
 

 

  
    
   

          
 

  
 

 

  
 

     

       

    
   

         

  
     

    
   
     
     
   

   
   
   

  
      
   

   
    
     

     

      
     

    
    
    

   
      
      
        

     
   

Minnesanteckningar 

Samverkansrådet 25 september 2020. 

Gemensamt möte mellan Samverkansrådet och C-nätet! 

Datum: Fredagen 25 september 
Tid: kl. 10-12 
Mötesplats: Digitalt via Teams (se inbjudningslänk i mejl). 

Närvarande: Samverkansrådet 
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
Peter Eriksson, NBV 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Tina Modin, RF-SISU 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Marie Brorson (S) 
Johan Kumlin (M) 

C-nätet 
Karin von Stedingk, Förvaltningen förskola skola 
Anna Fogel, Kommunstyrelseförvaltningen 
Kerstin Hellberg, Stadsbyggnad 
Caroline Täljeblad, Stadsbyggnad 
Arianne Axewill, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Lina Frejd Bark, Partnerskap Örebro 

Gäster: Magnus Åstholm, digitaliseringsledare 
Martin Tesell, objektspecialist Office 365 

Frånvarande: Per-Åke Sörman (C) 
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Mats Einestam, SIMON 
Rikard Lund, Förvaltningen för sociala insatser 
Urban Svensson, Förvaltningen för sociala insatser 
Mikael Ramnerö, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete 
Elisabeth Rapp, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Johan Eliasson, Miljökontoret 

Örebro kommun Drottninggatan 9 
Box 30 000 Kommunstyrelseförvaltningen 
701 35 Örebro 

orebro.se/civilasamhallet 019-21 10 00 kundtjänst 
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Magnus Karlsson, Tekniska förvaltningen 

 Presentationsrunda 
Arianne Axewill ersätter Camilla Weckström vid dagens möte. 
Caroline Täljeblad är ny representant från Stadsbyggnad. Caroline kommer på 
sikt att ersätta Kerstin Hellberg. 
Karin von Stedingk ersätter Annika Walter under hösten som representant för 
Förvaltningen för förskola och skola. 

 Samverkan med digitala verktyg 
Magnus Åstholm och Martin Tesell berättar om digitala mötesverktyg och 
arbetssätt och deltar i dialog om behov och möjligheter i Samverkansrådets 
uppdrag att utveckla samverkan under de förutsättningar som råder. 

Martin gör en presentation av Teams, dess funktioner och möjligheter. 

Kommunen har investerat i Office 365, vilket innebär att det är det verktyg 
som ska användas internt i kommunen. Skapar också möjlighet att 
samverka, bjuda in externa personer, dela dokument, chatta m.m. Skulle 
kunna förenkla kommunikation inom Samverkansrådet och göra det möjligt 
att t ex koppla olika arbetsgrupper till det övergripande teamet. 

Har man inte Teams-appen får man ett mejl när något nytt händer i teamet 
och en anslutningslänk för att logga in. Man vägleds via mejlet och kan 
öppna antingen via webbläsare eller app. Funkar lika bra att jobba i Teams 
om det ingår i organisationens digitala uppsättning eller inte. 

Beslut om att prova Teams som kommunikationsforum för 
Samverkansrådet (C-nätet använder redan Teams). Anna F skapar ett team 
och bjuder in. Samverkansrådet och C-nätet bjuds sedan in till 1-1,5 
timmars utbildning för att få det basala att fungera. Därefter behöver vi 
prova oss fram och utforska. AU återkommer med förslag på datum. 

 Kommunikation av Överenskommelsen om samverkan 
Rapport från arbetsgruppen (19/8). 
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Kommunikationsinsats under hösten inom kommunen respektive civila 
samhället. Hur går vi tillväga, vad är viktigt för att nå ut? Filmer, andra 
idéer? 

Alla i samverkansrådet uppmanas att se till att deras organisationer ansluter 
sig. Se länk på: www.orebro.se/civilasamhallet 

Film med Helena och Per-Åke Sörman (C) kan delas med alla t ex via 
Teams. Finns in kort version där syftet med överenskommelsen tydliggörs. 
Anna undersöker hur man kan tillgängliggöra filmerna. 

Informationstexter till civilsamhället och kommunen. 
Önskemål om att vi försöker få det så enhetligt som möjligt, oavsett vilken 
part man riktar sig till. Enkelt och inspirerande. Samverkan behöver lysa 
igenom allt vi gör, även kommunikationen om samverkan. Vi jobbar en 
vända till med texterna och skickar ut för synpunkter. Anna och Tina F. 
bokar möte med kommunikatör. 

 Studiebesök 
Förslag att göra ett digitalt studiebesök under hösten. Några alternativ: 
o Västerås stad 

Hur har man jobbat senaste åren med sin överenskommelse. Vilka steg 
framåt, vilka utmaningar? 

o NOD, nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och 
det civila samhället. Vilka likheter finns med Samverkansrådets 
funktion? Finns det lärdomar, arbetssätt och metoder vi kan använda 
oss av på lokal nivå? 

o NYSTA. Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt på 
initiativ från organisationerna Idea, Giva Sverige, Forum, KFO och 
Famna. 

NOD visade sig vara det alternativ som flest var intresserade av. 
Arbetsgruppen jobbar vidare på studiebesöket och kontaktar NOD. 

 Tackbrev till det civila samhället 
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Förslag att ta fram ett gemensamt tackbrev till civilsamhällets aktörer och 
alla insatser såhär långt under coronakrisen. 

Samverkansrådet står som avsändare för brevet som undertecknas genom 
Per-Åke Sörman och Helena Astvald. 

Brevet skickas till media för att förhoppningsvis få det publicerat. 

 Coronas effekter på det civila samhället och samverkan 
Vad vet vi om effekterna såhär långt? Behöver vi tar reda på mer och hur 
gör vi i så fall det? 

Tina Fingal har tagit fram ett utkast till frågeunderlag. Samverkansrådet som 
avsändare? 
Har Kultur och fritidsförvaltningen tänkt göra något liknande? De skickade 
ut enkät i våras till de aktörer som får någon form av föreningsbidrag. 
RF SISU har skickat ut till föreningar. 

Vi behöver vara väldigt tydliga med varför vi behöver svar och vad vi ska 
använda det till. 

Samverkansrådet skulle kunna nå ut till så många fler. Många 
civilsamhällsaktörer är frustrerade över att man inte blir sedd och hörd. 
Energin har tagit slut för många. Hur går vi vidare med den information vi 
får? 

AU tittar vidare på enkäten och om och hur den ska se ut. Helena och Tina 
inventerar vad som gjorts och vilka som nåtts och vad som eventuellt 
behöver kompletteras. 

Stadsbyggnad: mer tryck på natur och besöksområden. 
De kontakter man bygger upp i ”fredstid” är otroligt viktiga när det blir 
kris. Att utveckla och främja samverkan är väldigt viktigt, skapa relationer 
och kontakter. Ömsesidig förståelse och respekt. 

 Temakväll 15 oktober 
Förslag på teman, mötesplats, metod? 
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Arbetsgrupp utses. 

Föreläsning/seminarium/workshop: hur bidrar vi gemensamt till större 
delaktighet och inkludering? 

Spela in föreläsningen. 
Break-out-rooms via Teams? Vi behöver undersöka vilja tekniska 
möjligheter som finns. 

Ändrat datum: 12 nov. 
Agneta Blom tackat ja till att vara talare. 

Arbetsgrupp: 
Ann-Marie Wulfstrand 
Tina Fingal (sammankallande) 
Caroline Täljeblad (skapar Team tillsammans med Anna) 

 Kalendarium ht 2020 

Datum Tid Plats Rubrik 

19 augusti Kl. 13:15-14:45 Teams Arbetsgrupp 
implementering 
Överenskommelsen 

9 september Kl. 13:15-14:45 Teams AU 

25 september Kl. 10-12 Teams Samverkansrådet och C-
nätet 

12 oktober Kl. 15:30-17:00 Teams Utbildning i Teams för 
Samverkansrådet och C-
nätet 

? ? Teams AU 

12 november Kl. 18-20 ? Workshop/Temakväll/Dialog 

Förslag till tema: Demokrati 
och delaktighet. Vilka roller 
har olika samhällsaktörer i 
att utveckla och främja 
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18 november Kl. 14-16 Teams 

demokratin och på vilket 
sätt kan vi samverka? 

Samverkansrådet 

2 december Kl. 18-20 ? Val- och informationskväll 

Tema: Programmet för 
hållbar utveckling + 
inriktning ÖSB 2021. 

 Övriga frågor 
o Uppföljning Sommarsatsning 2020. 

Sommaren 2020, hur funkade samarbetet mellan civilsamhälle, 
kommun och Örebrokompaniet? 
Många företagare och besöksnäringar som tyckt det varit mycket 
lyckat. Återkommer med rapport från Örebrokompaniet vid nästa 
tillfälle/via Teams. 

Vi behöver bli bättre på att inkludera hela kommunen, inte bara 
centralorten. 

o Digitalt nätverk. 
Helena föreslår att vi skapar ett digitalt lärnätverk med andra kommuner 
kring samverkan. 
Idéer: 
Stadsdelsutveckling (Uppsala, Gottsunda) 
Förslag på kommuner: Västerås, Malmö, Göteborg. 
Kontakter via SKR-nätverk? 
7-kommunersnätverk. Kommuner i liknande storlek. 

Helena tar kontakt med Malmö och lägger upp en plan. Vi börjar litet 
och ser vart det leder vidare. 

o Val- och informationskväll 2 december 
Förslag till tema: Programmet för hållbar utveckling samt kommunens 
inriktningar för 2021 i Övergripande strategier och budget. 
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Förfrågan om att ingå i arbetsgrupp som planerar detta skickas ut via 
mejl/Teams. 

AU bjuder in valberedningen till möte. 

Antecknat av 

Anna Fogel 

anna.fogel@orebro.se 
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