
Minnesanteckningar 
Möte med Samverkansrådet  
Torsdag den 18 juni 2020.  

Deltagare: Helena Astvald, Tina Modin, Peter Eriksson, Tina Fingal, Per-Åke Sörman (C), Oskar 
Undevall, Shahla Ojagh, Ann-Mari Wulfstrand, KG Granberg, Marie Brorson (S), Tina Fingal, Anna 
Fogel. 
 

Hållbarhetsprogram för Örebro kommun  
 
Per-Åke Sörman (C) och Marie Brorson (S) berättar att Hållbarhetsprogrammet för Örebro kommun 
nu är antaget av Kommunfullmäktige. Det kommer att revideras en gång varje mandatperiod och 
följas upp årligen.  
Liknar kommunens övergripande budget (ÖSB) strukturmässigt men innehåller enbart 
hållbarhetsmål. Många bilagor med nulägesrapporter med klickbara länkar så att man alltid får 
aktuell information. Remissrunda med 700 synpunkter som har hanterats. Det har varit ett stort och 
gediget arbete. 7 av 9 partier i Kommunfullmäktige ställde sig bakom programmet.  
  
Tanken är att programmet ska gå att bryta ner och använda i andra organisationer. Nu finns mål att 
förhålla sig till, men hur det ska göras är inte detaljreglerat. Att leva upp till det krävs att vi jobbar 
tillsammans med det, både kommunala förvaltningar men även olika samhällsaktörer emellan.  
  
Läxa under sommaren att läsa Hållbarhetsprogrammet för att vid första mötet komma med idéer på 
hur vi kan jobba med det under hösten och framåt.  
 
Ta del av nyheten om beslutet och programmet i sin helhet: 
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2020-06-16-hela-orebro-kommun-ska-arbeta-for-en-
hallbar-framtid.html 
  
De styrande dokumenten för kommunen kommer att vara: 
• Översiktsplan 
• Hållbarhetsprogram 
• Kommunövergripande budget 

 
Sociala frågor respektive ekologiska frågor har egna kapitel/målområden, men 
hållbarhetsprogrammet står inte för någon detaljreglering utan sätter upp långsiktiga mål för 2030 
respektive 2050. Tanken med målområdena är att de ska vara tydliga nog att visa på att vi täcker in 
olika delar i kommunens arbete men samtidigt är de liksom FN:s globala mål integrerade och 
odelbara. Ingen förvaltning kan välja ut bara ett eller några mål, utan programmet är en helhet 
kommunen som organisation (och samhället) gemensamt måste greppa över.  
 

Överenskommelsen och aktivitetsplanen 

Kopplingen mellan hållbarhetsprogrammet och aktivitetsplanen. Om vi läser igenom programmet så 
kan vi vässa aktivitetsplanen. Vilka mål ska vi fördjupa oss i först? Utgå från de mål och utmaningar 
som berör oss mest.  
  
Corona är ju högst verkligt fortfarande. Hur kan vi koppla an även till de effekter vi ser på grund av 
viruset? Hur påverkas samhället och vad innebär det för behovet av samverkan t ex för att lösa 
arbetsmarknadsrelaterade utmaningar.  
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Många organisationer inom det civila samhället får sänkta bidrag relaterat till att de offentliga 
aktörernas ekonomi försämras. Vi behöver jobba tillsammans kring lösningar på de ekonomiska 
frågorna.  
  
Sommaraktivieteter 2020 

Mycket stort intresse att söka det tillfälliga bidraget (99 ansökningar kom in omfattande totalt 3,3 
mnkr i ansökta medel). Beklagligt att kommunen inte kunde erbjuda stöd till fler av de som sökte, de 
pengar som fanns att fördela var 300 tkr. Väldigt glädjande med ett så stort engagemang! 
  
Sprid gärna möjligheten att skicka in aktiviteter till Örebrokompaniet som kommunicerar detta ut till 
de som vistas i Örebro. Skicka till info@orebrokompaniet.se med rubriken ”Hemester”.  
 
Aktiviteten/evenemanget ska: 

• Aktiviteten ska genomföras under sommaren 2020 (juni, juli, augusti) 
• Aktiviteten ska vara öppen för alla  
• Aktiviteten ska ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 
• Föreningen/organisationen åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

för att begränsa smittspridning utifrån situationen med coronaviruset 
• Föreningen/organisationen åtar sig att göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att 

minska smittspridning, utifrån den mall som folkhälsomyndigheten tagit fram.  
• Inte syfta till att driva försäljning till en enskild affärsidkare, t ex butiksevenemang. 
 

Aktiviteterna kommer att kommuniceras via denna sida: 
https://www.visitorebro.se/hemester  
  
Föreningslots i Örebro 
Föreningslotsen åker ut till olika områden under hela sommaren, fram till mitten på augusti. Erbjuder 
aktiviteter för alla åldrar, prova-på-verksamhet i pop-up-format.  Samarbetar med Fritidsbanken, 
Sommaridrotten och Region Örebro län kring information om covid-19.  
 
Syftet är att möta nyanlända personer, informera om föreningslivet i Örebro och hur man engagerar 
sig på olika sätt. Erbjuder hjälp med lotsning till en förening utifrån intresse.  
  
Viktigt att vi ser vilka möjligheter sommarsatsningen 2020 ger framåt - visa på vilken kraft det finns i 
Örebro när vi samarbetar. Samla information som går att använda i kommunikativa syften framåt - 
att visa på hur vi kan samverka och vilken effekt det får. Vi behöver jobba aktivt och uthålligt med att 
sprida goda exempel och visa på möjligheterna i samverkan.  
 
Lokaler 

Landsbygdsnämnden gör en inventering av lokaler på landsbygden. Eventuellt leder det till någon 
form av stödpaket för att stötta upp t ex bygdegårdar som annars riskerar att läggas ner. Viktigt att 
upprätthålla samlingslokaler på landsbygden ur demokratiperspektiv.  
  
Örebro Föreningsråd gör en kartläggning av lokaler som civilsamhället kan ställa till förfogande. 
  
Lokalförsörjningsenheten samordnar uppdraget att ta fram kommunövergripande riktlinjer för 
uthyrning av lokaler till civilsamhället. Samverkansrådet och C-nätet är tänkta att ingå i arbetet som 
referensgrupper. (Detta uppdrag är även kopplat till Vinnovaprojektet som kommunen, Örebro 
Föreningsråd och RF-SISU samarbetar kring med syfte att motverka ofrivillig ensamhet.) 
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Kalendarium 2020 

Samverkansrådets kalendarium 2020 

25 september Kl. 10-12 Digitalt möte Samverkansrådet + C-nätet 

 

Arbetsutskottet återkommer med förslag på ytterligare datum under hösten.  
 

På gång  

Socialt företagande i Örebro län 
Apropå corona-virusets effekter på samhället kan socialt företagande bli än mer aktuellt som ett svar 
på arbetsmarknadsrelaterade utmaningar. En möjlighet att lära mer om detta erbjuds den 10 
september då Region Örebro län och Coompanion arrangerar en spridningskonferens. Anmälan:  
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=3adb9887-7060-4111-b241-aa546156986f  
Läs mer om projektet:  
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Civilsamhalle-och-social-
ekonomi/Sociala-foretag/Socialt-foretagande-i-Orebro-lan/  
 
SKR kommer också att hålla en spridningskonferens den 2 oktober för en nyskriven handbok för 
kommuners och regioners samverkan med sociala företag: 
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/socialaforetaginnovativtochframga
ngsrikt.33223.html 
 
Vinnova-ansökan 
Örebro kommun, RF-SISU och Örebro Föreningsråd samarbetar kring en projektansökan till Vinnova 
med syfte att motverka ofrivillig ensamhet.  
 
 
 

Vid anteckningarna,  

Anna Fogel 
Samordnare civila samhället 
Örebro kommun 
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