
 

 
 
Anteckningar - Samrådsmöte Överenskommelsen   

 
2 oktober 2020, Caroli kyrka/församlingshem, Skolgatan 1 

 
Närvarande: Catharina Rapp, Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Tommy Jingfors, Hans Johansson, Anita Zetter-
man, Janne Nolin, Monika Linnros, Anders Hjorth och Malin Andersson.  

 
Mötesunderlättare:  Anita Zetterman 
 
Mötespunkter 

 
Presentation av Caroli församling och diakoniarbetet  
Dagens värd Monika Linnros hälsade välkommen och berättade om kyrkans sociala arbete i Borås Pastorat. Pas-
toratet har sju kyrkor och 150 anställda och Carolikyrkan fyller som en av stadens äldsta byggnader 350 år i år. 
Den största kyrkan är Gustaf Adolf som tar hela 900 personer, men under den pågående pandemin är det för-
stås stora begränsningar. Kyrkan driver ungdomsgårdar, bland annat den i GA:s församlingshem som är en IOP 
med staden. Kyrkorna har många besökare och promenadgrupper ute för äldre. Inköpsservicen för riskgrupper 
bemannas av en och en halv tjänst och man upplever en stor efterfrågan på samtal, inte minst i den nuvarande 
krisen. 

 
Förra mötets anteckningar 
Minnesanteckningarna för förra Samrådsmötet 25 februari gicks igenom.  
 
Laget runt – lägesbild och information 
Hans Johansson: Stort tack för att föreningarna har ställt upp och bidragit med sommarjobb för ungdomar. 
Många av de stora arbetsgivarna i till exempel Borås Stad stängde ju sina dörrar för att skydda sina brukare. 
Andra verksamheter i staden och föreningslivet ställde upp. Bland andra hembygs-, teater- och idrottsföreningar 
ordnade jobb. Det var bara 36 ungdomar av 900 som inte blev erbjudna något. De har nu erbjudits jobb på no-
vemberlov, jullovet och februarilovet istället. 
 
Nu ser nu också att ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt. Främst bland de grupper som inte kan ta sig till Högs-
kolan. 
 
Förvaltningen jobbar med språkvän och FRIA-projektet. I dagsläget har ALF 6 IOP:er. Avtalet med Guldkanten 
håller på att förnyas under hösten. Det pågår en dialog med Elfsborg kring Socialt hållbart Borås. Det handlar 
om gruppen ungdomar i gymnasieåldern som varken jobbar eller studerar. Det rör sig om ca 200 16-18-åringar. 
Vi för också en dialog med Rädda barnen om ett ESF-projekt som handlar om att hitta anställningar för unga 
ensamkommande som behöver hitta jobb för att få stanna i Sverige.  
 
 
Janne Nolin: Inom nätverket Social ekonomi har Skyddsvärnet koncept som riktar sig till unga som de vill 
sprida i regionen vilket social ekonomi engagerar sig i. 

http://overenskommelsen.se/


 

NAD (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet) håller på att etablera sig i Sjuhärad och kommer sannolikt att avlösa 
FRIA vid årsskiftet nästa år. 
 
Hemgården har utvecklat sin verksamhet på många sätt under pandemin. Vi har startat FRIA på det nya utökade 
caféet där föreningar ska kunna komma och presentera sig.  
 
Tommy Jingfors: Nästa nämndmöte kommer föreningars ”ekonomitapp” lyftas. Många föreningar vars verk-
samhet kräver närkontakt har drabbats hårt, till exempel de som sysslar med dans, brottning med mera. 
Kraftsamling Sjöbo avslutas vid årsskiftet och det pågår dialog med förening för att ta hand och utveckla med-
borgarlabbets verksamhet. Det finns få föreningar på Sjöbo och många är ensamma. På frågan om Kraftsam-
lingen gett positiva resultat svarar Tommy att det finns det, men det går inte på tre år att vända utvecklingen. 
Det finns en jättekraft i medborgarlabbet, men det krävs att någon tar över. 
 
 
Catharina Rapp: Vuxenskolan har jobbat mycket med att förvandla fysiska möten till digitala. Och hjälper före-
ningar att arrangera sådana. 
 
Svenska kyrkan, Norrby IF och staden har under våren och sommaren samarbetat kring matinköp för äldre i 
samband med pandemin. Anders och Malin hjälpte till med intervjuer med frivilliga. 120 personer har varit ak-
tiva för att förse äldre och riskgrupper med mat och mediciner. 
 
Håkan Eriksson: Har nyligen träffat aktiva föreningar, den ena i ett utsatt område och den andra i ett väletable-
rat. Det skapas nya former i den här krisen, till exempel har en förening börjat spela bridge på nätet istället för 
fysiskt. Efter pandemin kommer vi säkert att få se många nya typer av verksamheter. 
Det finns en farhåga i socialtjänsten att olika former av missbruk ökar i samband med att hushåll varit mer isole-
rade. Innanför stängda dörrar kan det också leda till mer våld i nära relationer. Det saknas statistik, IOGT-NTO 
bevakar frågan, men tendenser finns och mörkertalet är antagligen stort. 
 
Magnus Sjödahl: Mycket har ändå fungerat. Badresorna till Sjömarken har gått som vanligt och 4 H-gården på 
Hässleholmen har fått en nystart. 
 
Malin Andersson: Grundskolan har bjudit in till dialog kring Läsambassadörer i skolan. Det är en idé från poli-
tiken och nu ser man om det kan finnas en gemensam lösning på detta genom att samarbeta med föreningar.  
Stadens Vision 2025 håller på att omarbetas och idéburna organisationer kommer att bjudas in för att vara med 
och komma med synpunkter.  
 
Tommy berättar om den pågående utbildningen med Hans Abrahamsson om Den stora samhällsomdaningen 
där frågan ställs om vi är bra på att samverka? Det handlar om en synvända för om vi ska skapa en verklig med-
borgardialog måste kommunen släppa lite på sin egen makt. Vågar vi det? 
 
Anders Hjorth: Går kursen Civila samhället i samhället. Har haft två kursträffar med mycket spännande dis-
kussioner och håller nu på en kursuppgift som handlar om att utveckla Föreningsrådets verksamhet. 
 
Film från Unga kommunutvecklare och Överenskommelsen 
Visning av film som gjordes av fyra unga kommunutvecklare i juni under tre veckor med Malin och Anders som 
handledare. Filmen handlar om föreningsliv ur ett ungdomligt perspektiv. 
 
Visades också den första filmen om Överenskommelsen som tagits fram i samarbete med Brainforest och hand-
lar om de sex principerna. En andra film som går in mer i detalj på Överenskommelsehuset är fortfarande under 
produktion. 
Synpunkterna på film nummer ett handlar om att det förekommer lite för många detaljer och en del svåra ord. 
Ett råd är att fundera en gång till på målgruppen och om det går att göra framställningen enklare. 



 

 
Uppföljning av Överenskommelsens dokument 
Diskussionen landar i att samrådet ska utvärdera dokumentet med hjälp av de förvaltningar och föreningar som 
vi representerar tillsammans. Ex på frågor att ställa: Hur fungerar Överenskommelsen? Stämmer åtagandena? Är 
de relevanta? Malin och Anders får i uppdrag att formulerar några förslag på frågor och skicka till Samrådets re-
presentanter. 

 
Planering av stormötet den 26 november 
Diskuteras både formen och innehållet och landar i hur Corona-pandemin har påverkat föreningslivet och kom-
munen. Vi ska lyfta fram goda exempel och berätta vad gjorde vi istället under nerstängningen av den normala 
verksamheten. Sammanfatta det här året och vart det ledde samt följa upp ÖK-dokumentet. 
En tanke är att genomföra mötet digitalt i fyra olika rum hos de olika studieförbunden med max 25 personer på 
varje plats. Dessa rum skulle kunna kompletteras med ett helt digitalt rum också. 
 
MUCF:s kunskapskonferens 21 oktober  
Informerades om konferensen med temat det civila samhället under kris  
https://www.mucf.se/kunskapskonferens-2020 
 
Delregional konferens inom regionens Överenskommelse, 14 oktober i Borås.  
Informerades om denna som har tema hur ska vi samarbeta.  
14 oktober kl 16-19 i Borås på Borås Kongress   

 

 
Nästa möte 
Hålls 12 november kl 10-12 på Vuxenskolan, Druveforsvägen 8 i Borås. Mötesunderlättare: Catharina Rapp. 
 
Vid minnesanteckningarna, 
 
Malin Andersson 
Anders Hjorth 
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