Göteborgs stad och Social ekonomi möter social hållbarhet

Program
Inbjudna:

Idékoms ledamöter, Styrelseledamöter Social ekonomi Idékom, Social
resursnämnd, direktorer för Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Bräcke Diakoni,
Räddningsmissionen. Inbjudna är även ansvariga direktörer för de fyra strategiska
områdena i Göteborgs stad, samt övriga medarbetare i organisationen ”hela staden
hållbar”.

Tid & plats:

Fredag 25/9 kl 11-16 inklusive lunch. Lokal Stadsmissionen, Stigbergsliden 6

Agenda:


Inledning och syfte med dagen. Marina Johansson, social resursnämnd samt
ordförande i Idékom, och Pia Svanberg, Göteborgs föreningscenter samt vice
ordförande Idékom hälsar välkomna.



”Göteborgs Stads fyra strategiska områden som grund för arbetet med att
minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa.” Presentation från Staden Margareta Forsberg, Social resursförvaltning.



”Hur ser social ekonomi på sin roll som bärande pelare i arbetet för social
hållbarhet?” Presentation från Social ekonomi – Ludvig Sandberg, Forum –
idéburna organisationer med social inriktning.



”Civilsamhällets föreningar, rörelser, nätverk och deras viktiga del i att möta
samhällsutmaningar” - Hans Abrahamsson, Docent i Freds- och
utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier

12.30–13.15

Lunch


”Hur ser politiken på samverkan i arbetet för social hållbarhet?” Presentation
från Marina Johansson (s), ordförande Social resursnämnd.



Leif Tjernström, Social resursförvaltning tar vid och leder tillsammans med
Agneta Rapp från Göteborgs föreningscenter, processen under dagen.
Upplägget är samtal i mindre grupper som syftar till att formerna för vårt
gemensamma strategiska och praktiska arbete inom ramen för social hållbarhet får
tydligare konturer. Under eftermiddagen blir det paus för kaffe.
De fyra strategiska områdena utgör ramen för samtal som mynnar ut i konkreta
förslag på hur det praktiska arbetet ser ut framöver mellan staden och social
ekonomi.
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Under eftermiddagen tänker vi konkret VAD som kan göras av respektive sektor
•

Vad kan stadens representanter göra för att social ekonomi ska vara en bärande
pelare i arbetet för social hållbarhet?

•

Vad kan social ekonomi göra för att vara en bärande pelare i arbetet för social
hållbarhet?

•

Vilken funktion och representation ska samverkansrådet Idékom ha i framtiden?

Som underlag in i eftermiddagens arbete vill vi använda Göteborgs Stads rapport
Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Hela rapporten hittar ni i pdf-format
här. På sid 71 i pdf:en finns en översiktlig lista på förslag på möjliga åtgärder. Vi
vill titta lite närmare på förslag 5,6 & 23 som handlar om hur vi ska kunna arbeta
aktivt med kunskapsallianser, främja den sociala sammanhållningen i staden, samt
stimulera sociala företag och arbetskooperativ inför sociala krav vid upphandling.
Dessa förslag finns konkretiserade på sid 74,75, 83 i pdf:en. Observera att pdf:en
är dubbelsidig och har en annan sidnumrering än den tryckta rapporten.
16.00

Uppsummering & avslut

