Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2012-02-21
Diarienummer 0169/12

Social utveckling
Margareta Forsberg
Telefon 031-367 90 20
E-post: margareta.forsberg@socialresurs.goteborg.se

Samverkansöverenskommelse mellan Göteborgs Stad och Social ekonomi Idékom

Förslag till beslut
Social resursnämnd beslutar:
att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom ”Överenskommelse om
samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala
ekonomin i Göteborg”

Sammanfattning
2009-12-30 fick Social resursförvaltning, verksamhetsområdet stöd till social ekonomi i
uppdrag att inrätta ett råd för samverkan inom området social ekonomi. Uppdraget hade
sin grund i beslut från 2008 om särskilda resurser för utveckling inom området social
ekonomi. I mars 2010 bildades samverkansrådet Idékom.
I dialog mellan Göteborgs Stad och ett 60-tal organisationer inom den sociala ekonomin
har en överenskommelse om samverkan i Göteborg arbetats fram. Kommunstyrelsen
föreslås anta överenskommelsen.
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Bilagor
Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborg
Ärendet
2009-12-30 fick Social resursförvaltning, verksamhetsområdet stöd till social ekonomi i
uppdrag att inrätta ett råd för samverkan inom området social ekonomi. Uppdraget hade
sin grund i beslut från 2008 om särskilda resurser för utveckling inom området social
ekonomi. I mars 2010 bildades samverkansrådet Idékom.
I dialog mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin har en
överenskommelse om samverkan i Göteborg arbetats fram. Tjänsteutlåtandet innehåller
förslag till beslut om att anta denna lokala överenskommelse.
Bakgrund
På nationell nivå fattade regeringen 2007-09-06 beslut om att starta en dialog angående
relationerna mellan den offentliga sektorn och idéburna organisationer inom det sociala
området. Dialogen skulle befästa och fördjupa den demokratiska funktion som de
idéburna organisationerna har i samhällsutvecklingen. I oktober 2008 beslutades och
undertecknades en nationell Överenskommelse.
På lokal nivå i Göteborg, liksom på nationell nivå har dialogen flera motiv. Dels har de
idéburna organisationerna inom det sociala området länge efterfrågat en sådan dialog.
Dels vill kommunen skapa bättre samverkan i syfte att stärka den demokratiska
processen och bidra till ökad delaktighet och inflytande. Ytterligare en viktig aspekt är
att ta tillvara kunskap och engagemang de idéburna organisationerna har.
Överenskommelsens vision är att Göteborg är en stad där medborgarna engagerar sig
och där engagemanget tas tillvara. I överenskommelsen definieras dess mål enligt
följande:
Målet med den lokala överenskommelsen är att stärka demokratin, öka delaktigheten
och minska utanförskap i Göteborg genom
•
•

•

att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan
parterna
att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll
som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta
grupper samt
att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom
välfärdsutvecklingen

Det finns en samsyn om formuleringar, mål och innehåll i den lokala
överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och de organisationer som deltagit i arbetet
och processen. Den dialog som genom samverkansrådet Idékom formaliserades 2010
pågår fortsatt och nu med denna gemensamma lokala överenskommelse som grund.
Samverkan med personalorganisationerna
Samverkan sker i förvaltningens samverkansgrupp/FSG.
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Samverkan inom kommunen och med andra aktörer
För att tillsammans arbeta fram ett färdigt förslag har ett antal dialogmöten och
konferenser genomförts. Sammanlagt har ett 60-tal organisationer deltagit.
Organisationerna har haft en bred representation i intressefrågor samt omfattat såväl
stora som små organisationer liksom paraplyorganisationer. Från Göteborgs Stad har
såväl politiker som tjänstemän från Social resursförvaltning deltagit. Även Idrotts- och
Föreningsförvaltningen har varit representerad i processen.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen anser att en förbättrad samverkan stärker den demokratiska processen och
bidrar till ökad delaktighet och demokrati genom att den lyfter fram aktörer som bidrar
till utveckling och gagn för den enskilda. En förbättrad samverkan ökar möjligheterna
till utveckling av ett hållbart samhälle. Genom att ha en strukturerad samverkan mellan
kommunens företrädare och olika organisationer, ökar möjligheten till informationsoch idémässigt utbyte. Därmed skapas också möjligheter till inflytande i planering för
invånarnas välfärd och i övrig samhällsplanering. De idéburna organisationerna kan
tillföra brukar- och medlemsperspektiv, såväl som socialt entreprenörskap, kompetens
och engagemang i sakfrågor. Detta kan bidra till alternativa förslag till lösningar.
Överenskommelsen skapar en möjlighet till samlat fokus i en stor stad med många olika
aktörer. Den utgör därmed en bas för fortsatt utvecklingsarbete och en utgångspunkt för
vidare samverkan kring olika frågor och på olika nivåer.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom
överenskommelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsområdet stöd till Social ekonomi, avsätter personella resurser samt
befintliga budgeterade medel för samverkan och för att upprätthålla en kanslifunktion
för Idékom. Detta är kostnader som förvaltningen bedömer kommer att vara aktuella
även fortsättningsvis.
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