
            

 

 

  
    
   

          
 

  
 

 

  
 

   
    

    
   

  

     
   
     
   

   
    
    
    
    

    
     
     

     
     

   
    

    
   

   
    

     

Minnesanteckningar 

Samverkansrådets 
val- och informationskväll 
2 december 2020 

Datum: Onsdagen 2 december 
Tid: kl. 18-20 
Mötesplats: Zoom 

Närvarande: Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Peter Eriksson, NBV 
Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd 
Tina Modin, RF-SISU 
Jimmy Nordengren (C) 
Anna Fogel, samordnare 
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda 
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan 
Oscar Undevall, RFSL Örebro 
Susanne Lindholm, Studieförbundet Bilda 
Anette Dolk - Vänsterpartiets Klimatgrupp 
Christer Håkansson - Vänsterpartiets Klimatgrupp 
Anna Danielsson - Vänsterpartiets Klimatgrupp 
Lars-Göran Hildor - Vänsterpartiets Klimatgrupp 
Karin Magnholt, KFUM 
Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan 

Förhinder: Mats Einestam, SIMON 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Marie Brorson (S) 
Johan Kumlin (M) 
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa 

Örebro kommun Drottninggatan 9 
Box 30 000 Kommunstyrelseförvaltningen 
701 35 Örebro 

orebro.se/civilasamhallet 019-21 10 00 kundtjänst 
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Gäst: Hanna Ryman, hållbarhetsstrateg, Örebro kommun 

Presentationsrunda 
Alla som deltar i det digitala mötet får möjlighet att presentera sig. 

Samverkansrådet 
Helena Astvald, ordförande i Samverkansrådet, beskriver Samverkansrådets funktion. 
Rådet har funnits sedan 2015 på initiativ från det civila samhället eftersom man önskade ett 
mer aktivt arbete utifrån den överenskommelse som antogs 2009 Rådet har också varit 
pådrivande i arbetet med att revidera överenskommelsen under 2019. 

I Samverkansrådet finns både representanter från det civila samhället och förtroendevalda 
politiker, inklusive ansvarigt kommunalråd för civilsamhälles- och samverkansfrågor som 
nu är Jimmy Nordengren (C). 

Syftet med rådet är att skapa forum för att stärka dialogen mellan sektorerna och utveckla 
förutsättningarna för samverkan. Det handlar t e x om att lära känna varandras 
förutsättningar och logiker, men också att tillsammans utforska olika samhällsutmaningar 
och modeller för samverkan. Samverkansrådet bjuder in det civila samhället, förvaltningar, 
nämnder och kommunala bolag till olika dialoger och seminarier – för att skapa 
mötesplatser, kunskapsutbyten och förhoppningsvis även nya idéer och samarbeten. 

C-nätet 
Anna Fogel, samordnare inom Örebro kommun, beskriver C-nätet och dess funktion. 
Nätverket bildades 2012 som ett internt stöd inom Örebro kommun för att implementera 
policyn om samverkan med det civila samhället liksom överenskommelsen - och stärka 
utvecklingsarbetet kring samverkan med det civila samhället. En representant från varje 
förvaltning ska delta. Dessutom representeras Partnerskap Örebro i C-nätet. Se senaste 
åren har C-nätet och Samverkansrådet haft gemensamma möten två gånger per år liksom 
samarbetat i arbetsgrupper kring revideringen av överenskommelsen och gemensamma 
arrangemang. 

Val av det civila samhällets representanter till Samverkansrådet 2021. 

Valberedningen 2020 
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Fredrik Wallin, Studieförbundet vuxenskolan 
Thomas Rasmusson, Tegelbruket 
Göran Sturve, Områdesgrupp Hovsta-Axberg 

Tack! 
Mats Einestam, SIMON och Peter Eriksson, NBV väljer att avsluta sitt engagemang i 
Samverkansrådet. Ett stort tack för att ni delat med er av er tid och klokskap under lång tid! 

Följande personer väljs in på två års mandat från och med 2021: 
Karin Magnholt, KFUM 
Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp 

Följande personer väljs på nytt in på en tvåårsperiod: 
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi 
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund 
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 

Civila samhällets representation i Samverkansrådet 2021: 

Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi (2 år) 

Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund (2 år) 

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd (2 år) 

K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa (1 år) 

Karin Magnholt, KFUM (2 år) 

Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp (2 år) 

Tina Fingal Swens, ÖLIF (1 år) 

Jenny Belin, Bilda (1 år) 

Örebro kommun Drottninggatan 9 
Box 30 000 Kommunstyrelseförvaltningen 
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Oscar Undevall, RFSL (1 år) 

Shala Ojagh, Studieförbundet vuxenskolan (1 år) 

Val av valberedning 2021 

Tack! 
Göran Sturve väljer att avsluta sitt uppdrag i valberedningen. Stort tack för din insats! 

Valberedning 2021: 

Fredrik Wallin, Studieförbundet Vuxenskolan (sammankallande) 

Thomas Rasmusson, Tegelbruket 

Vakant 

Vi behöver ytterligare en person, förslagsvis från en organisation med miljö-
/klimatinriktning. Valberedningen och Samverkansrådets arbetsutskott fortsätter jobbet 
med att hitta en tredje representant till Valberedningen. 

Överenskommelsen 
Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen 
reviderades under 2019 och blev beslutad av Kommunfullmäktige i Örebro den 28 januari 
2020. Dokumentet kan ses som en avsiktsförklaring där viljan till samverkan synliggörs av 
parterna. Överenskommelsen lägger grunden till dialog och samverkan genom en 
gemensam värdegrund liksom gemensamma principer och åtaganden. 

Samverkan uppstår inte bara för att vi har en överenskommelse, det handlar om ett 
kontinuerligt arbete, att skapa relationer och dialoger som kan leda till att vi testar nya 
arbetssätt och lösningar för att hantera gemensamma utmaningar. I dialog kan vi också ta 
oss an grundläggande förutsättningar för samverkan. Samverkansrådet är motorn i arbetet 
med att skapa mötesplatser och ett samtal kring aktuella, övergripande, frågor. 
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De aktörer som ansluter sig till Överenskommelsen utgör ett nätverk där vi tillsammans 
skapar innehållet i resan framåt. Förhoppningen är att en stor bredd av aktörer inom det 
civila samhället ska ansluta sig för att stärka och fördjupa samverkan mellan det civila 
samhället och kommunen. 

Att vara ansluten till överenskommelsen är inget krav för att föra samtal med eller 
samverka med kommunen, men det är ett sätt att stärka den ideella sektorn i relation till 
kommunen och bidra till utvecklingen av samverkan och en hållbar samhällsutveckling i 
Örebro. 

Några nyheter i den reviderade överenskommelsen: 

- Fokus på målen för hållbar utveckling i Örebro 

- Gemensamma åtaganden 

- Stödstruktur: Samverkansrådet, C-nätet, Föreningarnas Hus, Aktivitetsplan, 
Samordnare. 

- Tidsbegränsad 2020-2023 

- Styrelsebeslut krävs för att ansluta sig 

Ett exempel lyfts fram vid mötet från en organisation som är verksam i flera olika län och 
kommuner. I de kommuner där det finns en överenskommelse upplever man att det 
bäddar för samverkan på ett annat sätt - och underlättar kontakter och samarbeten. 

Marknadsföring 

Alla ordföringar i de kommunala nämnderna samt förvaltningschefer har i november fått 
ett informationsbrev om överenskommelsen och hur man ansluter sig. Eftersom 
Kommunfullmäktige redan fattat beslut om överenskommelsen som säger att alla nämnder 
och förvaltningar ska ansluta sig så är själva anslutningen att betrakta som ren 
verkställighet. 

De hel- eller majoritetsägda kommunala bolagen kommer att få ett motsvarande 
informationsbrev som följs upp vid en VD-träff i början av 2021. Bolagen har inte krav på 
sig att ansluta sig till överenskommelsen. 

Inom det civila samhället sprids information till det civila samhället genom olika 
informationsbrev och vid möten och utbildningar som Örebro Föreningsråd håller i. 

Örebro kommun Drottninggatan 9 
Box 30 000 Kommunstyrelseförvaltningen 
701 35 Örebro 

orebro.se/civilasamhallet 019-21 10 00 kundtjänst 
kommun@orebro.se 

mailto:kommun@orebro.se


            

 

 

  
    
   

          
 

  
 

 

  
          
           

             

            
               
  

 
      

           
              

    

            
            

               
            
             

            
                

   
 

            
         

 

        

           
     

       
  

 

   

    

Aktivitetsplan 2020-2021. 
Aktivitetsplanen är ett verktyg för att konkretisera överenskommelsen och sätta 
uppföljningsbara mål under en tvåårsperiod. Alla som ansluter sig till överenskommelsen 
har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas med i planen. 

Genomgång av aktivitetsplanens olika punkter och deras status. Frågan ställs till mötets 
deltagare om man ser behov av att ändra något i planen. Ingen kommer med någon 
synpunkt. 

Programmet för hållbar utveckling i Örebro 
Hanna Ryman som är processledare och hållbarhetsstrateg berättar om programmet för 
hållbar utveckling som antogs 2020, och de politiska prioriteringar som gäller inför 2021. 

Se bifogade powerpoint-bilder. 

Efterföljande samtal om vad i programmet för hållbar utveckling som känns särskilt 
relevant att fördjupa sig i, civila samhället och kommunen tillsammans. Inga konkreta 
förslag läggs fram. Det är också olika hur man upplever programmet. En del ser stora 
möjligheter till samverkan inom olika områden, andra skulle önska större tydlighet från 
kommunens sida i sträcka ut handen till civila samhällets aktörer. Begreppet ”det civila 
samhället” tenderar att bli urvattnat, istället för inkluderande, eftersom många inom sektorn 
inte kan identifiera sig med begreppet. Då känner man sig heller inte tilltalad när det civila 
samhället omnämns. 

En arbetsgrupp är utsedd med representanter från Samverkansrådet och C-nätet, för att 
utifrån programmet identifiera teman för dialoger under 2021. 

För mer information om programmet för hållbar utveckling 

För mer information om överenskommelsen och samverkan mellan det civila samhället 
och kommunen se: www.orebro.se/civilasamhallet 

Anslut din organisation till överenskommelsen om samverkan: 
https://service.orebro.se/O750 

Vid frågor kontakta: 

Anna Fogel, samordnare 

Örebro kommun Drottninggatan 9 
Box 30 000 Kommunstyrelseförvaltningen 
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Örebro kommun 

019-21 18 78 

anna.fogel@orebro.se 

Helena Astvald, ordförande 

Samverkansrådet i Örebro 

072-311 50 09 

ordforande@orebroforeningsrad.se 

Antecknat av 
Anna Fogel 
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