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Deltagare från det civila samhället, kommunala tjänstepersoner samt ansvarigt 

kommunalråd för civilsamhällesfrågorna, Jimmy Nordengren (C). 

Ordförande Helena Astvald inleder med ett välkomnande och en presentationsrunda. 

Tina redogör för resultat av MUCFs undersökning av det civila samhällets upplevelser av 

konsekvenser av pandemin samt redovisar Örebro Föreningsråds enkätresultat kring 

förändrat medlemsantal 2020.  

Båda Örebro Föreningsråds enkätresultat finns att läsa här: 

https://orebroforeningsrad.se/dokument2/ 

MUCFs rapporter: https://www.mucf.se/villkor21 

https://www.mucf.se/publikationer/coronakrisens-konsekvenser-det-civila-samhallet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Därefter lämnar vi över till de inbjudna i panelen: 

Aktiva Seniorer, Ordförande Inger Beijer berättar om föreningen som har nästan 1300 

medlemmar och som funnits i drygt 30 år. Aktiva Seniorer är ingen pensionärsförening utan 

med av en fritidsförening för seniorer. Erbjuder social gemenskap, natur- kulturupplevelser 

samt aktiviteter av lärande karaktär. De arrangerar resor, studiebesök mm. 

Föreningen har tappat ca 200 medlemmar under pandemin. Det var svårt med ”70-

plussarna” som inte fick vara med pga restriktionerna i början. Men de har nästan tagit igen 

alla medlemmar som de tappade under perioden. Ekonomiskt drabbades de en del men fått 

bidrag från kommunen och det studieförbund de samverkar med. I början ställde de in och 

flyttade fram aktiviteter men sedan ställde de om en del till digitala alternativ och kunde 

erbjuda aktiviteter digitalt. De uppmanade medlemmar att gå ihop och titta tillsammans i 

små grupper. De erbjöd även ett utomhusprogram. 

Nu ser de att de finns ett uppdämt behov av att mötas och har ett digert program för både 

höst 2021 och vår 2022. De digitala verktygen har gjort det möjligt att ha aktiviteter där 

personer kan välja om de är med i salen eller digitalt.  

Den sociala gemenskapen som föreningen erbjuder är enormt viktig för att förbygga 

ensamhet. Nu satsar föreningen framåt, men är noga med att ha en balans mellan kvantitet 

och kvalitet. Har 55 funktionärer och framhåller att alla behövs, det finns flera olika uppgifter 

i föreningen. De har ett önskemål om att få tag på fler lokaler till föreläsningar mm. 

Jimmy Nordengren (C) är imponerad och glad över Ingers redogörelse. Han kan se en 

utmaning med lokaler av den storleken. Fråga ställs om Inger tror att de kan öka ännu mer 

och det är Inger säker på nu när det märks att de är igång igen. Hoppas även på nya 

medlemmar. 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Avdelningschef Fredrik Wallin redogör för både SV och 

lite om studieförbunden generellt. Studieförbunden har inte enskilda medlemmar på samma 

https://orebroforeningsrad.se/dokument2/
https://www.mucf.se/villkor21
https://www.mucf.se/publikationer/coronakrisens-konsekvenser-det-civila-samhallet


sätt som andra föreningar, utan bygger på frivilligt deltagande. De har däremot 

medlemsorganisationer eller samverkansavtal, lokalt eller regionalt. Samverkar mycket med 

föreningar i form av lokaler, ekonomiska bidrag, studiecirklar mm där föreningarna bidrar 

med ideella krafter.  

Ekonomin under 2020 var god då bidragen var intakta men verksamheten minskade från 

100% till ca 60-70% vilket innebar mindre kostnader. 2021 pratar vi därför om en 

”verksamhetsskuld” där föregående års resultat tillsammans med årets ekonomi ligger till 

grund för att kunna bedriva verksamheten fullt ut utan ha samma kvantitativa storlek på 

verksamheten. Det ger nu studieförbunden möjlighet att finnas där när föreningar och 

grupper sätter igång sin verksamhet igen. Uppdraget är att nå nya grupper av människor ofta 

i någon form av utanförskap, enskilda grupper och föreningslivet – vilket har varit väldigt bra 

senaste året. Vi vill finnas där när ni behöver det, säger Fredrik. 

Under pandemin har en samverkan med kommunen skett genom att SV kunde erbjuda 

musik och kulturupplevelser utomhus på vård- och omsorgsboenden/trygghetsboenden. På 

det sättet kunde de både erbjuda arbetslösa musiker uppdrag och erbjuda meningsfulla 

aktiviteter för servicemottagarna. Fredrik menar att denna lyckade samverkan inte hade 

hänt utan att pandemin tvingat dem att tänka nytt. SV har även erbjudit utbildningar i 

digitala verktyg, digitala styrelsemöten mm. Vilket är något att även ta med sig framåt.  

Fredrik betonar att pandemin har satt demokratin på spel, vi har fått höra sådant som; ”du 

får inte gå dit”, ”du får inte deltaga”. Studieförbundens största uppdrag är att försvara 

demokratin och detta har varit en utmaning under perioden. 

Framåt vill de kunna jobba med sitt viktiga uppdrag utan att allt behöver räknas i utförd tid, i 

pengar etc. 

Josiane från kultur- och fritidsförvaltningen berättar att kulturnämnden beslutat att inte 

basera årets bidrag på förra årets siffror pga pandemin. Med tanke på frågan om att räkna 

bidragen efter utförda timmar etc. 

RF SISU Örebro Län, Josefin Gullbrand, Verksamhetschef Idrott & Folkbildning, redogör för 

RF SISUs organisation. RF-SISU Örebro län är en samlad kraft för distriktets idrottsrörelse och 

har två delar (sedan sammanslagningen med SISU Idrottsutbildarna 2020), dels som 

idrottens studieförbund och dels som idrottens stödorganisation. Josefin berättar att Örebro 

kommit på 2:a plats i rankingen som årets idrottsstad, vilket är jätteroligt. 

RF SISU Örebro Lä har fokus både på bredd- och på elitidrott. Målet är att så många som 

möjligt ska kunna delta i idrottsaktiviteter så länge som möjligt. De har en del statliga medel 

och utger även medel till föreningar – både sökbara och sådana som baseras på antal 

deltagare. 

Idrotten drabbades hårt av pandemin i tidigt skede. Några idrotter har dock vuxit – såsom 

utomhusaktiviteter och padel. Men många har drabbats hårt, tex kontaktssporter, 

innebandyn mf.  



RF SISU i Örebro ställde om så långt det gick, digitaliserade möten etc och har även stöttat 

sina medlemsföreningar i de digitala mötena. Föreningar kunde även söka medel för att 

kunna ställa om sin verksamhet , tex kontaktssporter som kunde ställa om till 

utomhusverksamhet genom ny utrustning. Det har funnits flera exempel på uppfinningsrika 

föreningar som haft träningar utomhus när de inte kunde vara inomhus. Vissa föreningar 

gjorde även annat under pandemin, som att köra ut mat till personer i riskgrupp, ÖSK 

öppnade en telefonlinje. 

Josefin upplever att det finns en stor energi i föreningarna nu efter restriktionerna släppt, 

men den energin kanske måste få läggas på idrotten och respektive verksamhet och annat 

kanske får vara ett tag. 

Utmaningar de kan se är andelen aktiva i föreningarna minskar och detta är ett hot mot 

folkhälsan med risk för ökat stillasittande och mer psykisk ohälsa. Fråga: Kan andra aktörer 

göra mer i samverkan med idrotten för att motverka detta? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi avslutar kvällen med en sammanfattning och kan skönja några tydliga gemensamma 

nämnare som framkommit under kvällen:  

Att vi alla talar om folkhälsa fast i olika former och  om behovet av samverkan (som ibland 

kan se ut på olika sätt)  

Att alla har fått nya kunskaper och erfarenheter att ta med från pandemin-tiden som tex det 

digitala som en möjlighet och andra former av omställningar.  

Uppfinningsrikedom genom att vara tvungen att ställa om men även ”tvingas” till nya 

samarbeten och tänka nytt – fler exempel på detta i rummet. 

Helena avslutar med att tipsa om den heldag om fördjupad samverkan som 

Samverkansrådet arrangerar den 10/11. 

 

 

//Vid tangentbordet – Tina Fingal Swens 

 

 


