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Integrationsnätverk

Arbetslivsförvaltningen ställde frågan på stormötet för Överenskommelsen 2017 om det fanns
intresse för ett integrationsnätverk mellan idéburna och staden. Intresset visade sig var stort så
arbetlivsförvaltningen bjöd därmed in till möte i slutet av februari. På mötet pratade man om formerna för ett framtida nätverk och Malin Hagman och Malin Andersson och Anders Hjort redogjorde för Överenskommelsen och de andra nätverk som finns i staden.
Det kom in många positiva synpunkter kring hur nätverket skulle fungera. Tanken är att nätverket skall träffas två gånger per år och vara en källa för informationsspridning i första hand. Finns
intresse för att samverka kring olika delar i integrationsarbetet kan exempelvis lokala nätverksgrupper användas eller att det skapas arbetsgrupper för specifika områden. Integration är ett alltför stort område för att alla skall kunna vara med i allt och det blir lätt för mycket möten utan
verkstad och det vill vi undvika.
Möte om idéburnas organisering

Föreningsrådet bjöd tillsammans med Anders Hjort in till en kväll för att prata om idéburnas organisering på Ribbingsgården. Lari Pitkä-Kangas Samordnare MiP (Malmö Idéburnas paraplyorganisation) inledde kvällen med att berätta hur de arbetar för att främja samarbete och samverkan
mellan föreningarna.
Lari vittnade om hur de öppet och brett bjuder in till möte. Hur man lägger undan titlarna och
möts på samma nivå och hur man som förening måste vara beredd att förändras. I Malmö finns
också en plan som rapporteras direkt till kommunstyrelsen. Idéburna kommer fortsätta dialogen
kring organisering med Anders Hjorth.

Det blev också tydligt under kvällen att det är många föreningar som inte har fått kläm på vad
Överenskommelsen riktigt är. Det fanns dessutom många nya ansikten under kvällen. En lärdom
av det är att vi kan behöva repetera kort vad Överenskommelsen är vid alla tillfällen som vi bjuder in.
Samrådet utrycker att det är viktigt att vi fortsätter att bjuda in brett, så alla som har möjlighet kan
hoppa på efterhand.
Kraftsamling - Dialoger på Sjöbo

Janne och Malin vittnar om goda dialoger med den vuxna befolkningen och några idéburna i
samband med projektet Kraftsamling Sjöbo. Övervägande har det varit pensionärer som deltagit i
dialogerna så här långt.
Det kom mycket synpunkter kring torgen och omliggande lokaler. Man jobbar nu vidare i projektet med lokalfrågan och skissar på lång sikt på att hitta en lösning där man kan väva samman
kommunala och idéburna verksamheter till en stor mötesplats. Samrådet pratar om behovet av en
kommunal verksamhet kopplad till torget, vilket i sin tur skulle kunna generera affärsmässig verksamhet. Värden som idéburna verksamheter kan bidra med behövs också på området och behöver fortsatt lyftas med i processen.
Information på nämnder och Säker och trygg kommun

Sedan förra samrådet har Malin varit ute och informerat i Individ och familjeomsorgsnämnden,
Kulturförvaltningen och på den Strategiska gruppen för säker och trygg kommun (Presidier och
förvaltningschefer från hela staden). Sociala omsorgsnämnden skall få information ikväll.
Överlag upplever Malin att man är positiv till Överenskommelsen både på politisk och på chefsnivå. Det behövs dock fördjupande dialog i verksamheterna för att skapa riktig förståelse för vad
Överenskommelsen innebär.
FRÖ-möte

I veckan lanserar vi en ny samverkansform. FRÖ som står för ”Forum för relationer i Överenskommelsen”. Tanken är att det skall vara ett forum för kunskapsspridning och informella samtal
inom Överenskommelsen i Borås. Inbjudna är idéburna och kommunala verksamheter som tillsammans vill jobba för att upprätthålla och utveckla välfärden i Borås. Bakgrunden till mötet är
den utmaning som vi identifierat under processen till Överenskommelsen nämligen att vi behöver
känna till och lära om varandra om vi skall kunna samverka.
Utredning kring föreningsbidragen

Det pågår en dialog kring utveckling/översyn av föreningsbidragen i staden. Dels behövs en värdegrund i ett inledande skede.
Därtill önskar Fritids- och folkhälsonämnden/förvaltningen att det startas en utredning för att
hitta en bra långsiktig lösning för bidragen. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för den
största delen av de bidrag som årligen delas ut av Borås Stad. Förvaltningen fördelar ca 44 miljoner kronor om året till föreningslivet, varav 33 miljoner går till barn- och ungdomsverksamhet.
Överlag har Borås Stad ett väldigt generöst bidragsystem som både politiken, tjänstemän och föreningsrådet är positiva till.

Dagens bidragssystem har dock skapats utifrån hur det traditionella idrottslivet organiserar sig
och har bedrivit sin verksamhet. Mindre anpassningar i befintligt bidragsystem görs årligen, men
grunden i bidragsystemet är i princip samma sedan många år tillbaka.
Nya utmaningar i samhället har uppkommit och föreningsverksamheten har utvecklats. Detta
upplevs ibland skapa svårigheter när det gäller att möta med nuvarande bidragsregler. Det finns
också ett behov av att synkronisera bidragsystemet i större utsträckning med andra verksamheter
i staden och arbetet med Överenskommelsen. Utredningen är precis igångsatt och nämnden/förvaltningen vill ha en process med stor delaktighet från både andra nämnder/förvaltningar och
med idéburna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ställer frågan om Föreningsrådet eller de
idéburna i Samrådet kan tänka sig att vara den part som driver arbetet med dialoger eller liknande
för att få in deras perspektiv i processen. Såklart i samverkan och med stöd från staden på olika
sätt. Föreningsrådet tar med sig frågan till sitt nästa möte och återkommer med besked.
Överenskommelsehuset

Överenskommelsehuset använder vi nu i presentationer på olika ställen för att den hjälper till att
förtydliga hur vi jobbar övergripande med Överenskommelsen och hur de redan befintliga samverksamforumen och arbetet med Överenskommelsen hänger ihop. Nytt är att FRÖ-mötena har
lagts till som en ny samverkansform på nedersta våningen.
Malin och Anders upplever fortsatt att det kan behövas en dialog kring ”varför skall man delta i
Överenskommelsen”. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida budskapet om vad Överenskommelsen
är och innebär i praktiken.
Stormötet den 28 november 2018

Samrådet enas kring att dessa delar behöver finns med på stormötet den 28 november.
- Kort repetition av vad Överenskommelsen är ifall det kommer nya.
- Redovisning av 2018 års verksamhet där vi lyfter fram några goda exempel på IOP och
annan samverkan som skapats.
- Förslag till och dialog om handlingsplan 2019.
- Dialog om ytterligare en övergripande fråga såsom exempelvis ”Vad är/har/kan nyttan
vara av att vara med i Överenskommelsen?”.
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