Minnesanteckningar förda vid möte med CSAM-civilsamhällets nätverk
Mötet genomfördes både fysiskt och digitalt via Teams.
Var: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
När: Torsdagen den 7 april 2022, klockan 18.00 – 20.00
Närvarande:
Fysisk närvaro:
Theres Frisk Svensson, ordförande Csam, Jönköpings kristna samarbetsråd, JKS och
Frälsningsarmén
Ingela Persson, Rädda Barnen
Benita Josefsson, Jönköpings kommuns rödakorskrets
Josefin Sers, Marbles och Birkagårdens Folkets Hus
Tora Wigstand, Senioruniversitetet och Zonta
Jennifer Ravstam, Barnens Ambassad
Ulrika Ekeroth, Jönköpings FN-förening
Valerii Dukhonina, Jönköpings FN-förening
Joanna Lilja, KFUM Jönköping
Peter Lagerman, Internationella Vänner
Gunnel Hall, IKFF-Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Digital närvaro:
Dan Ahnberg, Studieförbundet Bilda
Carin Lätth, Studieförbundet Vuxenskolan o ordförande i Lokala folkbildningsrådet
Ebbe Andreasson, Andreasförsamlingen/Fjällstugan

Marie-Louise Löfdahl, Brottsofferjouren
Lena Hilding Karlsson, Immanuelskyrkan
Henrik Yxing, Ungdomens Nykterhetsförbund
Thomas Yaftali, samordnare civilsamhället Jönköpings kommun
Caroline Fronér, föreningsutvecklare Jönköpings kommun

Ordföranden Theres Frisk Svensson hälsar alla välkomna till mötet med Csam –
civilsamhällets nätverk, som är ett löst sammansatt nätverk vars syfte är att samverka, skapa
kontakter organisationer/sammanslutningar emellan och samverka med och få/utbyta
information från/med Jönköpings kommun.
1. Rapport från Samordningsgruppen och uppföljning
Samordningsgruppen är den grupp med representanter från civilsamhället som träffar
kommunens politiker och tjänstemän och där utbyter information om hur samverkan kan
utvecklas och förbättras i samspelet mellan civilsamhället och kommunen.
På senaste mötet med Samordningsgruppen diskuterades/informerades om följande:
Protokollen/minnesanteckningar från Samordningsgruppens möte kommer att läggas ut på
Csams hemsida www.csamjonkoping.org
Kommunen har anställt en ytterligare civilsamhällssamordnare. Det är Fredrika Lindström,
som tidigare arbetet hos RF-SISU. Hon börjar den 11 april 2022.
Behovet av lokaler för kulturföreningar, civilsamhället och föreningar i övrigt har under en
längre tid diskuterats. Kommunen har tagit fram en utredning/översyn kring behovet av
lokaler. Denna utredning kommer att presenteras under april månad.
Beträffande frågan om Allaktivitetshus; förslaget om att göra hus M2 på Ryhov till
allaktivitetshus är inte aktuell. Den frågan äger Regionen. Det pågår inom kommunen
diskussioner om annat hus för sådant ändamål och då i området Södra Munksjön.
Stödpaket till civilsamhället som drabbats ekonomiskt av pandemin är inte klar. Återstår att
se över olika bidragsregler.
Föreningar/sammanslutningar som inte ”passar in”, ex vis FB-grupper, i Kultur- och
Fritidsförvaltningens definitioner/modeller i samband med ex vis bidragsansökningar bör
aktualiseras. I denna fråga återstår mer att diskutera och påverka kommunen att tänka nytt.
Utredningen/översynen/utvärdering av ”Program för samverkan mellan kommunen och
civilsamhället”. Utredaren David Jansson har utsetts att leda detta arbete. Viktigt att
företrädare för Csam får delta i detta arbete för att påverka innehållet. Se länk till
programmet på kommunens hemsida: Program för samspelet mellan kommunen och
civilsamhället (jonkoping.se)

Olika bidragsfrågor för föreningar och sammanslutningar är alltid aktuell. I denna fråga
återstår fortfarande mer att diskutera kring vad som är vad och behov av förtydliganden samt

vilka tolkningar som kommunen gör i samband med bidragsansökningar från föreningslivet.
Exempel som framfördes var vad som är kultur, jämlikhet/jämställdhet, unga osv.
Kommunen planerar att skicka ut en enkät om bidragssystemet till föreningar/
organisa-tioner av olika slag. VIKTIGT att så många som möjligt svarar på enkäten och visar
på det som är bra och vilka brister man som förening upplevt. Enkäten läggs ut på Csams
hemsida.
Mötet enades om att på kommande möten med Samordningsgruppen fortsätta att lyfta
frågor kring:
Lokalbehov – Bidragsfrågor – Hur hantera föreningar/sammanslutningar som ”inte passar in”
i föreningsmodellen – Översynen av Program för samspelet mellan kommunen och
civilsamhället 2. Val till Samordningsgruppen
Valberedningen, som bestått av Joakim Kihlberg, IOGT-NTO och Benita Josefsson, Röda
Korset har den 22 februari 2022, tillskrivit samtliga ledamöter i Samordningsgruppen och
begärt besked om de fortsättningsvis är intresserade av att ställa upp som civilsamhällets
representanter i Samordningsgruppen. Vid dagens möte avsäger sig Henrik Yxing, UNF
omval. Mötesdeltagare föreslår Benita Josefsson att ingå i gruppen som ordinarie och som
ersättare Carin Lätth tillsammans med Dan Ahnberg.,
Härefter föreslås följande representanter till Samordningsgruppen:
Ordinarie:
Ingela Persson, Rädda Barnen, som ordförande för Csam
Henrik Lindberg, KFUM Jönköping
Ahmed Abadir Hassan, East African Relief Organisation
Benita Josefsson, Jönköpings kommuns rödakorskrets
Ersättare
Edward Eklöf, Jönköpings körliv
Josefin Sers, Marbles & Birkagårdens Folkets Hus
Theres Fris Svensson, Jönköpings kristna samarbetsråd & Frälsningsarmén
Dan Ahnberg, Bilda/Carin Lätth Vuxenskolan & Lokala Folkbildningsrådet

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

3. Information om ”Go Jönköping” den 28 augusti 2022 i Huskvarna Folkets Park
Den 28 augusti 2022 är det planerat att bli en vibrerande civilsamhällsmässa och folkfest.
Planen är 2 timmars mingel för civilsamhället och 3 timmars öppet för allmänheten samt
scenaktiviteter. Evenemanget är kostnadsfritt och här kan föreningar/organisationer och

sammanslutningar informera om sin verksamhet, skapa kontakter och samverka samt locka
till sig nya medlemmar.
En arbetsgrupp är tillsatt och kommer att ledas av Fredrika Lindström. Planering pågår.
Inbjudan och anmälan kommer att skickas ut i mitten av april. Sista anmälningsdag under maj
månad. Förslag på aktiviteter mm tas tacksamt emot. Politiker och media bör bjudas in.

4. Information om Ukrainakrisen och civilsamhällets möjligheter till stöd vid flyktingmottagande

Caroline Fronér informerar om aktuellt läge, Se bifogad PP-presentation.

5. Övrigt
Möjligheter att hyra lokaler:
Henrik Yxing, UNF, informerar om möjligheterna att hyra Rosa Villan vid Vätterstanden. Östra
Storgatan 175, Jönköping. På ovanvåningen finns en konferenslokal med plats för cirka 20
personer. På bottenvåningen finns en kafédel med plats för 40-50 personer. Intresserade som
vill hyra lokalen kan kontakta Henrik Yxing mejladress; henrik.yxing@unf.se

Joanna Lilja, KFUM Jönköping, informerar om möjligheten att hyra konferenslokal på
Vidablick, Bankeryd. Ny renoverad veranda med utsikt över Vättern och möjlighet till
promenad i friluftsområdet eller testa på någon av Vidablicks aktiviteter. Intresserade som
vill hyra lokalen kontaktar: info@vidablick.org

Härefter avslutas mötet med ett stort riktat tack till Theres Frisk Svensson för den tid hon
varit ordförande i Csam samt välkommen till Ingela Persson som ny ordförande i Csam, med
applåder.

Vid penna och tangent

Benita Josefsson

Mejl till Csam: csamjonkoping@gmail.com
Csams hemsida: www.csamjonkoping.org
Allmän information på kommunens hemsida om samverkan med civilsamhället:
Samverkan med civilsamhället - Jönköpings kommun (jonkoping.se)

