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Föregående protokoll godkänns



Dagordningen fastställs



Val av nya ledamöter och ny ordförande
Social ekonomi önskar utöka sin representation i Idékom med ytterligare en ledamot.
Föreslaget godkänns.
Beslut: Social ekonomi utökar sin representation i Idékom och kommer därmed att ha
har 13 ledamöter i rådet.



Ledamöter från social ekonomi för kommande period är:
Pia Svanqvist
Ideella organisationer inom socialt arbete
Sven Bartilsson
Kooperativa föreningar
Olof Jakobsson
Idéburna vårdproducenter
Dragan Dobromirovic
Etniska organisationer
Ninve Düsgül Khelil
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Ulla-Britt Swensson
Biståndsorganisationer
Det är social ekonomi som kommer att inneha ordförandeposten till och med juni 2014.
Man har dock inte ännu valt någon ny ordförande. Frågan bordläggs därför till nästa
möte, vilket är planeringsdagarna i september



Ledamöter från Göteborgs stad för kommande period är:
Dario Espiga, (s),
Social resursnämnd
Ann Catrine Fogelgren, (fp)
Social resursnämnd
Margareta Forsberg
Social resursförvaltning
Lotta Lidén Lundberg
Social resursförvaltning
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Kristina Hejdenberg Sedström Idrotts- och föreningsförvaltningen
Eva Magnusson
Stadsledningskontoret
Ännu ej tillsatt
Stadsdelarna



Kommunal handlingsplan
Representanter till styrgrupp och arbetsgrupp är utsedda. Lena Risfelt från
stadsledningskontoret är projektledare. Lotta Lidén Lundgren som sitter med i
styrgruppen för handlingsplanen informerar om hur långt man kommit i arbetet.
Styrgruppen kommer att kontakta majoriteten för att få större klarhet i vilka intentioner
som låg bakom yrkandet.
Social ekonomi har tillfrågats om att välja ut sex representanter till arbetsgruppen
gällande den kommunala handlingsplanen. Man framför dock från social ekonomi under
mötet ett önskemål om att minska antalet till fyra. Men utifrån att det är flera av social
ekonomis ledamöter som inte är närvarande fattas man under mötet inget beslut i frågan.
Social ekonomi utser fyra representanter och uppger att man kommer att återkoppla till
Lena Risfelt, som är projektledare om man önskar utöka med ytterligare två.

o
o

Gällande arbetet med handlingsplanen
Det är viktigt att det finns möjlighet att arbeta i mindre grupper inriktade på olika
områden. Kunna bryta ner frågorna och ha en struktur för att kunna ta in input utifrån
.
Förslag om att anordna en dialogdag kring handlingsplanen. Eventuellt kan vi koppla den
till uppföljningskonferensen om överenskommelsen.

o

Vi måste tänka social ekonomi från början till exempel i arbetet med att skapa
mötesplatser i staden

o

Det är viktigt att vi tillåter oss att bli konkreta.

o

Modell för mötesstruktur för att underlätta möten mellan olika sektorer.

o

Ta tillvara det material som Idékom har tagit fram under tidigare dialogdagar och möten.

.

Prioritering av åtgärdspunkterna i överenskommelsen


Förstärkt samspel och tidigt samråd– vad har vi sett under det första året. Lyfta fram
goda exempel



Vilka reflektioner har vi gjort i relation till kunskapsökningen om överenskommelsen.
Lyfta fram arbete med funktionshinderplanerna i staden. Titta på utvärdering kring
planeringsprocessen kring funktionshinderarbetet i staden. Eva Magnusson tar med sig
frågan.



Skicka med ledamöterna en uppmaning om att ”nominera goda exempel” som vi kan titta
på under planeringsdagarna plus att social ekonomi mäter ”tempen” i organisationerna.
Vad vet man om ök?



Kontaktcenter uppdrag att synka kalendarium i staden.



Hur ska vi göra med uppföljning av överenskommelsen? Skapa en modell?



Förslag på en representant från vardera sektor till arbetsgrupp för utvärdering/uppföljning
och uppföljningskonferensen. Ta fram en modell.



Tider för hösten
Datum
2013-09-16

Plats
Social resursförvaltning, Gårdavägen 2

Tid
16.30 - 19.00

2013-11-18

Social resursförvaltning, Gårdavägen 2

16.30 - 19.00

2013-12-16

Social resursförvaltning, Gårdavägen 2

16.30 - 19.00

Första halvtimmen är avsatt till förmöte för respektive sektor

Planeringsdagar 5-6 september
Nösunds värdshus är bokat. Vi börjar med lunch kl 12.00 på torsdagen och slutar efter
lunch på fredagen. http://www.nosundsvardshus.se/

Uppföljningskonferens 3 oktober
Uppföljningskonferensen kommer att genomföras kl 16-19. Lokal är ej ännu fastställd
men Pia Svanqvist undersöker möjligheten att vara på Mötesplats Göteborg och
återkopplar svaret till kanslifunktionen.


Nya organisationer som vill underteckna överenskommelsen
Fyra nya organisationer önskar ansluta sig till överenskommelsen. Dessa organisationer
är: Insolvens väst, NSPHiG, Studieförbundet Bilda Väst och FUSIG. Idékom välkomnar
initiativet.

Antecknat av Anneli Assmundson, Social resursförvaltning

