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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från beredningen för
överenskommelsen med den sociala ekonomin
den 20 oktober 2017
Tid: 09:30 - 12:00
Plats: Residenset, Vänersborg

Närvarande
Beslutande

Anna-Lena Holberg, ordförande (M)
Holger Andersson (Opolitisk)
Jan Alexandersson (V)
Tina Ehn (MP)
Anne-Marie Ekström (L)
Cecilia Forsmark (SD)
Stig-Åke Johansson (Opolitisk)
Sören Karlström (Opolitisk)
Jan Linde (Opolitisk)
Helene Mellström (Opolitisk)
Hans-Inge Sältenberg (Opolitisk)
Karin Östring Bergman (C)
Övriga närvarande

Birgitta Adler
Camilla Olsson
Sandra Sternad Fackel
Justerare

Holger Andersson
Datum och ort för justering

Den 3 november 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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§ 40
Medverkande talare från beredningen på Framtid Västra
Götaland
Diarienummer RS 2017-03792
Beslut

1. Beredningen beslutar att Ann-Marie Ekström och Jan Linde medverkar
som talare på konferensen Framtid Västra Götaland 2017-12-05. AnnMarie och Jan uppdras att utforma ett koncept för deras framförande i
relation till konferensens tema.
Sammanfattning av ärendet

Presidiet har genom kontakt med arrangörerna av Framtid Västra Götaland blivit
informerade om att det kommer arrangeras Speakers corners under konferensen.
Upplägget är i form av miniseminarier à 20 minuter, inklusive tid för frågor från
åhörarna. Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin har
möjlighet att arrangera ett sådant seminarium och ska anmäla talare.
Konferensens tema är i år ”Hållbar landsbygdsutveckling - hållbar
stadsutveckling: var mötas de två?” Beredningens seminarium ska ha en koppling
till det övergripande temat.
Beredningen beslutade vid sammanträden den 22 september att arvodera Holger
Andersson, Anne-Marie Ekström och Jan Linde för deltagande i Framtid Västra
Götaland.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171009

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 41
Ekonomisk uppföljning till och med september 2017
Diarienummer RS 2017-04649
Beslut

1. Beredningen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Beredningen har fått ekonomisk rapport för perioden januari till och med
september 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171010



Bilaga Ekonomisk uppföljning tom september 2017

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 42
Budget 2018 för beredningen för överenskommelsen med
social ekonomi
Diarienummer RS 2017-04647
Beslut

1. Beredningen antar föreslagen budget.
2. Utfall per månad ska redovisas i beredningen vid varje sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

I 2018 års regionbudget finns, i likhet med budgeten för 2017, 4 miljoner kronor
för beredningens arbete. Några omfördelningar mellan de olika budgetposterna
föreslås, sammanfattningsvis enligt nedan:
Minskad budget för
 arvodesersättningar och tillhörande avgifter
 utbildning/kurs- och konferensavgifter
 övriga personalkostnader
 resekostnader
Minskningen föreslås mot bakgrund av att det prognostiserade utfallet för 2017
pekar på ett överskott för dessa budgetposter.
Ökad budget för
 månadslön/grundlön för processledare
 information och PR
 konsulttjänster
Ökningen föreslås mot bakgrund av att beredningen ser behov av
personalkrävande insatser under 2018 samt utrymme för konsulttjänster i
samband med beredningens slutrapport.
Mindre justeringar i budgeten för 2018 kan behöva göras efter att utfallet för 2017
har inkommit.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171010

Skickas till





Peter Detterberg peter.detterberg@vgregion.se
Mohamad Al-Ghazzawi mohamad.al-ghazzawi@vgregion.se
Regionfullmäktige som anmälningsärende brittmarie.gustafsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Information
Beslut

1. Beredningen noterar informationerna.

A. Reviderad policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd
till det civila samhället

Birgitta Adler redogör för det nuvarande förslaget och det fortsatta arbetet.
Synpunkter och tankar från beredningens ledamöter noteras.
Bilaga: Policy ekonomiskt stöd till det civila samhället arbetsdokument.
B. Samverkan med Region Skåne

Presidiet och processledarna redogör för mötet med Region Skåne 2017-10-25
i Halmstad. Fortsatta dialoger med Region Skåne och dess idéburna nätverk
ska ske och handla om gemensamma kommunikationsinsatser inklusive
gemensam attitydpåverkan. Även regionala utbildningsinsatser kan ske
tillsammans med Region Skåne. Sydvästra Sverige, inklusive Region Halland
och Region Värmland, kan ta plats i dessa frågor, där vi kan positionera och
stärka oss.
Bilaga: Minnesanteckningar samverkansmöte med Skåne 2017-09-25.
C. Kommunikationsplan 2018

Presidiet redogör för arbetet med framtagande av kommunikationsplan för
2018. Förlag till kompletteringar och synpunkter lämnas till Birgitta och
Camilla.
Bilaga: Överenskommelsen Kommunikationsplan 2017-2018 arbetsdokument.
D. Kvalitetsmässan

Sandra Sternad Fackel informerar om beredningens deltagande i
Kvalitetsmässan.
Beredningen har fått slutgiltigt besked om att få anordna ett miniseminarium i
samband med Kvalitetsmässan. Seminariet kommer att hållas den 16
november kl. 13.00 – 13.30 och handla om vilka mervärden som kan fås av
IOP som samverkansmetod inom hälso- och sjukvården. Seminariet kommer
att följas av ett informellt samtal på samma tema i Västra Götalandsregionens
monter.
Schema för medverkan från beredningens ledamöter på kvalitetsmässan är

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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upprättad och utskickad.
Beredningens ledamöter ges kostnadsfritt tillträde till mässan.
E. Konferens med länsstyrelsen och kommunalförbunden

Presidiet informerar om den tredje av totalt fyra integrationskonferenser med
länsstyrelsen och kommunalförbunden, denna gång med Göteborgsregionens
kommunalförbund som arrangeras den 2018-01-29. Birgitta och Camilla
kommer att medverka.
F. Informationsaktiviteter

-

Representanter från beredningen har besökt Region Värmland som vill ha
fortsatt kontakt med beredningen.
Region Östergötland besöker beredningen och överenskommelsen 3
november.
Beredningen har i enlighet med informationsschemat besökt och
informerat regionutvecklingsnämnden.
Anna-Lena Holberg, Holger Andersson, Jan Alexandersson och Cecilia
Forsmark besöker Fryshuset i Göteborg 13 november.

G. Göteborgs stads olika former av upphandling

Helene Mellström rapporterar från Göterbogs stads inventering över vilka
utförare inom välfärdssektorn som upphandlats. Ca hälften av dessa är
civilsamhällets aktörer, men de ses ofta som privata ”näringslivs”-aktörer.
Denna kunskap kan utgöra underlag för t ex en artikel.
H. Byte av plats för beredningens möte den 17 november 2017

Beredningens sammanträde 2017-11-17 flyttas från Göteborg till Alingsås på
grund av förväntade trafikproblem i samband med EU-toppmöte.
Sammanträdet hålls på Estrad Alingsås. Karin påtalar att EU-toppmötet
innebär många intressanta frågor för oss att ta del av.
I. Inventering/uppföljning av beredningens arbete 2015-2018.
Inom beredningens arbete med inventering av arbetet med
överenskommelsen ska fördjupande samtal göras med cirka 20 personer.
Detta görs till både företrädare för Västra Götalandsregionen och till den
sociala ekonomin. Detta sker utöver den enkät som kommer skickas ut på
liknande sätt som skedde när den första inventeringen genomfördes.
Inventeringen och de fördjupande samtalen och den därpå genomförda
analysen utgör underlag för beredningens slutrapport, där det
partsammansatta organet är av särskilt intresse.
J. Alingsås IOP
Helene Mellström informerar om vikten att följa ärendet med
överklagandet på det IOP som Alingsås kommun upprättat med Bräcke
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Diakoni, vilket nu ligger för beslut i förvaltningsdomstolen. Material finns
att inhämta från Alingsås kommun och från Konkurrensverket.
K. Beredningens roll och arbete i den framtida organisationen inom
Västra Götalandsregionen noteras som viktig att följa.
L. Vi måste mobilisera social ekonomi till konferensen 22 november
i Fristad.
M. Beredningen och ordföranden tacka Sandra Sternad Fackel för
hennes insats och hennes engagemang som vikarie för Birgitta.

Beslutsunderlag





Policy ekonomiskt stöd till det civila samhället arbetsdokument.
Minnesanteckningar samverkansmöte med Skåne 2017-09-25.
Överenskommelsen Kommunikationsplan 2017-2018 arbetsdokument.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

