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Sammanträdesdatum 
ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 216 Dnr KS 005/2011 

Val av representanter i Region Örebro läns demokrati
nätverk 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med inbjudan daterad den 14 oktober 2015 till att 

utse kommunala representanter till länets demokratinätverk. Kommunstyrelsen har 

att välja en förtroendevald ordinarie ledamot och en ersättare för denne samt en 

ordinarie ledamot som är tjänsteman och en ersättare för denne. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteställe, handläggare 

Regionkansliet, Marcus Olofsson 
Datum Beteckning 

2015-10-14 Inbjudan 
Telefon: 019- 602 72 45, marcus.olofsson@reqionorebrolan.se 

Till 
Länets kommuner 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Polismyndigheten 
Länsbildningsförbundel 

Örebro läns idrottsförbund 

Inbjudan att utse representanter till länets 
demokratinätverk 

År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där länets 

kommuner, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera andra organisationer 

ingick. Syftet med länsnätverket var att utbyta kunskap och erfarenheter i frågor som 

rör demokrati, främ lingsfientlighet och rasism. Från 20 I 0 fram tills idag har detta 

nätverk varit vi lande men Region Örebro läns demokratiberedning har tagit initiativ 

ti ll en återuppstart vilket också välkomnats av de tidigare medlemmarna. 

Vi vill härmed bjuda in er att utse representanter ti ll nätverket. 

Organisation och medlemskap i näh1erket 
Nätverkets syfte ska nu som då vara att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte 

främja och förbättra arbetet med demokrati och integration samt aktivt motverka 

främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska krafter i Örebro län. 

De som erbjuds deltagande i nätverket är samtliga kommuner i länet, Länsstyrelsen, 

Region Örebro län, Polismyndigheten, Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra 
länsorganisationer som omfattas av nätverkets syfte, mål och inriktning. 

• Vi vill att va1je kommun utser en förtroendevald samt en tjänsteperson som 
ordinarie representanter i nätverket samt ersättare för varje representant. 

• Övriga utser en ordinarie representant med ersättare. 

• Presidiet i regionfullmäktiges demokratiberedning utgör Region Örebro läns 
förtroendevalda representanter. 
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Postadress 
Region Orebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Orebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
www.regionorebrolan.se 



Arbetssätt 

En samordnande arbetsgrupp utses en gång/år vars uppgift är att förbe reda 
nätverksmöten samt samordna arbetet mellan mötena. Nätverkets medlemmar kan för 

en särskild fråga, tema eller liknande bilda arbetsgrupper för att förcljupa och 

förstärka nätverkets arbete. Uppföljning och spridning av nätverkets arbete sker av 

nätverkets medlemmar inom sina respektive organisationer. 

Regelbundna möten i nätverket sker ca 4 ggr/år. Ett första möte planeras att hållas 

innan årsskiftet. Vi vill därför att ni utser era representanter senast elen 30 

november 2015. Sänd information om samt kontaktuppgifter för utsedda 

representanter till: marcus.olofsson@regionorebrolan.se 

Med vänlig hälsning, 

Torgny Larsson (S) 
Ordförande region ful I mäktige 

Tfn: 070 546 54 05 

E-post: torgny. larsson@regionorebrolan.se 

PS. Den 11 november 20 15 hålls ett seminarium i samband med veckan för 

mänskliga rättigheter i Örebro som har återuppstarten av länets demokratinätverk som 

tema. 

Tid: 11 nov kl 18.00 

Plats: föreningarnas hus, Örebro 

Välkomna! 
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