Organisationer som stödjer varandra i gemensamma frågor – läs mer på www.ideburna.se

Protokoll fört vid årsmötet för de Idéburna organisationerna inom ramen för
samarbetet kring Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom
det sociala området och Sveriges kommuner och landsting.
Tid: torsdag den 22 januari, 2015
Plats: Sensus, Medborgarplatsen 4, Stockholm
Närvarande: enligt bifogad förteckning

Punkt 1: Förhandlingar öppnas, mötesfunktionärer utses
Kerstin Eriksson, ordförande i Samordningsgruppen (SOG), hälsande alla välkomna till mötet.
Mötet beslöt att
utse Ingrid Burman (Handikappförbunden) till mötesordförande
utse Janna Olzon (Coompanion Sverige) till mötessekreterare
utse Jenny Ögren och Ekim Caglar (Överenskommelsens kansli) till rösträknare

Punkt 2: Arbetet med överenskommelsen under 2014 (redovisning)
Kerstin Eriksson redogör för SOG:s arbete under 2014.



51 organisationer (3 +) står bakom Överenskommelsen.
SOG har haft 10 möten under året samt ordnat ett öppet möte i maj.

Gruppen har enligt uppdrag från det årliga mötet 2013 arbetat med sex förslag till förändring:






Under året har påstötningar gjorts, och en process är på gång (Punkt 1)
Ingen framgång har gjorts, det behövs att ÖK skrivs om/byter ord/uttryck (Punkt 2)
En intensiv dialog om ersättning för idéburen sektor har pågått under året, vilket kommer att
behöva arbetas mer med. (Punkt 3)
Frågan var uppe på öppna mötet i maj dit en representant för (dåvarande) opposition
medverkade. (Punkt 5)
Frågan hålls levande – exempelvis har myndighetscheferna mötts ett par gånger under året och
minnesanteckningar har delats i Gemensamma arbetsgruppen (GAG). (Punkt 6)

För övrigt:
En redovisningsmall baserad på de 20 åtaganden undertecknande organisationerna har, är framtagen.
Mycket är ifyllt redan, men om fler fyller i blir det stort.
Rapporten läggs till handlingarna

Samordningsgruppen som valts av de 52 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Lotta Johansson
(ordförande), Hannah Kroksson, Truls Neubeck, Victoria Engman-Broadley, Ludvig Sandberg.
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Punkt 3: Rapport om innevarande år
Ludvig Sandberg redogör för verksamhetsplan 2015:
Utgår från verksamhetsplan 2015 som hela GAG beslutat om – detta för tydligare koppling till vad de
övriga parter gör. Det finns tre regionala överenskommelser för närvarande, samt ett växande antal
kommunala överenskommelser. Årets tema är Mötesplatser. Flytta ÖK från sammanträdesbordet ut till
aktörerna (”papper är bra men möten är bättre”).




mötesplatser mellan idéburet och offentligt
mötesplatser regionalt och kommunalt
mötesplatser – för nationell långsiktighet och intern organisering

Årliga konferensen 2015 – uppsummering av samlande mötesplatser och göra en ”mega-mötesplats”,
typ marknadsplats.
Gemensamma arbetsgruppen har ett roterande ordförandeskap – och 2015 är det de idéburna som har
ordförandeskapet och Regeringskansliet är vice ordförande. Rollen är viktig, med bl a agendasättning.
Överenskommelsens kansli har administrationsstöd från Forum.
Rapporten läggs till handlingarna

Punkt 4: Förslag till reviderad text rörande beslut om samverkan enligt uppdrag från årliga
mötet 2013, samt förslag från SOG.
Örjan Brinkman föredrar arbetsgruppens förslag till förändring av SOG. Kerstin Eriksson föredrar
SOG:s förslag.
Båda förslagen har varit utskickade via mejl innan mötet samt finns att hämta på www.ideburna.se.
Diskussion följde.
Yrkande inkom från David Sundén (Forum):
att ställa sig bakom Samordningsgruppens förslag med tillägget att under rubrik 3, punkt 2 lägga till
lokal och regional utveckling samt informationsspridning (enligt arbetsgruppens förslag). Dessutom
att SOG får i uppdrag att under VT -15 återkomma med preciserande skrivningar kring
representationsuppgiften.
Mötet beslutar
att ställa sig bakom Samordningsgruppens förslag,
att under rubrik 3, punkt 2 lägga till om lokal-regional utveckling och informationsspridning
att SOG återkommer under VT-15 med precisering och förtydligande vad gäller övergripande politik
och sakförhållanden.

Samordningsgruppen som valts av de 52 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Lotta Johansson
(ordförande), Hannah Kroksson, Truls Neubeck, Victoria Engman-Broadley, Ludvig Sandberg.
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Punkt 5: Önskan om förnyat uppdrag att driva sex punkter vidare.
Ludvig Sandberg föredrar punkterna.
Raymond Svensson (Folkbildningsförbundet) yrkar om förändring av text i punkt 1:
”Överenskommelsen ska inte vara avgränsad till utgiftsområden i statsbudgeten utan gälla alla de
”sociala verksamheter” som staten ansvarar för”.
Mötet beslutar
att SOG får förnyat uppdrag att arbeta med de sex punkterna
att textförändring av punk 1 görs enligt yrkande.

Punkt 6: Val av representanter till Samordningsgruppen samt valberedning
Valberedning genom Örjan Brinkman presenterade sitt förslag. Fem nominerade finns. Årliga mötet
bestämde på förra mötet att SOG ska bestå av sju-nio deltagare.
Anhörigas riksförbund har lämnat en skrivelse om att få nominera en person efter att de valt ny
styrelse.
Mötet beslutar
att välja Lotta Johansson (Hela Sverige ska leva), Victoria Engman Broadly (Stockholms
Stadsmission), Hanna Kroksson (LSU), Ludvig Sandberg (Forum) och Truls Neubäck (Famna) att
ingå i Samordningsgruppen,
att välja Lotta Johansson till gruppens ordförande,
att delegera till gruppen att fylla på den och ta Anhörigas Riksförbunds nominering i beaktande.
Val av valberedning
Mötet beslutar
att välja David Sundén (Forum), Pia Söderberg (Anhörigas Riksförbund), Ann Wedin (Svenska Röda
Korset), Kerstin Eriksson (LP-verksamheten),
att sammankallande är David Sundén.
Mötesordförande Ingrid Burman avslutar mötet.

__________________
Ingrid Burman
Mötesordförande

____________________
Janna Olzon
Sekreterare

Samordningsgruppen som valts av de 52 organisationerna som skrivit under beslutet om samverkan är: Lotta Johansson
(ordförande), Hannah Kroksson, Truls Neubeck, Victoria Engman-Broadley, Ludvig Sandberg.

