
Sammanfattning av introduktionsmöte samt roller i Samverkansrådet 

1. Tydligare kommunikation kring uppdrag och mål

 Hur och var tas frågorna vidare och av vem – hur återrapporteras de?

 Strukturen måste ge visst utrymme för idéer och ”innovation”

 Förslag: Återkommande ”märka” mötets ärenden med vilken typ av ärende samt tydlig

information om hur det skall tas vidare – skall det fortsätta beredas i rådet, skall det tas

vidare någon annanstans och vem ansvarar för det?

2. Förutsättningsfrågor

 Förutsättningsfrågor – där vi skiljer på former av samverkan (dialog, samråd, samskapande,

operativt, samverkan kring individ mm)

 Finansieringsfrågor – avtal, upphandling, IOP

 Idéburna aktörer i välfärden

 Varför ska vi samverka? Vilka roller ska vi ha? (Vi kan ha olika syn på detta).

 Har vi samma upplevelse av samhällsutmaningen?

 Vad kännetecknar samverkan som fungerar? Där parterna har samma mål och gemensamma

resurser

 Civilsamhällets (CS) roll i ”En väg in”?

 Hur tillvaratar vi CS unika kompetens?

 Jämbördiga parter – hur ser vi till att det efterlevs? Ögonhöjd både internt och externt

 Oberoende – vem är det som sätter villkoren?

3. Relation och samverkansparter

 Tillsammansskap

 Bättre kontakt med och närvaro av C-nätet (Tina med på mötet 14/2)

 Se över träffytorna mellan aktörer, organisationer, råd mm – hur hänger det ihop och hur

”dockar” vi i varandra

 Områdesgrupperna? Alternativ som kan formaliseras, stöttas etc?

 Relation till Partnerskapet i kommunen (Bjuda in Ingo) samt i Regionen. Koppling till andra

sammanslutningar

 Hur plockar vi in frågor från de ”icke-resurs-starka”?

 Civilsamhällets interna mobilisering (se tex trygghetsfrämjande)

4. Sakfrågor/områden (axplock)

 Arbetsmarknad för alla

 Klimat/miljö

 Demokrati

 Kultur

 Avtalsfrågor/upphandling etc

Vår roll 

 Verka som möjliggörare av samverkan utifrån ÖK – strategier och förutsättningsfrågor

 Vara ambassadörer för samverkan i Örebro – därigenom uppmuntra till underskrift av ÖK

 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.


