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Minnesanteckningar  
Samverkansrådet 
8 februari 2023  
Datum: Onsdagen 8 februari  
Tid: kl. 16-18 
Mötesplats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A.   

Närvarande: Samverkansrådet 
Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
Kersti Freed-Klevmar, Svenska Freds 
Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa 
Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan 
Lasse Lundberg, Almby IK 
Tina Modin, RF-SISU 
Thomas Rasmusson, Tegelbruket 
Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan 
Maria Haglund (M) 
Jerker Lindgren (L) 
Madelen Spinord Semenets (S) 

C-nätet 
Urban Svensson, Socialförvaltningen 
Anna Fogel, Kommunledningsförvaltningen 
Kerstin Hellberg, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Camilla Weckström, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Gäst 
Andreas Sävenstrand, delprojektledare Klimatneutrala städer 2030 

Förhinder:  K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Rikard Lund, Socialförvaltningen 
Vakant, Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Stefan Ask, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Nadja Ugge, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Markus Behr, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Magnus Karlsson, Teknik- och serviceförvaltningen 
 



 

 

Drottninggatan 9 
Box 30 000  
701 35 Örebro 
019-21 10 00 kundtjänst       
kommun@orebro.se 

 

Örebro kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
orebro.se/civilasamhallet 

1. Välkomna + presentationsrunda  

Ordförande Tina Fingal hälsar alla välkomna och går en presentationsrunda.  
 

2. Beslut om vice ordförande  

Beslut  

Lasse Lundberg föreslås som vice ordförande i Samverkansrådet 2023.  

Beslut: Lasse Lundberg utses till vice ordförande i Samverkansrådet 2023.  

 
3. Introduktionskvällen den 17 jan 

Information 

(Se bilaga) 

Återrapport och sammanfattning av det som kom fram i samtalen den 17 
januari, då Samverkansrådet hade en introduktionskväll för gamla och nya 
ledamöter. Vi samtalade bland annat utifrån följande frågeställningar:  

Mina förväntningar på uppdraget i Samverkansrådet?  
Vad kan jag bidra med?  
Varför är det viktigt med samverkan? 
Vilka hinder för samverkan upplever du finns?  
Vad är en viktig strategisk fråga för dig?  
Vilka frågor bör Samverkansrådet driva framåt? 

Sammanfattning av det vi pratade om (se även bilaga):  

1. Tydlig kommunikation kring uppdrag, mål och roller.  
Hur var och vem tar vidare – återrapport?  
Möjliggörare av samverkan.  

2. Förutsättningsfrågor  
Former av samverkan, finansiering/avta/upphandling.  
Jämbördiga parter och samsyn, oberoende m.m.  

3. Relation och samverkansparter  
Se över träffytor mellan aktörer. Utveckla kartbilden.  Tillsammansskap. 
Relation till t ex Regionen.  

4. Sakfrågor/områden  
Representation för de ”icke resursstarkaste”, Idéburen välfärd, 
arbetsmarknad, idrott, kultur, klimat/miljö m.m. 

Samverkansrådets roll:  

  Verka som möjliggörare av samverkan utifrån Överenskommelsen – 
strategier och förutsättningsfrågor 
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 Vara ambassadörer för samverkan i Örebro – därigenom uppmuntra till 
underskrift av Överenskommelsen 

  Vara representanter (ej för vår enskilda organisation) för att hela CS skall 
synas och höras – även de små organisationerna, dvs lyfta strategiska frågor 
från hela CS 

 Politikens roll är att ta med sig frågor tillbaka till 
kommunledning/opposition/parti – kan även vara ett forum för kunskap 
från CS till politiken i olika roller. Detta är ett råd där vi kommer fram till 
resultat och mål tillsammans till skillnad från en del andra politiska 
sammanhang. 

 Ordförandes och vices roll är att leda möten, tillsammans i AU skapa 
dagordning samt lyfta och sammanfatta sådant som framkommer i rådets 
möten. 

 
4. Möjligheter för samverkan 

Dialog 

Med utgångspunkt i de hinder för samverkan som identifierats i samband 
med Samverkansrådets möte i september 2022, samt den kommuninterna 
inventeringen av samverkan med civila samhället 2022 – hur tar vi oss an 
hindren på ett strategiskt och konstruktivt sätt? I det här samtalet ligger 
fokus på främjandeperspektivet.  

Synpunkter 

Grupp 1.  

Tydliggör vad C-nätverket har för mandat. Hur tar förvaltningarnas 
representanter vidare olika frågor?  

Marias roll som ansvarigt kommunalråd, vilket ansvar har hon att lyfta 
frågor vidare i den politiska organisationen?  

Exempel på fungerande samverkan behöver lyftas. Trygghetsvandringar är 
ett exempel på samverkan som blir väldigt konkret. Kan den typen av 
samråd/konkret verkstad appliceras som modell på andra områden?  

Kravet på professionalitet kan upplevas som ett hinder, men kanske finns 
det samtidigt insatser som skulle kunna utgöra ett komplement?    

Mentorsstöd erbjuds föreningar, kan något liknande även erbjudas 
förvaltningarna?  

Fler kunskapsbyggande samarbeten, som inte handlar om tjänsteköp.  
 

Grupp 2.  

Hur kommunicerar vi. Vilka kanaler – hur kommer vi framåt?  
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Det är alltid lättare att välja någon organisation man har kännedom om och 
jobbat med förut.  

Hur hitta rätt (bland seriösa / oseriösa organisationer)  

Kartan har en viktig roll om vi ska kunna bredda detta. 

Människor lever i olika bubblor – svårt att nå ut till nysvenskar och deras 
föreningar 

Kontakter är viktiga  

Ökad kunskap  

- om civilsamhället från kommunens förvaltningar 

- om kommunen från ideella sektorn  

Varför ska vi som förening gå in och jobba ideellt, behöver klargöras 
fördelarna. Handlar inte alltid om ekonomi även om det är viktigt.  

Ideella samhället kommer bli allt viktigare i framtiden (mindre pengar) 

Utan ett bra samarbete med ideella sektorn kommer inte mycket bli gjort 

Visa på goda exempel från olika håll både på kommunala sidan och inom 
ideella sektorn.  
 

Grupp 3 

Alla parter behöver se värdet för att man ska engagera sig i frågorna. 
Identifiera lusten och mervärdet. Var finns drivkrafterna?  

Skapa möjlighet för samverkan brett. Bana väg för fler att hitta och skapa 
samverkan.  

Vad kan konkretiseras? Plockas ner, gör begripligt och så enkelt som 
möjligt.  

Samverkan är ett svårt begrepp – istället: skapa samhällsnytta, bygga 
samhället tillsammans.  

Vad menar vi med att ”möjliggöra för samverkan”? Detta behöver göras 
mer konkret.  

Kan alla i C-nätet redogöra för hur respektive förvaltning ser på samverkan 
och sin roll som möjliggörare för samverkan?  

Utvecklingsområden:  

- Struktur – roller.  

- Kultur – Intresse för att främja förutsättningar. Insikt om värdet av 
samverkan. Kunskap om våra olika roller och särarter.  

- Förutsättningar – infrastrukturen.  
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Exemplifiera samverkan. Stora aktörer. Små aktörer. Storytelling.   
 

Grupp 4 

Förväntningar. Civilsamhället kan verka parallellt med kommunen när man 
jobbar mot samma mål. Samverka med föreningar/förvaltningar där det 
finns samma mål.  

Kräver tydlighet både från kommunen och civilsamhället så att vi vet vad vi 
prioriterar, vad våra mandat, roller och mål är.  

Nyttja varandras styrkor istället för att försöka få varandra att göra saker åt 
varandra.  

Förfrågningarna från Örebro kommun har blivit mycket mer progressiva 
senaste 10 åren.  

Formerna behöver förtydligas. Vad händer mellan våra möten?  

Hur får alla medarbetare i Örebro kommun information om 
överenskommelsen? Viktig förutsättning för att kunna nå fram med 
samverkansinitiativ. (Nano-utbildning i mejlform?) 

Viktigt att bygga in samverkan i kommunens ”naturliga” processer:  
- Övergripande kunskap om överenskommelsen 
- Ta tillvara på alla initativ från medarbetare, invånare och civilsamhälle.  

Principer för samverkan/metodutveckling – något Samverkansrådet kan 
arbeta med.  

Tillsammansbegreppet. Vi löser saker tillsammans. (som ett alternativ till 
begreppet samverkan).  

 
5. Karta över samverkan 

Beslut 

(Se bilaga.) 

En arbetsgrupp har under 2022 tagit fram ett förslag på en karta över 
samverkansstrukturen i Örebro. Vilka samverkansforum finns? Hur 
förhåller de sig till varandra och till beslutande organ? Ett sätt att skapa 
transparens och förbättra förutsättningarna att hitta rätt i samverkan både 
för kommunens verksamheter och för det civila samhällets aktörer.  

Förslaget presenteras och vi pratar om hur vi går vidare för att 
kommunicera kartan på ett bra sätt.  

Vem blir ägare av kartan? Hur håller vi den aktuell?  

Beslut: Frågan skickas vidare till AU.  
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6. Effektmätning 

Beslut 

Caroline Daly och Lasse Lundberg har fördjupat sig i effektmätning och 
delgett Samverkansrådet sin kunskap under 2022. Vilken roll kan 
effektmätning ha i Örebro för att främja samverkan? Hur vill vi gå vidare 
med frågan?  

Beslut: Frågan bordläggs. Det handlar i grund och botten om behovet av 
att kunna synliggöra värdet av samverkan. Caroline och Lars bevakar 
området.  
 

7. Utvärdering av överenskommelsen 6 mars 

Information 

Den 6 mars bjuds politik, förvaltningar och civilsamhälle in till en 
utvärdering av överenskommelsen om samverkan i Örebro. En arbetsgrupp 
planerar kvällen. Det finns behov av samtalsledare från både 
Samverkansrådet och C-nätet.  

Ca 10 samtalsledare behövs. Kontakta gärna Anna eller Tina om ni har 
frågor, vi hoppas att ni som kommer att närvara har möjlighet att agera 
samtalsledare i gruppsamtalen. Grupper och frågeställningar förbereds av 
arbetsgruppen (Anna, Tina, Maria och Lars).  

 

8. Klimatneutrala städer 2030 

Information 

(Se bilaga)  

Samverkansrådet ingår som part i projektet Klimatneutrala städer 2030, där 
Örebro kommun är med sedan 2022.  

Andreas Sävenstrand, delprojektledare, deltar för att ge en kort rapport från 
projektet.  

Information till nya ledamöter i Samverkansrådet.  

Syfte: snabba på klimatomställningen i Örebro.  

Hur bygger vi staden på ett klimatsmart sätt? De övriga arbetspaketen har 
fokus på det.  

AP5: Hållbar konsumtion. Förskjuta normer. Undvika pekpinnar. 
Presentera alternativ och möjligheter. Många viktiga initiativ är 
invånardrivna. Vi tror att det behövs fler samtal kring hållbar konsumtion 
för att hitta vägar framåt. Civilsamhället blir en viktig arena för de samtalen. 
Allt från bostadsrättsföreningar till ordensällskap.  
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Medskick:  

Tegelbruket arrangerar Framtidsveckan v 40. Gör gärna något tillsammans 
kring det.  

Activa har ett stort företagsnätverk och ett aktivt miljöarbete. Finns något 
att sprida via det nätverket?  

Magnus Boström kommer att föreläsa på Föreningarnas hus 17 april som en 
kick-off för det klimatnätverk som Örebro Föreningsråd håller på att starta 
upp. Nätverket är för alla föreningar som vill utforska hur den egna 
verksamheten kan bli mer klimatvänlig.  

Örebro läns bildningsförbund är en viktig ingång. Den kontakten behöver 
man ta tidigt, för att ge förutsättningar för ett bra samarbete med 
studieförbunden.  
 

9. Klimatneutrala städer 2030 - representation 

Beslut 

Samverkansrådet ingår som part i projektet Klimatneutrala städer 2030, där 
Örebro kommun är med sedan 2022. Vi behöver se över vilka i rådet som 
kan delta i de olika forum som vi ingår i: projektråd, styrgrupp och 
arbetsgrupp för delprojekt 5.  

Beslut: Tina och Reidun delar på representationen i Klimatneutrala städer. 
Är någon mer intresserad får man hemskt gärna höra av sig till Tina eller 
Anna. Det går att vara fler.  

 
10. På gång 

 
Information 
 
Projekt: Klimatneutrala städer (Kommunledningsförvaltningen (KLF)) 
 
Uppdrag: Översyn föreningsbidrag (Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF)) 
 
Uppdrag: En väg in till kommunen för det civila samhället (KFF) 
Hur involveras civilsamhället i att skapa en ny struktur för föreningsbidragen?  
 
Uppdrag: Utveckla dialogen med det civila samhället (KLF) 
 
Utvecklingsarbete: Regionalt civilsamhällsnätverk  
 

´ Nätverk: Partnerskap för sociala innovationer 
Regionen har överlåtit ansvaret för PSI under 2023 till Activa och Möckelnföreningarna. 
Verksamhetsplan och aktivitetslista ses över.  
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11. Kalendarium vt 2023 

Datum Tid Plats  Rubrik 

6 mars Kl. 18-20 Sessionssalen Utvärdering av 
Överenskommelsen 

13 april Kl. 16-18 Föreningarnas Hus Samverkansrådet 

14 juni  Kl. 16-18 Föreningarnas Hus Samverkansrådet 

 
 

12. Övriga frågor  

Förslag till strategisk fråga att driva via Samverkansrådet:  

- Statlig utredning av idéburen välfärd. Vad innebär den för oss i Örebro 
kommun?  

- Skolföreningar (föreningar med fokus på barn- och ungdomsfrågor) önskar 
nätverka med skolan. Dialogträffar?  

 
 

Antecknat av 
Anna Fogel, sekreterare  


