
Minnesanteckningar 2021-12-15 

Val- och informationskväll  
 

Närvarande:  

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 

Tina Fingal, Örebro Föreningsråd 

KG Granberg, Folkets Hus Vintrosa 

Tina Modin, RF-SISU 

Karin Magnholt, KFUM 

Fredrik Wouda, Awesome People 

Inger Göransson, Hörselskadades förening Örebro 

Lasse Lundberg, Almby IK 

Hanna Sjöberg, Naturskyddsföreningen 

Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan 

Anna Fogel, Örebro kommun 

 

Inledning 

Helena Astvald, Samverkansrådets ordförande, hälsar alla välkomna till Föreningarnas Hus och 

Samverkansrådets val- och informationskväll 2021.  

 

Val av representanter till Samverkansrådet 
Fredrik Wallin, Studieförbundet vuxenskolan, presenterade valberedningens förslag till 

representanter från det civila samhället till Samverkansrådet 2022.  

Namn  Typ Mandatperiod (Ersätter) 

KG Granberg  omval  2 år.  

Tina Fingal Swens omval  2 år.  

Oscar Undevall omval  2 år.  

Lasse Lundberg ny 2 år.  (Jenny Belin) 

Caroline Daly  ny 2 år.  (Shahla Ohjag) 

Reidun Karlsson fyllnad 1 år.  (Mikael Romell) 

Jenny Belin, Shahla Ohjag och Mikael Romell lämnar sina platser i rådet. Stort tack till er för ert 

engagemang i Samverkansrådets arbete!  

Presentation av nya ledamöter: 

Lasse Lundberg har förutom sina tidigare erfarenheter med planeringsarbete i Örebro kommun, 

en bred och stor erfarenhet inom föreningar och organisationer. Han sitter som ordförande i 

Almby IK, har gjort en förstudie till Leader projektet, verkar inom Skidalliansen och ett antal 

andra verksamheter. Han har därför också ett brett kontaktnät i olika verksamheter. 



Caroline Daly, verksamhetsansvarig på Örebro Rättighetscenter som är en ideell förening som 

driver en antidiskrimineringsbyrå med hela Örebro län som upptagningsområde. Arbetat i och 

varit ideellt engagerade i civilsamhället både lokalt och nationellt i frågor rörande mänskliga 

rättigheter, demokrati, fred och säkerhet under många år. Ser framemot att bidra med kunskap 

och engagemang i samverkan, kreativitet i processer och med expertis inom MR och 

antidiskrimineringsfrågor. 

Reidun Carlsson har via församlingens samarbete med andra församlingar i Örebro en god 

kunskap om perspektiv och tankar i ett större sammanhang av civilsamhället som är viktigt att 

inkludera i samverkansrådets arbete för att skapa ett helhetsperspektiv i de frågor som beredes. 

Reidun besitter en mycket god förmåga att kunna tänka strategiskt och långsiktigt och att anta ett 

helhetsperspektiv i diskussioner och beslut. 

Mötet väljer representanter i enlighet med valberedningens förslag. Samverkansrådet 2022 består 

därmed av följande personer: 

Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 1 år.  

Tina Modin, RF-SISU  1 år 

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 1 år.  

K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 2 år.  

Karin Magnholt, KFUM  1 år.  

Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 2 år.  

Oscar Undevall, RFSL  2 år.  

Lasse Lundberg, Almby IK  2 år.  

Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter 2 år.  

Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan 1 år.  

Jimmy Nordengren (C) 

Jonas Håård (S) 

Johan Kumlin (M) 

Listan kommer att publiceras på orebro.se/civilasamhallet  

 

Val av valberedning 

En ny valberedning väljs också inför 2022: 

Fredrik Wallin 

Fredrik Wouda,  

Hanna Sjöberg 

Valberedningen 2022 kommer att publiceras på orebro.se/civilasamhallet.  

 



Uppföljning av Fördjupningsdag om samverkan den 10 nov 

En presentation av utvärderingen av heldagen görs. Enkäten bestod av frågor med svarsalternativ 

från ”mycket missnöjd” till Mycket nöjd” och kompletterades med möjlighet till fritext efter varje 

fråga. Svaren visar att många var mycket nöjda med dagen, med allt från de teoretiska passen på 

förmiddagen till eftermiddagens gruppsamtal och förtäringen under dagen. 

Utvärderingen visar på en övervägande del positiva svar men det finns även förslag till 

förbättringar för kommande arrangemang. De teoretiska passen med Louise Yngve och Mattias 

Larsson upplevdes inspirerande och som en bra utgångspunkt för eftermiddagens gruppsamtal. 

Någon tyckte det var för akademiskt medan någon annan tyckte det var självklarheter, men då 

gruppen var så blandad kan vi ändå se att det var föreläsningar som passade väl för majoriteten av 

gruppen. 

Eftermiddagen bestod av gruppsamtal där deltagarna kunde välja mellan fyra olika områden; 

psykisk hälsa/ofrivillig ensamhet, brottsförebyggande/trygghetsfrämjande arbete, klimat och 

arbetsmarknad/inkludering. De allra flesta har även här svarat att de var mycket nöjda eller nöjda 

med gruppsamtalen och att de upplevde alla som engagerade och bidrog till konstruktiva samtal, 

men vissa förslag till förbättring finns. Någon tyckte att grupperna var för stora och spretiga, 

någon upplevde att det inte blev tillräckligt konkret och verksamhetsnära men att det var en bra 

start och att fler liknande samtal behövs. Någon frågar sig vad som händer med allt som kom 

fram under dagen.  

Några sammanfattande reflektioner är att det finns ett behov av att prata mer om samverkan med 

hänsyn tagen till våra skilda organisatoriska ramverk och förutsättningar. Att det är viktigt att utgå 

från en gemensam problembild, att behovet av att lösa ett samhällsproblem behöver utgå från att 

båda parter upplever problemet och behovet. I gruppen pratade vi även om att 

Överenskommelsen mer och mer används som ett underlag för det civila samhället att få till 

dialoger med kommunen. 

Roligt är att det redan tagits initiativ till möjliga nya samarbeten tack vare möten under dagen.  

 

Uppdaterad uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet 

Anna Fogel informerar om att Samverkansrådets uppdragsbeskrivning har uppdaterats under 

hösten. Anledningen till detta är den reviderade överenskommelsen 2020 som gjorde att även 

uppdragsbeskrivningen behövde ses över. De flesta punkter ligger kvar oförändrat men några har 

lagts till för att förstärka uppdraget kring kommunikation och marknadsföring samt det närmare 

samarbetet med kommunens interna nätverk för samverkansfrågor som kallas C-nätet.  

Den uppdaterade uppdragsbeskrivningen kommer att publiceras på orebro.se/civilasamhallet.  

 

Förslag till aktivitetsplan 2022-2024 

Anna Fogel presenterar förslag till aktivitetsplan för kommande två år. Sedan 2017 har 

Samverkansrådet tagit fram aktivitetsplaner som ett slags verksamhetsplaner för rådets arbete och 

ett sätt att konkretisera Överenskommelsen om samverkan. Aktivitetsplanerna är tvååriga. Det 

nya förslag till aktivitetsplan innehåller flera punkter som fanns med föregående plan, med även 

några nya aktiviteter.  



Mötet diskuterade bland annat kring hur man kan kommunicera goda exempel på samverkan. 

Förslag att man synliggör både ekonomiska, sociala och ekologiska vinster – men kanske var för 

sig. Lätt att de ekonomiska vinsterna inte blir tillräckligt tydliga.  

Det påpekades också att överenskommelsen bara gäller till och med 2023 och att en översyn 

därmed behöver vara en del av aktivitetsplanen, för att förbereda ett beslut om förnyad 

överenskommelse 2024-2027.  

Aktivitetsplanen kommer efter justeringar gjorts att publiceras på orebro.se/civilasamhallet.  

 

Övrig fråga 

Gruppen uppmanas att följa och dela Facebook-gruppen; Överenskommelsen – Örebro. En film 

har gjorts med Helena Astvald och Jimmy Nordengren (C) som kommer att publiceras på sidan. 

Efter det önskar vi visa upp Samverkansrådets ledamöter och valberedning med en bild och kort 

presentation. Några korta frågor kommer att skickas ut via e-post efter julhelgerna. 

 

 

Antecknat av  

Anna Fogel och Tina Fingal Swens.  

 

 


