Möte i Idèkom måndagen 14 mars 2016
Datum: 2016-03-14
Plats: Mötesplatsen, Järntorget. Göteborg Föreningscenter, Södra Allégatan 1 B
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
Dragan Dobromirovic,
Adam Mohamed
Lisa Björklund

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

Göteborgs stad
Kristina Bergman Alme, (fp)
Lena Risfelt
Lotta lidén Lundgren
Helena Kaså Winqvist
Sven Bjerde
Emma Rosqvist

Social resursnämnd
Stadsledningskontoret
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning, kanslifunktionen
Social resursförvaltning, adjungerad tills vidare

Frånvarande
Marina Johansson,(s)
Pernilla Svebo Lindgren,
Olof Olsson

Social resursnämnd, vice ordförande i Idékom
Arbetsintegrerade sociala företag
Centrum

Andreas Lökholm
Ann Skärberg
Kristina Hejdenberg Sedström
Maria Söderborg,
Lars Lindfors,
Daniel Korol
Kaj Heino

SDF Östra Göteborg
Park- och naturförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Biståndsorganisationer
Idrottsföreningar
Kyrkliga organisationer
Nya former av organisationer

1 Dagordningen
Ny punkt under övrigt. Förslag till dagordningen

2 Föregående protokoll
Godkänns

3 EuroSkills 2016
Euroskills: Många ungdomar saknar gymnasieexamen idag, vilket behövs för att få jobb. Det finns
även en vikande trend vad det gäller yrkesutbildningar. I Euroskills tävlar ungdomar i praktiska
yrkestävlingar. Det är ett Nationellt evenemang som är gratis och pågår under tre dagar.
Regeringen har utlyst Yrkesutbildningarnas år 2016. Hur ser branscherna ut i framtiden? Unde
Euroskillsmässan kommer det vid varje tävling finnas en ”prova på yta”, samt information och
möjlighet att ställa frågor. (Göra praktiska jobb synliga!)
Målgruppen är gymnasielever som går sista året, vuxenelever, skolpersonal, föräldrar
Har tagit fram ett handledarmaterial som lanseras på måndag. För att hjälpa besökarna att
reflektera i efterhand.
7 juni är Lisebergshallen bokad och där man kan träffa branschfolk.
Mässan är sedan den 1,2,3 december.

7 Social ekonomis handlingsplan
Arbetsgruppen för social ekonomis handlingsplan har lagt till särart och mervärde i
handlingsplanen. Kommmer diskutera mer om det i april/maj.

8 Organisering av frivilliga
Önskemål finns att ta upp frågan som en principdiskussion. Tidigare har frågan om organisering av
frivilliga legat hos social ekonomi, nu har den övertagits av staden. Det finns riktlinjer som har tagits
av Kommunstyrelsen.

I riktlinjerna står att matchningen ska gå utföras av en organisation, men vissa stadsdelar har en egen
modell som de har jobbat upp. I riktlinjerna står även att sådana modeller inte behöver upphöra.
Åter andra stadsdelar har ett bra samarbete med organisationerna. Ett problem är att det finns ett
svalt intresse inom en del organisationer att matcha in i kommunal verksamhet. Man gör det hellre
till sin egen verksamhet.
Modellen formulerade för flera år sedan i fullmäktige – prövade med GFC i tre år, men det fungerade
inte. Fick olika budskap från stadsdelarna som ville ha olika. Processen hade pågått i sex år innan GFC
fick uppdraget.
Diskussion: Synpunkter som framkommer är att det ena inte behöver utesluta det andra, att det är
relationen med den äldre som är viktig, inte vilket boende personen bor på. En annan synpunkt är att
det kanske är möjligt att göra ett IOP där flera organisationer går samman.

9 Förslag angående Idékoms nya utformning
Arbetsgruppen fick i uppdrag att tydliggöra Idéskissen som fanns. Rosqvist presenterar vad
arbetsgruppen hittills kommit fram till (se bifogad PP). Det är ett förslag att bygga vidare på.
Nästa steg: Hur går vi vidare? Nationella överenskommelsen – vad händer där? Pia är invald att sitta i
NÖK`s samordningsgrupp.
Samma arbetsgrupp fortsätter att titta vidare på idéskissen. Det är dessutom möjligt att ta in fler
deltagare i gruppen om det finns intresse. Emma Rosqvist återkommer med ett datum och fortsätter
diskussionen under nästa Idékommöte.
Alla i rådet är medvetna om att en fortsatt utveckling av idéskissen kan leda till en annan form på
rådet och därigenom en annan representation.

10 Uppföljningskonferensen
Vad utvärderaren ska göra:
Följa upp överenskommelse som blir till en dokumentation på 10-15 sidor
Ta med båda sektorernas handlingsplaner – med intern rapport som går igenom åtagande och
aktivteter. Länka samma den med BRGs uppföljning.
Arbetssätt är intervjuer av alla aktörer inom handlingsplanerna genom stickprov, samt organisationer
som har undertecknat.
Vilken är målgruppen för uppföljningskonferensen - var och hur ska den kommuniceras ut?
Alla som skrivit på, bred inbjudan till stadsdelarna och politiken
Administrationen – en ny arbetsgrupp. Helena Kaså Winqvist från kommunen, politikerna
återkopplar snart. KFUM från social ekonomi.

Respektive part leverera en egen rapport på ett par sidor – ett underlag med reflektioner hur
åtaganden utförs.
Behövs det även en ny enkät?

11 Övrigt

Övrigt: om någon har en punkt till nästa dagordning går det bra att bra att lämna den till Pia
Svanqvist på mötet, annars via mail.

12 Mötet avslutas

