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Anteckningar från tidigare möten

Genomgång av föregående berednings- och styrgruppsmöte.
40 % samordnare för de idéburna
Fritids- och folkhälsoförvaltningen löser så de idéburna kan anställa en samordnare för de
idéburna på 40 % från augusti 2017 till och med december 2017. Detta är en kortsiktig lösning
och det framförs från de idéburna att det är viktigt att tjänsten finns kvar efter nyår i ett längre
perspektiv. Frågan skickas vidare för diskussion på nästa styrgrupp igen.
Social infodag

Datum: 28 september, Plats: Länkarna
Det är en dag när Fritids- och folkhälsoförvaltningen och de sociala föreningarna bjuder in till en
dag med syfte att sprida kunskap om de sociala föreningarnas verksamhet. Målet är att de sociala
föreningarna ska kunna utveckla samarbetet med olika aktörer från exempelvis kommunen, privata företag, myndigheter och region. Det är de idéburna som bestämmer vilka de vill bjuda in.
Uppdragsutbildning

Annelie och Malin går en uppdragsutbildning kring det Civila samhället i samhället. Lyssnade
bland annat på Von Essen som forskar kring framväxten av det civila engagemanget. Malin ska
undersöka om han kan komma och föreläsa på stormötet i november.

Informationsrunda
Stefan och Malin har varit i Stockholm på nätverksträff på SKL. Syftet med nätverket är att gemensamt utveckla verktyg såsom IOP och andra sammarbetsmetoder. Upplevelsen var att vi har
kommit långt i vårt arbete genom att vi har tagit fram vår Överenskommelse. Nätverket genererade också till några goda idéer från andra samarbete i landet och kontakter med MUCF med
flera.

Nästa gång vill SKL att vi har ett konkret IOP som vi kan arbeta med på plats. Alla i gruppen får
hålla öron och ögon öppna efter konkreta IOP som är på gång. Vi har möjlighet att skicka 4 personer på nästa nätverksträff.
Malin har informerat om Överenskommelsen i flera sammanhang. Bland annat på nätverken på
Kristineberg och Hulta där det finns personer från föreningar/organisationer i närområdet,
kommunen, bostadsbolag med flera aktörer. Malin och Janne Nolin var även och informerade
om Överenskommelsen på Tranemos Kommunfullmäktige.

Handlingsplan
Hemsidan/Facebook

Vi går igenom handlingsplanen och pratar om vikten om att ta ett gemensamt ansvar kring vad vi
vill ha ut på hemsidan och Facebook.
”Meningsfull väntan” som är ett studiematerial för nyanlända där de kan lära sig mer om Sverige.
Meningsfull väntan förverkligas genom ett samarbete mellan Bilda, Sensus, Svenska kyrkan och
Kyrkornas flyktingrådgivning. Detta är ett gott exempel och kommer läggas upp på hemsidan.
Malin och Lena ansvarar för att lösa detta.
Malin har utvecklat hemsidan och startat igång facebookgruppen igen.
Studiematerial

Studieförbunden är positiva till att skapa ett gemensamts studie- och informationsmaterial som är
anpassat för olika former och grupper. Så som studieförbunden pratat hittills skulle det kunna
ingå informationsmaterial, möjlighet att fördjupa sig inom ÖK och komma fram till vad man vill
inom ramen för ÖK.
Malin bjuds in till studieförbunden för att gemensamt arbeta fram ett material. Fösta mötet kring
detta håll den 23 augusti, kl. 9-11 i Sensus. Fram till dess finns informationsmaterialet som Malin
hittills använt.
Tema för dialog/öppet forum

Gruppen konstaterar att planen behöver vara föränderlig och kunna utvecklas efterhand utifrån
behov och möjligheter som identifieras.
På områdesnätverket på Sjöbo har det påbörjats en dialog kring hur vi gemensamt kan arbeta
tillsammans för befolkningen på Sjöbo. Bland annat har flera aktörer visat intresse för bion på
området och om vi kan göra något tillsammans där.
Sjöbo är ett område som skulle kunna bli aktuell för ett dialogforum där vi samlas kring vad vi
gemensam kan göra för att förbättra hälsan på området.

Samråd
Föreningsrådet har titta på hur Västerås och Örebro byggt upp sina samråd och tror att de
idéburna skulle behöva ca 9 stycken personer för att beskriva den idéburna sektorns olikheter.

Förslagvis skulle rådet kunna innehålla 9 idéburna ( Ex. representanter från studieförbund, social ekonomi, samfund, föreningsråd, idrottsföreningar, kulturföreningar, invandrarföreningar,
föreningar för funktionsnedsättning/HSO, pensionärsföreningar och scouting och andra ungdomsorganisationer tex IOGT/NTO) och 9 kommunala representanter samt två processledare
(en från kommunen och en från de idéburna).
Samrådet skulle ersätta både den befintliga styr- och beredningsgruppen. Under Samrådet bildas
sedan olika arbetsgrupper för olika saker.

Nästa möte
Nästa möte är den 23 augusti kl. 13-15. Plats Sensus lokaler.
Ordförande vid nästa möte är Lena.

