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Minnesanteckningar 

Samverkansrådet 
11 november 2021 

Datum: Torsdagen 11 november 

Tid: kl. 15-17 

Mötesplats: Föreningarnas Hus.  

Deltagare: Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
Tina Modin, RF-SISU 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Jimmy Nordengren (C) 
Anna Fogel, adm stöd.  

Förhinder:   Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp 
Karin Magnholt, KFUM Örebro 
Marie Brorson (S) 
Johan Kumlin (M) 

Dagordning 

1. Välkomna

Mötets ordförande Tina Fingal hälsar välkomna.

2. Fördjupningsdagen 10 nov

Uppföljning av Fördjupningsdagen om samverkan som arrangerades den 10

november.

- Väldigt bra samtal och diskussioner.

- Bra uppslutning. Roligt att många politiker valt bort omvärldsdagen till

förmån för detta.

- Väl arrangerat.
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- Samtalen hade nog blivit ännu bättre om det varit fler 

civilsamhällsrepresentanter i gruppen. I vissa grupper var det fler 

tjänstepersoner och politiker än civilsamhällsrepresentanter.  

 

Hur tar vi det vidare, vad gör vi av det?  

- I anteckningarna kan man utläsa en del frågor som skulle kunna fångas upp 

och besvaras.  

- Vi behöver skicka ut en utvärdering. AU får i uppdrag att sätta ihop och 

skicka ut. Lägg till en fråga om vilket sätt som önskas för att kommunicera 

inom nätverket Överenskommelsen.  

 

3. Hållbar omstart 19 okt 

Uppföljning av temakvällen ”Hållbar omstart” som arrangerades den 19 

oktober.  

 

- Glädjande med stort deltagande från tjänstepersoner.  

- Positiv känsla av att civilsamhället många gånger lyckats klara den svåra 

pandemitiden och dessutom kommit ut starkare på andra sidan.  

- Vi har lärt oss mycket om samverkan tack vare pandemin. Vågat prova nytt.  

 

4. Överenskommelsen om samverkan  

Information om arbetet med att kommunicera och marknadsföra 

överenskommelsen om samverkan och vi diskuterar tillsammans hur vi fortsätter 

arbetet.  

 

▪ Teams  

Upplevs krångligt för dem som inte är del av kommunens organisation, även 

om man använder Teams i sin civilsamhällsorganisation.  

 

Ett förslag kan vara att testa under 2022?  

 

Lägg med som fråga i utvärderingen, fånga upp idéer och förslag från de 

som var med på fördjupningsdagen. Avvakta svaren innan vi går vidare med 

en testperiod.   

 

▪ Hemsida 
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Under utveckling med hjälp av kommunikationsavdelningen. Tanken är att 

skapa en bättre överblick, redigera texterna om samverkansrådet och c-nätet 

samt göra en mer inbjudande sida generellt.  

 

▪ Facebook 

Tina sköter informationen på sidan. Anna stöttar upp.  

 

▪ Film m.m. 

AU föreslår att kvarvarande pengar från Samverkansrådets budget 2021 går 

till att göra en proffsig film för att promota överenskommelsen om 

samverkan. Vi behöver vara tydliga och konkreta med vad filmen ska 

användas till.  

Idéer: 

- Syfte: skapa intresse inom det civila samhället för att ansluta sig till 

överenskommelsen.  

- Budskap: Visa på hur vi fyller pappersprodukten med innehåll (liv och 

mening).  

- Argument: Överenskommelsen som den lokala infrastrukturen för 

samverkan.  

 

Idé: Överenskommelsen in i utbildningarna för nya politiker efter valet 2022.  

5. Förslag till aktivitetsplan 2022-2023 
Arbetsgruppen presenterar sitt förslag till aktivitetsplan 2022-2023. 

Förslaget läggs ut i Samverkansrådets teams. Tas upp till Val- och 
informationskvällen för beslut/godkännande.  
 

6. Förslag teman och aktiviteter 2022: 
Vilka förslag finns kring ärenden till Samverkansrådets möten samt 
arrangemang, aktiviteter och teman 2022?  
 
Några förslag från AU: 
- Civilsamhället som remissinstans, (Samverkansrådet/C-nätet 

tillsammans.) Formella och informella remissinstanser – t ex 
referensgrupper, dialoger.  

- Fånga upp frågor från Fördjupningsdagen den 10 nov. Skicka ut 
anteckningarna från dagen till Samverkansrådet.  
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- Temakväll 2022: IOP och andra samverkansmodeller. Upphandling, ny 
upphandlingslagstiftning.  
 

7. Kalendarium ht 2021 

Datum Tid Plats  Rubrik 

15 december Kl. 18-20 Föreningarnas Hus Val- och 

informationskväll 

 
AU tar fram förslag till tema för Val- och informationskvällen.  

Vad tar vi vidare från fördjupningsdagen?  

 

8. Övriga frågor  

Önskemål från FUFA om att skapa en kväll om samverkan med det civila 

samhället kring SFI-undervisning. Förslag att kontakta Örebro läns 

bildningsförbund för att samarbeta runt en sådan kväll.   

 

 

 

Med vänliga hälsningar   Enligt uppdrag 
Helena Astvald, ordförande  Anna Fogel, sekreterare  


