
 
 

 
 

Styrgruppen Överenskommelsen   
19 oktober 2017 
 
Närvarande: Tommy Jingfors, FoF, Stefan Hiller, Trossamfunden, Janne Nolin, Hemgår-
den/SES, Jan G Nilsson, Svenska Kyrkan, Ida Legnemark, FoFN, Malin Andersson, Anders 
Hjorth. Förhindrade var Cecilia Andersson, FoFN, Catharina Rapp Studieförbunden i Borås & 
Anita Zettarman, Föreningsrådet. 
 
Föregående mötes anteckningar  
Eftersom dagordning för dagens möte tar upp i stort sett samma punkter ansåg mötet att anteck-
ningar inte behövde gås igenom. 

 
Information och marknadsföring  
Malin och Anders berättade om sina aktiviteter sedan sist:  
Möte med Catharina Krii från Coompanion om sociala företag. Ca 15 deltagande. 
Presentation av Anders på ombudsmöte med Föreningsrådet. Ca 45 närvarande. 
Presentation av Malin på Inspiration Borås.  
Presentation av Malin och Anders för pensionärs- och funktionshinderföreningar på Träffpunk-
ten. Ca 15 deltagare. 
Presentation av Malin och Anders på Sveriges Föreningars höst konferens. Ca 40 deltagare. 
Presentation av Malin på områdesnätverket på Hässleholmen.  
På flera träffar med studieförbunden har vi jobbat med ett studiematerial om Överenskommel-
sen. 
 
Information om nya IOP:er 
Tommy berättade om den nya IOP:en med Hestra IF om Vägen Ut. Malin berättade om dialoger 
som pågår med olika idéburna organisationer exempelvis Hörselfrämjandet, Studiefrämjandet, 
Afasiföreningen med flera. Stefan Hiller berättade om att Rädda Barnen tagit initiativ till ett sam-
arbete med Samfunden, Svenska Kyrkan och IOF, Individ och Familjeomsorg, om familjehem 
för ensamkommande flyktingar. 
 
Stormötet 28 november och samrådet  
Som bakgrund till diskussionen presenterande Anders resultatet av ett inspirerande möte med 
ÖK i Malmö. Det har lett till funderingar kring hur de idéburna är organiserade i Borås i arbetet 
med ÖK. 
Malin visade sin bild över processen med ÖK och hur hon uppfattar att vi har behov av ett tyd-
ligt fokus i arbetet. 
Därefter diskuterades upplägget på stormötet utifrån förslag från Karin Ljung Aust och Johanna 
Linnaro. Noterades att tiden blir knapp med två och en halv timme när föreläsaren Johan von 



Essen ska ha 45 minuter. Efter diskussion enades vi om att gruppdiskussionerna på stormötet ska 
ses som en inledning och att vi fortsätter med matchmaking vid ytterligare ett möte i januari/feb-
ruari. Förvaltningar och idéburna bjuds in till att lämna in förslag på samarbeten före mötet i in-
bjudan som behöver gå ut snarast. 
Vi ska berätta om goda exempel och styrgruppens medlemmar får 2–3 minuter var att presentera 
sig. Malin presenterade förslaget till Samråd som innebär fyra representanter för vardera staden 
och det idéburna, samtliga med ersättare och två processledare. 
 
Utmaningar och framtida samarbetsområden 
Tommy och Malin berättade om kommande utmaningar som finns i Borås Stad om kommunala 
bidrag, lokaler, aktiviteter i skolan, aktiviteter kring barn och ungas fritid, "Kraftsamling Sjöbo". 
 
SKL:s nätverk och Överenskommelsens årliga konferens 
Anders deltog vid nätverkets förra möte i Stockholm. Upplevelsen är att andra kommuner inte 
kommit lika långt och mest har inledande planer på IOP:er vilket gör att vi avstår från att delta på 
nästa möte om vi inte har något IOP att ta med oss upp. Eventuellt är Arbetslivsförvaltningen 
intresserad av att få synpunkter kring IOP, ”Substral” och då kan Malin åka med upp. 
Överenskommelsen nationellt har en konferens i Örebro 8 november och Anders är beredd att 
åka på den. 
 
Kartläggning av råd och andra nätverk 
Malin berättade att hon håller på med en kartläggning av alla de råd och nätverk som finns inom 
Borås Stad. Det är viktigt att vi skaffar oss en överblick, så vi vet vilka forum som vi kan använda 
oss av i arbetet med Överenskommelsen. 
 
Nästa möte 
 
 
Vid pennorna, 
 
Anders Hjorth 
Malin Andersson 
 
 
 


