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Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 24 februari 2021

Information från Delmos om myndighetens arbete mot segregation

Delmos startade som nationell myndighet 2018 och uppdraget är att arbeta mot
segregation. Myndigheten har fokus på socioekonomisk segregation vilket
påverkar människors livschanser. Segregation kan arbetas med både på individ
och på samhällsnivå och många av de insatser som görs har god effekt på
individnivå men påverkar inte segregationen på samhällsnivå. Det civila samhället
kan spela en roll för att motverka segregation genom att vara röstbärare.
Information från Västra Götalandsregionen (VGR) om arbetet för integration

Kort presentation av VGR arbete för integration och hur integration ingår i den
nya Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.
SMS livräddare, samverkan mellan det civila samhället och Västra
Götalandsregionen

Informationsmötet om SMS- livräddare ledde till att flera föreningar var
intresserade av att utveckla ett samarbete med VGR. Föreningarna kommer att
arbeta fram en idé för fortsatt samarbete och utveckling av samverkan som ska
diskuteras vidare med VGR.
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Fortsatt arbete för fler samverkansparter via Överenskommelsen

Den regionala överenskommelsegruppen ska fortsätta arbetet för att fler ska
ansluta sig till samarbetet via Överenskommelsen. Gruppen anser att det är viktigt
att lyfta fram kärnan i samarbetet för att öka motivation och anledning till att
medverka i överenskommelsearbetet. Arbetet via överenskommelsearbetet har
drivit samverkan framåt men mer finns att göra. Överenskommelsearbetet ska
fungera som en katalysator för samarbete och VGR bör arbeta mer med att
inkludera det civila samhället för att öka dialog och samverkan.
Uppdatering Covid 19 situationen för det civila samhället

Folkhögskolors möjlighet till överlevad är av stor oro. Skolor som har haft
internat eller stor konferensverksamhet är hårt drabbade av pandemins effekter.
Västra Götalandsregionen stödjer folkhögskolor i regionen och det pågår ett
samtal om hur samarbete och stöd ska se ut framåt.
Pandemin innebär att fler arbetar hemifrån vilket försvårar kontakten med
offentliga myndigheter för många sårbara personer. Detta har flera
civilsamhällesorganisationer inom den social sektorn uppmärksammat.
En viktig framtidsfråga är hur samhället kan förändras efter pandemin och hur det
kan påverka det civila samhällets möjligheter. Finns det möjligheter att undersöka
och förbereda det civila samhället på det nya samhället post covid?

Information:

-

21/4 IOP digital konferens - program och anmälan kommer under
mars.
4 mars Digital lansering av Regional utvecklingsstrategi Västra
Götaland 2021-2030

