
Minnesanteckningar styrgruppen gruppen för Över-
enskommelsen 
20 april 2017 

Närvarande: Stefan Hiller, Malin Andersson, Cecilia Andersson, Janne Norlin, Anita Zetterman, 
Catharina Rapp och Tommy Jingfors. 

Inledning 
Cecilia hälsar välkommen. 
Inga synpunker på föregående mötesanteckningar finns. Dagens dagordning knyter an uppdrag 
och frågor på föregående mötesanteckningar. 

Ceremonin den 20 mars 

Gruppen tittar på delar av utkastet till film från ceremonikvällen. Det saknas ”röster” från de 
idéburna i filmen. Malin återkopplar till filmaren för att se om det finns mer intervjumaterial 
med idéburna som vi kan ersätta vissa delar med. En kortare version till facebook önskas också 
av materialet. 

I övrigt var det en trevlig kväll och form för dialog som vi från olika håll fått positiv feedback på. 

Organisationsresurser 

De idéburna saknar en dialog kring resurser och organisation. Det finns ett behov och önskan 
från de idéburna att de kan ha en anställd person, med ”benen” i de idéburna, som framförallt 
arbetar med Överenskommelsen mot de idéburna tillsammans med Borås Stads samordnare. De 
båda processledarna skulle kunna arbetar på vart sitt håll och tillsammans med att informera, för-
ankra och utforma. Två synsätt och två personer ger en starkare uppställning i det fortsatta arbe-
tet. 

Borås Stads tankar hade varit att stadens anställda kring Överenskommelsen också skulle stödja 
de idéburna framöver. Här har kommunikationen brustit. Tommy tar med sig frågan om resurser 
för de idéburna och återkommer med svar om möjligheterna för att tillföra resurser till de 
idéburna, så de exempelvis kan ha en anställd en person som arbetar tillsammans med en tjäns-
teman från Borås Stads. 

Hur går vi vidare kring gemensamt samråd 

Enligt Överenskommelsen skall vi ha ett gemensamt samråd. Formerna för samrådet behöver 
diskuteras vidare under året. Tanken är att ett samråd bildas i samband med stormötet för Över-
enskommelsen som planeras i november 2017. På vägen dit diskuterar vi omfattningen och 
sammansättningen av samrådet i den befintliga styr och beredningsgruppen. 

Beredningsgruppen får i uppdrag att diskutera och återkomma med ett förslag kring hur samrådet 
skulle kunna se ut och fungera. 



 
 
Förslag på kommunikationsplan/aktivitetsplan 
 
Malin redogör för det förslag till plan som tagits fram utifrån idéer från beredningsgruppen. Pla-
nen kan i dagsläget ses som en grovskiss som kan utvecklas efterhand. Planens fokus ligger på 
kommunikation av Överenskommelsen samt gemensamma forum för möten mellan idéburna 
och Borås Stad. Planen mottas positivt och beredningsgruppen får i uppdrag att jobba vidare och 
förverkliga planen. 
 
Synpunkter/idéer som skickas med i arbetet från styrgruppen är: 

- Förtydliga att hemsidan är gemensam för båda parterna. 
- Alla får hjälpas åt att fylla hemsidan med information. Malin kan lägga ut det rent prak-

tiskt. 
- Kan det finnas möjligheter för de idéburna att beskriva sin verksamhet med film och 

skicka in så att vi kan lägga ut det? Facebook skulle kunna vara en kanal för detta. 
- Ambassadörer från de idéburna kan vara ett annat sätta att nå ut med information om 

Överenskommelsen. 
- Det finns ett intresse från de idéburna att veta vad staden planerar och det efterfrågas ett 

kalendarier kring vad som kommer hända i staden under hösten så de kan se om de kan 
vara en del i det. Det kan bli svårt att praktiskt att få till en kalender där ”allt” finns samlat 
i Borås Stad. Samtidigt bryr sig inte medborgarna om vem som står bakom aktiviteter, 
vilket väcker frågan om ett gemensamt kalendarium. 

- Det är en utmaning att hålla tempo samtidigt som vi skall göra det tillsammans. 
 
 
Gemensamt informationsmaterial 
 
Studieförbunden väcker frågan om att vi borde ha ett gemensamt informationsmaterial kring 
Överenskommelsen så att vi för ut samma grundbudskap i alla sammanhang. 
 
Då Malin redan varit inbjuden till Coompanion Sjuhärads styrelsemöte samt två ortsråd för att 
berätta och förklara Överenskommelsen har hon tagit fram en presentation. Janne hade hört po-
sitiv feedback kring presentationen så det skulle kunna vara ett material som vi använder i en 
fortsatt dialog och utveckling av ett gemensamt informationsmaterial. Malin tar med frågan till 
beredningsgruppen och mailar ut sin presentation till dem. 
 
 
Det årliga stormötet 
Stormötet hålls den 28 november 2017.  
 
 
Nästa möte 
29 maj 2017 klockan 10-12 på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 
 
Vid datorn  
Malin Andersson 
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