
 

 

 

 

               Inför valet 2018 
Ett forum för dialog mellan föreningslivet och företrädare för de politiska partierna 

Vilka framtida satsningar på det civila samhället och föreningslivet i Örebro kommun vill våra politiska partier göra 

under kommande mandatperiod? 

Politiker mot väggen 

Medverkande politiker: 

Annika Tholster (C) 

Lennart Bondeson (KD) 

Karolina Wallström (L) 

Niclas Persson (Mp) 

Maria Haglund (M) 

Ullis Sandberg (S) 

Joakim Sjögren (SD) 

Martha Wicklund (V) 

 

 

 

 

 

Datum: Söndag 15 april 2018 

Tid: 15:00-18:00 

Kostnad: Fritt inträde, fika ingår 

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro 

Anmälan: bit.ly/införvalet2018-ÖFR ,mejla anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10 

Föranmälan sker senast 7/4. Begränsat antal platser!  

Avanmälan sker senast 10/4. Anmälda föreningar/deltagare som uteblir debiteras med en avgift på 250kr. 

Frågor kring eftermiddag, ring ordförande Helena Astvald 072-311 50 09 

 

                                                                                       

Föreläsare och moderator Lars Svedberg, seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola, som talar över ämnet Det civila samhället och den offentliga sektorn – vill, kan 

och bör de mötas? 

 

                                                                                       

                                                                                       

http://bit.ly/införvalet2018-ÖFR
mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se


 

Vad vore ett samhälle utan föreningar? Hur skulle kulturliv, opinionsbildning, trygghetsåtgärder vid social 
oro, samvaro och gemenskap, fritidsaktiviteter, bevakning av mänskliga rättigheter, stöd och mötesplatser 
för utsatta, idrottsliv med mera fungera utan dem? 

Ett fritt och engagerande föreningsliv gör samhällsnytta och berikar människors liv. Föreningslivet har en 
central roll för den levande demokratin genom att stimulera medborgarna till samhällsengagemang, det 
bidrar till folkhälsa och integration. Kommun och föreningar verkar på många sätt inom samma områden 
och har ett ömsesidigt beroende av varandra. Ett gott samarbete mellan kommun och föreningar gynnar alla 
i samhället. 

Örebro Föreningsråd bjuder in till en eftermiddag för erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur kommunen 
och föreningarna i Örebro kan fördjupa och förbättra sitt samarbete. 

 

 
Representanter för de politiska partierna kommer också att presentera sina tankar på framtida satsningar på 
det civila samhället och föreningslivet 
 
Program: 
 
15.00  Inledning 

Föreningsrådets ordförande 
 Presentation av deltagarna 

15.15 Seniorprofessor Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke Högskola  
Det civila samhället och den offentliga sektorn –  
vill, kan och bör de mötas? 

16.00  Kaffe och mingel 
16.30  Politikerna mot väggen 
  Moderator Lars Svedberg 
18.00  Avslutning 
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