Anteckningar från Idékoms möte 2013-01-21
Närvarande: Dario Espiga (ordf), Pia Svanqvist (vice ordf), Olof Jakobson, Marie Larsson, Göran
Bengtsson, Sven Bartilsson, Ippsepp Meyer, Dragan Dobromirovic, Eva Magnusson, Lotta Lidén
Lundgren, Inger Unenge

Ej närvarande:
Margareta Forsberg, Ulla-Britt Swensson, Ninve Düzgün Khelil, Ulla Gawlik, Pernilla Svebo Lindgren,
Maud Willardsson Engström, Anneli Assmundson (sekr)

Datum:
Plats:
Tid:
Tema:

2013-01-21
Göteborgs Föreningscenter, GFC, Mellangatan 1, vån 1
Klockan 17.00 -19.00
Identifiera partnerskapsområden – Konkret verkstad

Förmöten för respektive sektor kl 16.30 -17.00

Dagordning
·

Godkännande av dagordning

·

Anteckningar från föregående möte

·
Kommunikationsgrupp - nominera deltagare till kanslifunktionen
Från kommunen deltar kanslifunktionen i kommunikationsgruppen och ytterligare en representant. Social
ekonomi har nominerat Marika Palmdahl som arbetar inom Göteborgs stadsmission. Kanslifunktionen
kallar Marika till ett första kommunikationsmöte.
·
Identifiera partnerskapsområden
Region Skåne har tecknat partnerskap med utgångspunkt i sin överenskommelse.
Region skåne - Överenskommelse om Idéburet offentligt partenerskap
Vi behöver definiera vad vi menar med partnerskap här.
En sammanslutning där man löser specifika frågor?
Partnerskap där man löser ett utförarbehov?
Partnerskapsavtal som alternativ till upphandlning? Obs ej vika marknaden, obs upphandlngsnivåer.
Vilka behovsgrupper kan vi se?
Kan vi pröva inom ett område?
Börja med att titta på behov. Inflytande - Brukarinflytande
Förslag funktionshinderområdet. Här finns en vana kring samverkan - HSO

Upprätta en gemensam databas med exempel på partnerskapsavtal?
Rådet överenskommer att alla ledamöter samlar ihop exempel till nästa möte där temat är upphandling.
Mötet därpå återupptar vi frågan om partnerskapsområden

·

Återrapportering från Plattform Göteborg
Plattform utgör en referensgrupp för integrationsfrågor. En arbetsgrupp har bildats. I den ingår KFUM,
Röda korset, Caritas, Somailan african welfare org, Melgan welfare, IM
Arbetsgrupp kring dialog om anhöriginvandring, gruppen bjuder in Pia Borg till den 28/1.
Arbetsgrupp kring könsstympning
Antal anhörigankytningar hittills, 28 vuxna 162 barn. Dario Espiga återkopplar till Idékom kontinuerligt.
Nya föreningar: De inkomna anslutningsförfrågningar som inkommit sedan förra mötet välkomnas.
Planeringsdagan i maj
Förslag - följa upp åtaganden. Utifrån åtaganden, vilka fokus vill vi ha. Vilka befogenheter har vi? Bjuda in
personer från flera nämnder, politiker alt. tjänstemän
Vad har överenskommelsen inneburit för kommunens förvaltningar, nämnder, bolag
Hur förmedlar vi det vi gör inom Idekom?
Vilka effekter vill vi mäta? Definiera utgångspunkter som vi vill återkomma till och mäta.
Viljan till samverkan med Social ekonomi är tydlig i stadens budget. Finns det behov från vissa kategorier
av föreningar för att de ska kunna växla upp kring samverkan? Hur identifierar vi vilka?
Bör vi arbeta mer med metoder kring HUR samverkan kan ske?
Studiebesök från flera stadsdelsförvaltningar till GFC som märker att ÖK börjar få genomslagskraft.
För att synliggöra föreningar i Göteborg förslag om att samla/länka från Idekoms webbplats till
föreningsregister som finns hos de olika förvaltningarna.
Behov av att utveckla mötesplatstankar, koppla till stadsutveckling, S2020 etc.

Övriga frågor:
Nationella uppföljningskonferensen
SKL
Anteckningar
Lotta Lidén Lundgren, Social resursförvaltning

