Tillväxtutskottet
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

RS160183, Regional utveckling

§ 15
Åtgärder för samverkan med civilsamhället
RS160183
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• ställa sig bakom föreslagna åtgärder för samverkan med civilsamhället.
Ärendet
Projektet Bästa samverkansplatsen slutrapporterades till Regionstyrelsens
tillväxtutskott den 13 december 2016. Vid sammanträdet beslutade Regionstyrelsens
tillväxtutskott, utöver att anteckna rapporten till protokollet, att ge regionkontoret i
uppdrag att senast under januari 2017 återkomma med förslag på åtgärder för
samverkan med civilsamhället.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• ställa sig bakom föreslagna åtgärder för samverkan med civilsamhället.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-01-23)

Vid protokollet
Pia Wiberg
Justerat 2017-02-21
Per Stané Persson

Stefan Bengtsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-02-22
Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-01-23

Diarienummer
RS160183

Regional utveckling
Social hållbarhet
Boel Abelson Crossley
Verksamhetschef

Regionstyrelsen

Åtgärder för samverkan med civilsamhället
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• ställa sig bakom föreslagna åtgärder för samverkan med civilsamhället.

Sammanfattning
Projektet Bästa samverkansplatsen slutrapporterades till Regionstyrelsens
tillväxtutskott den 13 december 2016. Vid sammanträdet beslutade
Regionstyrelsens tillväxtutskott, utöver att anteckna rapporten till protokollet, att ge
regionkontoret i uppdrag att senast under januari 2017 återkomma med förslag på
åtgärder för samverkan med civilsamhället.

Bakgrund
Bästa samverkansplatsen var ett projekt som bedrevs av Kultur i Halland och
Regional utveckling under 2016. Aktörer från det halländska civilsamhället
involverades på olika sätt under processens gång. Projektet genomfördes som en
del av Region Hallands strävan att bättre tillvarata civilsamhällets potential och
kraft i det regionala utvecklingsarbetet.
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Bilaga:
Åtgärder för Regional utvecklings och Kultur i Hallands samverkan med
civilsamhället
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Datum
2017-01-23

Diarienummer
RS160183

Åtgärder för Regional utvecklings och Kultur i Hallands
samverkan med civilsamhället
Åtgärder som ska vidtas under 2017
Anordna två dialogmöten med civilsamhället
• Ett dialogmöte under våren 2017 och ett under hösten 2017.
• Dialogmötena arrangeras av representanter från Regional utveckling och Kultur i
Halland. Praktiska detaljer och administration utförs av Utbildnings- och
eventservice.
• Representanter från Regional utveckling samt Kultur i Halland träffas i början av
våren respektive hösten för att planera. Dessa möten fungerar också som arena
för informations- och idéutbyte mellan avdelningarna.
• En referensgrupp eller liknande med representanter från civilsamhället bildas
tidigt för att delta i planeringen av dialogmötena.
• Respektive möte har ett tydligt syfte och tema. Temaförslag: integration,
inkludering, idéburet offentligt partnerskap. 1
• Inbjudningarna är tydliga gällande syftet och möjligheten till påverkan i den
aktuella frågan. ”Koden” 2 används för att illustrera.
• Endast regionala eller också lokala aktörer? Beror på syfte, se avsnitt 10.1 i Bästa
samverkansplatsens slutrapport.
Ekonomiska konsekvenser: ca 200 000 kr. Finansieras genom egna projektmedel.
Involvera civilsamhället i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)
• Information om syftet med att revidera RUS:en och hur processen ser ska skickas
ut tidigt till civilsamhället. Vi ska arbeta aktivt för att nå fler än ”de vanliga”
aktörerna, och ta reda på om vissa idéburna aktörer kan vara behjälpliga i detta.
• Av inbjudan ska det tydligt framgå vilken nivå av inflytande deltagarna kan
förvänta sig samt var i processen vi befinner oss.

1

Detta var några av de mest återkommande områdena som togs upp av såväl representanter från
civilsamhället som från Region Halland under Bästa samverkansplatsens dialogmöten hösten 2016.
2017 års teman behöver dock väljas med omsorg, och temat kan behövas spetsas till ytterligare än
ovan nämnda förslag.
2
Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser. Se Bästa
samverkansplatsens slutrapport för mer information.
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•

•
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Civilsamhället ska erbjudas en palett med alternativ av att bidra i olika omfattning
och i olika skeden av arbetet. Civilsamhället ska ha möjlighet att komma med
egna idéer om hur de vill medverka.
Vi ska återkoppla tydligt i slutet av processen: hur har civilsamhällets bidrag tagits
tillvara? Civilsamhället ska dessutom vara med och utvärdera processen.

Löpande kontakt med distriktsorganisationer
• I samtliga processer och event där andra externa aktörer, t.ex.
näringslivsrepresentanter, involveras ska vi också reflektera över om
civilsamhället bör bjudas in.
• Särskild vikt ska läggas vid att konsultera de idéburna
regionala/distriktsorganisationer 3 som finns i Halland.

Övriga åtgärder
• Extern kommunikation: se över informationen om och till civilsamhället på Region
Hallands webb.

Förslag till åtgärder efter 2017
•
•
•
•
•
•

3

Jämför stödsystem och bidragsregler mellan Region Halland, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne samt mellan de halländska kommunerna.
Se om parterna kan lära av varandra och/eller göra sina regler mer kompatibla.
Arbeta för att möjliggöra digital medverkan vid dialogmöten och liknande.
Utöka samverkan med hälso- och sjukvården inom civilsamhällesfrågor.
Utöka samverkan med andra aktörer inom offentlig sektor som har kontakt med
civilsamhället, såsom de halländska kommunerna och länsstyrelsen.
Se över behovet av att tillsammans med civilsamhället ta fram en policy för
fortsatt samverkan, t.ex. en regional överenskommelse eller ett skriftligt ramverk.
Hur kan vi hantera det förändrade föreningsengagemanget? Diskutera både med
andra offentliga aktörer och tillsammans med civilsamhället.

Distriktsorganisationer med lokala föreningar knutna till sig, eller aktörer med regional
verksamhet/spridning av lokala verksamheter över minst tre halländska kommuner.

