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Presentation - Resultat från projektet the Bridge
Lena Risfelt, Stadsledningskontoret, Susanne Hedberg och Helen Arneving från Upphandlingsbolaget
presenterar resultat från projektet The Bridge kopplat till social hänsyn i upphandling.
Kommunikationsfrågor
Social ekonomi har nominerat Marika Palmdahl, präst från Stadsmisssionen som representant i
kommunikationsgruppen. Marika och kanslifunktionen har haft ett första möte
Spridningen av överenskommelsen har påbörjats inom staden. Alla nämnder, fackförvaltningar och
bolag har fått information. Alla stadsdelsnämnder har fått erbjudande om att få en presentation och
flera har visat intresse och bokat in sig.
GFC genomför i samarbete med Bilda under mars och april 2 grundläggande utbildningsdagar om
Överenskommelsen.

Återrapportering från Plattform Göteborg
Inger Unenge som sitter med i integrationsnätverket har skriftligt återkopplat (se nedan) vad som
behandlades på det sista mötet 2013-03-04.
Rapport till Idékoms möte den 11 mars 2013 från integrationsområdet
1. Möte med Vuxenutbildningen i Göteborg som kom och gav en grundlig information om hur Sfi är
upplagt. Kritiska frågor finns i nätverket kring hur man hanterar de personer som inte får gå kvar pga
dåliga studieresultat. De får vänta ett år med att komma tillbaka till Sfi, eftersom man anser att man
inte kan göra mer just då inom Sfi´s verksamhet för dem. Ideella sektorn får ofta ta emot dessa
personer. Efterfrågas en mer undersökande attityd från kommunen om varför det inte funkat med Sfi
och hur livssituationen är för de som inte lyckats.
2. Frågan om hur ideella sektorn inom integrationsområdet ska organisera sig i framtiden. En
arbetsgrupp har arbetat fram två förslag. 1) Att starta en ideell förening för de föreningar som vill ingå i
en paraplyorganisation för integrationsfrågor. 2) Att söka en samordnartjänst för den
paraplyföreningen. På mötet bestämdes att arbetsgruppen går vidare med förutsättningarna för att
starta en ideell förening. Att söka samordnartjänsten får vänta till hösten.
3. Arbetsgruppen för hälsofrågor för psykiskt funktionshindrade rapporterade att de varit i kontakt med
hälsovårdspolitiker. Man ser ett behov av att hälsovårdspersonal behöver utbildas i
kulturkompetensfrågor. Arbetsgruppen ska nu jobba vidare med konkreta förslag på vad man kan
göra. Kanske utbildnings dag, men det är inget bestämt än.
Planeringsdagarna i maj
Förslag framkommer om att flytta planeringsdagarna i maj till hösten.
Beslut: Planeringsdagarna som tidigare skulle genomföras lunch-lunch 2-3/5 flyttas till 5-6/9
Nya föreningar som vill underteckna överenskommelsen
Till detta möte har det inte inkommit önskemål från några nya föreningar om att underteckna
övenskommelsen.
Övriga frågor
Årlig uppföljningskonferens
Beslut: Årets uppföljningskonferens genomförs den 3/10 kl 16-19.
Informationspunkter
•

•

•

Yrkande om kommunal handlingsplan
Yrkande från s, mp, v att ta fram en kommunal handlingsplan för hur staden ska arbeta med
genomförandet av överenskommelsen. Kommunstyrelsen kommer att behandla detta ärende
under mars. Om detta beslutas är planen att Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning
och Idékom i samverkan ska ta fram en handlingsplan
.
Referensgrupp gällande volontärer inom stadens verksamheter
Det finns nu en referensgrupp kopplad till volontäruppdraget inom staden. Deltagare i
referensgruppen är representanter från sdf Centrum, sdf Lundby, Social resursförvaltning,
GFC, och fackföreningarna Kommunal och Vision.
Göteborgs stads förslag till ny plan gällande funktionshinderområdet - 2013 – 2015
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för planeringen av verksamheterna inom sitt område.
Därutöver har kommunfullmäktige utsett fyra stadsdelsnämnder med ett särskilt uppdrag kring
planering och samordning av bostäder med särskild service, daglig verksamhet/sysselsättning
och korttidshem. De fyra resursnämnderna är SDN Angered, Centrum, Västra Göteborg och
Norra Hisingen. Dessa har tagit fram förslaget till ny plan gällande funktionshinderområdet för
åren 2013 – 2015.

•

VÄSTRA GÖTALAND 2020
Under 2012 har ett förslag till Västra Götalands tillväxtstrategi för åren 2014-2020 arbetats
fram, VÄSTRA GÖTALAND 2020. Strategin ska bidra till att samordna regionala insatser för
hållbar tillväxt och utveckling. VÄSTRA GÖTALAND 2020 – är ute på remiss fram till den 2
maj 2013.

•

Klartecken för att pröva möjligheten att teckna avtal mellan Göteborgs stad och sektorn
social ekonomi
Social resursförvaltning har ställt frågan om möjligheterna att teckna avtal mellan staden och
social ekonomi till stadens jurister i Göteborgs stad. Dessa har gett klartecken för att pröva
möjligheten att teckna partnerskapsavtal mellan staden och social ekonomi.
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