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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 oktober 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 145

Motion om regional överenskommelse med civilsamhället RÖK
RV 170361

Malin Gabrielsson, (KD), föreslår i en motion inkommen 2017-02-07 att en regional
överenskommelse (RÖK) upprättas med civilsamhället i Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 j).
Regionstyrelsens yttrande
De idéburna organisationerna i Västmanland står för en betydelsefull del av
demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Regionstyrelsen
ser en utvecklingspotential att fördjupa samarbetet med föreningslivet och övrig
ideell sektor på regional nivå.
I motionen "Västmanland behöver en RÖK" hänvisas till region Skånes
Överenskommelse.
I Skåne har "NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne" tillsammans med Region Skåne
utarbetat en Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och idéburen
sektor i Skåne. Initiativet kom från nätverket som är en intresseorganisation för den
idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och
påverkansarbete skapar de förutsättningar för idéburna organisationer att
tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda
engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska
och kulturella utvecklingen i regionen.
VKL har under ett antal år haft en Kultur- idrotts- och fritidsberedning som diskuterat
frågan om samverkan med civilsamhället. I verksamhetsplanen för 2016 finns det
med som ett målområde under Folkbildning: ”Hur samverkar kommuner och
landsting med civilsamhället och folkbildningen? Undersöka förutsättningar för att
skriva en Regional Överenskommelse (RÖK) mellan det offentliga och civilsamhället”.
När Landstinget bildade region togs denna fråga med in i arbetet i den nybildade
politiska samverkansgruppen Kultur och idrott, som har representanter från Region
Västmanland och länets kommuner. Verksamhetsplanen fastställde vid mötet 201705-19 för 2017-2018. I verksamhetsplanen finns under punkt 2.1 Övergripande mål
"Undersöka förutsättningarna för att skriva en Regional Överenskommelse (RÖK)
mellan det offentliga och civilsamhället".
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I aktivitetsplanen för 2017 har samverkansgruppen skrivit under 3.4 Folkbildning
"Undersöka förutsättningar för att skriva en regional Överenskommelse (RÖK) mellan
det offentliga och civilsamhället i samarbete med länsbildningsförbundet".
Regionen har initierat en förstudie för en RÖK i Västmanland. Arbetet kommer att
bedrivas tillsammans med länsbildningsförbundet i Västmanland som var delaktig i
framtagandet av Västerås lokala överenskommelse (LÖK).
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Lena Johansson (S).
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson bifall till motionen.
Lena Johansson bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det under överläggningen framställts två yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Gunnar Björnstad,
Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning
Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson, Carina
Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Stefan Suvero och Anna Nygren
samtliga (M),
Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Agne Furingsten samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson och Eleonor Westlund samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog samtliga (KD)
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-11-01
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Glenn Andersson

Tomas Högström

Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-11-02 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-11-02

Andreas Engstedt
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