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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Beredningen för
Överenskommelsen med den sociala ekonomin
den 18 november 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
Anders Fasth (KD)
Aylin Fazelian (S)
Cecilia Forsmark (SD)
Kinna Skoglund, representant social ekonomi
Hans-Inge Sältenberg, representant social ekonomi
Karin Östring Bergman (C)
Övriga
Birgitta Adler, processledare Västra Götalandsregionen
Camilla Olsson, processledare social ekonomi
Justerare

Holger Andersson
Datum och ort för justering

2015-11-11 Floda
Underskrifter

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

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Telefon:
076-100 46 68

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
birgitta.adler@vgregion.se
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Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala, 2015-11-18

§ 15
Stöd till konferens om IOP
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen beslutar att bevilja 25 000 kronor för medverkan i nationella
konferensen kring IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap.
Beredningen beslutar att utse Anna-Lena Holberg, Anders Fasth samt Karin
Östring Bergman att företräda den politiska representationen från beredningen
Beredningen beslutar att tre representanter från den sociala ekonomin i
beredningen skall medverka på konferensen.
Sammanfattning av ärendet

Konferensen sker i samverkan mellan Nationella överenskommelsekansliet,
Sveriges Kommuner och Landsting samt Region Skåne/NÄTVERKET - Idéburen
sektor Skåne. Konferensen äger rum 2016-03-10.

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson
Ludvig Sandberg, Nationella Överenskommelsekansliet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 16
Beredningens konferens kring flyktingsituationen
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen beslutar att kostnader för att anordna konferens mellan Västra
Götalandsregionens verksamheter och den sociala ekonomin belastar 2015 års
budget för Överenskommelsen.
Beredningen beslutar att beredningens ledamöter tjänstgör på konferensen i mån
av tid.
Sammanfattning av ärendet

Kostnader för konferensen härrör till konferensadministration, lokalkostnad,
förtäring, samt arvode för förtroendevalda.
Anmälan har gått ut. Processledarna redogör för upplägg och innehåll.
Konferensen är under fyra timmar och kommer bestå av en informationsdel och
en praktisk del.
Beredningens ledamöter behöver närvara som informanter men också för att delta
praktiskt.
Följande ledamöter anmäler närvaro den 9 december kl 13.00 – 17.00 på
Chalmers Conference center:
Anna-Lena Holberg
Jan Alexandersson
Holger Andersson
Anders Fasth
Aylin Fazelian
Cecilia Forsmark
Kinna Skoglund
Hans-Inge Sältenberg
Karin Östring Bergman

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 17
Budget 2016-2018
Diarienummer RS 159-2015
Beslut
Beredningsgruppen noterar informationen om förslag till övergripande fördelning
av budget 2016-2018.
Beredningen beslutar att detaljbudget 2016 ska behandlas på beredningens möte
2015-12-18.
Beredningen beslutar att undersöka förutsättningarna för att kunna få finansiering
för att genomföra följeforskning under 2016-2018.
Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 18
Återkoppling av vad som hänt under 2015 samt
handlingsplan 2016-18.
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen noterar informationen.
Beredningen uppdrar till processledarna att utveckla den handlingsplan och
målbild som togs fram av beredningen 22-23 oktober.
Utvecklat förslag rapporteras på beredningens möte 2015-12-18.
Sammanfattning av ärendet

Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin har verkat sedan
12 juni 2015. Under denna tid har beredningen haft två sammanträden samt ett
lunch-till-lunchmöte 22-23 oktober. Detta har resulterat i en gemensam målbild
med handlingsplan, en gemensam begrepp- och ordlista och ett
presentationsmaterial. Överenskommelsen med handlingsplan 2015-2017 ligger
till grund för beredningsgruppens prioriteringar som också utgår från
regionfullmäktiges beslut då beredningen inrättades. Den inventering som
kommer att genomföras över pågående och möjliga framtida processer kommer
också att utgöra underlag för beredningsgruppens handlingsplan.
Beslutsunderlag

Målbild och handlingsplan för beredningen 2016-2018, ord- och begreppslista
samt PP-presentation

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 19
Omvärldsbevakning
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningsgruppen beslutar att uppdra åt processledarna att utarbeta en
årsplanering för 2016 med händelser, konferenser, möten, resor, aktiviteter,
omvärldsbevakning, möjliga föreläsningar/studiebesök med mera.
Beredningen beslutar att medel för omvärldsbevakning, såsom resor, arvoden,
material med mera belastar budget 2016.
Sammanfattning av ärende

Vid beredningens tvådagarskonferens framkom önskemål om
omvärldsbevakning. Olika personer kan ges möjlighet att träffa beredningen,
studiebesök kan genomföras med mera. Beredningens ledamöter ombeds att
leverera förslag på omvärldsbevakning till processledarna.

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 20
Deltagande i ESFprojekt
Diarienummer RS 159-2015
Beslut
Beredningen beslutar att notera informationen. Mer information skickas till
beredningen innan beslut om eventuell representation för beredningen kan fattas
Sammanfattning av ärendet
Ärendet handlar om två projekt; ”Civilsamhället, integration och arbetsmarknad”
(CIA) där Forum är projektägare, och ”Partnerskap för inkluderande arbetsliv”
(PIA) där Coompanion Sverige är projektägare, vilka tillsammans fått fem
miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden. Dessa två projekt kommer, i enlighet
med beslut från ESF-rådet ”beslut 2015/00943” och ”2015/00945”, att styras av
en gemensam styrgrupp och i praktiken fungera som ett projekt. Syftet med
projekten är att undersöka hur civilsamhället/social ekonomi kan stödja
människor som står långt från arbetsmarknaden. Metoderna kan vara många.
Sociala företag är en metod, men det finns andra. Västra Götalandsregionen är
formell partner via PIA-projektet. Mer information finns på
http://www.socialforum.se/?page_id=9779&preview=true
Kinna Skoglund i beredningen bevakar ärendet.
Regionutvecklingsnämnden har en tjänsteperson utsedd inom PIA.
Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 21
Medverkan på konferens Nationella
överenskommelsekansliet
Diarienummer RS 159-2015
Beslut

Beredningen beslutar att Holger Andersson deltar på Nationella
Överenskommelsekansliets nationella konferens i Stockholm 2015-12-04.
Sammanfattning av ärendet

Nationella Överenskommelsen bjuder in till årlig konferens 2015-12-04. I år har
Överenskommelsen tema mötesplatser. Detta tema genomsyrar årets konferens, minimässa
och tematiska studie. Västra Götalands överenskommelse är utställare på mässan och deltar
i paneldiskussion.
Holger Andersson föreslås representera beredningen på denna konferens

Skickas till

Alla ledamöter
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 22
Övriga frågor
Anna-Lena Holberg och Holger Andersson träffar regionfullmäktiges presidium 8
december för att diskutera beredningens uppdrag, behov av stödfunktioner som ekonomi
och kommunikation, behov av följeforskning samt externa relationer. Återrapporteras till
beredningen 18 december.
Anna-Lena Holberg och Holger Andersson träffar Sociala Ekonomins Råd (SER) den 19
november för ökad samsyn. Återrapporteras till beredningen 18 december.
Nästa beredningsmöte är den 18 december kl 09.00 – 14.00 på Gunnebo Slott och
Trädgårdar. Kaffe kl 09.00 med start av mötet 09.30. Lunch kl 11.30.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

