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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Beredningen för
Överenskommelsen med den sociala ekonomin
den 4 september juni 2015
Tid: 09.30–11.45
Plats: Residenset, Vänersborg

Närvarande
Beslutande

Anna-Lena Holberg (M), ordförande
Holger Andersson representant social ekonomi
Jan Alexandersson (V)
Jaqueline Björnram representant social ekonomi
Anne-Marie Ekström (FP)
Anders Fasth (KD)
Aylin Fazelian (S)
Cecilia Forsmark (SD)
Karin Östling Bergman (C)
Justerare

Holger Andersson
Datum och ort för justering

Stockholm den 16 september 2015
Underskrifter

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

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala, 2015-09-04

§9
Arvoden/gränsdragningar
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen beslutar att följa regionens arvodesbestämmelser. Protokollförda
presidiemöten är arvodesberättigade. Övriga förberedande möten inför
beredningsmöten är, om inte särskilt beslutas, inte arvodesberättigade.
Beslutsunderlag

Regionens arvodesbestämmelse
Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 10
Genomgång och diskussion angående arbetssätt,
ansvarsfördelning och återrapportering
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Processledarna Birgitta Adler och Camilla Olsson sammanställer en för arbetet i
beredningsgruppen relevant begrepps- och ordlista som finns tillhands vid
beredningens interna konferens 2015-10-22 - 2015-10-23.
Beredningsgruppens roll och uppdrag skall tydliggöras utifrån regionfullmäktiges
uppdrag och regiondirektörens verkställighetsbeslut.
Under beredningsgruppens interna konferens i oktober 2015 ska ett tydligt
underlag och handlingsplan tas fram för beredningens fortsatta arbete. Presidiet
utarbetar ett underlag som skickas ut i förväg.
Sammanfattning av ärendet

Camilla Olsson redogör för hur kontaktytorna gentemot den sociala ekonomin ser
ut inom Västra Götalandsregionen. Den inventering som skall genomföras fram
till och med februari 2016 kommer komplettera denna bild
Bilagor

Regionfullmäktiges beslut 2014-11-25 § 174
Regiondirektörens verkställighetsbeslut 2015-04-28 § 14

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 11
Konferenser och kunskapsunderlag
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningsgruppen godkänner att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är
medarrangörer på den planerade konferensen om IOP (Idéburet Offentligt
Partnerskap) 2016-03-10. Övriga arrangörer är Nationella Överenskommelsen,
Region Skåne och Västra Götalandsregionen
Anna-Lena Holberg och Holger Andersson deltar på CIVSAMmöte i Stockholm
2015-09-16
Övrigt

Det finns forskning inom ämnesområdet som beredningen ska följa. Främst finns
detta samlat på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
De organisationer som har undertecknat den regionala överenskommelsen möttes
2015-08-29.
Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson
Anna-Karin Berglund, SKL
Maria Lagneby, Nätverket idéburna organisationer, Skåne
Lotta Johansson, Nationella Överenskommelsen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 12
Handlingsplanen
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningsgruppens ledamöter förbereder sig inför den interna konferensen 201510-22 – 2015-10-23 genom att läsa överenskommelsen inklusive handlingsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen med handlingsplan 2015-2017 ligger till grund för
beredningsgruppens interna tvådagarskonferens. Beredningsgruppen ska utifrån
detta göra en egen handlingsplan för arbetet under 2015-2018. Den inventering
som genomförs över pågående och möjliga framtida processer utgör också
underlag för beredningsgruppens handlingsplan.
På tvådagarskonferensen kommer representanter från Region Skåne att redogöra
för sina processer.
Beslutsunderlag

Överenskommelsen med handlingsplan 2015-2017.
Bilaga

Överenskommelsen med handlingsplan 2015-2017

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 13
Mötestider 2015 och 2016
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningsgruppen beslutar enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Följande tider och platser föreslås för beredningsgruppens möten 2015 och 2016
2015:
22/10 kl 14.00 – 23/10 kl 15.00. I Göteborg i närheten av centralstationen.
Övernattning
18/11 kl 09.30 – 12.30 Residenset i Vänersborg
18/12 kl 09.30 – 14.00 inkl lunch Gunnebo Slott och Trädgård i Mölndal
2016:
22/1 kl 09.30 – 12.30 Residenset i Vänersborg
19/2 kl 09.30 – 12.30 Göteborg
18/3 kl 09.30 – 12.30 Vänersborg
15/4 kl 09.30 – 12.30 Göteborg
20/5 kl 09.30 – 12.30 Vänersborg
17/6 kl 09.30 – 12.30 Göteborg
26/8 kl 09.30 – 12.30 Vänersborg
23/9 kl 09.30 – 12.30 Göteborg
28/10 kl 09.30 – 12.30 Vänersborg
9/12 kl 09.30 – 14.00 inkl lunch Göteborg
Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 14
Brev till regionfullmäktige om utökning av
representantskap från den sociala ekonomin i beredningen
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen beslutar att ställa sig bakom brevet till regionfullmäktige om att
utöka representantskapet för den sociala ekonomin från fyra ledamöter till åtta.
Brevet sänds till regionfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2014-11-25 §174 RS 767-2011 att inrätta en tillfällig
beredning med uppdrag att samordna, följa upp och återrapportera arbetet med
överenskommelsen med den sociala ekonomin. Regionfullmäktige beslutade
samtidigt att beredningen ska bestå av en ledamot per parti i regionfullmäktige
samt fyra representanter från den sociala ekonomin.
I den överenskommelse som regionfullmäktige antog anges bland annat att syftet
med överenskommelsen är att skapa en jämbördig dialog mellan den sociala
ekonomins olika företrädare i Västra Götalands län och Västra
Götalandsregionen. Representationen i beredningen, enligt fullmäktigebeslutet,
blev åtta politiska representanter och fyra representanter från den sociala
ekonomin. Denna fördelning mellan politik och företrädare för den sociala
ekonomin uppfattas som en ojämbördig dialog, vilket upplevs som oförenligt med
överenskommelsens grundläggande intention.
Bilaga

Brev till regionfullmäktige
Skickas till

Regionfullmäktige
Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

