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Sektorn	  social	  ekonomi	  handlingsplan	  för	  implementering	  av	  
överenskommelsen	  om	  samverkan	  mellan	  Göteborgs	  Stad	  och.	  
	  
Bakgrund	  
Regeringen	  beslutade	  hösten	  2008	  om	  Överenskommelsen	  mellan	  regeringen,	  idéburna	  
organisationer	  inom	  det	  sociala	  området	  och	  SKL.	  Överenskommelsen	  bygger	  på	  sex	  
principer	  om	  samverkan:	  självständighet	  och	  oberoende,	  dialog,	  kvalitet,	  långsiktighet,	  
öppenhet	  och	  insyn	  samt	  mångfald.	  Det	  viktigaste	  målet	  med	  Överenskommelsen	  är	  att	  
stärka	  de	  idéburna	  organisationernas	  självständiga	  och	  oberoende	  roll	  som	  röstbärare	  och	  
opinionsbildare.	  Syftet	  är	  också	  att	  utveckla	  en	  större	  mångfald	  av	  utförare	  och	  leverantörer	  
av	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  samt	  omsorg.	  
	  
En	  lokal	  överenskommelse	  om	  samverkan	  mellan	  Göteborgs	  Stad	  och	  sektorn	  social	  
ekonomi	  undertecknades	  under	  hösten	  2012. Kommunstyrelsen	  beslutade	  under	  våren	  2013	  
att	  en	  kommunal	  handlingsplan	  för	  implementering	  av	  överenskommelsen	  skulle	  tas	  fram.	  
Kommunens	  plan	  var	  klar	  januari	  2014	  	  	  
	  
Inledning	  Arbetsprocess	  
	  
Arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  innehållet	  i	  den	  Sociala	  ekonomins	  handlingsplan	  genomfördes	  
under	  tiden	  september	  2014	  till	  hösten	  2015.	  	  
	  
Arbetet	  har	  genomförts	  av	  en	  öppen	  arbetsgrupp	  med	  deltagare	  från	  ett	  20-‐tal	  föreningar.	  
De	  i	  processen	  deltagande	  föreningarna	  har	  representerat	  en	  bredd	  i	  fråga	  om	  uppdrag,	  
storlek,	  struktur	  och	  finansieringsform.	  Framtagandet	  av	  handlingsplanen	  startade	  med	  en	  
bred	  inbjudan	  till	  ett	  öppet	  möte	  i	  Göteborgs	  föreningscenters	  (GFC):	  lokaler,	  vilket	  
genomfördes	  den	  28:e	  augusti.	  Vid	  mötet	  fastställdes	  hur	  arbetet	  skulle	  bedrivas.	  
Arbetsgruppens	  tider	  för	  möten	  har	  annonserats	  på	  GFC	  hemsida	  och	  personer	  har	  under	  
hela	  arbetet	  varit	  välkomna	  att	  gå	  in	  eller	  ur	  processen	  allt	  efter	  sina	  egna	  förutsättningar.	  
Resultaten	  har	  presenterats	  dels	  på	  ett	  öppet	  möte	  den	  20	  maj	  2015	  och	  dels	  legat	  ute	  på	  
GFC	  hemsida	  för	  att	  människor	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  	  
kommentera,	  utveckla	  och	  hålla	  sig	  informerade	  om	  arbetet.	  För	  att	  hålla	  handlingsplanen	  
aktuell	  och	  välförankrad	  kommer	  planen	  att	  årligen	  revideras.	  Arbetsformen	  för	  hur	  planen	  
skall	  revideras	  är	  inte	  utarbetad	  utan	  förutsätter	  en	  ny	  process.	  	  
	  
Vid	  det	  öppna	  mötet	  21	  augusti	  2014	  beslutades	  att,	  i	  syfte	  att	  kunna	  ”spegla”	  social	  
ekonomis	  handlingsplan	  mot	  kommunens	  handlingsplan	  ska	  strukturen	  i	  social	  ekonomis	  
handlingsplanskulle	  följa	  den	  av	  kommunen	  upprättade	  planen.	  
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Definition	  -‐	  Social	  ekonomi	  	  
	  
Social	  Ekonomi:	  

• avser	  organiserade	  verksamheter	  som	  primärt	  har	  samhälleliga	  ändamål,	  bygger	  på	  
demokratiska	  värderingar	  och	  är	  organisatoriskt	  fristående	  från	  den	  offentliga	  
sektorn.	  

• omfattar	  verksamheter	  som	  har	  allmännytta	  eller	  medlemsnytta,	  inte	  vinstintresse,	  
som	  främsta	  drivkraft.	  Det	  skiljer	  den	  från	  exempelvis	  privatföretagens	  
verksamheter.	  

• ses	  som	  det	  arbete	  som	  sker	  inom	  den	  ideella	  sektorn	  i	  föreningar,	  kooperativ	  eller	  i	  
andra	  för	  uppdraget	  lämpliga	  organisationsformer	  och	  som	  alltså	  är	  varken	  privat	  
eller	  offentlig.	  

• Inom	  sociala	  ekonomin	  studeras	  dynamiken	  mellan	  denna	  typ	  av	  verksamhet	  och	  den	  
offentliga	  och	  privata	  samt	  hur	  nya	  möjligheter	  kan	  skapas	  för	  att	  lösa	  olika	  
uppdykande	  samhällsutmaningar.	  

• Andra	  begrepp	  som	  är	  relaterade	  till	  social	  ekonomi	  är	  Idéburen	  organisation,	  tredje	  
sektorn	  och	  det	  civila	  samhället.	  

 

 
	  
Sociala	  ekonomins	  roll	  
Social	  Ekonomis	  mervärde	  i	  förhållande	  till	  offentlig	  sektor.	  
I	  den	  kommunala	  handlingsplanen	  med	  genomförandeperiod	  2014-‐2015	  efterfrågas	  det	  
under	  rubriken	  ”Förstärkt	  samspel,	  dialog	  och	  utveckling”	  2.1.2.,	  en	  konkretisering	  och	  
definiering	  av	  ”de	  värden	  inom	  social	  ekonomi	  som	  vore	  önskvärda	  att	  få	  ta	  del	  av	  i	  det	  
offentliga.”	  
	  
Detta	  resulterade	  i	  att	  GFC	  åtog	  sig	  uppgiften	  att	  bjuda	  in	  alla	  organisationer	  som	  står	  bakom	  
Överenskommelsen	  till	  en	  halvdag,	  då	  frågan	  om	  hur	  särart	  och	  mervärde	  definieras	  utifrån	  
socials	  ekonomis	  uppdrag.	  Halvdagen	  genomfördes	  den	  28	  augusti	  2014.	  På	  mötet	  deltog	  ett	  
30-‐tal	  organisationer	  representerade	  av	  ett	  40-‐tal	  personer.	  Mötet	  resulterade	  i	  följande,	  för	  
sektorn	  generella	  ståndpunkter.	  Förutom	  de	  generalla	  ståndpunkterna	  ligger	  det	  ett	  ansvar	  
på	  respektive	  enskild	  organisation	  att	  definiera	  de	  för	  den	  egna	  organisationen	  specifika	  
särarter	  och	  mervärden.	  Syftet	  är	  bland	  annat	  att	  värna	  begreppet	  särart	  och	  mångfald.	  
 
	  ”1.3.1	  Organisationer	  som	  står	  bakom	  Överenskommelsen	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  frågan	  
utifrån	  sin	  specifika	  särart	  och	  mervärde”.	  (sid.	  7)	  
	  
	  
”3.2.4	  Att	  Social	  ekonomins	  enskilda	  organisationer	  på	  ett	  tydlig	  och	  tillgängligt	  vis,	  
definierar	  vilka	  kvalitéer	  och	  värden	  den	  enskilda	  organisationen/verksamheterna	  besitter”.	  
(sid.	  11)	  
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Idéburet	  
Syftar	  till	  att	  främja	  ett	  värde,	  en	  idé,	  där	  drivkraften	  bygger	  på	  ett	  gemensamt	  intresse	  och	  
inte	  ekonomisk	  vinning.	  
	  
Engagemang	  
Det	  finns	  en	  stor	  mångfald	  av	  organisationer	  inom	  den	  sociala	  ekonomin	  i	  Göteborg.	  
Organisationers	  verksamheter	  sysselsätter	  många	  genom	  det	  personliga	  engagemanget	  för 
frågor	  som	  ligger	  dem	  varmt	  om	  hjärtat.	  Genom	  detta	  bidrar	  sociala	  ekonomin	  till	  den	  
gemensamma	  välfärden	  och	  står	  nära	  personer	  man	  möter	  i	  sitt	  arbete,	  med	  detta	  
engagemang	  byggs	  socialt	  kapital.	  Den	  gemenskap	  som	  skapas	  mellan	  människor	  som	  möts	  i	  
verksamheterna	  förtjänar	  att	  särskilt	  uppmärksammas. 
 
Egenmakt	  
Människor	  möts	  på	  ett	  demokratiskt	  och	  respektfullt	  sätt	  vilket	  innebär	  att	  man	  lyssnar	  och	  
känner	  förtroende	  för	  den	  andre	  parten.	  Visar	  tillit	  till	  människors	  resurser	  och	  egenmakt	  
över	  sitt	  liv.	  Att	  många	  hjälps	  till	  en	  förbättrad	  livssituation.	  Det	  gör	  att	  organisationernas	  
arbete	  känns	  meningsfullt.	  
 
Flexibilitet	  
Inom	  organisationerna	  finns	  mindre	  byråkrati	  vilket	  medför	  att	  man	  flexiblare	  kan	  agera	  i	  
olika	  sammanhang.	  Exempelvis	  är	  det	  möjligt	  snabbt	  anpassa	  en	  verksamhet	  efter	  
målgruppernas	  behov.	  
	  
	  
Opinionsbildare	  
Organisationer	  kan	  agera	  som	  en	  kritisk	  röst	  mot	  stat/myndigheter/kommun	  och	  påverka	  
genom	  samtal/aktioner	  i	  skilda	  slag	  för	  att	  uppmärksamma	  makthavare	  på	  samhällets	  brister	  
och	  mana	  till	  förändring.	  Där	  är	  också	  organisationernas	  nätverk	  och	  möjlighet	  till	  
samordning	  betydelsefulla.	  
 
Innovativt	  
Som	  definition	  av	  sociala	  innovationer	  handlar	  det	  om	  nya	  typer	  av	  samarbetsformer	  för	  att	  
lösa	  samhällsproblem	  på	  nya	  sätt.	  Vi	  lever	  i	  en	  allt	  snabbare	  föränderlig	  värld	  som	  ständigt	  
kräver	  nya	  lösningar.	  I	  framtiden	  kommer	  organisationernas	  lösningar	  och	  vårt	  arbete	  bli	  än	  
mer	  viktigt	  för	  att	  stärka	  individer	  och	  därigenom	  civilsamhället.	  
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Handlingsplan	  utifrån	  överenskommelsens	  åtagandepunkter	  
Social	  ekonomins	  handlingsplan	  har	  kopplats	  mot	  den	  med	  staden	  tecknade	  
samverkansöverenskommelsen.	  	  
	  
De	  tre	  grupperna/ämnesområdena	  i	  handlingsplanen	  är:	  	  

1. Kunskapsökning	  och	  spridning	  
2. Förstärkt	  samspel,	  dialog	  och	  utveckling	  
3. Röstbärande,	  finansieringsformer	  och	  mångfald	  av	  utförare	  	  

	  
	  
Sociala	  ekonomins	  mål	  och	  aktiviteter	  som	  syftar	  till	  att	  förverkliga	  
samverkansöverenskommelsens	  är	  sammanställda	  i	  detta	  dokument.	  	  
	  
	  
Handlingsplanen	  är	  baserad	  på	  följande	  frågor:	  
Vad	   	  	   Vilka	  mål	  
Hur	   	  	   Aktivitet	  
När	  	   	  	   Tidpunkt	  
Vem	   	  	   Huvud-‐	  och	  genomförandeansvarig	  
Framgångskriterier	  	  	   Hur	  mäter	  vi	  och	  vet	  att	  vi	  har	  lyckas?	  
Uppföljning/utvärdering	  	   Huvud-‐	  och	  genomförandeansvarig?	  
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Kunskapsökning och spridning	  
Målet	  är	  att	  Överenskommelsen	  ska	  vara	  en	  realitet	  i	  vardagen	  för	  alla	  organisationer	  som	  
undertecknat	  den.	  
Mål-‐	  Vad	  
	  

1.1 Sprida	  kunskap	  om	  Överenskommelsen	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

1.1.1	  Initierar	  möten	  med	  studieorganisationer	  och	  sektorn	  	  
	  
1.1.2	  Arbeta	  fram	  ett	  självinstruerande	  studiematerial	  	  
	  
1.1.3	  Arbeta	  fram	  ett	  material	  för	  handledarledda	  cirklar	  

Tid	  –	  När	  
	  

1.1.1-‐1.1.3	  	  Hösten	  2015	  

Ansvarig	  –	  Vem	  
	  

1.1.1 GFC	  ansvarar	  för	  ett	  uppstartsmöte	  med	  sektorn	  och	  
intresserade	  studieförbund	  
	  	  

1.1.2	  	  GFC	  
	  
1.1.3	  	  Efter	  överenskommelse	  med	  GFC	  lämplig	  
studieorganisation	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

1.1.1	  -‐	  1.1.3	  Organisationers	  medlemmar	  deltar	  i	  
möten/studiecirklar	  om	  Överenskommelsen	  och	  på	  så	  vis	  
ökar	  sin	  kunskap	  och	  delaktighet	  	  	  
	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

1.1.1	  –	  1.1.3	  Deltagande	  organisationer	  sammanställs	  av	  
Göteborgs	  föreningscenter	  GFC	  
	  

	  
	  
Mål-‐	  Vad	  
	  

1.2	  Stödja	  sektorn	  i	  att	  finna	  vägar	  in	  i	  politiken	  och	  stadens	  
förvaltningsstruktur	  både	  i	  stadsdelsnämnder	  och	  centrala	  
nämnder	  och	  bolag	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

1.2.1	  Se	  över	  samverkansmöjligheterna	  inom	  sektorn	  
	  

Tid	  –	  När	  
	  

1.2.1	  Löpande	  

Ansvarig	  –	  Vem	   1.2.1	  Coompanion	  
	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  	  

1.2.1	  	  Sektorn	  har	  en	  egenfinansierad	  ”Lots/vägledare”	  	  
Samverkan	  inom	  sektorn	  och	  staden	  har	  ökat	  	  	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  

1.2.1	  Deltagande	  organisationer	  sammanställs	  av	  
Coompanion	  

	  
	  
	  
Mål-‐	  Vad	   1.3	  Utveckla	  Överenskommelsen	  i	  en	  för	  sektorn	  positiv	  
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	   riktning.	  
	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

1.3.1	  Organisationer	  som	  står	  bakom	  Överenskommelsen	  
arbetar	  kontinuerligt	  med	  frågan	  utifrån	  sin	  specifika	  särart	  
och	  mervärde.	  
	  

Tid	  –	  När	   1.3.1	  Organisationer	  som	  står	  bakom	  Överenskommelsen	  
arbetar	  kontinuerligt	  med	  frågan	  utifrån	  sin	  specifika	  särart	  
och	  mervärde.	  

Ansvarig	  –	  Vem	   1.3.1	  	  Alla	  inom	  social	  ekonomin	  som	  har	  undertecknat	  
Överenskommelsen.	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

1.3.1	  Organisationerna	  stärks	  utifrån	  intentionen	  i	  
Överenskommelsen	  	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  
	  

1.3.1–1.3.3	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  
i	  respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  	  
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Förstärkt samspel, dialog och utveckling	  
Social	  ekonomi	  som	  en	  del	  av	  den	  generella	  välfärden	  
Mål-‐	  Vad	  
	  

2.1	  Organisationerna	  inom	  social	  ekonomi	  skapar	  ett	  större	  
utrymme	  för	  att	  förverkliga	  sina	  visioner	  och	  mål	  	  	  	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

2.1.1	  Varje	  organisation	  definierar	  utifrån	  organisationens	  
specifika	  värdegrund	  och	  särart,	  utifrån	  bland	  annat	  
brukarinflytande,	  inom	  vilka	  områden	  organisationen	  kan	  
bidra	  till	  det	  gemensamma	  samhällsbyggandet	  	  
	  
2.1.2	  Lyfter	  fram,	  för	  sektorn	  generella	  och	  för	  den	  egna	  
organisationen	  specifika	  värden	  i	  samtalet	  med	  staden	  
	  
2.1.3	  Social	  ekonomi	  deltar	  aktivt	  i	  samtalet	  med	  staden,	  vid	  
planering	  av	  ny	  och	  vid	  avknoppning	  av	  kommunal	  definierad	  
verksamhet	  i	  de	  fall	  organisationerna	  har	  ett	  mervärde	  
gentemot	  staden	  att	  tillföra	  brukarna	  	  

Tid	  –	  När	  
	  

2.1.1–2.1.3	  Fortlöpande	  	  

Ansvarig	  –	  Vem	  
	  

2.1.1	  -‐	  2.1.3	  Alla	  inom	  social	  ekonomin	  som	  har	  undertecknat	  
Överenskommelsen	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

2.1.1	  Tydligheten	  i	  vad	  social	  ekonomi	  kan	  tillföra	  det	  
gemensamma	  ökar	  
	  
2.1.2	  Skapandet	  av	  nya	  former	  av	  verksamheter	  som	  utförs	  av	  
andra	  aktörer	  än	  det	  offentliga.	  
	  
2.1.3	  Nöjdheten	  hos	  brukarna	  ökar.	  Vi	  når	  nya	  grupper	  av	  
mäniskor	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

2.1.1–2.1.3	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  
i	  respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  
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Mål-‐	  Vad	   2.2	  Utveckla	  hållbara	  former	  för	  samverkan.	  
Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

2.2.1	  Medverka	  till	  partnerskap	  mellan	  social	  ekonomi,	  
näringsliv,	  kommun	  och	  akademin.	  Utveckla	  gemensamma	  
verktyg	  för	  partnerskap.	  	  
	  
2.2.2	  Genom	  befintliga	  och	  nya	  stödstrukturer	  skapa	  fysiska	  
möten	  mellan	  brukare,	  social	  ekonomi	  och	  staden	  
	  
2.2.3	  Öka	  kunskapen	  hos	  social	  ekonomins	  aktörer	  om	  
alternativa	  modeller	  och	  lösningar	  
	  	  

Tid	  –	  När	   2.2.1–2.2.3	  	  Fortlöpande	  
Ansvarig	  –	  Vem	   2.2.1–2.2.2	  	  Alla	  inom	  social	  ekonomin	  som	  har	  undertecknat	  

Överenskommelsen	  
Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

2.2.1	  Gemensamma	  verktyg	  utvecklas	  	  
	  
2.2.2	  Fysiska	  möten	  mellan	  mäniskor	  ökar	  
	  
2.2.3	  Kunskapen	  ökar	  	  	  	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

2.2	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  i	  
respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  

	  
	  
	  
Mål-‐	  Vad	   2.3	  Tidigt	  samråd	  och	  utveckla	  dialogformer.	  
Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

2.3.1	  Aktivt	  medverka	  till	  att	  utveckla	  lokala	  
beredningsforum.	  
	  
2.3.2	  Sprida	  goda	  exempel	  på	  funktionsdugliga	  modeller	  som	  
ger	  ett	  mervärde	  till	  medborgarna	  
	  
2.3.3	  Social	  ekonomi	  tar	  en	  aktiv	  del	  i	  att	  utveckla	  en	  
Göteborgs	  variant	  av	  ”Matris”*	  för	  samverkan	  för	  social	  
ekonomins	  medverkan	  i	  beslutprocesser.	  	  
	  
*Europeisk	  kod	  för	  idéburna	  organisationers	  medverkan	  i	  
beslutsprocessen,	  Ungdomsstyrelsens	  hemsida: 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/koden	  	  	  
	  

Tid	  –	  När	   2.3.1	  -‐	  2.3.3	  Löpande	  
Ansvarig	  –	  Vem	   2.3.1	  -‐	  2.3.3.	  Alla	  inom	  social	  ekonomin	  som	  har	  undertecknat	  

Överenskommelsen.	  
Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

2.3.1	  –	  2.3.3	  Social	  ekonomi	  är	  i	  ett	  tidigt	  skede	  med	  i	  
processer	  och	  har	  en	  reell	  påverkansmöjlighet	  	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

2.3	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  i	  
respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  
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Röstbärande, finansieringsformer och mångfald av utförare  
Visar tillit till människors resurser och egenmakt över sitt liv 
Mål-‐	  Vad	   3.1	  	  Utveckla	  flera	  finansieringsformer.	  
Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

3.1.1	  Aktivt	  arbeta	  med	  spridning	  av	  modellen	  Idéburet	  
offentligt	  partnerskap	  (IOP)	  utifrån	  bland	  annat	  ”Europeisk	  
kod	  för	  idéburna	  organisationers	  medverkan	  i	  
beslutsprocessen”.	  Information,	  samråd,	  dialog,	  partnerskap.	  
Se	  länk:	  
https://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Swedish_final.pdf	  
	  
3.1.2	  Tydliggöra	  skillnaderna	  mellan	  olika	  former	  av	  avtal	  och	  
finansieringsformer.	  	  
	  
3.1.3	  Utveckla	  tillgången	  av	  investeringsmedel	  och	  riskkapital	  
som	  stärker	  social	  ekonomi,	  utifrån	  utgångspunkterna	  i	  såväl	  
den	  nationella	  som	  den	  med	  staden	  ingångna	  
Överenskommelsen	  	  	  
	  

Tid	  –	  När	  
	  

3.1.1-‐3.1.3	  Löpande	  
	  

Ansvarig	  –	  Vem	  
	  

3.1.1	  -‐	  3.1.3	  Alla	  inom	  social	  ekonomi	  som	  har	  undertecknat	  
Överenskommelsen.	  
	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

3.1.1	  Strategisk	  kunskaps	  sprids.	  	  
	  
3.1.2	  Att	  det	  råder	  ökad	  tydlighet	  mellan	  upphandlingar,	  IOP,	  
föreningsbidrag,	  verksamhetsbidrag	  och	  anslag.	  
	  
3.1.3	  Social	  ekonomis	  måluppfyllese	  ökar	  	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  
	  

3.1.1	  -‐	  3.1.3	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  
redovisas	  i	  respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  
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Mål-‐	  Vad	   3.2	  Förbättra	  möjligheterna	  för	  social	  ekonomi	  att	  verka	  som	  
utförare	  och	  röstbärare.	  	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

3.2.1	  Underlätta	  för	  brukarna	  att	  välja	  utförare	  	  
	  
3.2.2	  Bistå	  Staden	  med	  kompetens	  om	  social	  ekonomi	  i	  
tillsättandet	  av	  referensgrupper	  vid	  upphandling.	  	  
	  
3.2.3	  Medverka	  till	  att	  utarbeta	  och	  implementera	  sociala	  
kriterier	  i	  upphandlingsprocessen	  som	  tillvaratar	  
organisationernas	  målgruppers	  behov.	  	  
	  
3.2.4	  Arbeta	  för	  att	  få	  till	  stånd	  upphandlingar	  som	  specifikt	  
riktar	  sig	  till	  social	  ekonomi.	  	  
	  
3.2.5	  Att	  Social	  ekonomi	  på	  ett	  tydlig	  och	  tillgängligt	  vis,	  
definierar	  vilka	  kvalitéer	  och	  värden	  de	  enskilda	  
verksamheterna	  besitter.	  

Tid	  –	  När	   3.1.1	  -‐	  3.2.5	  	  Start	  2014	  -‐.	  
Ansvarig	  –	  Vem	  
	  

3.2.1	  -‐	  3.2.5	  	  Alla	  inom	  social	  ekonomi	  som	  har	  undertecknat	  
Överenskommelsen.	  
	  

Framgångsfaktorer	  som	  
visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

3.2.1	  Ett	  valfrihetssystem	  är	  infört	  i	  Göteborg	  runt	  tjänster	  
där	  Social	  ekonomi	  verkar.	  	  	  
	  	  
3.2.2	  Social	  ekonomi	  har	  en	  bred	  och	  god	  representation	  i	  
referensgrupper	  	  
	  
3.2.3	  Ökad	  förekomst	  av	  sociala	  kriterier	  i	  upphandlingar	  som	  
stärker	  social	  ekonomis	  brukares	  möjligheter	  till	  delaktighet.	  
	  
3.2.4	  Att	  förekomsten	  riktade	  upphandlingar	  till	  social	  
ekonomi	  genomförs.	  
	  
3.2.5	  Att	  Social	  ekonomins	  enskilda	  organisationer	  på	  ett	  
tydlig	  och	  tillgängligt	  vis,	  definierar	  vilka	  kvalitéer	  och	  värden	  
den	  enskilda	  organisationen/verksamheterna	  bisitter.	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

3.2	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  i	  
respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  

	  
	  
Mål-‐	  Vad	  
	  

3.3	  Verka	  för	  att	  stöden	  till	  föreningar	  utformas	  utifrån	  
intentionen	  i	  ”Överenskommelsen”	  

Aktivitet	  –	  Hur	  
	  

3.3.1	  Social	  ekonomi	  bidrar	  med	  kunskap	  och	  erfarenhet	  till	  
stadens	  beslutfattare.	  	  

Tid	  –	  När	   3.3.1	  Löpande	  
Ansvarig	  –	  Vem	   3.3.1	  	  
Framgångsfaktorer	  som	   3.3.1	  Social	  ekonomis	  identitet	  stärks	  och	  blir	  en	  ökad	  resurs	  
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visar	  att	  vi	  strävar	  åt	  rätt	  
håll	  

för	  brukarna.	  

Uppföljning	  och	  
utvärdering	  	  

3.3	  Följs	  upp	  av	  respektive	  organisation	  och	  redovisas	  i	  
respektive	  organisations	  verksamhetsberättelser	  

	  
Slutdiskussion	  –	  framåtblick	  	  
	  
Att	  arbeta	  fram	  en	  handlingsplan	  har	  av	  många	  representanter	  från	  området	  upplevts	  som	  
stimulerande	  och	  lärorikt.	  Vilket	  bland	  annat	  har	  resulterat	  i	  en	  ökad	  kunskap	  om	  
organisationernas	  roll	  som	  en	  del	  av	  civilsamhället	  och	  deras	  ansvar	  för	  det	  gemensamma	  
samhällsbyggandet.	  	  
	  
Det	  är	  givet	  att	  processen	  runt	  framtagandet	  av	  handlingsplanen	  och	  därmed	  resultatet,	  kan	  
utvecklas.	  Ambitionen	  i	  detta	  arbete	  har	  bland	  annat	  varit	  att	  engagera	  deltagare	  som	  på	  ett	  
tydligt	  vis	  visat	  på	  bredden,	  olika	  inriktningar/arbetssätt	  inom	  föreningslivet	  i	  Staden.	  	  
	  
För	  att	  komma	  vidare	  i	  arbetet	  med	  handlingsplanen	  avser	  GFC	  bjuda	  in	  till	  ett	  möte	  under	  
våren	  2016.	  Mötets	  syfte	  är	  dels	  att	  utvärdera	  det	  genomförda	  arbetet,	  dels	  att	  se	  hur	  
arbetet	  ska	  föras	  vidare.	  
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