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Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 29 mars 2021

Svenska Kyrkan som civilsamhällesorganisation och samverkanspart

I Västra Götaland finns tre stift, Göteborg, Skara och Karlstad. Svenska kyrkan
vill bidra till det goda samhället och välfärden och ser det som angeläget att möta
utmaningar och sociala orättvisor. Det nationella uppdraget, från regeringen,
anger att kärnverksamheten för den svenska kyrkan är gudstjänster, verksamhet
för barn/unga och gamla samt själavård. Kompletterande uppdrag är att bedriva
andlig vård på skolor och universitet, sjukhus och kriminalvård samt ingå i kris
och katastrofstöd. Framgångsfaktor för svenska kyrkan som samarbetsorganisation är att det är en stabil organisation som har verkat över lång tid.
Pandemin har påverkat kyrkans verksamhet och stora frågor framåt kommer
troligtvis vara ökad arbetslöshet/ utanförskap och existentiella frågor om vad som
är meningen med det goda livet. Pandemin har ökat den digitala kompetensen och
digitala möten och gudstjänster har gett möjligheter, som att nå ut till fler och nya
målgrupper.
Kyrkan har ett gott samarbete med kommunerna, men samarbetet med andra
aktörer kan utvecklas. Varje stift har ett samordningsansvarig och för samarbetet
på regional eller delregional nivå är stiftnivå den naturliga samarbetsnivån. För
samverkan på lokal nivå är det församlingsnivå.
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Utbildningsförslag

Idén är ett baskoncept för att öka kunskap om det civila samhället och
överenskommelsen i Västra Götaland. Målgrupp för utbildningen är i första hand
representanter från det civila samhället, förtroendevalda och tjänstepersoner i
Västra Götalandsregionen, men också kommuner.
Upplägget för utbildningen utgår ifrån tre block med olika teman. Blocken är
uppbyggda på samma sätt, med en film, frågeställningar och dialogunderlag.
Tanken är att en grupp ska kunna genomföra utbildningen tillsammans, som en
studiecirkel, men det ska också vara möjligt för enskilda personer att genomgå
utbildningen.
Utbildningsförslaget tas fram för ca 2 år, därefter behövs troligtvis uppdatering.
Utbildningen kommer finnas digitalt.
Fler samverkansparter i Överenskommelsen

Dialog om syfte och värde av att delta i arbetet med överenskommelsen mellan
det civila samhället och Västra Götalandsregionen.
För att stärka dialogen och samverkan ska de som undertecknat
överenskommelsen bjudas in till digitala möten. Planering ska även göras för en
faktisk nätverksträff, så snart det är möjligt.
Översyn av överenskommelsens webbsidor pågår och det är ett sätt att arbeta för
tydligare kommunikation. I webbsidearbetet ingår också utbildningsförslaget.

Besök från NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg)

Dialog och information om NSPHiG verksamhet. NSPHiG bildades april 2008
och är ett nätverk av 16 brukar-, patient-, närståendeföreningar i Västra Götaland.
NSPHiG har flera pågående samarbete med Västra Götalandsregionen inom olika
områden som har samband med psykisk hälsa. Föreningen har tagit fram boken
”Handboken för brukarinflytande”. Den finns på webbsidan Handboken-4.4digital_201208.pdf (nsphig.se)
För mer information: Nsphig | NSPHiG - Nationell samverkan för psykisk hälsa i
Göteborg. För ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

