
 

 
 

Minnesanteckningar från Samrådsmöte  
2018-11-05 

Närvarande: Catharina Rapp, Ida Legnemark, Tommy Jingfors, D 
ag Forsström, Anita Zetterman, Janne Nolin, Stefan Hiller, Cecilia Andersson, Christer Lundberg, Malin 
Andersson och Anders Hjorth. 

Mötesunderlättare Catharina Rapp hälsar välkommen och går igenom minnesanteckningarna från förra 
mötet 17 september. 

 

Information om vad som hänt sedan sist och vad som är på gång 

• Arbetslivsförvaltningen Integrationsnätverk (Malin) 
• Info för lokala utvecklingsgrupper. Anders medverkade på ett möte för lokala 

utvecklingsgrupper i Fristad 17 oktober. 
• HSO i Mark har blivit av med sitt kommunala bidrag som en samarbetsorganisation och var 

nyfikna på vad IOP är. Anders åkte dit och berättade 30 oktober. 
• Miljöförvaltningens ledningsgrupp har fått information om Överenskommelsen. 
• Malin och Anders deltog på VG-regionens nätverk för Överenskommelsen den 20 september. 

Där lyftes bland annat den nya nationella organiseringen kring Överenskommelsen och hur de 
tycker det behöver finns någon med regional förankring från de idéburna som finns med på den 
nationella nivå vilket Camilla Olsson driver. 

• Utbildningen Samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn den 16 och 17 oktober 
Som ett led i arbetet med Överenskommelsen och bidragsutredningen hade vi två 
utbildningsträffar med Jenny Risfelt från Ideell Arena för att sprida vad forskningen säger om 
bidragens roll och risken att man styr idéburna organisationer med dem. Sammanlagt deltog 90 
personer, ungefär hälften kommunala tjänstemän och politiker och idéburna deltog. 

• Dialoger med föreningslivet om bidragsutredningen den 31 oktober och 1 november 
Under två kvällar i rad fick först idrottsföreningar och sedan övriga organisationer förmedla sina 
synpunkter på dagens bidragssystem under ledning av Olle Möller från Kompetenscentrum i 
Malmö. Sammanlagt nästan 120 personer var med. 

• Två FRÖ-möten (Forum för Relationer inom Överenskommelsen) har hållits. 
Först om Brygghuset och europeisk volontärtjänst på Brygghuset 25 september. 



 

Sedan det tidigare uppskjutna mötet om psykisk ohälsa på RSMH Tryggheten 24 oktober. Vid 
vardera mötet deltog ungefär 20 personer. 

• Höstens tredje FRÖ-möte planeras till 12 december på Norrbyhuset och då kommer det att 
handla om Smarta Kartan med Jonathan Mattebo Persson från Kollaborativ Ekonomi i 
Göteborg och Mia Magnusson på Miljöförvaltningen som jobbar med projektet Hållbar 
Landsbygd i Sjuhärad. 
 
 

Uppföljning av uppdragsplan för Överenskommelsen 2018 
Den befintliga planen gicks igenom och det konstaterades att allt som nämns där har genomförts utom 
utbildningar kring vårt framtagna utbildningsmaterial som inte kommit till stånd. 

Malin och Anders jobbar också på en övergripande plan för Överenskommelsearbetet där flera 
gemensamma intresseområden lyfts fram med utgångpunkt av tidigare dialoger med både idéburna och 
kommunala aktörer. Tanken är att planen blir ett arbetsredskap för att hitta gemensamma 
intresseområden och för att visa på vad som behövs för att samarbetet skall kunna utvecklas. En 
presentation av planen och en första dialog kring områdena är tänkt på stormötet den 28 november. 
Samrådet får det slutgiltiga förslaget i förväg så alla kan komma med synpunkter inför stormötet. Tanken 
är att planen först beslutas om vid nästa möte så alla som är med på stormötet också har möjlighet att 
komma med synpunkter. 

Arbetet med att sammanställa det material som framkommit i uppföljningen som gått till föreningar och 
nämnder/bolag håller på att sammanställas. 

 
Hur jobbar vi vidare i det övergripande arbetet med Överenskommelsen? 
Grupparbete kring hur långt vi har kommit i arbetet med Överenskommelsen där deltagarna pratade tre 
och tre. Några synpunkter: 

– Vi har kommit olika långt. Nu behöver vi ta reda på vad behovet är? 

– Vill ha mer kunskapsspridning med och i föreningslivet, t.ex. kring hemlöshet och grannsamverkan. 

– Lyft fram utbildningsmaterialet så att det får användning! 

– Det gäller att stödja de som är aktiva. Hitta engagemanget där ute.  

– Agape är ett bra exempel på samarbete. Det finns stora möjligheter. 

– Arbetar fungerar bra. Det är bara att fortsätta. 

– Det borde finnas en årlig kalender så man vet vad som händer. 

– Vill se mer av idéburna. Är det självklart att kommunen ska driva mötesplatser eller mötesplatser för 
äldre? 

 
  



 

Stormöte för Överenskommelsen 
Diskuterades förslag på goda exempel på samverkan att lyfta fram på stormötet: 

• Kraftsamling Sjöbo 

• Agape 

• SK Elfsborg 

• Älskade Barn 

• Korpen, Boråsklassikern 

• Spira Vuxenskolan 

Malin och Anders får i uppdrag att välja ut tre som presenterar sina samarbeten. 

Föreslogs att andra föreningar eller förvaltningar ska få ha posters/utställningar i möteslokalen. 

 
Nästa Samrådsmöte 
Bestämdes följande datum för Samrådsmöten våren 2019: 
15 januari kl. 13-15 
10 april kl. 10-12. 
 
Antecknare 
 
Malin Andersson och Anders Hjorth 
 
 
 
 

 

 

 

 


