
 
 

 
 
Anteckningar – Samråd för Överenskommelsen   
19 januari 2018 
 
Närvarande: Catharina Rapp (Studieförbunen i Borås), Ida Legnemark (Fritids- och folkhälso-
nämnden), Tommy Jingfors (Fritids- och folkhälsoförvaltningen), Roger Olsson (Trossamfunden 
i Borås), Stefan Hiller (Trossamfunden i Borås) Anita Zetterman (Förningsrådet i Borås), Berit 
Hallqvist (Föreningsrådet i Borås) Janne Nolin (Social ekonomi i Sjuhärad), Camilla Karlsson 
(Social ekonomi Sjuhärad), Anders Hjorth och Malin Andersson 
 
 
Samtalspunkter 
 
Utvärdering av stormötet den 28 november 
Vad var bra? Hur kan vi göra nästa gång? 
 
Inledning, föreläsaren och redogörelsen för vad som hänt under året var bra. Workshopdelen 
upplevdes alldeles för tidspressad och i framtiden bör vi välja antingen föreläsning eller work-
shopsdel. Däremor ledde workshopen till en massa goda uppslag kring vad vi kan göra tillsam-
mans, vilket ju också var meningen. Det bästa vore nog att separera föreläsning och workshop i 
fortsättningen och att fokusera på att följa upp och inspirera.  
 
I år kommer vi ha en tydligare plan som vi kan följa upp under 2019 års stormöte. Vi skulle också 
kunna lyfta fram några goda exempel på samverkan från året. Är det aktuellt att ta in en föreläsare 
så kan den personen behöva bokas redan under våren. 
 
 
Europeiska koden 
Anders och Malin redogör kort för den Europeiska koden för idéburna orgnisationers medverkan 
i beslutsprocessen som antagits vid Europarådets INGO-konferens. Koden är ett strukturerat 
och praktiskt inriktat verktyg  i syfte att stärka medborgarnas medverkan i demokratiska proces-
ser på lokal, regional och nationell nivå. Koden kan användas på olika nivåer i verksamheten för 
att utvärdera, forma och utveckla samverkan med det civila samhället. 
 
Under dialogen kom det fram att det finns en upplevelse bland de idéburna att det saknas kun-
skaper och att det är väldigt olika hur man som organisation blir bemött beroende på vart i staden 
man vänder sig. Kontentan blir att det behövs mer kunskap om både Överenskommelsen och 
om de civila organisationerna i staden. Malin skall ut och prata och presidiet har träffat andra pre-
cidier och har lobbat för frågan. 
 



 
Samrådet försöker placera in befintliga nätverk och råd i mallen för den Europeiska koden. Tittar 
vi på det egna samrådet för Överenskommelsen så ska rådet i dialog och partnerskap fatställa och 
formulering agendan för Översnkommelsen.  
 
 
Pågående arbete 
Det  händer just nu oerhört mycket mellan föreningar och staden. 
IOP är bara pricken över i:et. Problemet som staden har fått erfara är att det är svårt att hinna 
med att ta hand om alla idéer. 
 
Exempel på vad som hän är att Mariedahl har hållt i en dialogverkstad kring hur man kan ut-
veckla Kransmossen. 35 personer, varav 7 föreningar närvarade. Det kom fram jättespännande 
idéer om hur vi kan utveckla området i samverkan.  
 
Flera föreningar har gått samman i ett samarbete, AGAPE, med Individ och Familjeomsorgen 
som handlar om att ensamkommande ska kunna stanna kvar i Borås sedan de fyllt 18 år. Det är 
svårare att hitta en samsyn i saker när det är mycket lagar och regler och myndighetsutövning in-
blandade. 
 
Mellan 80-100 ungdomar träffas varje vecka på fritidsgården i Gustaf Adolfs församlingshem och 
äter frukost. Idag finns ingen kontakt mellan kyrkan och Bäckängsgymnasiet och här skulle verk-
samheterna kunna samverka mera. 
 
 
Hur skall samrådet fungera? 
Roger Olsson, ersätter Jan G Nilsson som ersättare 
 
Överenskommelsedokumentet är styrande för gruppen och som det står i dokumentet ska vi ta 
ansvar för att utveckla och fördjupa samarbetet mellan de Ídéburna och Staden genom att sam-
manställa och driva arbetet med handlingplanen framåt. 
 
Tanken är att Samrådet träffas 4 gånger per år. Ett möte bör ligga i anslutning till stormötet för 
att detta skall kunna förberedas. Samrådet kommer ha rullande samtalsledare för att alla skall 
känna ansvar och delaktighet. 
 
 
Genomgång av dokumentation från 28 november och utkast till 
handlingsplan (Bifogas kallelsen) 
Personerna som tagit initativ under stormötet den 28 november är också de som ansvarar för att 
kontakta de som har ”gillat” deras idé. Malin och Anders kommer att föja upp alla initiativ och 
stötta i det fortsatta arbetet. Flera intresseområden från dokumentationen har skivits i 2018 års 
plan för Överenskommelsen. 
 
Under mötet presentaras förslag till handlingsplan för 2018. Samrådet tycker det ser bra ut och 
planen kommer att läggs ut på hemsidan och spridas på facebook, så den blir tillgänglig för alla. 
 
Planen skall följas upp vid kommande samrådsmöten och kan utvecklas under året vid behov. 

 



Kommande möten 
Samråd  
16 april - Föreningsrådet leder mötet 
17 september - Social ekonomi leder mötet 
5 november - Studieförbunden leder mötet 
 
Stormötet - 29 november 
 
Antecknare 
/Malin Andersson och Anders Hjorth 
 
 
 


	Samtalspunkter
	Utvärdering av stormötet den 28 november
	Europeiska koden
	Pågående arbete
	Hur skall samrådet fungera?
	Genomgång av dokumentation från 28 november och utkast till handlingsplan (Bifogas kallelsen)
	Kommande möten

