TEMA: Utbildning i samverkan

Mötesplatser och arbete skapar
delaktighet
Arbete, mötesplatser och lokal kunskap är tre viktiga områden för att staden och
civilsamhället ska kunna samverka för att nå social hållbarhet. Det visar Lars
Trägårdh, professor vid Ersta Sköndals högskola, i den första delen av Social
resursförvaltnings utbildning i samverkan.
I utbildningssatsningen vill Göteborgs Sociala resursförvaltning visa verktyg och former
för samverkan med civilsamhällets organisationer, men också möjligheter och problem
som kan uppstå. Avsikten är att skapa bättre förutsättningar för ett samarbete som bygger
på ömsesidig tillit.
Under den första utbildningsdagen som hade rubriken Civilsamhället & det offentliga –
Samhällskontraktet i förändring, pratade Lars Trägårdh om relationen mellan offentlig
sektor och civilsamhället.
Med mer kunskap om varandra får vi förutsättningar
Med utgångspunkt i historien och i grundläggande föreställningar som relationen mellan
stat och individ bygger på gav Trägårdh en bro över till färska undersökningar om social
tillit med frågeställningen om Sverige står i en tillitskris och till dagens utmaningar att
motverka segregation.
– Precis som när två personer träffar varandra för första gången och direkt eller indirekt
frågar Vad heter du? Var kommer du ifrån? Vad har du gjort tidigare i ditt liv? så kan
kommunen och idéburna organisationer behöva stanna upp ibland och fråga samma sak.
Det som vi bär med oss från vår historia präglar vilka vi är och hur vi gör saker idag. Om
vi vet lite mer om varandras bakgrund ökar sannolikheten för att vi förstår varandra bättre
här och nu. Därför kändes det viktigt att inleda vår utbildningsserie med en beskrivning
av kommunens och civilsamhällets relation historiskt och samtidigt koppla ihop det med
aktuella frågor avseende samverkansmöjligheter, säger Emma Rosqvist,
utvecklingsledare, Social resursförvaltning.
Arbete, mötesplatser och kunskap
Den viktigaste slutsatsen Lars Trägårdh drar är att arbetet är avgörande för integration
och delaktighet, men han poängterar även att nätverken har stor betydelse, inte minst för
att skapa ingångar till arbetsmarknaden samt att platser där möten kan äga rum och
nätverk kan formas är av betydande vikt.

I föreläsningen hänvisar Lars Trägårdh till rapporten Civilsamhälle, social
sammanhållning och tillit: Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm om hur staden och civilsamhället kan samverka för social hållbarhet. I
rapporten konstateras att näringsliv och civilsamhället är betydelsefulla parter, och att det
dessutom finns ett stort behov av ökad, mer finmaskig lokal kunskap om tillit, misstro,
delaktighet och utanförskap, specifikt på stadsdelsnivå.
– En övergripande sammanfattning av Lars Trägårdhs föreläsning visar att vi står inför
komplexa samhällsproblem som inte har några givna svar eller enkla lösningar. Då
behövs möten och samtal som kan hålla flera sanningar samtidigt och mod att dela både
makt och ansvar. Lars belyser angelägna frågor på ett engagerande sätt och breddar upp
perspektiven med jämförelser emellan såväl länder som svenska kommuner. Min
förhoppning är att han med exempel och forskning han delar med sig av ska bidra till att
starta eller förstärka kunskapsresan i Göteborgs stadsdelar, säger Emma Rosqvist.

Fakta:
Social resursförvaltnings utbildning i samverkan har getts vid tre olika tillfällen med tre
olika infallsvinklar. Alla tillfällena finns filmade och kan tas del av i efterhand.
•
•
•

Den första delen i satsningen handlade om hur relationen mellan offentlig sektor
och civilsamhället sett ut och förändrats över tid.
Den andra handlade om medskapande och om att ”starta samtalet tidigt”,
Den tredje handlade om finansierings- och samverkansformer. Bland annat
kommer manna att se hur Europarådets samverkansmatris kan vara ett verktyg att
analysera, planera och följa upp samverkan

Läs mer:
Rapport: Civilsamhälle, social hållbarhet och tillit

