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Kortfattade anteckningar om vad som diskuterades på
sammanträde med den regionala
överenskommelsegruppen för samverkan med det civila
samhället 28 oktober 2020

Diskussion om välfärdstjänster
Överenskommelseguppen diskuterar välfärdsstjänster utifrån organisationen FAMNAs
perspektiv. FAMNAs huvudfokus är opinionsbildning och ökad kunskap om idéburen
välfärd. Organisationen finns på såväl nationell som regional nivå. Inom FAMNA Väst
finns 14 organisationer. Verksamheterna finns mest i Göteborg men också i regionen och
med en inriktning att kunna arbeta mer regionalt. FAMNAs organisationer har en tydlig
värdegrund som bas i sin verksamhet.
FAMNAs organisationer eftersträvar långsiktiga relationer med det offentliga, både
genom LOU (Lagen om offentlig upphandling), LOV (Lagen om valfrihet), IOP
(Idéburet offentligt partnerskap) samt organisations- och verksamhetsstöd.
Genom opinionsundersökning visas att det finns stöd för att erbjuda invånare ökat utbud
av idéburen vård och omsorg. Former för samverkan samt finansieringssvårigheter är
dock begränsande för expansion. Rådande upphandlingssystem gynnar inte heller den
idéburna sektorn.
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Uppdatering Covid-19 situationen.
Nya ekonomiska statliga satsningar görs för en del organisationer, info om detta
finns på kulturdepartementets hemsida. Organisationsstöd som inte har används
under 2020 på statlig nivå kan föras över till 2021. Lättnader för organisationer
med stöd från VGR har också skett genom beslut i regionstyrelsen. VGR följer
utvecklingen noggrant. Många organisationer finns idag hos kronofogden på
grund av ekonomiska svårigheter kopplade till uteblivna intäkter
Studieförbunden klarar sig relativt bra. De som kan ställa om har klarat sig bra,
om grundfinansiering fungerar. Möjligheten till långsiktighet är svår just nu för
många organisationer.

Framtagande av riktlinjer och rutiner för IOPer inom VGR
I det arbete som VGR tagit beslut om, för att ta fram riktlinjer och rutiner kring VGRs
hantering av IOPer, har tre representanter från det civila samhället utsetts. Dessa ingår i
arbetet med framtagandet av riktlinjerna. De tre representanterna är: Maud Kardell,
Bräcke diakoni, Erling Zetterman, Hela människan och Maria Valeberg, Studieförbundet
Vuxenskolan.

Information om Ersta Sköndal Bräckes högskola rapport
Medborgerligt engagemang i Sverige.
Forskningsrapporten från Ersta Sköndal Bräckes högskola om
medborgarengagemang visar att föreningsengagemanget är stabilt över tid,
2019 låg det på 51 % av Sveriges befolkning och tiden som folk lägger ner på
ideellt arbete har mellan 2014 och 2019 ökat från 15 timmar per månad till 18
timmar per månad. Rapporten visar att engagerade människor har lättare att
ytterligare engagera sig än de som står långt ifrån ett engagemang. 25 % av
befolkningen engagerar sig inte alls där ca 13 % av dem är möjliga att få
engagerade, enligt rapportens bedömning. Rapporten visar också att det finns
brister i tilliten till det offentligas möjligheter att upprätthålla välfärdssamhället.

Tidig dialog
Överenskommelseguppen diskuterar vikten av tidig dialog i VGRs olika
utvecklingsarbeten och också i beslutsfrågor där det är tillämpligt och lämpligt.

Utvecklingsuppdrag om medborgardialog och
demokratiuppdraget
Överenskommelsegruppen diskuterar VGRs interna uppdrag kring utveckling av
medborgardialog och demokrati.
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