
 
 
Anteckningar - Samrådsmöte Överenskommelsen   

 
12 november 2020, via Teams 

 
Närvarande: Catharina Rapp, Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Tommy Jingfors, Anita Zetterman, Janne Nolin, 
Monika Linnros, Malin Andersson och Anders Hjorth.  

 
Mötesunderlättare: Malin Andersson och Anders Hjorth 
 
Samrådets sammansättning: Hans Johansson, som nu är ordinarie behöver en ersättare från ALF. Catharina 
Rapp behöver en ny ersättare från studieförbunden och ska fråga Michelle Helander på Medborgarskolan. 
 
Mötespunkter 

 
Förra mötets minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna för förra Samrådsmötet 2 oktober gicks igenom.  
 
MUCF: Kunskapskonferens 21 oktober – Tema: Civila samhället under kris 
Inleddes av kulturminister Amanda Lind. Demokratin i Sverige fyller 100 år nästa år, 1921 fick kvinnorna röst-
rätt. En internationell utblick från USA, Ryssland och andra länder där det visar sig att utrymmet krymper på 
grund av växande auktoritarism och populism. Nya befolkningsstudien presenterades och visar på fortsatt stabilt 
engagemang. För första gången har man tittat på de som inte är aktiva och de sönderfaller i tre grupper: En med 
lägre utbildning och brist på resurser, en som saknar tillit till andra och till samhället och en som helt enkelt inte 
har tid. Avslutande paneldiskussion med Erik Amnå och Carola Gunnarsson (SKR) om att sociala och ekono-
miska ojämlikheter hotar demokratin. Dessutom gör Corona att organisationernas utrymme för att lyfta sin röst 
minskar, vilket vi behöver försöka motverka. Se vidare https://www.mucf.se/kunskapskonferens-2020  
 
Uppföljning av Överenskommelsedokumentet, gruppdiskussioner idéburna och staden och 
sedan gemensamt 
Bland de idéburna har SES, Social Ekonomi Sjuhärad, Föreningsrådet och Svenska Kyrkan diskuterat dokumen-
tet. Frågor om klimat och miljö liksom om social hållbarhet borde lyftas in. Texten borde finnas på lättläst 
svenska, eventuellt översättas till engelska och större invandrarspråk. Det borde finnas en digital flyer så att alla 
föreningar som skrivit under kan länka till Borås Stads hemsida. Det är inte lätt att hitta en väg in på hemsidan. 
Det borde finnas en knapp högre upp i hemsidans hierarki. Borde bli bättre på att nå ut till ungdomar, ung-
domsrådet, studentföreningar med flera, fånga upp föreningsaktiva ungdomar. Viktigt att skapa nätverk av kun-
skap och struktur. Redan när ett samarbete inleds måste man tänka på hur det ska fortsätta efter att den formella 
perioden tar slut annars riskerar man att tappa det som byggs upp. Att avgöra vad som är kvalité är inte lätt, men 
det bör avgöras tillsammans. 
 
Staden tycker att dokumentet behöver en rejäl omvandling och ”spetsas” till lite. Det är för abstrakt idag och det 
behöver också bli enklare och tydligare för det är för svårt att förstå idag. Vi behöver få fram de goda värdering-
arna och varför vi har en Överenskommelse. Demokrati och trygghet lyfts och att vi behöver koncentrera oss på 
positiva krafter. Arbetet med Överenskommelsen bygger på jämbördighet och prestigelöshet. Ingen äger agen-
dan för då misslyckas det. Bör kombineras med andra viktiga dokument såsom Agenda 2030 som staden håller 
på att implementera. Den borde komma med. Vad är det vi vill åstadkomma? Samla alla goda krafter för att 

https://www.mucf.se/kunskapskonferens-2020
http://overenskommelsen.se/


åstadkomma större trygghet, mer delaktighet, ett demokratiskt sinnelag. Kan vi få in medborgarperspektivet? 
Varför skrev föreningarna på detta? 
 
Två års gemensamt processande föregick Överenskommelsen. Många nya har tillkommit sedan dess och vi 
själva behöver påminnas om vad som gäller. I Malmö pratar man om Malmöandan. Stänger vi ute någon om vi 
säger att man måste ansluta sig? På nästa möte går vi vidare och Malin och Anders får i uppdrag att utforma ett 
nytt förslag. Flera som inte varit är med i Samrådet borde engageras i en referensgrupp. 
 
Uppdragsplan för 2021  
Malin visar den gamla om hur vi har jobbat under detta konstiga Corona-år och den nya om vad vi tänker oss 
för nästa år. Bland annat utbildningar med Hans Abrahamsson. 
Janne: Det behövs en positiv signal till alla föreningar som präglas av mycket negativt nu. Von Essen och den 
nya befolkningsundersökningen bör presenteras. Vi bör ordna flera tillfällen och skapa en kontinuitet. 
Håkan: Vi borde anknyta till demokratijubileet. Det kommer en utställning om det i december. Civilsamhället är 
grundbulten i demokratin. Vi bör också växla upp antalet FRÖ-möten.  
Stormötet för nästa år bör ligga än så länge kvar i november. 
Malin och Anders gör ett uppdaterat utkast som kommuniceras till Samrådet. Det ska vara ett levande dokument 
som kan utvecklas under året beroende på vad som sker kring situationen i pandemin och annat.  

 
Rapport om filmarbetet 
De två filmerna om Överenskommelserna är i princip klara. Vi har tagit hänsyn till synpunkterna vi fick vid förra 
mötet och lättat upp pratorna som klippts isär, men inte har gjorts om. Vi har bytt ut huset med hjälp av en 
tecknare som gjort finare och roligare bilder. Målgruppen för filmerna är inte i första hand allmänheten utan 
tjänstepersoner och politiker på andra förvaltningar och idéburna.   

 

 
Möten under 2021 
Tisdag 12 januari kl. 13-15. 
Tisdag 2 mars kl. 13-15. 
Tisdag 25 maj kl. 13-15 
Torsdag 2 september kl. 13-15 
Måndag 25 oktober kl. 13-15 
 
 
Vid minnesanteckningarna, 
 
Malin Andersson 
Anders Hjorth 
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