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Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabet Ehne Jangehammar

2020-12-10

Plats

Digitalt möte, kl. 13-15

Närvarande

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande
Åsa Johansson (S)
Erik Olsson (S)
Marianne Utterdahl (SIV)
Margareta Nisser Larsson (M)
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Beatrice Högå, Agera Värmland
Anna Tyrén, Coompanion
Peter Bäckstrand, regiondirektör
Pia Augustsson, processledare Region Värmland
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

Diarienummer

RS/200128
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Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.
Speciellt välkommen hälsas den nya medlemmen Margareta Nisser Larsson
som även sitter i kollektivtrafiknämnden.
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Presentation av dagordningen.
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Föregående minnesanteckning
Minnesanteckningar skickas ut via mejl till deltagarna och finns samlade på
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburnaorganisationer/
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Höstens seminarieserie
Pia Augustsson lämnar en återrapport från arbetsgruppen för
seminarieserien Hållplats idéburen som ersätter höstens konferens. Tre
seminarier är genomförda: Projektansökan, Digital inkludering och
Värmlandsstrategin. Seminarierna spelas in och går att se i efterhand. En
utvärdering och förfrågan om nya teman kommer att göras i januari inför
planeringen av vårens program/hållplatser.
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Förslag lämnas om att ta upp NYSTA - Civilsamhällets nystartsgrupp för ett
nytt samhällskontrakt, som tema.
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Handlingsplan 2021
Handlingsplan 2021 bygger på grunden av samverkan som finns reglerad
men behöver ytterligare konkreta aktiviteter. Förslag som lämnas:
Utbildning barnkonventionen till idéburna organisationer och fortsatt
seminarieserie. Pia Augustsson och Beatrice Högå ansvarar för att ta fram
ett förslag på handlingsplan till nästa rådsmöte.
Årsberättelse presenteras på rådsmötet i februari.
En fortsatt dialog behöver genomföras gällande Överenskommelsen
Värmland, då avsiktsförklaringen räcker till år 2022.
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Kriterier, tillägg, signering nya
Kriterierna beslutades på förra mötet men i efterhand väcktes frågan om hur
det hanteras om en anslutning behöver avslutas. Ett förslag till tillägg läggs
fram. Ett antal synpunkter läggs fram och därför presenteras ett
omformulerat förslag till kriterier inför nästa rådsmöte.
54 organisationer har signerat, de flesta i början innan kriterierna var
fastställda. Ibn Rushd är nu intresserade av signering.
Rådet beslutar
Ibn Rushd godkänns för signering efter dialog om de gällande kriterierna för
Överenskommelsen är uppfyllda.
Monica Ekström, Brottsofferjouren Värmland, reserverar sig mot beslutet.
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Nytt sen sist
Nätverket VI

Avsaknaden av processledare märks. Förhandlingar pågår om ett IOP och
ett remissvar om Värmlandsstrategin tas fram. Det mesta av kraften läggs på
praktisk verksamhet på grund av covid-19.
Region Värmland

Peter Bäckstrand informerar om att verksamheten, främst hälso- och
sjukvården men även övriga delar som regional utveckling och
folkhögskolor, är starkt präglad av covid-19 men övrig verksamhet pågår
också. Tyvärr är Värmland just nu bland de mest smittsamma länen i
Sverige. En ljusning är att vaccinationer är på gång när alla tillstånd är klara,
planerad start i januari av riskgrupper enligt prioritering från
Folkhälsomyndigheten.
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Elisabeth Kihlström informerar om att Folkhälsoplanen är planerad att
beslutas i regionfullmäktige i september. En översyn av bidragen, som
främst hanteras i kultur- och bildningsnämnden, genomförs. Det gör att
ansökningstiden förskjuts. Flera IOP är under framtagande. Dialog och
workshop med nätverket om folkhälsoplanen kommer.
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Mötestider 2021
Ändring till den 9 december är den enda justering som görs på föreslagna
datum. Mötestiderna för år 2021 är:
11 februari
29 april
2 september
9 december
Tidpunkt för mötet är kl. 09.00-11.00 samtliga datum.
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Övriga frågor
Nästa möte är den 11 februari 2021 kl. 9-11.
Inga övriga frågor väcks.

Vid anteckningarna,

Elisabeth Ehne

.
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