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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från beredningen för
överenskommelsen med den sociala ekonomin
den 15 december 2017
Tid: 09:30 - 14:00
Plats: Residenset, Vänersborg

Närvarande
Beslutande

Anna-Lena Holberg, ordförande (M)
Holger Andersson (Opolitisk)
Jan Alexandersson (V)
Anders Fasth (KD)
Cecilia Forsmark (SD)
Stig-Åke Johansson (Opolitisk)
Sören Karlström (Opolitisk)
Jan Linde (Opolitisk)
Helene Mellström (Opolitisk)
Hans-Inge Sältenberg (Opolitisk)
Karin Östring Bergman (C)
Justerare

Holger Andersson (Opolitisk)
Datum och ort för justering

Den 29 december 2017 i Göteborg
Underskrifter

Sekreterare:
Birgitta Adler
Ordförande:
Anna-Lena Holberg
Justerare:
Holger Andersson

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se
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12-15
Övriga närvarande

Birgitta Adler, processledare
Camilla Olsson, processledare
Mattias Larsson, verksamhetschef, Nätverket Idéburen sektor i Skåne kl. 09.30 –
11.30.
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§ 48
Beredningens medverkan på konferens om bredband och
digitala tjänster
Diarienummer RS 2017-05773
Beslut

1. Anna-Lena Holberg, Holger Andersson, Stig-Åke Johansson och Jan
Linde deltar på konferens 2018-03-17 om bredband och digitala tjänster på
Ale Kulturrum.
Sammanfattning av ärendet

2018-03-17 anordnas en konferens om bredbandsutveckling och möjligheter till
serviceutbyggnad kopplat till detta via digitala tjänster. Fyra av beredningens
ledamöter ges tillfälle att delta på konferensen. Olika branscher inom området
träffas och beredningen för överenskommelsen är utställare. Utvecklingsarbetet
inom bredbandsutvecklingen har inneburit ett utvecklingsarbete på lika villkor
mellan det offentliga och det civila samhället.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171207

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Utökad tjänstgöringsgrad för processledare för social
ekonomi under 2018
Diarienummer RS 2017-05774
Beslut

1. Processledare Camilla Olssons tjänstgöringsgrad 2018 fastställs till att
omfatta 75% av heltid.
2. Beredningens budget justeras i enlighet med beslutet.
3. Coompanion Fyrbodal uppmanas att inkomma med förnyat avtal i enlighet
med beslutet.
4. Koncernkontoret avdelning Ärendesamordning och kansli, avdelningschef
Johan Flarup, är mottagare inom Västra Götalandsregionen för avtalet och
undertecknar detsamma.
Sammanfattning av ärendet

Under beredningens sista år under mandatperioden 2015-2018 behövs flera
insatser genomföras och slutföras. För att arbeta med dessa på ett fullgott sätt
behöver tjänstgöringsgraden för processledaren gentemot den sociala ekonomin
vara på 75% av en heltidstjänst. Via avtal med Coompanion Fyrbodal erhåller
Västra Götalandsregionen denna tjänst och befintligt avtal föreslås förlängas
under 2018 enligt förslaget. Undertecknad part inom Västra Götalandsregionen är
Koncernkontoret avdelning Ärendesamordning och kansli.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171207

Skickas till




Coompanion Fyrbodal för åtgärd
Johan Flarup för åtgärd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

6 (7)
Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin, 201712-15

§ 50
Information
1. Information från Nätverket Idéburen sektor Skåne, verksamhetschef Mattias Larsson.
Nätverket verkar för hela sektorn och inte bara anslutna organisation. Flera offentliga
aktörer är anslutna till överenskommelsen som är en överenskommelse om principer.
Finansiering av nätverket sker via ett IOP med region Skåne och är
överenskommelsens kansli. Kansliet upplever att det är svårt med hantering av frågan
in mot hälso- och sjukvården. Arbetet inom överenskommelsen har resulterat i att
idéburen sektor ges möjlighet att vara aktiv inom upphandling. Överenskommelsen är
ett verktyg för att förverkliga den regionala utvecklingsplanen.
Information om NAD - Nätverk Aktivitet Delaktighet - som är föreningsaktiviteter som
en del i aktivitetsplanen för nyanlända med språkfrämjande, hälsofrämjande och
kulturellt nätverksbyggande genom matchning utifrån deltagarens intresse. Delaktighet
i föreningslivet underlättar inträde på arbetsmarknaden och finns i fem delregioner i
Skåne med varsin föreningssamordnare kopplade till arbetsförmedlingen. Genom
regionens ordinarie organisering kring integrering (Partnerskap Skåne) ges
förutsättningar för NAD ett bli ett framgångsrikt arbete. Kostnad totalt ca 5 miljoner
2017 för tjänstepersoner, kommunikation, utvärdering och ersättning till inblandade
föreningar.
Information om TIA-arbetet i Skåne där ansvaret landar i Partnerskap Skåne. Arbetet är
organiserat parallellt med NADs struktur.
Information om Social innovation Skåne. Fyra organisationer samverkar för att skapa
en hållbar struktur för sociala innovationer för att bli långsiktigt framgångsrika i
arbetet. Idéburen sektor är mycket drivande inom området och projektet i Skåne
fokuserar mer på idéburen sektor än vad som sker i andra delar av landet. Strukturen
består av ett regionalt centrum med delregionala noder. Syftet är att få in innovationer
på ett nytt sätt för att hantera samhällsutmaningarna. Projektet ska lyfta och stödja de
initiativ som finns och visa på behov av nyordning i systemet. Strukturförändringar i
sig är också sociala innovationer. Projektet dokumenteras. Inom VGR finns Black Dot
som arbetar på liknande sätt och som vår regionala överenskommelse kan arbeta vidare
med inom området.
Nätverket har initierat ett arbete för att gentemot politiken lyfta frågor kring idéburen
sektor in i valrörelsen. Detta finns även som lokala initiativ.
Region Skåne med Nätverket och Västra Götalandsregionens överenskommelse har
fördelar av att samverka och utvecklas tillsammans.

2. Information från möte med Regionfullmäktiges presidium
Beredningens presidium och regionfullmäktiges presidium träffades 2017-12-07 för att
samtala om hur beredningen under återstoden av mandatperioden bäst använder sina
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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resurser. Slutrapporten bör vara klar i början av februari för presentation i
regionfullmäktige i maj. Förutom allmän rapportering av vad som skett under pågående
mandatperiod och med rekommendationer inför kommande mandatperiod ska
slutrapporten även innehålla resultaten från pågående enkät och djupintervjuer.
Beredningens presidium ska senast i januari 2018 skriftligen lämna ett underlag till
regionfullmäktiges presidium och Bengt Säterskog angående synpunkter på hur arbetet
med överenskommelsen bör ske kommande mandatperiod när beredningen avslutat sitt
uppdrag. Förslaget mailas ut till beredningen dessförinnan för synpunkter.
Medverkan på Almedalen. Ett förslag om innehåll i ett seminarium, hanterat av
beredningen, mailas ut till beredningen och tas upp på beredningen möte i januari.
3. Information från möte med regionens kulturchef
Presidiet diskuterade med regionens kulturchef vad det innebär för en förvaltning och
nämnd när det finns en överenskommelse Samma diskussion ska göras med chefen för
avdelningen för mänskliga rättigheter
4. Information från möte med Ola Andersson, Samordningsförbunden
Samverka kan med fördel ske mellan beredningen och samordningsförbunden för att gå
utanför traditionella arbetssätt.
5. Information om lansering av Hela Sverige Ska Leva-kampanj. Kampanjen inriktar sig i
hög grad på hur landsbygdsperspektiv kontra stadsperspektiv uttryck verbalt.
6. Information om hanterande av beredningens slutrapport vilket blir ett arbete efter
årsskiftet 2017/18.
7. Det finns behov av att förankra beredningens arbete inom respektive
politikergrupp. Var och en av politikerna lyfter detta inom respektive politikergrupp.
8. Koncernkontoret anställer Mohamad Al-Ghazzawi under 2018 med ett första
avtal för första halvåret 2018 med eventuell förlängning andra halvåret. Beredningen
finansierar halva Mohamads anställning för att arbeta med beredningens
kommunikationsinsatser.
9. Kort rapport från utvärdering via djupintervjuer av beredningens arbete. Information
om detta sker på beredningen möte i januari.
10. Ordförandes tack för årets som gått med ett gott arbetsklimat och god samverkan. Hon
tillönskar alla i beredningen och dess tjänstepersoner en God Jul och ett Gott Nytt År.
11. Beredningens tack framförs till beredningens ordförande med tillönskan om en God Jul
och ett Gott Nytt År.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

