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Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 4 december 2020.
Utvecklingsinsats för SMSlivräddning
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att
funktionen SMSlivräddare ska utvecklas. Det innebär att hjärt- och
lungräddningskunniga personer runt om i vårt län (och land) kan anmäla sig på en
app för att kunna bistå med hjärt- och lungräddning när någon person i dess närhet
drabbas av hjärtstopp. Behovet av att utveckla denna funktion är särskilt tydlig i
mindre orter och på landsbygd. Hälso- och sjukvårdsstaben kontaktade därför
överenskommelsen för att efterhöra om det finns en vilja att bygga en struktur för
detta tillsammans med det civila samhället. Det finns det verkligen visade det sig
och ett arbete kommer starta kring detta i februari 2021

Uppdatering Covid-19 situationen.
Pandemins påverkan på det civila samhället har förstärkts sedan våren.
Folkhögskolorna tappar mycket av sina intäkter och verksamheter.
Funktionshinderrörelsen har stora bekymmer liksom idrotts- och
kulturorganisationerna samtidigt som det civila samhällets möjligheter efterfrågas.
Den ständiga frågan är - Hur många organisationer kan finnas kvar efter
pandemin? Det kan tyvärr bli många konkurser bland det civila samhällets
organisationer. Studieförbunden klarar sig något bättre. Det civila samhällets
ekonomiska situation framkommer inte tydligt i mediebevakningen, viket borde
ändras på.
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Framtagande av riktlinjer och rutiner för IOPer inom VGR
Riktlinjerna kommer initialt hanterar IOPer inom hälso- och sjukvård och därefter
IOPer inom regional utveckling. Dialog om arbetet sker med representanter från
det civila samhället. Förslaget till riktlinjer bör kunna vara klart under våren 2021,
för beslut i regionstyrelsen runt sommaren.

Rapport över det civila samhällets svar över förslag till
Regionala utvecklingsstrategi (RUS) 2021–2030
I arbetet med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030
inbjöds 26 olika civilsamhälleliga aktörer att svara på remissen. Ca hälften av
dessa svarade och några därutöver tillkom. En återkommande synpunkt från dessa
var att vissa civilsamhällesaktörer tycker sig vara marginaliserade i RUSen och
anser att det civila samhällets möjligheter inte tas tillvara. Vikten av samverkan
och dialog påtalas. Många organisationer vill också bidra i genomförandet och få
en tydlig roll. RUSen kommer antas av regionfullmäktige i februari 2021 och en
lanseringskonferens kommer genomföras i mars.

Övrigt
Därutöver diskuterades:




behovet av tidig dialog i olika besluts- och utvecklingsprocesser,
en breddning av deltagande i överenskommelsearbetet med deltagande
från brukarorganisationer, idrottsrörelsen och trossamfunden,
rapport från årets GIVA Sveriges undersökning (branschorganisation för
ett tryggt givande).

