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Örebro kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

orebro.se/civilasamhallet 

Minnesanteckningar  
Samverkansrådet  
18 november 2020  

Datum: Onsdagen 18 november 

Tid: kl. 14-16 

Mötesplats: Teams  

Närvarande: Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Peter Eriksson, NBV 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 
Tina Modin, RF-SISU 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Marie Brorson (S) 
Johan Kumlin (M) 
Jimmy Nordengren (C) 
Anna Fogel, samordnare  

Förhinder: Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Mats Einestam, SIMON 

Dagordning  

• Presentationsrunda  

Jimmy Nordengren (C) nytt kommunalråd med ansvar för civilsamhälles- och 

samverkansfrågor. Välkommen!  

 

• Uppföljning av demokratiworkshop 12 nov.  

Flera har hört av sig efteråt och varit väldigt nöjda. Mycket bra och meningsfull 

kväll. Bra inledning av Agneta Blom, vi påbörjade ett angeläget samtal som 

behöver fortsätta på olika sätt. Samtalet blir dock lätt ytligt när man har 

begränsad tid och man kommer från många olika håll och har olika ingångar till 

frågeställningarna som ska diskuteras.  
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Vad har det civila samhället för roll/uppdrag idag? Vi behöver göra ett omtag i 

den frågan.  

 

Döva medborgare upplever ett stort utanförskap och hinder att delta i det 

demokratiska samhället. Frågan om tolkkostnader är något vi behöver komma 

tillrätta med. Utredning pågår inom kommunen, om man ska ”in-house-tolkar”. 

Något som skulle kunna minska tolkkostnader och öka möjligheter för döva och 

hörselskadade att delta i möten. Tolkfrågan är en demokratifråga i allra högsta 

grad.  

 

Fellingsbro folkhögskola. Har sin tolkutbildning centralt i Örebro. Kan man öka 

samarbetet med dem?  

 

2021 firas demokratins 100-årsjubileum nationellt. Något vi bör haka på, på 

olika sätt.  

 

• Teams  

Avstämning av hur Teams fungerar för Samverkansrådet.  

 

De flesta upplever att det fungerar bra. En plats att samla dokument och som 

skapar större tillgänglighet. Kan ta lite tid att lära sig, men vi får pröva oss fram.  

 

Vissa har flera olika digitala plattformar som man jobbar med, vilket gör att det 

blir en tröskel att sätta sig in i ännu ett verktyg.  

 

• Uppföljning aktivitetsplan 2020-2021 

Arbetsgrupper behöver utses inför 2021:   

 

Programmet för hållbar utveckling 

Arbetsgrupp: 

Tina Modin (sammankallande) 

Jimmy Nordengren (C )  

+ 2 representanter från C-nätet, Anna tar med sig frågan dit.  

 

Workshops (se datumförslag nedan) 

Tillsätts när arbetsgruppen för att utse olika temaområden har träffats.  

 

https://www.orebro.se/download/18.2daa195f1718c2f5baeb550/1588686621124/Aktivitetsplan%202020-2021.%20Bilaga%20till%20%C3%96verenskommelsen.pdf
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Karta  

Avvakta och se om Kommunstyrelseförvaltningen får en student under 

vårterminen som kan bidra till detta arbete.  

 

Lokalfrågan 

Pausad i Örebro kommun pga resursbrist/pandemin.  

 

Behöver aktivitetsplanen revideras med tanke på rådande pandemi?  

Enkäten som Örebro Föreningsråd har skickat ut en enkät till det civila 

samhället, kan den ge Samverkansrådet en fingervisning om aktiviteter vi 

behöver ta tag i?  

 

• Kommunikation av Överenskommelsen 

 

Örebro kommun 

Svårt läge just nu att kommunicera överenskommelsen. Många förvaltningar och 

verksamheter är ansträngda, vilket gör det svårt att prioritera implementeringen 

av överenskommelsen. Samtidigt påvisar krisen också ett behov av ökad 

samverkan. Pandemin kan skapa grund för fortsatt nära samarbete kring olika 

frågor och på det sättet aktualisera överenskommelsen.  

 

Det civila samhället  

Uppmaning till alla organisationer i Samverkansrådet att ansluta sig.  

Idé om att skicka med en checklista för föreningen, hur man steg för steg går 

tillväga för att ansluta sig. Behövs en större tydlighet. Skicka ut papper? Kan 

man uppmana föreningar att ansluta sig? Finns i nuläget ingen koppling mellan att 

vara ansluten till överenskommelsen och att beviljas föreningsbidrag.  

 

Facebooksida 

Örebro Föreningsråd är beredda att ta ansvar för en Facebooksida, som stöd för 

överenskommelsearbetet. Viktigt att det inte blir den enda kanalen. Kanske 

något att lägga till i aktivitetsplanen: att vi behöver skapa större transparens och 

tillgänglighet.  

 

Anna skickar ut informationsbladet till Samverkansrådet och lägger även upp det 

i Teams.  
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Viktigt att bekräfta de anslutningar som görs, att varje aktör får ett meddelande 

om att anslutningen gått igenom.  

 

• Val- och informationskväll 

2 dec kl. 18-20.  

Innehåll:  

- Val av nya ledamöter 2021.  

- Val av valberedning 2021.  

- Uppföljning av aktivitetsplan 2020-2021. Förändringar? Tillägg?  

- Marknadsföring och kommunikation av Överenskommelsen om samverkan. 

- Programmet för hållbar utveckling. Hanna Ryman, hållbarhetsstrateg, 

presenterar programmet och vilka områden som prioriteras särskilt av politiken 

under 2021. Vi diskuterar tillsammans vad som är särskilt aktuellt att lyfta som 

dialogteman under 2021.  

 

• Enkät till det civila samhället om pandemins effekter  

Information om att Örebro Föreningsråd (ÖFR) gått ut till det civila samhällets 

aktörer med en enkät för att följa upp hur pandemin påverkar dem.  

 

ÖFR är avsändare, men det handlar mycket om samverkan så resultatet 

analyseras med fördel i samarbete med Samverkansrådet.  

 

ÖFR har dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen som också gått ut med en 

enkät. Bra att jämföra frågeställningar och resultat.  

 

• Digitalt nätverk för samverkansfrågor 

Örebro-Malmö-Göteborg 

 

Helena Astvald, Tina Fingal Swens och Anna Fogel har vid två tillfällen 

under hösten träffat representanter från Malmö och Göteborg – både från 

civila samhället och tjänsteorganisationen. Samtalen har varit ett 

erfarenhetsutbyte av samverkansfrågor och vilka utmaningar vi ser framåt. 

Nästa tillfälle har Malmö åtagit sig att sätta agendan för och bjuda in till. Är 

fler från Samverkansrådet intresserade av att vara med i dessa samtal är man 

välkommen!  

 

• Förslag till kalendarium 2021. 
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Datum Tid Plats  Rubrik 

2020    

18 november Kl. 14-16 Teams Samverkansrådet 

2 december Kl. 10-12 Zoom Digitalt studiebesök hos 

NOD – Nationellt organ 

för dialog och samråd 

mellan regeringen och 

det civila samhället.   

2 december  Kl. 18-20 Teams/Zoom  Val- och 

informationskväll 

Programmet för hållbar 

utveckling och 

kommunens budget med 

prioriteringar 2021.  

11 december Kl. 7:30-8:30 Teams/Live MR-frukost om 

överenskommelsen om 

samverkan. (Helena och 

Anna medverkar.) 

(Internt arr, Örebro 

kommun) 

2021    

13 Januari Kl. 10:30-12:00 Teams AU 

22 Januari Kl. 10-12 Digitalt, inbjudan 

från Malmö 

Digitalt nätverk Örebro-

Malmö-Göteborg 

(Meddela 

anna.fogel@orebro.se 

om du vill vara med!) 

27 Januari kl. 15-17 Teams  Samverkansrådet 
+ C-nätet 
 

24 Mars  Kl. 15-17   Samverkansrådet 

24 Mars  Kl. 18-20  Workshop 
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21 April Kl. 18-20  Workshop 

 

Kalendariet behöver också stämmas av med de nya representanter som väljs in i 

Samverkansrådet inför 2021.  

 

• Till nästa möte  

- Bidragsöversynen 

- Enkäten KoF  

- Enkäten ÖFR  

- Samlingslokaler på landsbygden (uppföljning av medborgardialog).  

- Något C-nätet vill lyfta in?  

 

 

Antecknat av 
Anna Fogel 


