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Anteckningar – Samråd för Överenskommelsen   
9 december 2019 
 
Närvarande: Håkan Eriksson och Magnus Sjödahl (Fritids- och folkhälsonämnden), Tommy Jingfors 
(Fritids- och folkhälsoförvaltningen), Anita Zetterman (Föreningsrådet i Borås), Janne Nolin (Social eko-
nomi i Sjuhärad), Anders Hjorth och Malin Andersson (processledare Överenkommelsen). 
 
Mötesunderlättare:  Anita Zetterman 

 
Mötespunkter 

 
Inledning 
Tommy Jingfors berättar om Träffpunkt Simonsland där dagens möte hålls. Bland annat att Göteborgs-
Posten nyligen ägnade två helsidor åt den utifrån en cirkel om matlagning för äldre. 17 föreningar har 
idag kontor, fyra har skåp och 19 andra föreningar har fri tillgång till huset idag. Han berättade att FoF 
kommer att annonsera efter intresserade föreningar som kan tänka sig att bemanna receptionen mellan 
kl 17 och 20 mot ersättning av 100 kr per timme till föreningen. Man söker också en hustomte som kan 
fullgöra en sorts vaktmästarfunktion. En gemensam arbetsgrupp för de 40 föreningarna i huset har bil-
dats för att förbättra samverkan med husledningen. Dessutom finns ett tiotal kommunala tjänsteperso-
ner i huset, bland dem anhörigstödjare och synkonsulenter. 
  
Förra mötets anteckningar 
Minnesanteckningarna för förra Samrådsmötet 16 april gicks igenom.  
 
Arbetet med Överenskommelsen 2020 
- Ny uppdragsplan – vad ska vi jobba med? 
- Genomgång av anteckningarna från gruppdiskussioner på stormötet 
 
Anteckningarna delades ut på dagens möte och några punkter kommenterades. Bland annat idén att 
skapa en ”pensionärspool” som skulle kunna komma in på lågstadiet eller verka som rastfaddrar. 
Punkten A i uppdragsplanen bör formuleras om till ”Stöd till Föreningsrådet” och ”Administrativ hjälp 
med sekreterarskap”. 
Det finns en ambition att göra en film som på några minuter presenterar vad Överenskommelsen hand-
lar om. Under förutsättning att budgeten räcker. 
Vi ska genomföra minst fyra FRÖ-möten. Diskuterades att öka antalet och en idé kom fram om att ha 
FRÖ-möten också ute i serviceorterna. Nyligen ingångna IOP-avtal kan vara teman på FRÖ-möten. 
Vi ska jobba för att få till en regional Kunskapskonferens i Borås med deltagande av MUCF och Tillits-
barometern. 
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Arbetet med lokalfrågan bör kopplas samman med tankarna om Arena skola eller ”skolan mitt i byn” 
som drivs inom socialt hållbart Borås. 
Datum för stormötet 2020 bestämdes till 26 november. Det finns ett önskemål om att ha mer tid för dia-
log. 
 
Nästa möte 
Tisdag 25 februari kl 13 på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Därefter Måndag 6 april kl 13 i Caroli församlingshem. 
Att vänta med att bestämma datum för höstens möten. 
 
Vid anteckningarna, 
Malin Andersson och Anders Hjorth 
 
 
 


