Minnesanteckningar möte 6
Måndagen den 18 januari 2016
Närvarande: Stefan Hiller, Tommy Jingfors, Marie Fritzon, Berit Hallqvist, Annelie Johnsson, Birgitta Adler
samt Anders Holmberg.

Besök från Västra Götalandsregionen:
Birgitta Adler, processledare för Västra Götalandsregionen, deltog under mötet. Hon gav en redogörelse för hur processen att forma en Överenskommelse inom regionen gick till. De startade
2012 och 2014 var det äntligen dags att underteckna regionens Överenskommelse. Under processen med framtagandet av dokumentet har det funnits två processledare, Birgitta Adler anställd av
regionen samt Camilla Olsson som varit anställd av den idéburna sektorn. Detta har varit en av
framgångsfaktorerna.
Organisation: En politisk styrgrupp med representanter från alla politiska partier. De formulerade
uppdraget. Beredningsgrupp bestående av representanter från regionens åtta nämnder samt representanter från sociala ekonomin. De var från början fyra men har blivit åtta för att få jämvikt i
gruppen. Under fasen med framtagandet av överenskommelsen har en arbetsgrupp på 24 personer kontinuerligt träffats en gång per månad. Det var viktigt att nå samsyn om vad Överenskommelsen var, att hitta värdeord och att titta på andra alternativ.
Den 25 november 2014 antog regionfullmäktige förslaget till överenskommelse mellan Västra
Götalandsregionen och den sociala ekonomin. Den 5 december 2014 skrev Västra Götalandsregionen och ca 70 föreningar under överenskommelsen. Detta skedde på Folkteatern i Göteborg.
Undertecknandet av dokumentet sker under lagom högtidliga former och ska ge lite glans åt
Överenskommelsen. Ytterligare ca 20 organisationer har undertecknat dokumentet.
En samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Borås är önskvärt. Birgitta blir vår kontaktperson.

Hur går vi vidare med vårt arbete i Borås?
En rekrytering av ytterligare en processledare på 40% har gjorts av Svenska Kyrkan och Föreningsrådet. Anders Hjorth är tillfrågad och ska snarast tillsättas. Viktigt var att denna tjänst inte
ligger under Borås Stad. Stefan undersöker möjligheterna att anställa Anders i Kyrkans regi.
Styrgrupp - En möjlig styrgrupp för Överenskommelsen skulle kunna ha följande utseende; 2
representanter från Kyrkorådet, 2 representanter från Fritids- och folkhälsonämndens presidie +
Tommy Jingfors och Stefan Hiller som ansvariga tjänstemän. Tommy har ansvaret för att driva
denna fråga. (Fokus på uppdraget)
Beredningsgrupp - Är den grupp vi nu sitter i + komplettera denna med Anders Hjorth och
eventuellt ytterligare deltagare. Inga konkreta förslag gavs. (Fokus på hur processen ska fortgå)
Arbetsgrupp - Vilka som ska ingå i denna grupp ska diskuteras på vårt nästa möte efter stormötet
den 26:e januari. Troligt är att den kommer innehålla deltagare från politiken, civilsamhället samt
tjänstemän från Borås Stad. (Fokus på produkten)

Processkarta:
Stormöte 26:e januari
Bildande av 3 intressegrupper (Politiker, civila samhället, tjänstemän)
Uppgift: Bearbeta input från de 3 stormötena.
Återträff torsdagen den 21 april
Inbjudan 26 januari
En vecka innan träffen har ca 40 personer anmält sitt intresse att delta.
Träffen den 26 januari:
Tema: Grus i skon...
Mingel med fika som förra gången. Möjlighet att ta påtår under samtalen.
Öar för samtal utanför möteslokalen klara innan 18.00.
Birgitta Adler får 15 minuter på sig att prata om regionens arbete, att de har lyckats nå fram till en
Överenskommelse samt att de nu är i fas två där dokumentet ska omvandlas till verkstad.
Presentation av ny processledare från den ideella sektorn, Anders Hjorth.
ÖF som avslutas med rapporter från grupperna.
Summering. Vad händer nu? Anders skissar upp en möjlig fortsättning på processen.

Nästa möte:
Vi träffas den 12:e februari i FoF´s lokaler kl. 09.00-11.00.
Vid pennan
Anders Holmberg

