1 (3)

Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 26 januari 2021
Information om RF/SISU Västra Götaland uppdrag och
arbete i Västra Götaland
RF/SISU företräder idrotten i Västra Götaland och arbetar utifrån idrottens
”Strategi 2025”, där målet är, Livslångt idrottande. De har också
regeringsuppdrag att genomföra nationella satsningar i regionen.
Västra Götaland är det största distriktet i Sverige och omfattar ca 3 800
föreningar och ca 600 000 medlemmar.
Pandemin har inneburit att i dagsläget finns en stor oro för att ungdomar
ska försvinna från idrotten, när pandemin sätter spärrar för aktiviteter.
Normalt finns ett stort tapp av föreningsaktiva ungdomar i tonåren och nu
finns oro att detta förstärks ytterligare. Men pandemin har också inneburit
en innovationskraft för att finna nya lösningar och idag är det fler
deltagare i utbildningsaktiviteter tack vare användningen av digitala
lösningar.
RF/SISU samarbetar idag med flera organisationer inom barn och
ungdomssektorn tex Friends, Rädda barnen mfl. men det finns
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utvecklingspotential för mer samverkan med andra föreningar,
även inom andra sektorer än ban och unga.
Informationsdag om SMS- livräddare den 8/2
Syftet med dagen är att öka samarbetet mellan civila samhället och VGR.
Inbjudningar har skickat ut till föreningar som kan ha ett intresse av att
utveckla en långsiktig samverkan med VGR.
Evenemang (vgregion.se)

Riktlinjer och rutiner för IOP
Arbetet med riktlinjer pågår och de planeras att vara klara under första
halvåret.
Uppdatering Covid-19 situationen för civila samhället
Pandemin har satt fokus på två stora frågor hos organisationer och
föreningar; minskande intäkter på grund av inställda aktiviteter och även
mindre ”gåvor” från externa parter. Bara 11 av 155 folkhögskolor i
Sverige har kunnat använda de statliga stöd som tagit fram under
pandemin. Folkbildningen har begärt extra stöd från nationell nivå. Det
finns en risk för att folkhögskolor kommer gå i konkurs, vilket påverkar
möjligheten för unga att klara skolundervisningen.
Gruppen påtalar att det är viktigt att diskutera och planera framåt för att
kunna stödja utveckling. Vad som händer efter pandemin? Vad är den nya
normaliteten? Hur kan den se ut?
Årsrapporter klara
Rapporterna ”Uppföljning av överenskommelsen mellan Västra
Götalandsregionen och det civila samhället 2020” och ”Årsrapport 2020”
presenteras och kommer att sänds vidare för kännedom till beredningen för
folkhälsa och social hållbarhet och regionstyrelsen.
Nationella nätverk för samverkan med civila samhället
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har två nätverk om samverkan
med det civila samhället, ett för förtroendevalda och ett för
tjänstepersoner. Överenskommelsegruppen har representanter i båda
nätverken.
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Information om digitalt seminarium om hur civilsamhället kan lyfta
Sverige.
Boksläpp och panelsamtal om civilsamhällets roll i samhällsutmaningarna » Fremia

