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Anteckningar – Samråd för Överenskommelsen   
25 februari 2020 
 
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), Monika Linnros (Svenska Kyrkan), Dag Forsström (Arbetslivsförvaltningen), Anders 
Hjorth och Malin Andersson (processledare Överenkommelsen). 
 
Mötesunderlättare:  Magnus Sjödahl 

 
Mötespunkter 

 
Förra mötets anteckningar 
Minnesanteckningarna för förra Samrådsmötet 9 december gicks igenom.  
 
Information från idéburna och kommunen 
Magnus Sjödahl redogör för kommunfullmäktiges beslut om föreningsbidragen. Det togs försenat under 
hög grad av konsensus. De nya bidragen gäller från 1 mars och då kommer övergångsbestämmelser att 
tillämpas. 
 
Dag Forsström berättar om Arbetslivsförvaltningens arbete med IOP:er. Den senaste gäller Kvinnojou-
ren och innebär bland annat att jouren ska ha en plats som alltid är tom för akuta behov för hela Sjuhä-
rad. Det innebär att kvinnor i akut behov av skydd kommer dit direkt istället för att hamna på polishuset 
eller något annat ställe. Dag berättar också om IOP med Norrby IF som handlar om kvinnor i stadsde-
len. En ny IOP med Borås Basket om människor med funktionshinder. Två IOP:er har avslutats: Fram-
tid tillsammans med Elfsborg eftersom det inte längre finns så många ungdomar utan jobb. Blackline 
med ABF eftersom tanken var att hitta ungdomar på Norrby, men det har inte lyckats. 
Magnus uttrycker önskemål om att få en genomgång av samtliga IOP:er som finns i Borås. Det är bra att 
känna till bland annat vid möten med andra kommuner. 
 
En sammanställning på befintliga IOP, som bifogas dessa anteckningar. Med undantag av uppdatering 
av ett gammalt och ett nytt avtal finns just nu alla andra IOP i sin helhet på boras.se/overenskommelsen. 
 
Betänkandet Idéburen Välfärd har nyligen presenterats. Den har utrett Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och IOP i förhållande till idéburna i välfärden. Malin och Anders har ett exemplar om någon vill 
läsa utredningen. En sammanfattning av förslagen bifogas anteckningarna. 
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Inbjudan till rundabordssamtal från Inkludera 
Inkludera är en relativt nystartad verksamhet som handlar om att sprida sociala företags verksamhet över 
hela landet. De vill genomföra ett rundabordssamtal i Borås med politiker och tjänstepersoner. Malin 
och Anders har blivit inbjudna till ett sådant samtal i Helsingborg 24 mars. Eftersom verksamheterna 
handlar om läxhjälp, maskrosbarn, idrott utan gränser med mera som vi redan har verksamhet med i 
andra former så finner vi det inte intressant för Borås att ha ett sådant rundabordetsamtal just nu. 
 
Uppföljning av Överenskommelsen 
Hösten 2018 genomfördes en uppföljning av Överenskommelsen. Detta i samband med att en plan för 
arbetet skulle utformas. Frågor gick ut i en enkät till de idéburna och att svara på i samtliga Borås Stads 
nämnder och bolag. Frågorna var:  På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 
med de idéburna organisationerna? Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 
Vilka är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med de idéburna organisation-
erna? Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla samarbetet 
med de idéburna de närmaste åren? Hur kan det centrala arbetet med Överenskommelsen skapa förut-
sättningar för er att samverka?  
 
På Överenskommelsens stormöte redogörs också för vad som hänt under året. Ett komplement till 
denna uppföljning skulle kunna vara att vi reflekterade kring hur samverkan fungerar mellan parterna. 
Hur är våra relationer i förhållande till värdegrunden? Följer vi våra åtaganden i Överenskommelsen? Be-
höver Överenskommelsen revideras? Vad bidrar Överenskommelsen till? 
 
Förslaget är att vi ska ha en dialog på stormötet 26  november. Detta då dialog är det arbetsätt som vi 
enligt Överenskommelsen ska använda oss av. För att detta ska kunna bli bra tror Samrådet att delta-
garna behöver vara förberedda. Det behöver också vara ett brett deltagande från de kommunala förvalt-
ningarna. Tommy och Dag ska ta upp det på sina möten med förvaltningschefer. Ett annat förslag är att 
det ska ges möjlighet att diskutera frågorna vid några fler tillfällen under hösten. Ett förslag är att an-
vända FRÖ-mötena till att diskutera Överenskommelsen och de sex principerna. Varje möte kan foku-
sera på en punkt i samverkan. Sedan ägnas stormötet åt helheten. 
Nästa FRÖ-möte handlar om Kraftsamling Sjöbo och hålls den 25 mars på Medborgarlabbet i Sjöbo. 
Fokus är medskapande arbete. 
 
Föreningshus på Hässleholmen 
Det pågår en process med elva inblandade föreningar på Hässlehomen som är trångbodda i sina nuva-
rande lokaler. Det började med ett tips om en tom före detta industrilokal på Solvarvsgatan 6 som visade 
sig vara alltför dyr. Hyra en miljon om året. Processen har fortsatt med ABF som processledare och de 
har kopplat in Folkets Hus och Parker som driver 13-14 liknande projekt i utsatta stadsdelar, bland annat 
i Husby (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholm). 
 
Under hösten har man genomfört en studiecirkel kring boken Nyckeln och har förberett bildandet av en 
Folkets Hus-förening med stadgar och kallar till årsmöte 20 april. 
Tre föreningar är särskilt drivande: 

• ISTK som har över 200 medlemmar och en lokal på 45 kvadrat. 
• Iqra, en kvinnoförening som idag har en källarlokal där man inte känner sig trygga. 
• Al Rahman, en muslimsk föreningar med över 200 medlemmar som har fredagsböner och en 

stor social verksamhet. 
Ett möte med alla inblandade hölls förra veckan där Malin och Anders var med liksom Mikael Hedberg 
och Jolin Sewen från Fritid och Folkhälsa. 
Ett alternativ som en övergångslösning är nu kvartersstugan på Hässleholmen som står tom och består 
av två våningar på sammanlagt 200 kvadrat. Ägs av Viktoria Park, men hyrs av AB Bostäder för 15 000 
kr i månaden. Bolaget kan ge rabatter på hyran under de första åren. 
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Under diskussionen väcks en idé om att IBAB skulle kunna köpa lokalen på Solvarvsgatan 6 som egent-
ligen är den bästa. Dag och Tommy tar upp frågan med IBAB och Lokalförsörjningsförvaltningen.  
Tommy framhåller att alla studieförbund bör bjudas in till samverkan i processen så man undviker en 
risk för politisering. När en Folkets Hus-förening är bildad bör den bjudas in till Fritids- och Folkhälso-
nämndens presidium. 
 
Regional kunskapskonferens 
Med utgångspunkt i att Samtrådet vid förra mötet var intresserat av ta del av ”Tillitsbarometern” samt 
MUCF:s intresse av att vi ska ha kunskapsspridning regionalt så har Malin och Anders börjat skissa på en 
idé till en regional konferens. MUCF har vid en första kontakt varit positiva till att stötta ett sådant 
iniativ och aktörer i det lilla regionala nätverk för Överenskommelsen som Anders och Malin deltar i är 
också positiva. 
 
Förslaget är att temat ska vara inkluderande arbetsätt. Dagen inleds med ”Tillitsbarometern”, som visar 
på hur deltagande och delaktighet i föreningslivet bidrar till tillit för samhället på olika sätt.  
Den europeiska koden är en programpunkt som föreslås av Malin och Anders. Tanken är att lyfta goda 
exempel från Borås och ta till oss några exempel utifrån. Malin tar kontakt med MUCF för att utveckla 
idén.  
 
För att tillgängligöra innehållet i en regional konferens som ska ligga på dagtid föreslås att den ska filmas. 
Idén väcks om skolelever som läser media kan var en aktör som kanske kan hjälpa till med detta. 
 
Film om Överenskommelsen 
Vi upplever ett behov av en film som på ett enkelt sätt förklarar vad Överenskommelsen är och hur den 
fungerar i Borås. Längd 3-5 minuter. En idé är att använda det så kallade Överenskommelsehuset som 
utgångspunkt och dyka in i de olika rummen och förklara den samverkan som pågår. 
Distribution vid möten och informationer, hemsida, Facebook, nämndmöten, APT:er, föreningsmöten 
och andra informationstillfällen. 
Malin och Anders träffar Brainforest för ett första möte onsdag 26 februari. 
Frågan väcks om det är möjligt att engagera ungdomar på Brygghuset i filmarbetet, alternativt elever på 
mediegymnasiet.  
 
Övrigt 
Anders tar upp frågan om kursen ”Det civila samhället i samhället”, en distanskurs med tre fysiska träf-
far i Stockholm som börjar i maj. Kostar 17 300 kr och till det kommer resor och övernattning. 
Uttrycks att det här inte är en fråga för Samrådet och en förhoppning att Föreningsrådet skulle kunna 
vara med och hjälpa till med finansieringen. 
 
Nästa möte 
Måndag 6 april kl 13 i Caroli församlingshem. Mötesunderlättare Anita Zetterman. 
 
Vid anteckningarna, 
Malin Andersson och Anders Hjorth 
 
 
 


