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Inledning 
En dialog fördes kring hur ansvarsfördelningen är under beredningsmötena. Vi bestämmer att vi 
har rullande ordförandeskap och att Malin antecknar. Malin skickar också ut ett mail om fråga om 
punkter på dagordningen ca två veckor innan mötet så alla kan bidra till dagordningen. 
 
Frågan om det gemensamma samråd, som det står att vi enligt Överenskommelsen skall ha, be-
höver lyftas igen på styrgruppen. Representanterna i rådet behöver föregås av en gemensampro-
cess mellan parterna och de idéburna vill utse sina representanter. 
 
Cermonin den 20 mars 
Det var en positiv tillställning med god uppslutning både från den idéburna sektorn och kommu-
nen. Det upplevdes vara ”liv” i tillställnigen där många pratade med varandra vilket var positivt. 
 
De stora skyltarna var bra, då det blev lätt att hitta för de som kom. 
Sammanlagt har nu 63 stycken föreningar anslutit sig till Överenskommelsen. Ca 40 stycken av 
dem har fått ett inramat intyg hittills. Malin och Annelie jobbar nu med att se till att övriga an-
mälda som vill ha ett inramat intyg också skall få det. 
 
Det har kommit ett första utkast på film från kvällen och vi tittar på den första och sista sekven-
sen som innehöll röster från ceremonin, där Berit ställer frågor till deltagarna. Filmen upplevs 
bra, men är lång, så det vore även bra om vi kan göra en kortare version eller dela upp den i delar 
så man kan välja vilken del av ceremonin man vill se. 
 
Malin skickar filmen så alla har möjlighet att titta på den och komma med synpunkter som kan 
förmedlas vidare till filmaren. 
 
Redigera i filmen  
Studieförbundens logga saknas 
Birgitta Adlers namntext är fel. 
ISTK skall kanske skrivas ut vad det står för? 
 
Vad behöver de idéburna och hur går vi vidare? 
De idéburna lyfter frågan om det gemensamma samrådet som vi enligt Överenskommelsen skall 
ha. Vi behöver stanna upp och gemensamt prata om formerna och resurserna för det gemen-
samma arbetet nu. De Idéburna vill vara fullt delaktiga i hur vi använder och tillsätter resurser i 
arbetet även om Borås Stad som enligt Överenskommelsen skall stå för organisationsresurser. De 
idéburna ser också behovet av att det finns en samordnande person för de idéburna som har för-
ankring och som stöttar de idéburna i deras åtaganden. Denna person skall samarbete med sta-
dens samordnare. 
 
Både frågan om samråd och resurser är en fråga som behöver lyftas och redas ut på nästa styrel-
semöte. 
 



Berit tar upp att det också viktigt att detta arbete inte blir för personbundet, där en personligt 
samlar på sig mycket information som sedan är borta om den personen försvinner. 
 
Plan (kommunikationsplan) 
Malin fick i uppdrag från styrgruppen att ta fram ett förslag kommunikationsplan för det gemen-
samma arbetet. Gruppen tolkar uppdraget som om det är en plan kring hur vi skall kommunicera 
Överenskommelsen samt hur vi skall få kommunala och idéburna sektorn att träffas samt vilka 
medier vi kan använda. 
 
De aktiviteter som föreslås finnas med i en plan är: 
 
Gemensam hemsida på Borås Stads webbplats 

- Hemsidan behöver fylla på med goda exempel efterhand. Både IOp och andra samarbets-
former. Malin berättar att vi fått möjlighet att lägga den nationella filmen om Överens-
kommelsen direkt på vår hemsida. 

 
Facebooksida  

- Den tidigare facebooksidan som funnit har varit en grupp i Anders Hjorts privata fa-
cebook. Malin startar ett nytt konto för Överenskommelsen inom kort. 

 
Studieplan kring Överenskommelsen och IOP 

- En studieplan och material kring Överenskommelsen och IOP skulle kunna finnas via 
studieförbunden. Syftet är att sprida kunskap om Överenskommelsen samt skapa möjlig-
heter för att inventera behov framöver. Här kan olika former användas såsom exempelvis 
föreläsningar och dialogcafér. Här kan också goda exempel från exempelvis Göteborg lyf-
tas in. 

 
Öppet hus 

- Öppet hur på olika arenor där representanter från Borås Stads förvaltingar finns med. En 
eller flera olika. Syftet är att informera om Överenskommelsen samt ge möjlighet till dia-
log kring olika ämnesområden.  

 
Årliga stormötet 

- Arrangeras av samrådet 
 
Enskilda dialog med de idéburna 
De Idébruna tro att det behövs enskilda dialoger kring Överenskommelsen med både de före-
ningar/organisationers om skrivit på och som inte har skrivit på.  
 
Övriga sammankomster 
Föreningscentret kommer till föreningsrådets höstkonferens 14-15 oktober. 
Borås Stad håller i en ”Social infodag” tillsammans med social föreningara. Svenska kyrkan anmä-
ler att de gärna också är med i arbetet. Tillfället är bestämt till den sista dagen i september. 
 
 
Nästa möte 
22 maj klockan 10-12 i Caroli församlingshem plan 4. 
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