Arbetsanteckningar från Idékoms planeringsdagar
5/9 och 6/9 - 2013
Närvarande från Social ekonomi:
Pia Svanqvist, Ideella organisationer inom socialt arbete, ordförande i Idékom
Dragan Dobromirovic, Etniska organisationer
Göran Bengtsson, Kyrkliga organisationer
Inger Unenge, Organisationer integrationsområdet
Ninve Düzgün Khelil, Nykterhetsrörelsen
Lars Lindfors, Idrottsföreningar
Sven Bartilsson, Kooperativa föreningar
Olof Jacobsson, Idéburna vårdproducenter
Pernilla Svebo Lindgren, Arbetsintegrerade sociala företag
Ulla-Britt Swensson, Biståndsorganisationer
Ulla Gawlik, Nya former av organisationer
Daniel Karlsson, Kommunikationsgruppen för Idékom
Marika Palmdahl, Kommunikationsgruppen för idékom

Närvarande från Göteborgs stad:
Dario Espiga, Social resursnämnd (s), vice ordförande i Idékom
Ann Skärberg, Park och naturförvaltningen
Lotta Lidén Lundgren, Social resursförvaltning
Margareta Forsberg, Social resursförvaltning
Olof Olsson, SDF Västra Göteborg
Anneli Assmundson, Social resursförvaltning, kanslifunktion för Idékom
Ej närvarande från Social ekonomi:
Ippsepp Meyer, Handikapprörelsen
Sonny Wåhlstedt, Brukarorganisationer inom psykiatriområdet

Ej närvarande från Göteborgs stad:
Ann Catrine Fogelgren, Social resursnämnd (fp)
Eva Magnusson, Stadsledningskontoret
Kristina Hejdenberg Sedström, Idrotts- och föreningsförvaltningen

Inledning




Mötet inleds med att Dario Espiga, Göteborgs stad lämnar över ordförandeskapet till Pia
Svanqvist, social ekonomi
Alla deltagare presenterar sig
Ny ledamot är Olof Olsson som representerar stadsdelarna. Olof Olsson arbetar som
ekonomichef i SDF Västra Göteborg.

Utökad representation från staden


Margareta Forsberg lyfter en fråga från Göteborgs stad. Staden önskar utöka med ytterligare
en ledamot från stadsdelarna i Idékom. Idékom. Rådet välkomnar initiativet.
Beslut: Rådet utökas med ytterligare en ledamot från Göteborgs stad

Inventering av goda exempel på samverkan
Ninve Düsgül Khelil:
Goda samverkansförhållanden. Goda kontakter. Det har skett en förändring de senaste åren.
Inger Unenge
Tar upp Caritas verksamhet för nyanlända i Hjällbo. Integrationsnätverkets utveckling och den
pågående och levande dialog som finns i Göteborg. Det finns i nätverket både deltagare från
Göteborgs stad och organisationerna. Det har under den senaste perioden tillkommit många nya
organisationer
Olof Jakobsson
Gällande arbetet med Eu - migranter har det hänt mycket positivt gällande samverkan och det
gemensamma arbetet går i en positiv riktning.
Däremot finns det en del arbete att göra gällande det som man möter i Famna med upphandlingar
mm. Svårt att hitta strukturer.
Pernilla Svebo Lindgren
Partnerskap - Lärjeåns café och trädgårdar. Många aktörer behövde samverka för att kunna starta
upp. Vägen ut samlade ihop berörda aktörer till ett öppet nätverk och man har möte var sjätte vecka.
Där deltar såväl kommunala förvaltningar som organisationer

Ulla-Britt Swensson
Värdet av fasta rutiner mellan organisiationer och kommunen. Ett exempel som fungerar bra är
verksamheten för dem som avtjänar straff med fotboja och arbetar hos Emmaus Björkå
Margareta Forsberg
Vill lyfta samverkansandan. Det finns en vilja att forma något tillsammans på vägen mot en långsiktig
socialt hållbar utveckling
Marika Palmdahl (kommunikationsgruppen)
Interreligiöst center är ett fint exempel på samverkan. Centret drivs av ett antal församlingar – alla
stora församlingar finns med och verksamheten stöds av Göteborgs stad.
Sven Bartilsson
Fritidsgården Diamanten – koooperativ verksamhet i Gårdsten. 1000 nya jobb inom sociala företag
till 2020.
Göran Bengtsson
Tidigare fanns en stark vi - och - dom stämning. Jag är positivt chockad över vad som har hänt. En
stark anda av att man vill samverka. Det finns många exempel. Till exempel barnfridsdagen.
Lars Lindfors
Street-games - unga före detta idrottsledare vill genomföra ett arrangemang på Heden . Man
anordnar tre idrottsaktiviteter plus ett antal pröva på verksamheter. De är ingen organisation eller
företag utan några unga som vill genomföra ett arrangemang. Det goda exemplet är energin och
kraften! Vi måste kunna möta dem. Nu vill de fortsätta sin satsning i stadsdelarna.
Lotta Liden Lundgren
Lyfter ett exempel som är en effekt av förvaltningens satsning på kunskapsspridning av
överenskommelsen. Örgryte-Härlanda vill ha ett, Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP gällande de
två frivilligcentralerna i stadsdelen. De har kommit långt i sin process.
Dario Espiga
Vår relation drivs av ömsesidiga behov. Till exempel ungdomar som behöver praktikplatser eller
arbetet med EU-migranterna. Det har hänt mycket de senaste åren.
Pia Svanqvist
Kontaktpersonsverksamheten som startade för många år i början av 2000-talet, och som finns kvar
än idag. GFC sköter den och har avtal med 7 av stadsdelarna.
Dragan Dobromovic
Regional SIOS var för 5 år sedan med och startade Nätverket ”Att åldras tillsammans”.Där ingår
organisationer och representanter från Göteborgs stad.

Uppföljningskonferens
Rådet lägger förslag och diskuterar upplägg för Uppföljningskonferensen av den lokala
överenskommelsen som ska genomföras den 3 oktober.

Information om upphandlingsrådet
Pernilla Svebo Lindgren som är ledamot i Idékom för området Arbetsintegrerade sociala företag sitter
även med i Upphandlingsrådet. Hon berättar om Upphandlingsrådets arbete.



På de senaste mötena har rådet tagit upp till exempel med upphandling av transporter. Man
diskuterar vad konsekvensen av ramavtal gällande inköp av till exempel bakverk blir. Istället för
att kunna köpa en tårta av det lokala bageriet transporteras kakorna över hela staden. Vad
innebär orimligt låga anbud? Hur förhåller man sig till det?
Lotta Lidén Lundgren har gjort en presentation av IOP för Upphandlingsrådet.



Regeringens utredare Anders Wijkman har gjort en upphandlingsutredning som kommer att tas
upp på nästa möte med Upphandlingsrådet. Deltagarna ska då ta med sig frågor och synpunkter
att diskutera. Pernilla vill, från ledamöterna i Idékom, ha in material, synpunkter och frågor
gällande upphandlingsutredningen. Ledamöterna uppmanas att maila sina förslag till Pernilla.

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP
Lotta Lidén Lundgren ger en presentation av modellen Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP.


Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP. Organisationen ”Forum för idéburna organisationer med
social inriktning” har arbetat fram modellen som är ett mellanting mellan föreningsbidrag och
upphandling.



Läs mer om IOP på organisationens webbplats: Mer om Idéburet offentligt partnerskap
Synpunkter från Idékom gällande IOP





Det bör finnas ett forum där man kan få råd gällande IOP – Kan Idékom vara ett sådant
forum
Det finns behov av en IOP-lots
Kan vi ta fram ett stödmaterial?
Organisationerna skulle kunna erbjudas en heldag om IOP

Utvärdering och följeforskning
Kan vi söka EU-medel för att inrätta en stödfunktion /ett kansli för Idekom. Diskussion.

Idékoms roll och betydelse i framtiden
Gruppdiskussioner i tre grupper utifrån frågeställningarna. Vilken betydelse och roll ska Idékom ha?
Vilken roll och vilka skyldigheter har man som ledamot i Idékom?
Grupp 1



Rollen som representant ”in i” Idékom och som representant ”ut ur” Idékom är delvis olika.
Som ledamot ska man lyfta Idékom och samverkansmöjligheter i de sammanhang där vi rör
oss.



Ansvaret för Idékom är gemensamt men det sig olika uttryck beroende på
roll/förutsättningar.

Grupp 2




I skyldigheten som ledamot ingår att hämta frågor från fältet och informera.
Skapa nyfikenhet för social ekonomi, Idékom, överenskommelsen och samverkan.
Att ha god kunskap för att kunna fånga tillfällen och ”paketera informationen”.

Grupp 3



Företräda ”sina” perspektiv i frågor och lyssna in andras perspektiv.
Sprida information och hitta sina egna sammanhang

Diskussion/Samlade synpunkter
Hur tar vi tillvara vår samlade kunskap?
Vi kan öka kunskapen om varandra om vi tar ta fram organisationskartor över respektive
organisation. Vi bör ta fram en handlingsplan för integrationsarbetet i staden.

Aktivitetsplan gällande spridning av vår lokala överenskommelse
Gemensamt arbete med en aktivitetsplan för spridningen av överenskommelsen till och med juni
nästa år.

Mål och strategier för Idékom under 2014. Avstämning utifrån tidigare mål.
Punkten mål och strategier flyttas till nästa möte i Idékom.

Antecknat av Anneli Assmundson,
Kanslifunktion för Idékom, Social resursförvaltning, Göteborgs stad

