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Öppet Forum: Grus i skon…
Självständighet & Oberoende, Mångfald, Öppenhet & Insyn, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet

Hur kan vi ge meningsfull sysselsättning för asylsökande i kommunerna?
Initiativtagare: Röda Korset
Deltagare: Rädda Barnen, Kultur-75, RTP, KFR, Svenska Kyrkan, Neuroförbundet, Vänsterpartiet
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•

Kartläggning av kompetens hos asylsökande från Migrationsverket?
Vilka aktörer finns? Arbetsförmedling? Kommunen? Länsstyrelsen? Kommunikationen
mellan olika aktörer- hur fungerar det med ansvar/roller?
Hur får vi reda på kompetens
Föreningar med till exempel konstnärlig inriktning kan sysselsätta nyanlända/asylansökande

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•

Regionalt forum (som består av offentliga samhället ovh föreningar) om sysselsättning
skapas.
Asylsökande registrerar sin kompetens på en volontärbyrå.
Samverkan är en förutsättning för detta.

Skall vi ha kvar regioner och landsting?
Initiativtagare: Väinö Östhult
Deltagare: Lars-Erik Hake
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•

Övergripande lika normer
Tidigare regementen
Kostnader för samtliga landstingspolitiker?
Politiker bestämmer vad som skall göras i regionen.

Åtgärdsförslag (minst ett):

•

Tag bort sjukvården från landstinget

Samverkan kommun – berörda innan beslut tas
Initiativtagare: Gertie Odelberg
Deltagare: Fredrik Odelberg, Gun-Britt Hall, Inge Hall
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•

Föreningar behöver få veta vad som arbetas med i lika delar, det som berör föreningen.
Kommunens tjänstemän behöver tala med föreningar, få deras kompetens.
Samverkan.

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•

Dialog
Samverkan
Medborgardialog

Informationsutbyte
Initiativtagare: Sofie Nelsen, Träffpunkt Simonsland
Deltagare: Anette (IOGT/NTO), Elisabet (Kvinnojouren), Åsa (Brygghuset), Bengt (Hemgården), Mona (Hemgården)
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•
•
•

Kommunal funktion (ansvar) som fördelar föreningarnas information om deras program.
Hur gör man för att utbyta erfarenheter och information och sprida den kunskapen?
”Kom och berätta om din förening!” Bestämma tema. Satsa på ämne och inte ålderinriktat.
”Nätverk för mötesplatserna” finns i kommunen. De kallar inte ideella föreningar.
Kompetensutbyte.
Vad gillar vi i Borås?
Alla invånarna -> Grunden

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•

Kommunal funktion/ansvar delas med föreningsinformatör.
Nätverk för mötesplatser finns i kommunen. -> En gemensam träff för utbyte.
En ”aktivitetskalender”.

Hur når vi ut med föreningslivet/kommunens möjlighet att nå unga?
Initiativtagare: Dardania
Deltagare: Albanska föreningen, Brygghuset, Väster, Nackskadades förening, Medborgarkontoret
Hässle, FoF, Finska föreningen, Rydboholm, ESTK, SISU
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•

Hur når vi ut till unga?
Svårt att engagera unga.
Dåligt med föreningskunskap i skolan?! Kurser i skola & föreningslivet
Hur får vi unga drivna i föreningsfrågor?

•
•
•
•

Saknas föreningskunskap?
Styrelse – ungdoms (sektion)
Ungdomsrepresentanter ska finnas med i styrelser
Unga frågar unga

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tips: SISU fb-sida
Forum för goda exempel på nätet
Styrelse – unga
Ledarutbildning
Ungdomar måste prioriteras – budget
Representant från varje lag i styrelsen. Info når ut.
Tydligare info från kommunen. – Utbildning
Öppet Hus
Berätta om sin verksamhet i andra sammanhang.

Gränsdragning och tydlighet mellan offentlig sektor och idéburen
sektor
Initiativtagare: Birgitta Svensson, Rädda Barnen
Deltagare: Anders Hjorth, processledare ÖK, Katarina Larsson, Ordpalatset, Hans Larsson och
Ingrid Iveling, Brottsofferjouren, Åsa Molander, GradeUp, Jörgen Eriksson, RSMH
Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•

Nätverk inom olika områden mellan kommun och ideella organisationer
Att kommunen hör av sig till ideella organisationer och lyssnar av hur vi har det.
Tydliggöra vilka åtaganden olika aktörer har.

Hur kan vi hitta ”lekkamrater”?
Initiativtagare: Linnéa Köhler (Odenslunds 4H)
Deltagare: Olof Berge-Kleber (Stadsbiblioteket), Thomas Dahlberg (Vuxenskolan)
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•

Skapa ett system där det är lätt att skapa ett utbyte
Flera föreningar upplever samma typer av problem med att nå ut
Mötesplatser/Föreningsdagar

Åtgärdsförslag (minst ett):

•

Kommunen har till exempel arenor där föreningar kan visa upp sig och förlägga verksamhet -> Borås Stad behöver bli bättre på att lyfta fram de platserna, men behöver hjälp
av föreningarna med innehållet.

Varför in stänger vi oss… (Självständighet/oberoende)
Initiativtagare: Vesela Maletic (Kroatiska)
Deltagare: Marika Cavrak (Kroatiska), Katarina Rapp (Vuxenskolan), Mosan Hasicic (Bosniska),
Berit Hallqvist (Föreningsrådet), Ildiko Dezsy (Vuxenskolan), Almedina Sacic (Bosniska), Djenan
Ganic (ALF), Eva-Lotta Franzén (Kulturförv.)
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagens sätt att leva – Jag har det bra; Vi i vår förening har det bra… Vi bryr oss inte
mera…
Man ger upp efter många försök – politikerna bestämmer ändå
Man Man känner sig otrygg, familj, grupp, förening. Man blir sig själv nog, vågar inte gå
utanför, orkar inte.
Man vet inte vad som finns, känner inte till sina möjligheter i föreningen.
Förvaltningar jobbar var för sig.
Omvärldskunskap- hur får man det?
Erfarenhetsutbyte mellan förförvaltningar, nu är det stuprör.
Finns kunniga personer som kan stötta förening – styrelse osv, eftersom det är så svårt att
gå på kurser osv.
Gemensam hemsida för alla föreningar – HUR?
Konferens med alla föreningsordföranden.

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•

Föreningsutveckling (Ta hjälp av studieförbund)
Samverkan mellan föreningar, bjuda in varandra. Vem kan ordna det? Till exempel ALF
utifrån integrationsarbete (tex Malmö, EU-pengar)
ALF har tagit initiativ till Öppet Hus, men vad göra efteråt? Var och en går tillbaka tillslut. Föreningar kan gå ihop.
Mer gemensamma lokaler för flera föreningar.

Vill offentligheten verkligen ha en dialog med ideella föreningar?
Initiativtagare: Monika Golcher (Afasiföreningen/HSO)
Deltagare: Gunnel (Diabetesföreningen/HSO), Aina Ohlsson (SKPF), Mona Carlbom (SKPF),
Kerstin Sylvan (SKPF), Marie Fritzson (Svenska Kyrkan)
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•

Vi

önskar få tillbaka just en konstruktiv dialog- nu är det mest en färdigbeslutad information. Vi behöver få uppleva just respekt för de ideella föreningarna av alla slag. Om detta
möte ska leda till ett bygge, så behövs en gemensam satsning i hoppfull, inspirerande
anda.

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•

Tydlig agenda inför och efter möten och dokumentation!
Lära oss att använda varandras kompetenser.

Överenskommelse/Finansiering/Resurser
Initiativtagare: Håkan Eriksson
Deltagare: Mikael Hedberg, Dan Svensson, Stefan Hiller
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•

Samverkan – där båda parter skall ”vinna” på arbetet.
Hitta bra formuleringar för detta arbete.
Arbeta vidare med former för överenskommelsen/ekonomi/resurser.
Använda våra/allas resurser på bästa möjliga sätt.

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•
•
•

Använda sig av organisationernas kompetenser på bästa sätt.
En underskriven Överenskommelse garanterar kvalitet och föreningens suveränitet.
Stötta/skapa förutsättningar för verksamhetsformer.
Resursplattform för att samordna/hjälpa kassörsfunktioner etc, etc.

Misstroenderisk
Initiativtagare: Vanja Myrén
Deltagare: Petra Grönhaug, Daniel, Gunnel, Tage, Annika, Tom, Anna-Karin, Lars-Ingvar,
Zacharia.
Sammanfattning av diskussionen i punktform:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misstroende finns även mellan föreningar.
När vi startar samverkan dyker frågorna upp.
Hur kan olika ideologier, kulturer samverka?
Vem ska ”bestämma”? Måste vara en ”jämbördighet”.
Vems behov arbetar vi för?
Även inom föreningar ibland misstro mellan olika viljor.
Ibland misstro hos utsatta människor mot kommunenHar kommunen mer ”fördomar” eller ”det frivilliga”?
Ibland är det de frivilliga som kan hjälpa?
Resurserna räcker inte till – bättre tillsammans
Olika kulturer mer än olika värdegrund?

Åtgärdsförslag (minst ett):

•
•

Fortsatt dialog, våga lyssna, långsiktighet.
Vi behöver prata värdegrund.

