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Mötespunkter
Presentation och föregående minnesanteckningar
Information från Samrådets aktörer
NAD (Nätverk, aktivitet, delaktighet) Ett sätt att underlätta etableringen i Skåne.
Skaraborg regionen, göteborgsregionen, arbetsförmedlingen och VG-regionen startar under
våren 2019 NAD i Väst. (Verksamheten bygger på skånes…? Behövs den?)
NAD–frågan borde drivas från Boråsregionen (Sjuhärad). Malin och Anders kontaktar dem
för att se om vi kan skapa ett informationstillfälle tillsammans kring arbetet.
NAD–formen skulle också kunna vara en samverkansform, för att bryta isolering, mellan
föreningar och Arbetslivsförvaltningen för en målgrupp som finns inom ramen för Arbetslivsnämndens uppdrag. (Ett av verktygen …?)
Budgeten som ligger nationellt nu påverkar de extratjänster som Arbetslivsförvaltningen
hittills erbjuder. Ofta kombinerar vi extratjänsterna med utbildning här i Borås.
Stormötet 2018
Samrådet tycker att mötet var bra och omdömena från utvärderingen var bara positiva. Det
var väldigt bra att lyfta några goda exempel som visar på det som pågår. De hade dessutom
väldigt bra redovisningar.
Stormöten är ett unikt forum då många föreningar som annars inte träffas får träffas och
där mixen av politiker, tjänstepersoner och idéburna finns.
Ändringarna från formen som var 2018 till 2019 var bra och vi tror på ett liknande koncept
som för 2019 (2020?).

Frågan är nu hur man kan dra nytta av de kontakter och idéer som startas på mötena?
I uppdragsplanen för samrådet och det övergripande arbetet för överenskommelsen finns
med att vi skall stödja processen att tillgängliggöra lokaler för varandra. Samrådet via processledarna stödjer gärna andra initiativ i verksamheterna därute, men verksamheter och
organisationerna måsta själva vara bärare av idéerna för att samverkan skall lyckas.
Sammanställningen från stormötet skall skickas ut till alla som vara med.
Förstudie kring idéburnas organisering och kompetenscenter
Idéburna har kommit med ett förslag om att de vill ordna en förstudie kring idéburnas organisering och ett kompetenscentrum. Detta i syfte att hjälpa föreningar att utvecklas,
stödja mindre föreningar administrativt och för att skapa förutsättningar för samverkan
idéburna emellan och med staden. Idéburna föreslår att man inom ramen för Överenskommelsen skall avsätta medel för en sådan förstudie där man tänker att ta in konsultstöd i processen.
Frågor som ställdes på mötet
- Finns det ett intresse för detta bland fler föreningar?
Många i Samrådet är ganska säkra på att det finns ett behov av administrativt stöd, kompetensstöd och stöd med lokaler. Dock skulle det behövas en tydligare bild över vad man
önskar. Frågan är hur vi då når ut till alla för att få en bra bild av läget. Samrådet kom fram
till att lyfta frågan i alla de befintliga nätverk som civilsamhället ingår i samt att föra en dialog med de föreningar som inte har egna lokaler i dag. Idag finns Överenskommelsen, som
inte fanns för 2-3 år sedan. Kanske har förutsättningarna förändrats och behovet ser annorlunda ut?
Fritids- och folkhälsonämnden har i budgeten för 2019 fått uppdraget att utreda ”Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på utrymme”. Det
föreslås att idén om ett kompetenscentrum vävs ihop. Delvis att man i samma förstudie
skulle kunna utreda ett Föreningshus som då också innefattar ett resurscentrum för
idéburna. I så fall kan Anders Hjorth vara med i den arbetsgrupp som får uppdraget.
Ett förslag om ett kompetenscentrum skulle kunna tas fram och presenteras för idéburna i
de befintliga forum där vi på olika sätt möts. Här kan föreningar och organisationer tycka
till och forma ett eventuellt framtida resurscentrum.
Målsättningen är att de idéburna själva ansvarar för innehållet och för att driva ett framtida
resurscentrum inom ett Föreningens Hus.

Utbildning i VG-region
Vi har blivit inbjudan till ett möte genom Överenskommelsen i regionen om en utbildningsinsats kring det civila samhället, utveckling och samverkan. Frågorna som kommer att
diskuteras är: Vad ser var och en för behov? Utbildningsinsatser och tanken är att titta på
olika spår och möjligheter. Bland annat har Bilda tidigare visat intresse för att ordna en utbildning i regionen.
Samrådet tycker att det är bra att regionen drar i frågan och det vore bra om det finns allmän utbildning kring civila samhället liknande den som finns på Ersta Sköndal Högskola i
Stockholm. Vi kan också redogöra för våra planer att utreda ett Föreningshus och kompetenscentrum för idéburna.
Beslut om förslag på plan för 2019-2022
Under stormötet 28 november pratade vi om förslaget till plan och vi hade även samtal
kring borden med utgångspunkt från de gemensamma intresseområden som föreslagits där.
Det meddelades på mötet att det fram till dagens Samrådsmöte fanns utrymme att påverka
planen. Inga synpunkter har inkommit.
Planen skall vara ett stöd för verksamheterna och det centrala Överenskommelsearbetet att
hitta gemensamma, konkreta samverkansområden. Samrådet beslutar att vi skall jobba enligt planen.
Beslut om uppdragsplan för Samrådet 2019
Med utgångpunkt av föregående diskussioner kring kompetenscentrum ändras aktiviteten
under punkt A till ”Utreda idéburnas organisering om gemensamma lokaler och ett
kompetenscentrum för idéburna i ett Föreningarnas Hus”. Ansvariga för punkten blir
samrådets alla aktörer.
Upplägg och dagordning för Samrådet möten?
Under detta året har det varit mycket information på samrådets möten och Malin och Anders har redogjort för vad de känner till har hänt mellan tillfällena. Med utgångspunkt från
dagens livliga diskussion hoppas vi på mer dialog i fortsättningen.
Datum för stormöte
2019 års stormöte hålls den 28 november. Plats Textile fashion center om lokalen är ledig.
Nästa möte
Vi bestämmer att vi förlägger Samrådets möten på olika ställen. Nästa möte hålls på Hemgården. Nästa möte flyttas till den 16 april klockan 13:00-15:00. Stefan föreslås vara mötesunderlättare.
Punkter på nästa mötes dagordning:
 Presentation av Hemgårdens verksamhet
 Fördjupning av IOP av Hans Johansson. Eventuellt redogörelse för uppföljningen som Arbetslivsförvaltningen gör ihop med partners under våren.
Vid mötesanteckningarna,
Malin Andersson, Anders Hjorth

