Borås 2017-05-29

Minnesanteckningar styrgrupp
29 maj 2017
Närvarande: Janne Nolin, Catharina Rapp, Anita Zetterman, Ida Legnemark, Tommy Jingfors,
Cecilia Andersson och Malin Andersson
Ida hälsar välkommen och föregående mötesprotokoll gås igenom.

Informationsrunda

Janne och Malin har varit på Tranemo Fullmäktige och informerat om Borås Stads Överenskommelse (ÖK).
Stefan Hiller och Malin har varit på nätverk kring IOP och andra samverkansmodeller i Stockholm som SKL håller i. Upplevelsen var att vi redan kommit långt i Borås då vi har vår gemensamma Överenskommelse. På nätverket fick de bland annat ta del av goda idéer från andra aktörer, såsom bland annat ett föreningsdrivet Folkets Hus i Timrå, där det bland annat fanns en bio
som drevs av ungdomar. Detta är en idé som kyrkan tar med sig i dialogen om biografen på
Sjöbo framöver.
Malin har informerat om ÖK på områdesnätverk på Hulta och Kristineberg där både kommunala, idéburna och andra lokala aktörer sitter med. Föreningsenheten har också informerat om
ÖK på sin administratörsträff med idrottsföreningar. Malin och Annelie har också varit i Mölndal
och informerat om ÖK på en nätverksträff mellan Mölndals Stad och de idéburna verksamheterna.
Styrgruppen får se den kortversion av film från Ceremonin kring Överenskommelsen som är på
51 sekunder. Filmen kommer nu att spridas på Facebook och via hemsidan. Malin har också gjort
de möjliga juteringar som gick i den långa versionen för att den skulle upplevas att båda parter
fick höras i filmen. Den långa versionen med alla tal kommer också att läggas ut på hemsidan.
Social ekonomi har haft årsmöte.
Annelie och Malin på Fritids- och folkhälsoförvaltningen går en utbildning i Civila samhället i
samhället som genomförs i sammarbete mellan Sjöndals högskola och MUCF. Vid första tillfället
lyssnade de på Johan Von Essen som pratade om civilsamhällets framväxt och del i det demokratiska formandet av samhället vilket upplevdes väldigt bra. Även föreningsrådet har positiva erfarenheter av att ha lyssnat på Johan. Malin får uppdraget att undersöka om Johan skull kunna föreläsa på stormötet i november.

Handlingsplanen
Studieförbunden har träffats och beslutat att de gemensamt tar fram ett studiematerial för att
sprida kunskap och skapa dialog om arbetet med Överenskommelsen. De har ett första möte i
september där också Malin har bjudits in.
Tanken är att studieförbunden ska sprida materialet till de föreningar de har kontakt med. Malin
och andra kommunala tjänstemän behöver materialet för att sprida kunskap och skapa dialog i
Borås Stads olika förvaltningar och nämnder samt andra forum där de träffar idéburna och andra
aktörer.
Samverkan kring utveckling av Sjöboområdet har lyfts på Beredningsgruppen.
Utöver att det finns gemensamma intressen och redan tagna initiativ kring utveckling av biografen på Sjöbo så finns det också en önskan om att gemensamt jobba med att främja hälsan och
förebygga ohälsa på Sjöboområdet i stort. I Borås Stad pågår ett arbete med att försöka mobilisera olika förvaltningar i samverkan och det pågår även en dialog med områdesnätverket på
Sjöbo. Idén om att hålla en gemensam dialog om Sjöbo finns kvar och Malin undersöker möjligheten med att realisera den till hösten.

Organisation
Enligt Överenskommelsen skall staden stå för de organisatoriska resurserna i samarbetet. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen gör utrymme i sin budget så att en eller flera personer på sammanlagt
40 % kan anställas av de idéburna verksamheterna från 1 augusti 2017 till 31 december 2017.
Tommy, Ida och Cecilia skickar med idén om att det inte nödvändigtvis behöver vara en person
utan att pengarna skulle kunna fördelas på flera ambassadörer inom respektive samarbetspartner.
Det är dock upp till de idéburna att använda resurserna såsom de önskar och de återkommer med
hur de vill göra.
Borås Stad behöver mer tid för att lösa det långsiktigt, då detta är en budgetfråga.
Beslut

Styrgruppen beslutar att de idéburna får tillgång till resurser motsvarande en 40% tjänst från 1
augusti till 31 december. Syftet med tjänsten är framförallt att sprida kunskap om ÖK. De
idéburna återkommer med hur de vill fördela pengarna.

Samråd
På Beredningsgruppen pratade man om att Samrådet skulle kunna bestå av en större grupp (20st)
med lika många representanter från båda parter och som ersatter befintlig styr och beredningsgrupp. Samrådet skulle följas av underliggande arbetsgrupper utifrån behov.
Styrgruppen konstaterar att vi behöver utgå från syftet med samrådet, som är att utveckla och
fördjupa samarbetet. Vi får akta oss så vi inte skapar en ”onödigt” stor organisation för detta. Ett
sätt att utveckla och fördjupa samverkan är genom lärande och utbyten och då skulle ett Samråd

kunna vara storträffar där alla bjuds in som har anslutit sig till ÖK. I så fall skulle ett Samråd behöva kompletteras med en mindre styrgrupp såsom vi har idag.
Framförallt ser vi att Samrådet skall vara ett redskap för de Idéburna och de behöver fundera mer
och prata ihop sig hur de vill organisera sig om vad deras behov är. I Borås Stad är det tydligare
på så sätt att Kommunstyrelsens uppdrag är att Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkansansvaret för att driva Överenskommelsearbetet i Borås Stad.

Hemsidan
Malin visar hur hemsidan är uppbyggd. För att öka på antal goda exempel kan redan befintliga
föreningsavtal läggas till under en rubrik kring ”Tidigare föreningsavtal”.
Det vore bra om alla föreningar/organisationer som är med i Överenskommelsen kan ha en
klickbar länk till hemsidan. Malin skickar över Överenskommelseloggan med texten ”Vi är en del
av Överenskommelsen Borås” och en länk så de föreningar/organisationer som är med kan lägga
ut detta på sina hemsidor.

Nätverk mellan förvaltningarna
Borås Stad kommer att starta ett nätverk mellan förvaltningarna med syftet att sprida kunskap
mellan förvaltningarna och att fånga upp behov av stöd i de olika förvaltningarna har för att arbetet med Överenskommelsen skall fortleva och hållas på dagordningen långsiktigt i Staden.

Kommande möten
28 augusti klockan 10-12
20 oktober klockan 13- 15
Vid datorn
Malin Andersson

