Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och
Göteborgs stad 4 september 2012

Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg.
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Vid en ceremoni tisdagen den 4 september 2012 samlas representanter från sektorn social
ekonomi i Göteborg tillsammans med politiker och tjänstemän från Göteborgs stad för att
uppmärksamma att överenskommelsen mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi
är klar. Den gemensamma överenskommelsen som samverkansrådet Idékom tagit fram
under cirka två års tid, ska nu firas med en anslutningsceremoni på Börsen med middag, tal,
underhållning och mingel. Under kvällen ska flera föreningar och organisationer ansluta sig
till överenskommelsen.

Under kvällen bjöds det på god mat och dryck.

Bakgrund
Det finns en stor mångfald av organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg.
Organisationers verksamheter engagerar många invånare kring gemensamma intressen.
Genom detta engagemang byggs socialt kapital i staden. Göteborgs stad har en lång tradition
av att samverka med och på olika sätt stödja social ekonomi. Sedan 2008 bedriver staden ett
utvecklingsarbete inom området social ekonomi. Ett led i utvecklingen var bildandet av
samverkansrådet Idékom i mars 2010. Idékom består av företrädare från organisationer som
representerar bredden inom social ekonomi samt av politiker och tjänstemän från Göteborgs
stad. Idékom ledde arbetet kring framtagandet av denna överenskommelse och
förankringen i den sociala ekonomin skedde vid tre dialogmöten.
Välkomsttal
I bankettsalen samlas alla representanter från sektorn social ekonomi och staden för middag
och tal.
Marie Larsson, verksamhetschef inom Social resursförvaltning, inleder. Hon är glad över att
vara på plats och hälsar gäster och deltagare välkomna vid podiet.
– Det här är en slags milstolpe men det är inte här vi ska stanna. Vi befinner oss nu i den sista
delen där överenskommelsen ska formeras, säger hon.

Även Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, är på plats vid ceremonin
och talar om överenskommelsen som en process och ett samtal.
– Vi skulle aldrig klara oss i Göteborg utan vårt föreningsliv. Med denna överenskommelse
har vi nu skapat dessa spelregler och de gäller även om föreningslivet ser annorlunda ut om
ett par år och förändras över tid. Ni som har suttit i samtal sedan 2008 för att komma fram
till den här överenskommelsen ska ha en eloge. Tack för ett bra jobb! Förhoppningsvis ses vi
ute i verkligheten.
Dario Espiga (S), ansvarig för sociala frågor i Göteborgs stad och Social resursförvaltnings
nämnds ordförande, samt kommunalråd och ordförande i Idékom, uttrycker även han sin
glädje över överenskommelsen.
– Att vi är här tillsammans idag visar att vi tillsammans är beredda att ta ett ansvar i
samhället. Det handlar om vad vi kan göra tillsammans. Överenskommelsen är en förmån för
alla och det fantastiska är att från och med imorgon börjar ett nytt arbete med andra mål
framöver. Vad blir nästa steg? Frivilligsektorn gör Göteborg bättre – jag är så glad att alla är
här, vi är värda en stor applåd allihop.
Applåderna rungar i salen och det råder en uppsluppen stämning när nästa talare Pia
Svanqvist som är vice ordförande för Idékom tar vid.

Pia Svanqvist är glad att överenskommelsen är i hamn.

– Det har varit många dialogmöten och engagerade själar från föreningar som ställt upp på
sin fritid för att göra det här dokumentet möjligt. Nu är det dags för ett undertecknande av
överenskommelsen men jag ser inte det som en punkt för den fortsatta processen utan mer
som en milstolpe eller en paus med tanke på att det är en process som måste fortgå. Själva
dokumentet lever inte av sig självt – och det är viktigt att komma ihåg. Processen handlar om
dialog och det är den som föder den samverkan vi önskar.

Sven Bartilsson, även han representant i Idékom är stolt och ivrig att få fortsätta det
kommande arbetet.
– Om man tittar över landet så ligger Göteborg på första plats gällande många områden
inom social ekonomi. Göteborg ger till exempel mer i föreningsbidrag än vad Stockholm gör.
Vi ligger långt fram och vi ska behålla den tätpositionen. Göteborg är och ska förbli en stad
där man engagerar sig och där engagemanget tas till vara, säger han.
– På måndag fortsätter arbetet med överenskommelsen. Nu ska vi jobba på ett annat plan
och komma ner i det mer konkreta. Det ser jag verkligen fram emot.
Undertecknandet
Så är det dags för själva undertecknandet. Marie Larsson lyfter fram att det här inte är enda
chansen för föreningarna att skriva under överenskommelsen. Alla föreningar är välkomna
att underteckna och mer information finns på www.idekom.org
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.
Marie Larsson läser upp namnen på de organisationer som har undertecknat
överenskommelsen i förväg. Därefter är det dags för Anneli Hulthén att skriva under
överenskommelsen för Göteborgs stad. När det är gjort börjar företrädarna för de olika
organisationerna att köa för att få skriva under.

Anneli Hulthén (S) skriver under överenskommelsen för Göteborgs stad.

Innan kvällen avslutades med musikunderhållning av bandet Mission Possible,
undertecknades överenskommelsen av närmare femtio föreningar - en viktig milstolpe och
en bra grund för det fortsatta arbetet. Det stora antalet underskrifter visar på ett
engagemang och en vilja om ett gott samarbete mellan sektorn social ekonomi och
Göteborgs stad även fortsättningsvis.
Fortlöpande information om överenskommelsen finns på www.idekom.org

Det var många föreningar som ville ansluta sig till den lokala överenskommelsen.

