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Minnesanteckningar Samrådet för Överenskommelsen 2019-04-16 

Närvarande: Catharina Rapp, Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Tommy Jingfors, Hans Johansson, 
Anita Zetterman, Janne Nolin, Stefan Hiller, Anders Hjorth 

Mötesunderlättare:  Stefan Hiller 

Dagens värd Janne Nolin hälsar välkommen och berättar om Hemgårdens omfattande 
verksamhet. 

Stefan hälsar också välkommen och berättar att det blir hans sista möte i Samrådet eftersom han 
utsetts till domprost i Göteborg och slutar sin tjänst i Borås 26 maj. 

Informeras om att Malin Andersson är långtidssjukskriven och ev. kommer tillbaka i jobb först i 
juni. 

 

Fördjupning av IOP 
Hans Johansson redogör för den uppföljning som Arbetslivsförvaltningen, ALF gör om sina åtta 
IOP:er. Gäller sammanlagt 8,6 milj. De utgår alla från Överenskommelsens värdegrund, de sex 
principerna. Det finns en styrgrupp och ibland, till exempel när det gäller Guldkanten, är flera 
förvaltningar och idéburna organisationer med. En viktig fråga är vilka mandat representanter för 
civilsamhällets organisationer har. 
ALF har efterhand skärpt kraven och snävat in skrivningarna i IOP. Diskuterar tillsammans med 
andra intressenter hur väl man uppfyller syftena. Det kan hända att de idéburna inte kan leva upp 
till kraven och då för man en diskussion och får revidera den överenskommelse som har gjorts. 
Effekten för boråsarna handlar om två områden, integration och arbetsmarknadsfrågor. Ofta 
handlar det om båda områdena. Det är viktigt att värna de idéburnas självständighet och 
oberoende. Det gör man med en öppen dialog och långsiktighet. Numera skriver man in en 
möjlighet att bryta IOP:n om arbetet inte fungerar. 
Frågan om utvärdering och förlängning kan vara känslig. Handen på hjärtat, hur viktig är 
verksamheten och hur ser ekonomin ut. Förvaltningen överväger också om den skulle kunna 
göra samma saker i egen regi. Alla IOP:er skrivs under av nämnden så det är politikerna som tar 
besluten. 
Tommy Jingfors berättar om tre nya IOP:er som Fritids- och Folkhälsonämnden, FoF ingått. De 
gäller öppen ungdomsverksamhet (kallades tidigare fritidsgårdar) med Svenska Kyrkan i Gustaf 
Adolfs Församlingshem, med kulturföreningen Tåget och med Mariedals IK. Det senare har ett 
bredare upplägg och skapar egentligen en motsvarighet till kommunens mötesplatser på 
Kransmossen. 
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Under diskussionen påpekas vikten av att värna om samverkan och att det viktigaste arbetet 
egentligen är det som föregår skrivandet av en IOP. Det betonas att initiativen ska komma från 
civilsamhället. Hårddata som kan ge en kvantitativ utvärdering efterlyses och att det är 
deltagarnas uppfattning som är den viktigaste parametern. 

 

Kurs om IOP och europeiska koden till Borås i september 
Anders berättar om en genomgången endagskurs kring IOP med Ludvig Sandberg från Forum 
för Idéburna organisationer med sociala inriktning. En mycket bra utbildning som kopplade 
samman arbetet med den europeiska koden för idéburnas organisationers medverkan i 
beslutsprocessen. 
Samrådet var överens om att vi ska ta hit Ludvig Sandberg till Borås för en utbildning i 
september som vänder sig till politiker, tjänstepersoner och idéburna. Anders fick i uppdrag att 
föreslå datum och hitta en form som passar så många som möjligt.  

 

Bidragsutredningen  
Tommy informerar om utredningen som ska presentera sitt förslag i maj. Tidigare har 
föreningslivet varit kategoriserat i idrottsföreningar, pensionärsföreningar, kulturföreningar osv. 
Det är en indelning som känns omodern och tråkig och som bäddar för orättvisor. Nu vill FoF 
vända på alltihop och istället skapa ett antal boxar. De ska handla om stöd till föreningars 
existens, barn och ungdom, stöd till sociala insatser, stöd till idrottsevenemang och stöd till 
kulturverksamhet. Tanken är att lyssna till föreningens behov. Det kanske bara handlar om att 
den behöver en lokal, har planer på att utvecklas, vill ha en utbildning eller något annat. Skippa 
definitionerna! 

Grundläggande värderingar ska gälla för att få bidrag. Hälften av dem är desamma som gäller för 
Överenskommelsen. Bidragen baseras på antal medlemmar, men det ska inte finnas så många 
detaljer. Kulturförvaltningens bidrag vill komma in i FoF:s nya system. Har tidigare gällt en fast 
summa som föreningar kan söka till evenemang vilket gjort att om en ny förening ska få hjälp 
sker det på bekostnad av någon annan. Förutom bidragsgivning har kulturförvaltningen inte haft 
mycket kontakt med föreningarna. Det nya systemet bygger mycket på dialog och FoF har en 
flexiblare budgetram som tillåter att mer av ett gummiband. 

Det gamla bidragssystemet skapade stora skillnader mellan föreningar. FoF tog över bidragen 
från Vård- och Äldrenämndens bidrag till pensionärsföreningar. De fick t.ex. gratis lokaler, 
medan andra betalar hyra. Det är inte rättvist och likabehandlingsprincipen gäller inte. De gamla 
stadsdelarna hanterade det här på olika sätt. Målet är att på sikt jämna ut skillnader och skapa ett 
mer jämlikt system. 

I det här sammanhanget är det en styrka att Överenskommelsen slagit igenom när det gäller hur 
vi ska jobba tillsammans. När det gäller läxläsning i grundskolan är det så att det finns statsbidrag 
att söka från Skolverket. Men det har inte marknadsförts. Därför föreslår nu staden att man ska 
upphöra med de bidragen och istället hjälpa föreningslivet att söka. Skolverket kan komma hit 
och berätta. 

De nya boxarna kommer att få en egen budget. Det ställs helt andra frågor idag: Hur ska vi bryta 
isoleringen på t.ex Sjöbo? Det går inte att utforma ett föreningsbidrag utifrån det. Istället måste 
man ha en dialog. Tariffer fungerar inte. Utmaningarna ser annorlunda ut idag än för tio år sedan. 
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Det nuvarande bidragssystemet är sprunget ur idrotten, men det handlar inte om att idrotten ska 
få det sämre. Tror mer på dialog och att ta tag i gemensamma utmaningar. Om en idrottsförening 
t.ex. vill göra något annat som inte har med idrott att göra funkar det inte med det nuvarande 
bidragssystemet. 

Men kommer tjänstepersonerna på FoF att ha tid att föra dialoger med flera hundra personer? 
Det handlar om hur vi använder vår tid, menar Tommy och tar ett exempel från 
Omsorgsnämnden som hade bidrag till 20 sociala föreningar. Den tjänstepersonen hade inte 
heller tid att föra dialog. Därför tog FoF över och man började låta föreningarna träffa varandra. 
De här kontakterna gav mycket för föreningarna kände knappt till varandra tidigare. Det här har 
lett till en fantastisk utveckling där föreningarna idag gör ett storartat jobb. Det gäller att ha 
kvalité på den tid vi lägger ner. 

Det nya bidragssystemet ska sjösättas 1 januari 2020. Då kanske inte kulturföreningarna är med 
från början. 

 

Träffpunkt Simonsland 2.0 
Tommy berättar om enkäten som gick ut i höstas och svaren som nu analyserats. Träffpunkten 
har en mycket livaktig verksamhet, men det kom fram en hel del som skaver. Det gäller att där 
inte finns någon vaktmästare, att öppettiderna behöver utökas, att där finns hyresgäster som 
ifrågasätts, att det sker alltför lite samverkan mellan föreningar och att vissa betraktar huset som 
en sorts hotellverksamhet där man vill bli servade. Det förekommer att föreningar som inte 
upplever att de blir lyssnade på går bakvägen direkt till ett kommunalråd och det blir lätt fel. Det 
behövs mer av solidaritet och ett gemensamt tänk. Frågan är om andra föreningar utanför huset 
är intresserade av att komma in och om det finns plats för dem. Samverkan ställer krav på 
organisationer. I bästa fall skulle en förening kunna ta på sig att ta hand om receptionen så att 
öppettiderna kan utökas på kvällstid. Ett dialogmöte med pensionärs- och 
funktionshinderföreningar är planerat till 24 april.  

Anders visade resultatet av gruppdiskussioner i samband med Föreningsrådets årsmöte 27 mars.  
Cirka 50 personer diskuterade i sex grupper tre frågor om vilket stöd man vill ha, vad ett 
kompetenscentrum skulle kunna hjälpa till med och om Träffpunkten skulle kunna förvandlas till 
en föreningsdrivet Föreningarnas Hus. 
En sammanställning visar att det finns ett behov hos mindre föreningar och invandrarföreningar 
av grundläggande stöd: 

• Att söka bidrag och göra projektansökningar, 

• Bokföring och kassörskap (direkt eller förmedlande) 

• Hemsidor, sociala medier och IT i allmänhet, 

• Att ordna utbildningar i grundläggande föreningskunskap för styrelser, kassörer mm. i 
samarbete med studieförbunden, 

• Att ordna föreläsningar och workshops om föreningsutveckling, kreativa möten mm. 

• Fungera som nav för föreningar som söker lokaler, vill dela lokaler osv. 

När det gäller tredje frågan om ett Föreningshus har grupperna räknat upp flera fördelar med ett 
sådant. Sammanfattningsvis finns ett behov av ett Kompetenscentrum som kan hjälpa mindre 
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föreningar och invandrarföreningar, men det är tveksam om det finns ett stöd i dagsläget för att 
göra Träffpunkten föreningsdrivet. 

 

Nytt Föreningshus på Solvarvsgatan 6 
Anders informerade om ett initiativ från Borås Folkhögskola att skapa möjligheter för ett 
Föreningshus i den f.d. industrilokalen i fastigheten bakom skolan. Det är en lokal på 1400 kvm 
som innehåller åtta kontor och flera stora samlingslokaler samt ett kök. Många föreningar på 
Hässleholmen är antingen trångbodda eller saknar egen lokal. Två möten har nu hållits med åtta 
intresserade föreningar. ABF som driver en IOP med ungdomar från Hulta och Hässleholmen 
behöver också en lokal i området. De har kontakt med Folkets Hus och Parker som har drivit 
liknande processer i Rinkeby, Hammarkullen och Birkagården i Jönköping. De kommer nu att 
bjudas in till nästa möte. 

 

Nästa möte 
Nästa möte med Samrådet bestämdes till torsdag 5 september kl 13-15 på Lönnen,  
Kasernvägen 6. 

 

Vid anteckningarna, 

 

Anders Hjorth 

 

 

 

 


