Styrgruppen Överenskommelsen
28 augusti

Närvarande: Ida Legnemark, Tommy Jingfors, Anita Zetterman, Janne Nolin, Stefan Hiller, Jan
G Nilsson och Malin Andersson

Information från beredningsgruppen och processamordnare
Arbetet med att ta fram ett studiematerial har påbörjats. Vi tar hjälp av det studiematerialet som
man nationellt tagit fram inom ramen för Överenskommelsen. Tanken är att vårt eget material
blir ett mindre omfattande och skall bygga på vår lokala Överenskommelse här i Borås. Syftet är
att skapa ett material som kan hjälpa föreningar, organisationer och kommunala verksamheter att
få en fördjupad kunskap om Överenskommelsen samt få verksamheterna att reflektera kring sin
roll och intresseområden kopplat till Överenskommelsen.
Nytt om hemsidan

Anders Hjort, Malin Andersson och Per Blank (Fof) har tillsammans tagit fram ett förslag på hur
hemsidan för Överenskommelsen kan bli mer målgruppsanpassad och ”renare”.
Innehållsmässigt kommer allt som finns idag på sidan att finnas kvar men rubriker som ”Aktuellt” och ”Aktuella samarbeten” lyfts fram på huvudsidan. Därtill läggs nya ingångar såsom ”Inspiration från omvärlden” samt ”Det här är vi!” till. Syfte är att sprida kunskaper och idéer från
andra samt öka kunskapen om varandra genom att skildra berättelser och önskemål på olika sätt.
Övriga ingångar kring organisation och anslutning med mera lägger vi i vänstra spalten.
Styrgruppen vill gärna veta vilka samarbeten som finns och vad som är på gång. Det svåra är
dock vart man skall dra gränsen för vad som är formella samarbeten och andra mindre överenskommelser. Malin har påbörjat en inventeringslista och återkommer i ett senare skede.
Lära om varandra

Anders och Malin har pratat om att låta både idéburna och kommunala verksamheter berätta om
sin verksamhet, utmaningar och samarbetsområden som de ser inom ramen för Överenskommelsen. Det skulle kunna vara ett sätt att öka förståelsen för varandra och hitta gemensamma intresseområden att samarbeta kring. Utöver reportage, skulle film och kanske även poddar vara verktyg att använda.

Uppmärksamma nya anslutna organisationer
Anita lyfter frågan om hur vi uppmärksammar de som skriver på Överenskommelsen löpande
under året. Naturligt är att vi uppmärksammar dem på hemsidan samt delar ut diplomet till dem
under stormötet i november.

Krav eller inte att ansluta sig till Överenskommelsen
Styrgruppen diskuterar frågan om det skall vara ett krav att ha ställt sig bakom Överenskommelsen när det finns samarbeten mellan staden och de Idéburna. Styrgruppen är överens om att det
skall vara ett krav när man tecknar samverkansavtal och arrangerar saker tillsammans, då Överenskommelsen är vår gemensamma värdegrund. För vanliga hyresavtal, mellan staden och
Idébruna, behöver inte Idéburna ha skrivit på Överenskommelsen.

Aktuella samarbetsområden
Kraftsamling Sjöbo

Tommy redogör för ”Kraftsamling Sjöbo” som är ett initiativ som handlar om att göra en gemensam satsning för att vända en negativ hälsotrend på Sjöbo. Det finns också idag få nätverk
och aktiva föreningar i området. Samtidigt är Sjöbo väldigt trevligt på många sätt och det finns
stor potential att utveckla området till en attraktiv plats. Ett arbete pågår med att skapa intresse
och mobilisera nämnder/förvaltningar i staden och en projektansökan har tagits fram i syfte att ta
del av sociala investeringspengar som finns att söka centralt. Ansökan kommer upp i kommunstyrelsen i september. Går detta förslag igenom är tanken att vi söker pengar även från Vinnova,
som är en innovationsmyndighet som har syfte att stärka innovationer och forskning i landet.
Genom att stärka upp, samordna resurser och skapa innovativa sätt att jobba kan vi skapa en
förändring. För att lyckas med detta behövs mer än bara ett kommunalt perspektiv och resurser
och vi önskar att de Idéburna samt även boende i området kan vara med från början och skapa
ett långsiktigt samarbete som gynnar de boende och verksamma i området. Med gemensamma
medel och kunskaper tror vi att vi kan vända trenden. Överenskommelsen skulle naturligt bli
ramverket för hur vi gemensam kan kraftsamla kring området.
Hemgården drar i spåret kring att öppna upp ”Sjöbobion” till en mötesplats i området. Det har
hållits två möten med idéburna och kommunala aktörer hittills. En mindre arbetsgrupp, med
idéburna aktörer samt en representant från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, skall ta fram ett
konkret förslag kring hur verksamheten i bion skulle kunna se ut och vad som behövs för att göra
det möjligt.
Utveckling av fritidsgårdsverksamheten

Tommy redogör för hur Fritids- och folkhälsonämnden också ser ett behov av att kraftsamla
kring de stora fritidsgårdarna som är kopplade till högstadieskolorna. Samtidigt önskar vi en ökat
samarbete med civilsamhället som är intresserade av att utveckla sin verksamhet i samverkan för
att skapa en positiv fritid för barn och unga i olika områden i Borås. En utgångpunkt blir då självfallet föreningarnas intresseområde och möjligheter. Samverkan kring verksamheten i Mariedals
klubbstuga och Fritidsgården i Dalsjöfors är goda exempel på en positiv samverkan som finns
idag.

ÖK:s organisation

Anders Hjort har pratat med Västerås och Göteborg och skrivit ihop lite information. Malin berättar om de olika organisationerna.
Styrgruppen tycker att en liknande konstellation som i styrgruppen har idag men med några fler
aktörer borde vara en bra grund för ett samråd. Behövs expertis kring olika områden kan fler
aktörer lyftas in tillfälligt. Samrådet skulle initiera och samordna ett gemensam arbeta för att
skapa förutsättningar för samverkan mellan parterna och inte vara ett beslutande organ. Blir det
aktuellt att besluta olika saker behöver ändå besluten tas ute inom respektive förening/organisation.
Frågan huruvida representanter från de idébruna skall väljas till samrådet får de Idéburna prata
om och lösa. Staden får i uppdrag att titta på om de har någon mer aktör de vill lyfta in. Malin
och Anders får uppdraget att formulera ett konkret förslag till nästa möte.
I avvaktan på beslut om hur samrådet organiseras får arbetet i beredningsgruppen vila. I nuläget
lyfts likande frågor i både beredningsgruppen och styrgruppen viket är onödigt.

Stormötet den 28 november

Malin har preliminärt bokat John Von Essen som föreläsare. Han kan prata om de idéburnas
framväxt och verksamhet idag.
Därtill behövs en lite årsredovisning kring vad som hänt hittills i vårt gemensamma arbete samt
möjlighet till dialog i form av ett öppet form eller liknande metod. Vi behöver hitta ett bra upplägg för dialogen. En idé är att tratta ner det i flera teman så det inte blir för abstrakt. Anders och
Malin får uppdraget att ta fram ett utkast till nästa möte.

Byte av nästa mötestid

Nästa styrgruppsmöte flyttas till den 19 oktober, klockan 10-12.
Antecknare: Malin Andersson

