
 

 
 
Minnesanteckningar nr 1 -2017, Styrgruppen  
 
Närvarande; Stefan Hiller, Jan Nolin, Catarina Rapp, Lena Sjöberg, Ida Legnemark och 

Tommy Jingfors 
Tid; 9 februari kl 15.00-16.30 
 
1) Ida hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat 
 
2) Styrgruppen och Beredningsgruppens sammansättning  
 under 2017. 
 Styrgruppen diskuterar hur sammansättningen ska se ut i de båda grupperna. Det  
 finns en poäng i att låta både styrgrupp och beredningsgrupp fortsätta för att inte  
 tappa i kontinuitet under det första verksamhetsåret. 
 Styrgruppen föreslås få följande bemanning; 
 * Stefan Hiller och Jan G Nilsson, representerar de kyrkliga samfunden 
 * Jan Nolin, - sociala företag 
 * Anita Zetterman, - Föreningsrådet 
 * Lena Sjöberg, - Folkbildningen Borås  
 * Ida Legnemark och Cecilia Andersson, ordf och vice ordf i Fritids- och  

   folkhälsonämnden 
* Tommy Jingfors och Malin Andersson – Fritids- och folkhälsoförvaltningen  
   (FOF)        
Beredningsgruppen föreslås få följande bemanning; 
* Stefan Hiller och Monica Johansson – kyrkliga samfunden 
* Berit Hallqvist – Föreningsrådet 
* Catarina Rapp – Folkbildningen Borås  
* Annelie Jonsson, Malin Andersson och Tommy Jingfors - FOF 

 
 Båda grupperna kan komma att kompletteras under året, beroende på hur arbetet  
 fortskrider. 
  



3) Kommunfullmäktiges beslut 
 KF antog den 22 december att, för sin del, ställa sig bakom ÖK och gav samtidigt  

Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att ansvara för det fortsatta arbetet. På  
FOF har Malin Andersson fått ett speciellt uppdrag att hålla i arbetet. Malin  
kommer att delta i både styr- och beredningsgrupp och vara den tjänsteman  
som samordnar det kommunala arbetet med ÖK. Tillsammans med andra tjänste-
män inom förvaltningen, främst Annelie Jonsson, Hans Andersson, Mikael Hed-
berg och undertecknad kommer FOF att vara lyhörda och ”en väg in” för organi-
sationerna i mötet med Borås Stad. 

 
4) Kommande mötestider 
 Styrgruppen träffas nästa gång den 20 april kl 13.00 på FOF:s kontor och  

Beredningsgruppen träffas den 7 mars kl 14.30 på FOF:s kontor. 
 
5) Ceremoni och undertecknande 

Vi diskuterar den kommande ceremonin och beslutar att den ska vara måndagen  
den 20 mars kl. 17.30-19.00. Mellan kl 17.30-18.00 är det drop-in med kaffe/the 
och tårta samt lite musikunderhållning. Därefter hälsar Borås Stad – Svenska  
Kyrkan – Föreningsrådet välkommen och ett formellt undertecknande sker mellan 
staden och respektive organisation. Under tiden kommer vi också att arbeta för att 
olika kommunala förvaltningar finns på plats för att föra en dialog om tänkbara 
samverkansformer i framtiden. Lyfta goda exempel och tala om hur arbetet plane-
ras under 2017. 
 
På måndag den 13/2 går inbjudan ut tillsammans med en ”blankett” för under-
tecknande. Inbjudan kompletteras med två organisationer till, dels social ekonomi 
(Jan N) och dels Folkbildningen i Borås. Logotyperna levereras till Tommy under 
fredagen den 10/2. Styrgruppen tycker att det är bra om föreningen/organisationen 
tar ett formellt beslut om att man ställer sig bakom ÖK och undertecknandet.  

 
6) Kommande arbete 

Förutom ceremonin så ger styrgruppen beredningsgruppen i uppdrag att fundera 
på vilka aktiviteter som ska ske under det första året, genom en handlings- och åt-
gärdsplan. Styrgruppen tänker på speciella utbildningsinsatser inom IOP (Idéburet 
offentlig partnerskap) för både kommunala förvaltningar och för organisationer. 
Bjuda in Göteborgs Stad, som arbetar väldigt strukturerat och bra, och låta dem be-
rätta om sin resa och vilka goda exempel som finns kring IOP och samverkan. De 
tecknade en ÖK 2012 och har idag kommit väldigt långt i sitt arbete. 
Andra aktiviteter är stormöte i höst, träffar mellan olika aktörer med mera. 

 
7) Marknadsföring och kommunikation 
 Det är viktigt att vi fångar upp det arbete som Anders Hjort gjorde på hemsidan  
 och på Facebook. Malin får i uppdrag att lösa inloggning och lämna förslag till en  
 kommunikationsplan för året. 
 
8) Nästa möte 
 Styrgruppen; torsdag den 20 april kl 13.00 – 15.00, på FOF 
 Beredningsgrupp; tisdag den 7 mars kl 14.30 – 16.00, på FOF 
 
 Vid pennan!  Tommy J. 
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