man att man behöver bli bättre på att 

följa upp effekten.  

 

Sociala organisationer pratar mycket om hur man påverkar samhället. Redovisar 

sällan kvantitativa aspekter som hur många som deltagit osv, utan snarare vilken 

samhällseffekt det har. Väldigt olika hur det fungerar och vad som efterfrågas av 

myndigheter. Oro hos sociala föreningar att man kommer att följas upp ur ett 

mer kvantitativt perspektiv i och med organisationsförändringen i Örebro 

kommun.   

 

Sociala bokslut är en metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala 

verksamheten i en organisation.  

 

Bidrag bygger på siffror. Inga kvalitativa effekter efterfrågas i uppföljning av 

bidrag. Föreningar efterfrågar uppföljning ur en kvalitativ aspekt, det hjälper 

också föreningen att utvecklas.  

 

Hur kan vi utvärdera och utveckla samverkan med hjälp av effektmätning? Vad 

bidrar samverkan till?  

 

Frågan återkommer vid kommande möte.  

 

 

3. Uppföljning aktivitetsplanen 

 

- Arbetsgrupper, avrapportering 

Arbetsgrupp 1.  

Kartbild se bilaga 2. En första skiss. Arbetsgruppen behöver input för att 

komma vidare. Är det en kartbild som är det viktiga eller är det innehållet och 

användningsområdet? Syftet är att skapa en bild med info som är värdefull för 

både civila samhället och kommunen.  

 

Arbetsgrupp 2.  

Förslag till teman under året:  

- Flyktingmottagande (kommunen+Röda Korset arrangerar infokvällar) 
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- Klimatet 

- Kommunens nya organisation  

 

AU får besluta om det blir en eller två temakvällar. Kommer att genomföras 

under hösten 2022.  

 

- SWOT eller annat förslag på hur identifiera hinder för samverkan? Punkten 

bordläggs pga tidsbrist.  

 

 

4. Överenskommelsen om samverkan 
 
- Idrottens inkludering 
Fråga för RF-SISU som organisation. Räcker inte att RF-SISU är anslutna 
till överenskommelsen, de kan inte företräda alla idrottsföreningar.  
 
Konsulenternas roll att sprida info om överenskommelsen?  
 
Thomas Eek och Tina Modin planerar en kväll om bidragsremissen, där 
även info om överenskommelsen kan ges till de föreningar som deltar.   
 
Diskussion om kommunen borde ställa krav på alla föreningar som söker 
bidrag från kommunen att också ansluta sig till överenskommelsen, eller om 
det ska vara frivilligt på samma sätt som nu och att vi då snarare behöver 
jobba för att göra överenskommelsen relevant för fler föreningar. Flera 
uttrycker att vi i dialoger och annan samverkan behöver få med 
idrottsföreningarna, deras perspektiv saknas alltför ofta.  
 
- Kommunikation för att fler ska ansluta sig, förslag? Punkten 
bordläggs pga tidsbrist.  
 
- Teams 
Teams är krångligt för den som inte använder det till vardags. Inbjudan till 
samverkansrådet behöver gå ut via mejl också.  
 
 

5. Uppföljning och avstämning 
 

- Temakvällen 14 mars om IOP och andra samverkansformer 

- Bolagens ansvar för att bjuda in till dialog och delaktighet 

- Remissbevakning 
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Punkten bordläggs pga tidsbrist.  

 

6. Nätverket för sociala frågor 20 maj.  

 
Nätverket för sociala frågor ska bjuda in till ett dialogmöte den 20 maj och 

vill använda sig av fokuspunkten för överenskommelsen. Ska det finnas 

några kriterier för när man får använda den? Alla arrangörer (om flera) 

förväntas vara anslutna till överenskommelsen.  

 

7. Kalendarium vt 2022 

Datum Tid Plats  Rubrik 

Ons 1 juni Kl. 16-18 Föreningarnas Hus Samverkansråd 

 

 

 

 

Antecknat av  

Anna Fogel 


