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Anteckningar – Samråd för Överenskommelsen
14 oktober 2019
Närvarande: Catharina Rapp (Studieförbunen i Borås), Håkan Eriksson och Magnus Sjödahl (Fritids- och folkhälsonämnden), Tommy Jingfors (Fritids- och folkhälsoförvaltningen), Dag Forsström (Arbetslivsförvaltningen), Anita Zetterman (Förningsrådet i Borås), Janne Nolin (Social
ekonomi i Sjuhärad), Anders Hjorth och Malin Andersson (processledare Överenkommelsen),
Melia Hadzisalihovic (Föredragande: Social hållbarhetsarbetet, Gymnasium och vuxenutbildningsförvaltningen)
Mötesunderlättare: Håkan Eriksson

Mötespunkter
Inledning
Håkan Eriksson hälsar välkommen och berättar kort om Lönnen där dagens möte hålls.
Nytt arbete för social hållbarhet i Borås Stad
Melia Hadzisalihovic berättar om det nya arbetet kring social hållbarhet som har startat i Borås.
Borås Stad är en av 32 kommuner som får del av ett statsbidrag för en kontinuerligt och långsiktigt arbete för att motverka segregation och minska de sociala klyftorna.
Melia arbetar övergripande för hela staden, men är anställd på Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen.
Tanken är att få igång ett bättre sektorsövergripande arbete med syfte att skapa mer jämlika samhällen med fokus på jämlika uppväxtvillkor. Forskning har visat att jämlika samhällen fungerar
bättre än ojämlika.
I ett första steg har arbetet varit fokuserat på att få stadens interna organisation att börja prata
med varandra över förvaltningsgränserna. Just nu pågår arbetet med att skapa en gemensam målbild och idéburna aktörer kan medverka i det arbetet. Fem olika workshops är planerade. Melia
återkommer med tid och antal personer som kan medverka vid en workshop för idéburna, där de
själva får avgöra vilka personer som bäst representerar dem i detta läget.
Förra mötets anteckningar
Minnesanteckningarna för förra Samrådsmötet 16 april gicks igenom.
Information utbildning om IOP – Ludvig Sandberg
Den 4 september deltog sammanlagt 68 personer i en utbildning kring IOP, Idéburet Offentligt
Partnerskap med Ludvig Sandberg för Forum för Idéburna organisationer med social inriktning.
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Utbildning skedde i ett dag- och ett kvällspass. Bland deltagarna var idéburna tyvärr i kraftig majoritet och alltför få tjänstepersoner och politiker medverkade.
Inför utbildningen hade ansvariga för de 18 IOP:er som är tecknade i Borås svarat på sex frågor
och svaren redovisades under utbildningen. Ludvig Sandberg betonade vikten att använda den
europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen som ett verktyg i
inledande diskussioner inför ett IOP. Han menade att olika situationer kräver olika sätt att navigera och arbeta och ifrågasatte om merparten av IOP:erna i Borås inte lika gärna kunde ha fungerat lika bra med vanliga verksamhetsbidrag. Han menar att IOP lämpar sig bäst för mer komplexa
samhällsutmaningar där det offentliga och idéburna gemensamt slår sina kloka huvuden ihop.
Det blir en diskussion kring huruvida befintliga IOP avtal kan ses som komplexa eller inte. Uppfattningen är oavsett vilket att formen IOP möjliggort många samarbeten mellan staden och
idéburna.
Ett IOP mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni kring en vårdkedja inom äldrevården som
har överklagats väntar nu på en juridisk bedömning i högsta förvaltningsrätten. Borås Stads
IOP:er handlar om betydligt mindre summor. Så beslutet där bör inte ha någon påverkan för våra
IOP-avtal.
Stormöte och föreningsdialog på Träffpunkt Simonsland
Den 9 september hölls ett stormöte på Träffpunkt Simonsland med Olle Möller från Kompetenscenter Malmö som arbetar med att stödja förtroendevalda i alla Malmös idéburna organisationer.
Trots en fantastiskt livaktig verksamhet i huset har det förekommit gnissel mellan de cirka 40 föreningarna som har verksamhet i huset och ledningen.
33 personer som representerade 18 föreningar i huset deltog i livliga gruppdiskussioner där det
satt en tjänsteperson från staden i varje grupp. Det konkreta resultatet blev att föreningarna ska
bilda en gemensam arbetsgrupp som ska ha regelbundna möten med husledningen. Dessa möten
ska ersätta tidigare ordförandemöten och informationsmöten. Detta gör att föreningarna tvingas
samverka och arbetsgruppen får företräda alla föreningar i huset och svara för kommunikation
mellan varandra och mellan ledningen och föreningarna.
FRIA – nytt initiativ från Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen har fått projektpengar från länsstyrelsen för att fler nyanlända/utrikesfödda ska få hjälp att hitta fritidsaktiviteter som passar dem både utifrån intresse, behov och tillgänglighet. I projektet deltar flera aktörer däribland Medborgarskolan, IOGT-NTO, SISU och
Ljus Framtid. Arbetet påminner om NAD i Skåne, men har ett delvis annat upplägg.
Syftet med projektet är för det första att underlätta etablering och social integration för nyanlända/utrikesfödda, inklusive ensamkommande ungdomar genom att erbjuda dem att ta del av
för dem relevanta och meningsfulla orgnaiserade fritidsaktiviteter. För det andra bidra till att det
organiserade civilsamhället i Borås får nya medlemmar samtidigt som detta bidrar till ökad kulturell förståelse och ett vidgat socialt nätverk.
En styrgrupp träffas i november för att börja prata om hur samarbetet i praktiken ska gå till.
Överenskommelsens stormöte 28 november
Malin visade förslag till upplägg med en inledning, kort om det som hänt om året, goda exempel
och slutligen en dialog.
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Med utgångspunkt från dialogen kring presentationen om social hållbarhet föreslås att vi ska avsätta en stund till att skapa oss en gemensam bild av Borås. En stad som på många sätt är i förändring. Förslaget är att visa på de negativa trender som finns. Därefter lyfter vi några konkreta
exempel där man i praktiken arbetar för att motverka den ojämlika hälsan.
Håkan Eriksson och Janne Nolin kommer att inleda stormötet.
Övrigt
MUCF:s kunskapskonferens om det civila samhället - Elitism eller engagemang är den 22 oktober. Malin och Anders har blivit inbjudna till att vara med i en paneldebatt i ett av seminarierna
som handlar om att presentera den så kallade Tillitsbarometern.
Nästa möte
Måndag 9 december kl 10-12 på Träffpunkt Simonsland
Mötesunderlättare: Anita Zetterman
Vid anteckningarna,
Malin Andersson och Anders Hjorth

