Mötesanteckningar måndagen 1 februari 2016
Datum: 2016-02-01
Plats: Mötesplatsen, Järntorget.
Tid: kl 15.00 -17.00
Förmöte 14.30 -15.00

Kanslifunktion/sekreterare i Idékom
Sven Bjerde, Social resursförvaltning

Närvarande
Social ekonomi
Pia Svanqvist
Gun Holmertz
Olof Jacobsson
Sven Bartilsson)
Ipsepp Meyer
Daniel Korol
Kaj Heino
Adam Mohamed
Lisa Björklund

Ideella organisationer inom socialt arbete, vice ordf.
Organisationer integrationsområdet
Idéburna vårdproducenter
Kooperativa föreningar
Handikapporganisationer
Kyrkliga organisationer
Nya former av organisationer
Etniska organisationer
Barn & ungdomsorganisationer

Göteborgs stad
Kristina Bergman Alme, (fp)
Margareta Forsberg
Lena Risfelt
Olof Olsson
Andreas Lökholm
Kristina Hejdenberg Sedström
Ann Skärberg
Lotta lidén Lundgren
Helena Kaså Winqvist
Sven Bjerde
Emma Rosqvist

Social resursnämnd
Social resursförvaltning
Stadsledningskontoret
Centrum
SDF Östra Göteborg
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Park- och naturförvaltningen
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning, kanslifunktionen
Social resursförvaltning, adjungerad tills vidare

Frånvarande
Marina Johansson,(s)
Pernilla Svebo Lindgren,
Maria Söderborg,
Dragan Dobromirovic,
Lars Lindfors,

Social resursnämnd, vice ordförande i Idékom
Arbetsintegrerade sociala företag
Biståndsorganisationer
Etniska organisationer
Idrottsföreningar

1. Dagordningen

Ny punkt – nya temporära bostäder

2. Nytt ordförandeskap
Pia Svanqvist väljs till ordförande

3. Nya ledamöter social ekonomi
Omval
Sven Bartilsson
Pia Svanqvist
Olof Jacobson
Dragan Dobromirovic
Lars Lindfors
Nyval
Lisa Björklund
Kaj Heino
Adam Mohamed
Fyllnadsval
Daniel Korol

Coompanion
Göteborgs Föreningscenter
Famna
SIOS
Västsvenska Idrottsförbundet
ATSUB
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering
Somalia & Sverige - Vänskapsförening

Göteborgs kristna råd

4. Översyn av föreningsbidrag
Cornelia Lönnroth från Stadsledningskontoret informerar om kommunens uppdrag att se över stadens
organisation för att fördela föreningsbidrag. Översynen finns som ett mål i Kommunstyrelsens budget
för 2016 under temat demokrati. Översynen handlar om vilka instanser som beviljar bidrag och om
önskad effekt uppnås. Vad fungerar, vad fungerar inte. Även andra mål behöver beaktas, bland annat
socialt hållbar stad. I översynen kommer man titta på vilka modeller som finns och hur samordningen
sker idag. Hur sprids info och hur ser den ut. Hur förhåller stödet till stadens värdegrund? Uppnår
stödet de effekter vi vill ha och vilka är de effekterna. Vilka grupper får bidrag och vilka skulle kunna
få det om kommunikationen, kriterierna vore annorlunda. Vad brister och vad behöver förändras?
Första avrapportering kommer i juni.
Översynen kommer ske i samverkan med alla berörda parter, även social ekonomi. Översynen
behöver även stämmas av och kommuniceras ut på ett bra sätt. Delrapport kommer under sommaren
och slutdatumet för att kunna komma med i 2018 års budget är 31 dec 2016.

Frågor från Idékom:
Kommer förslag gå ut på remiss?
Svar: Nej, det är bättre att förankringsarbetet sker under resans gång. Alla är med i
förankringsprocessen, men vi behöver hitta sätt – Idékom är en viktig del för att nå ut till föreningar,
kanske ett stort möte med workshops.
Hur svarar översynen upp mot överenskommelsen?
Svar: Kriterierna är bra men tolkas olika, kompetensen är också olika hos de som arbetar med
frågorna.
Var man fattar besluten kommer bli en fråga. Bra om social ekonomi kan vara med i ett tidigt
skede – helt i linje med den lokala överenskommelsen (LÖK). Vad behöver ni av oss?
Svar: Första arbetsmötet är om två veckor. Om vi gör en egen frågeställning är det viktigt att ni inom
social ekonomi kan fylla på med frågor som vi har missat.
Idékom utser en arbetsgrupp som har kontakt med Cornelia och som håller i frågan.

5. Föregående protokoll
Förtydliga föregående protokolls idéskiss. Vad var det som beslutades (läs mer under punkt 6)

6. Idékoms nya utformning utifrån den idéskiss som presenterades under
föregående möte
Idékom som råd behöver hållas skild från fokusområdenas grupper och fler områden social ekonomi
jobbar med behöver skrivas in i idéskissen. Samtidigt är det viktigt att idékoms strategiska arbete
närmar sig Göteborgs Stads strategiska arbete. Den här processen behöver arbetas fram gemensamt.
Margareta Forsberg förtydligar vad Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar innebär. Staden har
gjort en områdesanalys vad vi behöver jobba med – fyra fokusområden plus ett femte som är en
förutsättning för de fyra andra.
Det är viktigt att föreningar som jobbar inom områden får till ett mer konkret samarbete med relevant
fokusområde på ett konkret sätt
Synpunkter från Idékom
Ippsepp Meyer: Känns som att det här är något som staden vill göra och att social ekonomi hänger på.
Social ekonomi är mer än Göteborgs Stad och måste också kunna gå in med andra små frågor som
idékom hade mer av tidigare. Till exempel lokalförändringar osv. Sådana frågor som inte ingår i
strukturella och övergripande förutsättningar behövs lägga till.
Lotta Lidén Lundgren: Det som vi är här för är att följa upp våra åtaganden i LÖK (lokala
övernskommelsen). Jag ser inte att de små frågorna är rätt plats i det här forumet. De kanske hör
hemma i ett annat forum. Det här är sista året som vi har LÖK, sedan vet vi inte hur det blir, men det är
samtidigt något som vi påverkar i vår uppföljning. Vi behöver göra ett komplement för att få en

bredare formulering. En fråga är hur organisationer kan börja nätverka med varandra. Alla små
föreningar kan inte sitta i alla nätverk.
Sven Bartilsson: LÖK handlar om samverkan. Även om det inte är social ekonomis frågor är det en bra
chans att kraftsamla gemensamt med Göteborgs Stad. De andra frågorna behöver inte glömmas bort
bara för det eftersom vi genom LÖK har spelreglerna klara.
Ippsepp Meyer: Det som kommer med här är bara en liten del av föreningsvärlden. Vi ska även driva
politik. Ger visserligen en möjlighet att tycka till om specifika ämnen, men det är mycket utförande.
Var kommer röstbärarna in? Var diskuterar vi organisationernas oberoende? Kanske ska vi lägga in det
i strukturella förutsättningar.
Frågan som ställs för omröstning:
Är det en bra idé att göra en avsiktsförklaring/arbetsordning för idékoms framtida arbeta, hur
vi ska jobba med inriktningen med fyra fokusområden? Att tyligare definiera idéskissen från
förra protokollet. Färdigt till näst möte. Emma Rosqvist sammankallar.
Röstning: Idékom röstar Ja
Emma Rosqvist sammankallar Ippsepp Meyer, Kai Heino, Olof Jacobsson, Andreas Lökholm som tar
tag i frågan till nästa möte.

7. Uppföljningskonferensen
LÖK ska utvärderas extern i år. Vi behöver sätta ett datum, men även diskutera vilken extern
utvärderare som ska tillfrågas. En grupp med en person från vardera sektor formas för att specificera
vad som behövs. (Sven Bartilsson och Emma Rosqvist)
Business Region Göteborg (BRG) gör en egen utvärdering av sin del i Göteborgs Stads handlingsplan
som är kopplad till LÖK. BRG vill eventuellt vara med under konferensen med sin utvärdering. Emma
har bett om att få se på deras under underlag.
Datum för konferensen – 22 november (halvdag, sen eftermiddag). 14 -18). Sven Bjerde bjuder in
relevanta personer inom Göteborgs Stad.
Enkäten skull följas upp 2015 i regiongrupperna. Det arbetet har avstannat eftersom regiongrupperna
inte vet hur de ska angripa frågan. Tanken var att enkätsvaren skulle diskuteras och lyftas. Idékoms
förslag är att lägga in den frågan i uppföljningskonferensen.
Det här innebär att år två inte blir utvärderat även om det står i LÖK att det ska sker: År 1, enkäten – år
2 uppföljning – samt år 3 genom extern uppföljning som presenteras på konferensen.

8. Översyn av samtliga ledamöter inför idékoms eventuellt nya struktur
2017
Beslut tas att alla nyvalda eller omvalda ledamöter sitter fram till 31 december 2016.

9. Övrigt
Information om tillfälliga bostäder för flyktingar: Staden vill få till en blandad bebyggelse och vill att
social ekonomi kan komma in i ett tidigt skede. Direktören för stadsledningskontoret håller i frågan.
Social ekonomi uppmanas att komma med idéer och återkoppla till Lotta Lidén Lundgren.

10. Mötestider våren 2016
Sven Bjerde skickar ut två doodlelänkar för idékommöte nr. två och tre.
14, 21, 22, mars,
23, 24 maj,

11. Mötet avslutas

