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Kortfattade anteckningar om vad som
diskuterades på sammanträde med den
regionala överenskommelsegruppen för
samverkan med det civila samhället 30
september 2020

Kraftsamling fullföljda studier
På dagens möte diskuterades det civila samhällets möjligheter att vara delaktiga i Västra
Götalandsregionens utvecklingsarbete kring fullföljda studier. Det civila samhället har
stora möjligheter att vara en del av uppdraget om att ge barn och unga möjligheter att
uppnå fullföljda studier. Ibland är det civila samhället ett komplement, en stödfunktion,
till det offentligas verksamhet men det kan också vara att det civila samhället erbjuder en
annan plats eller ett annat sammanhang för den unge som skapar trygghet, kunskap,
självtillit med mera för den enskilda personen. I det civila samhällets verksamheter
möter man inte bara barnet och den unge utan även föräldrarna, och kan påverka dem,
liksom kamrater och andra personer som finns runtomkring den unge. I samverkan med
kommunerna och i nära relation till deras verksamhet kan det göras mycket värdefulla
insatser. En förutsättning för att det blir bra är tidig dialog och samråd som kan leda till
att möjligheter, lösningar och behov blir synliga. Det är också viktigt att fokusera på
vilka effekter som det civila samhällets insatser ger. Det skapar möjligheter för
prioriteringar.
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Uppdatering Covid-19 situationen.
Då stort fokus för det civila samhället är mötesplatser på olika sätt, finns det en
grundläggande svårighet just nu för det civila samhällets kärnverksamhet. Tyvärr sker
många konkurser inom området. Det är svårt att genomföra aktiviteter, få tillgång till
sina frivilliga och få ekonomiska resurser. Biljettintäkter uteblir, folkhögskolor är
konkursmässiga då konferensverksamhet uteblir. Studieförbund har skapat digitala
lösningar men volymerna uteblir. De flesta kommuner samt Västra Götalandsregionen
låter dock 2020 inte bli bidragsgrundande för 2021, i enlighet med folkbildningsrådets
rekommendation. Sammantaget: det är en allvarlig situation med svåra ställningstagande
utifrån smittspridning. Det är också viktigt att vi tänker vad som händer efter
Coronasituationen. Vi står inför långsiktiga konsekvenser som kan sträcka sig över flera
år.
Riktlinjer och rutiner för IOPer
Västra Götalandsregionens regionstyrelsens har gett ett uppdrag om att ta fram riktlinjer
och rutiner för regionsgemensam hantering av IOPer inom folkhälsa och hälso- och
sjukvård. Riktlinjerna kommer innehålla strukturer, samverkansformer,
definitionspreciseringar, rutiner och modell för finansiering, samt prioriteringsprinciper
kring IOPer i relation till andra driftsformer. Tidplan för arbetet planeras vara 1/10 till
och med våren 2021 med återrapportering till regionstyrelsen 30/6 2021. Det civila
samhället kommer vara representerade med tre representanter i framtagandet av
riktlinjerna.

Utbildningsinsats
Överenskommelsegruppen planerar att genomföra en utbildningsinsats under 2021 och
2022 för att höja kunskapen om det civila samhället till offentliga aktörer i Västra
Götaland. Utbildningsinsatsen kommer också rikta sig till det civila samhället.
Målsättningen är, förutom kunskapshöjning, att skapa tillfällen till möten för att hitta nya
samarbetsparters och samverkansrelationer.

