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Nyhetsbrev från Skoopi – GRs styrelse januari-2021 

  

Varför ett nyhetsbrev?  
På detta sätt vill vi informera om aktuella frågor och även redovisa vad som 

diskuteras och beslutas i Skoop GR:s styrelse. Nyhetsbrev är ett bra sätt att nå alla 

medlemskooperativ via mail och även andra intresserade via hemsidan och vi 

välkomnar nya idéer till styrelsen via mail, se fliken Kontakt på hemsidan. 

Detta nyhetsbrev innehåller några tillbakablickar på 2020 men mest aktuella frågor 

som vi kommer arbeta med under 2021. Först några punkter om vårt utåtriktade 

påverkansarbete och sedan några interna frågor. 

 

Sakfrågeforum för fler reserverade upphandlingar samt 

informationsutbyte kring inköpsfrågor i Göteborg Stad. 

  
Sakfrågeforumets deltagare ska dela information som gör det möjligt att 

identifiera varor och tjänster som kan vara lämpliga för en reserverad 

upphandling eller annat inköp till Göteborgs Stad.  

  

2019 bildades inom Överenskommelsen för samverkan mellan 

Civilsamhället och Gbg Stad på Skoopis initiativ ett forum med syfte att 

dela information som gör det möjligt att identifiera varor och tjänster som 

kan vara lämpliga för en reserverad upphandling eller annat inköp till 

Göteborgs Stad. Syftet med forumet är också att öka förståelsen mellan de 

olika parterna om deras förutsättningar samt sprida kunskap om 

upphandling och andra inköpsformer som tillämpas av Göteborgs Stad. 

Forumet ska då konkreta förslag på varor och tjänster föreligger, kunna 

bjuda in de parter som är berörda för att skapa en inledande dialog om 

förutsättningar och möjligheter.  

 

Permanenta deltagare är:  

 Kansliet för överenskommelsen i Göteborg, Got united, Marie Zachrisson 

Kansliansvarig  

 Göteborgs Stad:   

• Inköp och Upphandlings förvaltningen: CSR-specialist, för närvarande 

Johan Davidsson eller Helena Sagvall  

Sociala företag samt Idéburen sektor:  

• Pernilla Svebo, Skoopi-GR,  GSE samt överenskommelsens styrgrupp. 

Rapporteringsansvarig för resultat av sakfrågeforumet till 

överenskommelsens styrgrupp.   

• Marie-louise Bergdahl, Verksamhetsledare GF-SAK  

• Anki Hult, Verksamhetsledare Forum Skill  

• Linda Simmermark, vd Basta Väst  
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• Gunilla Klingensjö, vice vd Vägen ut! kooperativen  

• Marie Odenbjörk, Social Trade samt Coompanion  

• Johan Broberg, Områdeschef rehab och funktionshinder, Bräcke diakoni 

samt FAMNA  

• Lars Durfelt, verksamhetsutvecklare och bitr direktor Stadsmissionen 

samt FAMNA. 

 

Riktlinjer om offentlig upphandling i Göteborgs Stads budget 
I maj 2020 anordnade sakfrågeforum för reserverade upphandlingar, se ovan ett möte 

med kommunalråden i Gbg, Mötet ledde till att vi från ideburen sektor lämnade 

förslag på skrivningar om riktlinjer för offentlig upphandling med sociala hänsyn. 

Sådana riktlinjer om samarbete med idéburna organisationer har nu kommit in i 

upphandlingsnämndens uppdrag för 2021. Skrivningarna är glädjande och kan ge 

möjlighet att delta i kommunala upphandlingar och erbjuda våra produkter eller 

tjänster.  

 

Kommunstyrelsen i Göteborg satsar 11 miljarder i utsatta områden! 
I juni 2020 fattade Kommunstyrelsen i Göteborg beslut om att satsa 11 miljarder för att 

AB Framtiden under 3 år ska arbeta med att vända utvecklingen i de sk utsatta 

områdena och få bort denna klassning av stadsdelar i Göteborg.  

På styrelsemöte i Skoopi GR i juli fattade vi beslut om att skriva till vd för det 

kommunala bolaget Framtiden med förslag om samarbete med våra medlemsföretag. 

Flera ASF har redan eller har planer på att starta verksamhet i dessa stadsdelar t ex 

butiker, caféer, cykelverkstäder etc. Fler arbetsplatser och mer service kan skapa en 

mer aktiv och trevlig miljö för de boende. Vårt brev bemöttes positivt och i november 

beslöt Anci Hult, Marie-Louise Hård av Segerstad och Gunilla Klingensjö från 

styrelsen att boka ett möte med vd Terje Johansson vid AB Framtiden. Under våren 

2021 kommer arbetsgruppen träffas för att utforma mer konkreta planer.   

 

Samarbete mellan kommunen och sociala företag i Mölndal! 
I Mölndal har Jerker Halling efter flera års påverkansarbete fått in en passus i den 

kommunala handlingsplanen om att kommunen skall satsa på samarbete med sociala 

företag! I november hölls den första träffen mellan kommunstyrelsens sociala 

hållbarhetsutskott och representanter för olika ASF i Mölndal. Dessa fick informera 

politikerna om vad ett ASF är och man diskuterade också upphandlingar och 

hållbarhet. Detta samarbete kommer fortsätta under våren 2021.(Om Du har frågor om 

detta, maila till Jerker Halling, se fliken kontakt på hemsidan ) 

 

Hearing med arbetsmarknadsministern 
I oktober 2020 var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Göteborg inbjuden av 

Västsvenska Handelskammaren där också Pernilla Svebo från Skoopi deltog. Hon fick 

möjlighet att beskriva de sociala företagens situation och hur sociala företag kan bidra 
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till att bereda arbete åt långtidsarbetslösa. Ministern poängterade hur viktigt detta är, 

då antalet långtidsarbetslösa hela tiden ökar. Pernilla blev senare uppringd av 

ministerns sakkunniga som ville ha mer information om ASF och vår syn på hur 

arbetsförmedlingen bör arbeta för målgruppen. Detta är förstås en värdefull kontakt 

för Skoopis medlemmar men vi vet inte i nuläget om det blir någon fortsättning. 

 

 

Den Stora Sociala Företagsdagen fick i år ny utformning! 

Stora sociala företagsdagen den 6/10 hade i år en annan utformning på grund av 

pandemin, det gick att delta antingen fysiskt eller via zoom. (För planering och 

genomförande av dagen fick vår förening 60.000 kr från Sociala Resursförvaltningen). 

Programmet var innehållsrikt och gav mycket input för vidareutveckling av 

affärskoncept och samarbeten. Bland annat berättade Hanna Katarina Nyroos från 

Upphandlingsbolaget att Göteborgs Stad gör ca 3.000 upphandlingar per år.  Men där 

har de små sociala företagen svårt att ta sig in på grund av upphandlingarnas storlek. 

Samarbete mellan medlemsföretagen och ASFs försäljningsbolag Social Trade är 

därför nödvändigt för att kunna ta större leveranser. 

 

Ny arbetsgivarorganisation FREMIA (läs Främja) 

Skoopis medlemsföretag har hittills varit medlemmar i arbetsgivarorganisationen 

KFO. Från 1/1-2021 har KFO slagits samman med organisationen IDEA till ett nytt 

förbund som heter Fremia och har lokaler på Klara Norra Kyrkogata 1 i Stockholm, tel: 

08-702 54 00. I KFO fick de sociala företagen god service och stöd för våra frågor.   Men 

nu kommer de sociala företagen in i ett större sammanhang, där vi behöver ta plats 

och synas. Här arbetar Skoopi nationellt med samarbete. 

 

Projektet KRAFT i regionen 

Projektet är ett av Tillväxtverkets 17 regionala projekt och del av regeringens strategi 

för socialt företagande. Projektet ägdes av Coompanion och syftade till att vidga de 

sociala företagens marknad genom riktad upphandling och ge företagen verktyg för 

att öka försäljningen och skapa ett ekosystem för social innovation. Social Trade har 

varit representerade i referensgruppen. Projektet slutrapporterades hösten 2020. 

 

Medlemsmöte i Skoopi GR våren 2021 

Det senaste medlemsmötet i föreningen hade vi den 5 mars 2020 strax innan 

pandemin bröt ut på allvar. Det var välbesökt med intressanta föreläsningar om 

Arbetsförmedlingens nya arbetssätt liksom om sammanslagningen mellan KFO och 

IDEA. Många medlemmar deltog och det blev livliga diskussioner. Nu planerar vi i 

styrelsen ett nytt medlemsmöte i föreningen under i maj i samband med årsstämma. 

Ämne: Den nya organisationen inom Göteborgs Stad. Vi tror att detta kan intressera 

våra medlemmar. (Om Du har andra förslag på intressanta ämnen, kontakta gärna någon i 

styrelsen, se mailadresser under fliken Kontakt). 
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Skoopi GR:s hemsida  
Vår hemsida byggdes upp på våren 2018 och har senare länkats till Skoopi centralt 

under fliken Distrikt. Men i nästan tre år har materialet på hemsidan inte uppdaterats 

pga bristande resurser och mycket har blivit inaktuellt. Nu har vi påbörjat ett arbete 

för att aktualisera hemsidan och förändra den till ett instrument för kontakt mellan 

styrelsen och medlemmarna. (Om ni upptäcker felaktigheter, maila oss gärna: U-C Hedin 

eller Annaruna Kax, se mailadress på hemsidan). 

 

 

Certifiering 
Sist men inte minst – vi är bra här i väst      . I den för ASF så viktiga certifieringen är nu 9 

ASF i Västra Götaland certifierade, läs här: https://skoopi.coop/certifierade-asf/ 

Och anmäl era företag till omgång 5 som kör igång inom kort. Läs mer här: 

https://skoopi.coop/bra-att-veta-om-certifiering/ 

 

Och framförallt läs Skoopi Riks nyhetsbrev. I det senaste information om 

socialfondsprojektet ASF Lyfter.  

 

Med hopp om ljus och vår i sikte. 

 

På styrelsens vägnar 

 

Pernilla Svebo 

Ordförande Skoopi-GR 

 

https://skoopi.coop/certifierade-asf/
https://skoopi.coop/bra-att-veta-om-certifiering/

