
       
 

             
             

              
      

 

         
          

   

    

          

            
           

            

              
            

        

    
 

   

        
                

  
            

           
    

   
          

              
            

           
       

 
  

              
              

              
             

Minnesanteckningar från möte med Samverkansrådet och C-nätet 
2020-01-29 

Närvarande: Helena Astvald, Johan Kumlin (M), Johan Eliasson, Peter Eriksson, Jenny Belin, Tina 
Modin, Marie Brorson (S), Tina Fingal, Ann-Mari Wulfstrand, Per-Åke Sörman (C), Mats Einestam, 
Elisabeth Rapp, Shala Ojagh, Oscar Undevall, Urban Svensson, Mikael Ramnerö, Lina Frejd Bark, Fredrik 
Wallin, Kerstin Hellberg Anna Fogel. 

Presentationsrunda 

Samverkansrådet 2020 och C-nätets representanter finns publicerat på www.orebro.se/civilasamhallet. 
Förslag att även valberedningens kontaktuppgifter läggs ut på samma sida. 

C-nätet och Samverkansrådet 

Kort information om nuvarande uppdrag för de båda forumen. 

C-nätet är kommunens interna nätverk för att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 
förvaltningarna och bidra till ökad kunskap om civilsamhället, samverkansformer och om 
överenskommelsens roll. En representant från varje förvaltning finns med i nätverket. 

Samverkansrådets uppgift är att verka för att utveckla samverkan i Örebro med utgångspunkt i 
överenskommelsen. Rådet består av tio representanter från civilsamhället och tre politiker samt 
en kommunal tjänsteperson som administrativt stöd. 

Uppdragsbeskrivningar bifogas minnesanteckningarna. 

Överenskommelsen om samverkan 

o Beslut i Kommunfullmäktige 28 januari 2020. 
8 av 9 partier står bakom överenskommelsen som nu gäller fram till och med 2023. 

o Kommunikationsplan 
Arbete pågår nu med olika kommunikationsinsatser utifrån planen. Arbetet hålls ihop av 
Anna Fogel med stöd av kommunikatör. Kommunikationsplanen skickas ut för kännedom 
tillsammans med minnesanteckningarna. 

o Digital plattform 
Anna har undersökt möjligheterna att skapa en webbplattform för samverkansfrågor. 
Webbredaktionen ser inte behovet av att skapa en extern plattform för samverkan, men vi 
jobbar istället på att utveckla den hemvist som samverkansfrågorna har på 
www.orebro.se/civilasamhallet så att sidan blir så användarvänlig och intressant som möjligt. 
Kom gärna med synpunkter och förslag! 

Aktivitetsplan 2020-2021 

Arbetsgruppen (Åse Sundkvist, Lina Frejd Bark, Tina Modin, Anna Fogel) har tagit fram ett 
förslag till aktivitetsplan för 2020-2021. Grundtanken är att koppla det konkreta arbetet till det 
Hållbarhetsprogram som kommunen håller på att arbeta fram och som enligt plan beslutas innan 
sommaren. De fokusområden kommunen beslutar och som har sin utgångspunkt i Agenda 2030, 

www.orebro.se/civilasamhallet
www.orebro.se/civilasamhallet


               
        

   

           

              
        

 

  

               
  

                 

      

              
   

        

 

 

        

              
    

           
            

         

          

         

         

    

  
 

  

           
       

           
 

  

får vara utgångspunkt för en dialogserie. Samverkansrådet åtar sig att skapa forum för dialog och 
innovation kring gemensamma hållbarhetsutmaningar dit civilsamhälle, politik och 
tjänstepersoner bjuds in. 

Vad kan förberedas, till dess att Hållbarhetsprogrammet är på plats? 

Arbetsutskottet (Helena Astvald, Tina Fingal, Per-Åke Sörman (C), Anna Fogel) får i uppdrag att 
lägga förslag till kalendarium ht 2020 inklusive dialogforum. 

Överenskommelsefest 

Den 18 mars bjuder Samverkansrådet in till fest för att fira den nya Överenskommelsen om 
samverkan! 
Öppet hus mellan kl. 17-20. Drop-in från kl. 17 och någon form av ceremoni kl. 18. 

Föreningarnas hus ordnar med tilltugg. 

Frågan ställs till Agneta Blom (S) som är Kommunfullmäktiges ordförande om hon kan komma 
och delta. 

Arbetsutskottet får i uppdrag att arrangera överenskommelsefesten. 

Områdesgrupperna 

Avstämning kring frågan om områdesgruppernas roll och förutsättningar. 

Möte hölls den 2 december. Det finns nu uppdaterad info på kommunens hemsida som 
förtydligar områdesgruppernas roll. 

Eftersom det numera saknas central samordning inom kommunen för områdesgrupperna har 
nedanstående möjliga ingångar till kommunen identifierats, beroende på behov och fråga. 

• Servicecenter (kontakt med förvaltningsspecifik kompetens i olika frågor) 

• Partnerskap Örebro (i de områden där partnerskapet är verksamt) 

• Samordnare för civila samhället (samverkansfrågor, förutsättningar för samverkan) 

• C-nätets representanter (kommuninternt nätverk för samverkan med civilsamhället) 

• Samverkansrådet (breda samverkansfrågor) 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/delaktighet--inflytande/omradesgrupper.html 

Temakväll 

Temakväll 22 april. Förslag: Anna-Karin Berglund håller ”miniträning” i medskapande dialog 
som dialogmodell. Kostnad: 15 000 kr. 

Samverkansrådet ställer sig bakom att anlita Anna-Karin för detta uppdrag. 

Kalendarium 2020 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/delaktighet--inflytande/omradesgrupper.html


   

       

        

      

   

 

   
   

  

      
  

       

 

    

             
             

    

            
      

 
  
  

    
   

 

        

         
          

 

    

 

 

Datum Kl. Syfte 

29 januari 16:00-18:00 Möte Samverkansrådet + C-nätet 

18 mars 17:00-20:00 Fest - Överenskommelsen om samverkan 

22 april 15:30-17:30 Möte Samverkansrådet 

22 april 13:00-15:00 

18:00-20:00 

Temakväll: Medskapande dialog, Anna-
Karin Berglund. Två 
seminarier/miniträningar. 

Ht-20 Dialogserie med utgångspunkt i 
kommunens hållbarhetsprogram. 

AU återkommer med förslag på datum. 

Samverkansrådets uppdrag och årshjul 

Diskussion: Hur gör vi Samverkansrådet känt? Behov av ett strategiskt arbete med att 
marknadsföra Samverkansrådet och bjuda in civilsamhälle och kommun till att använda det som 
forum för samverkansfrågor. 

Samverkansrådet utser en arbetsgrupp för att ta fram en kommunikationsplan. Gruppen startar 
sitt arbete andra veckan i mars. 

Arbetsgrupp 
Jenny Belin 
Oscar Undevall 
Kommunikatör (Anna tar kontakt) 
Anna Fogel (sammankallande) 

Val av Samverkansrådets ordförande och vice ordförande 2020 

Helena Astvald väljs som ordförande för Samverkansrådet 2020. 
Tina Fingal väljs som vice ordförande för Samverkansrådet 2020. 

Antecknat av Anna Fogel 

anna.fogel@orebro.se 

mailto:anna.fogel@orebro.se

