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Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 14 juni 2021

Besök av Funktionsrätt Västra Götaland

Föreningen funktionsrätt Västra Götaland (VG), presenterade sin verksamhet.
På länsnivå samarbetar föreningen med andra funktionshinderorganisationer på
länsnivå i syfte att förbättra levnadsvillkoren för personer med olika
funktionsnedsättningar. Föreningen arbetar också för att driva gemensamma
frågor för hela funktionshinderrörelsen.
Efter presentationen diskuterades hur samverkan ska kunna förbättras mellan
föreningen och det offentliga. Det som föreningen framhåller som viktigt är att ta
med representanter från organisationen och lyssna på erfarenheter från personer
som är engagerade inom funktionsrätt.
Frågan om begrepp lyftes. Föreningen funktionsrätt VG menar att
funktionsvariation är något som alla har, dvs är inte ett ”bra” begrepp att använda
när rättigheter eller tillgänglighet ska diskuteras. Bättre att tydliggöra att personer
kan ha ett eller flera funktionshinder och samhället står för funktionshindren.
De frågor som anses varar angelägnast att driva för föreningen är – utbildning
och handledning för förtroendevalda, tjänstepersoner och personal. Det ger
kunskap som ökar engagemanget och får fler att driva frågorna vidare.
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Revidering av Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Den nuvarande policyn ska enligt beslut senast revideras under 2023. I den
nuvarande policyn anges att den ska följas av regionsgemensamma riktlinjer och
därefter att varje enskild nämnd/styrelse ska ta fram sina egna riktlinjer för stöd
till det civila samhället. Förslag till regiongemensamma riktlinjer har tagits fram
men istället för att ha flera nivåer av riktlinjer är nu förslaget att policyn och den
gemensamma riktlinjen arbetas samman till ett dokument.
En tidsplan finns och arbetet planeras att genomföras under hösten. Det civila
samhället kommer medverka i revideringen av policyn och överenskommelsen
kommer utse 2-3 representanter som medverkar i arbetet.
Tidsplan för revidering av Policy
• 2021-06-14 Information Överenskommelsegruppen
• 2021-08-16 kl 13- 15.30 Hearing Överenskommelsen
• v. 35-40 referensgruppsmöten
• Oktober – januari Remisstid
• Beslut under våren i Västra Götalandsregionens (VGR) nämnder
• Ny policy föreslås gälla från och med 1 september 2022.

Ny blankett för anslutning till Överenskommelsen

Blanketten är uppdaterad med tillägg om demokratiska värderingar och regional
relevans som utgångspunkt för samverkan inom Överenskommelsen. Blanketten
finns på överenskommelsen webbsida. På kommande möten för
Överenskommelsegruppen kommer nya föreningar som anslutit sig att
presenteras.

Informationspunkter

-

Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) riktlinje - Förslaget på
regiongemensam IOP riktlinje håller på att förankras inom hälso- och
sjukvården och regional utvecklings nämnder och beredningar. Planen är
att riktlinjen ska beslutas av regionstyrelsen den 24/8.

-

En sommarhälsning kommer skickas ut till de som skrivit under
överenskommelsen. Informationsbrev om överenskommelsearbetet
kommer också att skickas ut till civilsamhällesaktörer som har ett
pågående samarbete med VGR. Likaså ska information om
överenskommelsen skickas ut till andra civilsamhällesaktörer i Västra
Götaland under hösten.

-

Två nätverksmöten har genomförts under våren riktade till
civilsamhällesaktörer som anslutit sig till överenskommelsen. Det första
med fokus på hur det civila samhället i VG arbetar för att motverka
kriminalitet bland unga, det andra om ekonomi. Ytterligare två
nätverksmöten planeras inför hösten.

