Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad
och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg
Den 31 maj 2012 tog Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att anta förslaget till
överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins
organisationer i Göteborg (§ 14 Dnr 0691/12).
Göteborgs Stad bjuder in alla organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg att
ansluta sig till överenskommelsen. De organisationer som väljer att ansluta sig ska ingå i den
uppföljning som båda parter ansvarar för. Organisationer som väljer att inte underteckna
överenskommelsen omfattas fortfarande av de åtaganden och åtgärder som gjorts från
Göteborgs Stads sida. Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen ska ske
kontinuerligt.
Målet är att överenskommelsen ska vara ett dokument som på ett inspirerande sätt bidrar till
att ta tillvara den sociala ekonomins kompetens och värde och utvecklar förutsättningar för
den sociala ekonomins organisationers att verka.

Vad innebär det att ansluta sin organisation?
En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för
organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att
organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Överenskommelsen utgår från
att den sociala ekonomins organisationer bärs av värderingar som utgår från respekten för
demokratiska principer och för människors lika värde. En förutsättning för undertecknandet är
att organisationens beslut om att ansluta sig till överenskommelsen är fattat i enlighet med
organisationens stadgar. Anslutna organisationer publiceras på www.idekom.org

Arbetet efter anslutningen
De organisationer som har anslutit sig till Överenskommelsen samverkar med varandra och
med Göteborgs stad för att förverkliga överenskommelsens mål och åtaganden.
Samverkansrådet Idékom fungerar som motor i det fortsatta, gemensamma utvecklingsarbetet
och driver processerna framåt samt ansvarar för uppföljningen och utvärderingen. Alla
organisationer inom den sociala ekonomin har möjlighet att ta initiativ och att bidra med
förslag på verksamhet som gagnar överenskommelsens syfte.

Upphörandet av anslutningen
Om organisationen önskar att anslutningen till överenskommelsen ska upphöra meddelas
detta till: sven.bjerde@socialresurs.goteborg.se

Anslutningsblankett

ansluter sig härmed till Överenskommelse
om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn sociala ekonomi i Göteborg.

Undertecknad intygar att beslut om att organisationen ska ansluta sig till överenskommelsen har fattats
i enlighet med organisationens stadgar och regler.

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Roll i organisationen
Organisationer som anslutit sig kommer att publiceras på www.idekom.org efter att Idékom har
bekräftat anslutningen.
Undertecknad blankett insändes via post till:
Sven Bjerde, Idékom
Stöd till Social ekonomi
Social Resursförvaltning
Box 6131, 400 60 Göteborg

