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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns



Anteckningar från föregående möte
Önskemål om att det i mötesprotokollen även står vilken organisation och vilket område
ledamöterna representerar. Detta ändras i och med nästa protokoll.



Processen inför val av nya ledamöter till Idékom
Pia Svanqvist informerar om processen inför valet av ledamöter från social ekonomi.
Nomineringsperioden kommer att sträcka sig fram till den 31 maj. Därefter kommer GSE i
början av juni ha ett möte där man fastställer områden och ledamöter.
Kommunen kommer att ställa frågan om representation till berörda fackförvaltningar och
stadsdelarna.



Återrapportering från Plattform Göteborg
Nätverket kallar sig nu Integrationsdialogen.
Man har återigen haft uppe frågan om man skulle kunna formera sig på ett annat sätt. Tankar
finns om att starta en ny förening och anställa en processledare men inga beslut har tagits.
Nätverket ökar i antalet deltagare och många deltar i mötena. Nästa möte i nätverket är den
13 juni hos Röda korset.
Under den efterföljande diskussionen i Idékom framkommer förslag om att kartlägga vilka
nätverk och vilka aktuella frågor som diskuteras inom olika områden i Göteborg, till exempel
psykiatri, missbruk m fl.



Arbetet med spridning om överenskommelsen
GFC har tillsammans med Bilda anordnat studiecirklar om överenskommelsen. Ulla Gawlik
har tillsammans med Pia Svanqvist genomfört en information riktad till nya former av
organisationer. Göran Bengtsson har tillsammans med Erling Zetterman gjort ett utskick med
erbjudande om att få information av överenskommelsen till ett 30-tal av Svenska kyrkans
församlingar och ett 40-tal frikyrkor. Önskemål om att få fler broschyrer. Kanslifunktionen
kommer att beställa fler broschyrer och maila ut en PP som ledamöter kan använda sig av.
Gällande kommunikationsarbetet i Idékom finns det behov av två deltagare som även är
representanter i rådet. Frågan tas upp vi nästa möte.



Kommunal handlingsplan/Finansieringsstöd för social ekonomi
KS har tagit beslut om att en kommunal handlingsplan ska tas fram. Detta ska göras i
samarbete mellan Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning och Idékom.
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på genomförande.

KS har även tagit beslut om att avsätta 10 miljoner för att stimulera befintliga och nya aktörer
inom området social ekonomi.
Lena Risfelt, planeringsledare på stadsledningskontoret har tilldelats uppdraget att ta fram
förslag för båda uppdragen. En styrgrupp har bildats. Förslag om att Lena Risfelt ska
adjungeras i Idékom under den tid hon är projektledare.
Beslut: Lena Risfelt tillfrågas om att adjungeras till Idékom under den period hon är
projektledare för uppdragen ovan.


Dagens tema-Uppföljning och utvärdering
Diskussion om hur vi kan arbeta med uppföljning och utvärdering av överenskommelsen.
Enligt vår lokala överenskommelse ska överenskommelsen utvärderas externt vart fjärde år.
Hur arbetar vi med den kortsiktiga uppföljningen respektive långsiktiga utvärderingen?
Synpunkter:
Vi bör låta en forskare följa arbetet under en längre period.
Det är viktigt att vi vet vad det är vi vill utvärdera och vad vi vill veta.
Vi skulle kunna utgå ifrån överenskommelsens åtgärdsplaner och fördjupa oss i.
Vi kan vända oss till universitetet.
Ersta Sköndal Högskola är väldigt duktiga inom detta område, kan vi vända oss dit?
Beslut: Till nästa möte tittar alla ledamöter på åtgärdspunkterna och plockar ut de punkter
som känns viktiga att arbeta vidare med.
Antecknat av Anneli Assmundson Social resursförvaltning

