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Minnesanteckningar för samrådsmöte Överenskommelsen   
 

17 september 2018  

Närvarande: Catharina Rapp, Ida Legnemark, Tommy Jingfors, Hans Johansson, Anita 
Zetterman, Janne Nolin, Stefan Hiller, Anders Hjort och Malin Andersson 

Mötesunderlättare: Janne Nolin. 

 
Informationsspridning  
Sedan sist har Malin och Anders informerat i flera sammanhang om Överenskommelsen.  Bland 
annat har Malin varit på Sociala omsorgsnämnden. Några på Miljöförvaltningen har också fått 
information, så vi hoppas att samarbetet med miljöförvaltningen kan utvecklas framöver. 
Anders är numera ständigt adjungerad i Föreningsrådets styrelse. Anders ska medverka hos 
Studieförbundet Vuxenskolans ledningsgrupp 4 oktober och inför Lokala utvecklingsgrupper 17 
oktober. 

Anders och Malin var på SKL seminarium den 12 juni. Borås hade innan mötet fått frågan om vi 
kunde berätta hur vi jobbar med samverkan med civilsamhället. Vi valde att presentera ÖK-huset, 
för att beskriva hur vi väver ihop och har ambitioner att väna ihop med befintliga strukturer och 
forum där det är möjligt. 

SKL:s konferenser har inte gett så mycket och diskussionen landade i att det är viktigt att hitta 
andra forum där vi kan få input i vårt arbete. 

 

Idéburnas organisering – Föreningsrådet 
Anders redogjorde för sitt uppdrag från Föreningsrådet att undersöka hur andra kommuner 
stöder de idéburnas organisering. Han har tittat på Malmö. Karlskoga, Örebro och Varberg som 
har sinsemellan väldigt olika modeller. Gemensamt är att de kommunerna stöder föreningslivet 
med att finansiera tjänster som samordnare. 
Malmö har sitt MiP, Malmö Idéburna Paraplyorganisation, Kompetenscenter och Föreningspool. 
Karlskoga har paraplyorganisationen Möckelnföreningarna som erbjuder gemensam webbportal, 
kalendarium och en rad tjänster som föreningarna kan utnyttja. 

I Örebro finns ett Föreningarnas Hus som drivs ideellt med ekonomiskt stöd från staden. 

http://overenskommelsen.se/
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I Varberg har Föreningsrådet en nyckelroll som arbetsgivare för 75 anställda som är människor 
med någon form av arbetshinder som arbetar i föreningarna som administratörer. 

När denna undersökning presenterades för Föreningsrådet kom man efter diskussion fram till 
följande önskemål: 

• En gemensam webbportal med kalendarium 
• Grafisk service till föreningar att göra hemsidor, loggor, affischer, programblad mm. 
• En tjänst som Föreningssamordnare som kan hjälpa till med information, utbildning och 

återkoppling. 
• På sikt är det möjligt att Föreningsrådet skulle kunna ta över Träffpunkt Simonsland som 

då skulle bli ett Föreningarnas Hus i Borås. 
 
Diskussionen kom sedan att gälla den sistnämnda punkten. Det är inte är så enkelt att förvandla 
Träffpunkten till ett Föreningarnas Hus eftersom man har ett uppdrag från fullmäktige och att 
det finns anställda tjänstepersoner i huset. Men en översyn ska göras och den gäller bl.a. husets 
öppettider. Det finns ett problem att äldreföreningarna bland de 40-talet föreningarna tenderar 
att dominera, bl.a. på bekostnad av funktionshinderföreningarna. Föreningarna verkar mest 
intresserade av att beställa service av olika slag, men är inte så intresserade av att samverka. 

Det påpekades att det ställs stora krav på säkerhet och ansvar om föreningarna ska ta över huset. 
De idéburna behöver skapa en central organisation att samverka med. Det går inte att prata med 
en förening i taget. Tankarna om ett Föreningshus måste komma från föreningslivet och 
Föreningshuset i Örebro startades som ett sådant, så var det inte med Träffpunkten. Kanske 
finns det andra hus att resonera om och kanske behövs det inte ett hus utan ett kluster för olika 
behov? 

 

Uppföljning och plan för Överenskommelsen 
Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i handlings- och uppdragsplaner. På det årliga 
stormötet skall innevarande års och nästkommande års verksamhet och aktiviteter redovisas. Då 
Samrådet och processledarna inte själva kan redogöra för det som hänt under de senaste två åren 
samt att Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp Överenskommelsen för 
Kommunstyrelsen har några uppföljande frågor ställts till idéburna samt Borås Stad nämnder och 
bolag. Frågorna handlar dels om vad som hänt hittills men också en framåtsyftande för att ringa 
in de gemensamma utmaningar som idéburna och kommunen har intresse av att samverka kring. 

Resultatet från uppföljningen redovisas också på Stormötet för i år och i en rapport som bland 
annat skickas till Kommunstyrelsen. 
 
De utmaningar som många har förpackas också i den plan som parallellt tas fram för 
Överenskommelsen. Förslag på plan med utmaningar presenteras på stormötet och utmaningarna 
blir utgångspunkt för dialoger om hur vi ska gå vidare. 
 
Tanken med handlingsplanen är att den ger utrymme till ett brett ansvarstagande och 
engagemang där en mångfald av organisationer och förvaltningar bidrar på det sätt som passar 
dem. Därför anges det inte någon detaljerad åtgärdsplan. Det är upp till varje nämnd/förvaltning 
och idéburen organisation att själva ta ställning och initiativ till vad som ska göras för att 
medverka till välfungerande samverkan för boråsarnas bästa. 
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Överenskommelsens stormöte den 28 november 
Överenskommelsen stormöte kommer slås samman med det årliga mötet för områdesnätverk 
och ortsråd som Borås Stad tidigare år bjudit in till. Vi har sett att det till viss del är samma 
personer och det kan bli belastande att behöva gå på många olika möten. Vi tror också att 
Överenskommelsen kan få några nya anhängare och att områdesnätverken kan se användningen 
av Överenskommelse. 
Tanken med stormötet är att vi skall redogöra för vad som hänt under året. Både i det 
övergripande arbetet men också visa på några goda lokala exempel på samverkan. Därtill skall 
den nya planen presenteras och samtalas om och tanken är att det blir en slags start på det 
fortsatta samarbetet. 

Bidragsutredningen 
Bidragsutredningen pågår för fullt. Inom ramen för Överenskommelsearbetet i samarbete med 
bidragsutredningen erbjuds kommunala aktörer och idéburna aktörer inom Borås en utbildning 
kring ”Samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn”, den 17 september. Utbildningen 
hålls av Jenny Risfelt.  
Den 31 oktober och 1 november bjuder Borås Stad och föreningsrådet in till dialog om 
bidragssystemets utformning i Borås. Processledare är Olle Möller från MiP i Malmö. 

Därtill kommer det säkert hållas några dialoger i mindre grupper. Allt för att försöka få en bra 
bild av upplevelsen av dagens system. Både vad som är bra men också vilka upplevda problem 
som finns och behov som dagens regler inte tar hänsyn till. 

Utöver dialoger med föreningar/organisationer håller Fritids- och folkhälsoförvaltningen dialog 
med alla andra berörda förvaltningar i staden. 

Höstens FRÖ-möten 
FRÖ står för Relationer i Överenskommelsen. Höstens första möte 3 september fick ställas in 
pga för få anmälda. Nu kommer detta möte istället att hållas 24 oktober och handla om psykisk 
ohälsa hos RSMH, Vasagatan 1 i Borås. 
Den 25 september hålls ett FRÖ-möte på Brygghuset som förutom att handla om 
ungdomsverksamheten kommer att handla om europeisk volontärtjänst. Lunchmöte kl 12-13 
med soppa för 20 kr. 

Inbjudan till Kommunkonferens överenskommelseprocesser med 
mera - Västra Götalandsregionen 
Malin och Anders är anmälda till konferensen 20 september kl 9-12. Fler deltagare är välkomna! 

Övrigt 
Hans Johansson från ALF berättade om sina nya IOP:er och andra samarbeten med idéburna. 
Jobb tillsammans med Elfsborg syftar till att lotsa ut funktionshindrade ungdomar i 16-årsåldern 
till företag. 
Spira tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan handlar om att nå människor som hittills 
mest vistats i hemmet. 
Urban Views med ABF utvecklar ungdomsverksamhet på Norrby för unga 16-25 år som saknar 
kontakter med svenska myndigheter. 
Med Borås Folkhögskola finns ett IOP om att utbilda stadsdelsvärdar på Hässleholmen. 
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Förvaltningen har också samarbeten som innebär mindre ekonomiska åtaganden: 
Med RFSL om HBTQ-frågor för nyanlända, 
Med 4 H om praktiska uppgifter, 
Med RSMH om att anställa samordnare 
Med Norrby IF om att öka klubbens förankring på området med spontanidrott, 
Krami som handlar om att ge alternativ för människor med kriminellt beteende, 
Dialog med kyrkan om religiös extremism i samarbete med islamiska föreningen, 
Betygsuppläsning för ungdomar 16–19 år som står utanför gymnasiet. 
 

Antecknare: Malin Andersson och Anders Hjorth 
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