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Minnesanteckningar 11 april 2016 

Närvarande: Ida Legnemark, Svante Stomberg, Tommy Jingfors representerar 
Borås Stad, Jan G Nilsson och Stefan Hiller representerar de Kyrkliga 
samfunden, Anita Zetterman representerar Föreningsrådet, Lena Sjöberg 
representerar Folkbildningen, Jan Nolin representerar Social Ekonomi 

1) Ida hälsar välkommen. 

2) Första mötet med styrgruppen 

Ida informerar om det arbete som hittills förevarit inom ramen för 
Överenskommelsen. Borås Stads Kommunfullmäktige har uppdrag till Fritids- 
och folkhälsonämnden att ta ansvar för processen med att teckna en 
Överenskommelse i Borås mellan civilsamhället och Borås Stad. 

 

Under hösten/vintern 2015/16 har det varit tre stormöten, där inbjudan gick ut 
brett till föreningslivet, organisationer och de kyrkliga samfunden. Mötena har 
varit välbesökta, mellan 60-100 personer har deltagit på de olika träffarna. 
Under våren har fem fokusgrupper bildats, en grupp med politiker från Borås 
Stad, en annan grupp med tjänstemän från Borås Stad och ytterligare tre 
grupper från civilsamhället. Grupperna träffas vid 2-3 tillfällen och diskuterar 
bland annat vilka förväntningar vi kan ställa på varandra och hur vi vill att 
arbetet ska fortlöpa i framtiden 

 

3) Nuvarande läge och framtid 

När vi väl har tecknat en ÖK, så är det viktigt att vi har några praktiska exempel 
på vad vi kan göra i arbetet. Det görs redan idag många gränsöverskridande 
samverkansprojekt som behöver synliggöras. På hemsidan kan vi samla de olika 
projekten. Exempel på arbeten är Hälsoveckan, Kulturnatta, Föreningsdrivna 
fritidsgårdar och idrottsanläggningar. 
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Senare i höst ska Kommunfullmäktige förhoppningsvis fatta ett beslut om 
tecknandet av Överenskommelsen. Beslutet ska föregås av gedigen samverkan 
mellan civilsamhället och Borås stad, där vi har en samsyn om det fortsatta 
arbetet. 

 

Nuvarande styrgrupp kan behövas finnas i ett övergångsläge där vi härbärgerar 
frågorna. Borås Stad ska ta fram indikatorer som gäller alla stadens 
förvaltningar och nämnder, vilket är en viktig framgångsfaktor för att arbetet 
ska förankras i hela kommunens organsiation. 

 

Styrgruppen kan bli en uppföljande part som ser till att vi följer våra åtaganden. 

 

Hemsidan och Facebook är viktiga kanaler för att sprida vårta arbete och lägga 
ut exempel på samverkanspartners. 

 

Styrgruppen ger våra två processledare i uppdrag att; 

 

- skapa en organisationsplan för ÖK (styrgrupp – beredningsgrupp – 
fokusgrupper – stormöten) som visas på hemsidan med flera platser. 

- göra en omvärldsbevakning, hur ligger landet till kring arbetet med ÖK? 

- att planera och förbereda en årlig manifestation för ÖK (när den är tecknad) 
där vi "kalasar och firar" vårt arbete. 

 

4) Nästa möte 

Fredag den 27/5 2016 kl 13.00 på FOF, Sturegatan 38 

 

För anteckningarna 

Tommy Jingfors 

 
 

"[Namn - kontrasignering]" 
"[Titel - kontrasignering]"  

 


