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Marianne Utterdahl (SiV)
Anneli Snobl, regiondirektör
Pia Augustsson, processledare
Pernilla Åberg, processledare
Lena Olsson, Svenska kyrkan, Karlstad stift
Linda Häggkvist, Föräldrastödet i Värmland
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Petter Falk, Companion
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare
Erik Olsson (S)
Stina Höök (M)
Åsa Johansson (S)

Frånvarande

Diarienummer
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Inledning
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen till det nya
samverkansrådet och öppnar mötet. Agendan gås igenom och en
presentationsrunda görs.
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Samverkansavtalet
Det konstaterades att formuleringarna i samverkansavtalet är desamma som
godkänts tidigare av de idéburna, varvid ingen tid läggs på att gå igenom
texterna. Avtalet godkänns i sin helhet och signeras av Lena Olsson,
ordförande för Nätverket VI.
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Återblick genom Årsberättelsen 2018
Överenskommelsen i Värmland är en avsiktsförklaring för samverkan inom
det sociala området med regionalt perspektiv mellan Region Värmland och
den idéburna sektorn. Vision för Överenskommelsen är:
Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa
samarbeten
Den nationella överenskommelsen undertecknades 2008 och i Värmland
började processen runt 2011. Överenskommelsen Värmland vilar på fem
principer med dialog i fokus. De övriga är kvalitet, mångfald,
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självständighet och öppenhet. Det är 50 organisationer som har signerat
Överenskommelsen till dags dato. Övergripande mål finns framtagna som
nu behöver brytas ner. Två processledare finns anställda på halvtid från maj
2017, en från dåvarande landstinget och en från de idéburna. Förutom
framtagandet av själva Överenskommelsen har de ägnat sig åt
kunskapsinhämtning och omvärldsrelationer under 2018.
I samband med den andra signeringen hölls en workshop där åtta områden
för dialog togs fram. Tre av dem kommer att vara i fokus 2019: psykisk
hälsa, folkhälsa och mötesplatser.
Mätbara resultat för året: det finns en färdig Överenskommelse Värmland,
50 idéburna organisationer har signerat, det första Idéburna Offentliga
Partnerskapet (IOP) har tecknats och nätverket Värmlands Idéburna (VI) har
bildats.
Det finns även kvalitativa, eller märkbara, resultat som handlar mycket om
kunskap och relationer.
Överenskommelsen ska vara en möjliggörare för olika, nya kontakter.
Processen själv är egentligen det viktigaste, inte det faktiska dokumentet.
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Aktivitetsplan 2019
Aktivitetsplanen gås igenom. Genom diskussion kommer rådet fram till att
ordna en konferens eller workshop, preliminärt i slutet av september. Tema
”Hur mår Värmland?” med fördjupning i psykisk hälsa och folkhälsa. En
förutsättning är att ekonomiska medel finns. Pia och Pernilla bildar
arbetsgrupp tillsammans med två personer till.
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Nytt sen sist
Nätverket VI
För att formalisera samverkan för organisationerna växte nätverket VI
(Värmlands Idéburna) fram. Målbilden är att vara en ”Handelskammare” för
idéburna, att genom omvärldsbevakning, kompetens och utveckling stödja
den idéburna sektorn. Ansökan måste göras om medlemskap i nätverket.
Framöver kommer representanter till rådet att utses av nätverkets styrelse,
men medlemskap i nätverket krävs inte för att bli utsedd.
Region Värmland
Information om regionbildningen ges av Anneli. Nu är organiseringen
enhetlig över landet, det finns bara regioner, inga landsting. En skillnad är
att det är direktvalda ledamöter vilket ger möjlighet att utkräva ansvar.
Värmlandsstrategin ska förnyas och det är viktigt med dialog i
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framtagandet; en bra process. Ett arbete med värdegrunden kommer att
starta, den ska breddas och fördjupas. Regionen har tre övergripande mål:
trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland samt god och
jämlik hälsa. Regionens utveckling och invånarnas välmående är varandras
förutsättningar. Två perspektiv ska förenas i den nya organisationen,
verksamhetsfokus och utvecklingsfokus. Nu behöver det formas en
gemensam kultur i Region Värmland.
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Mötesdatum 2019
8 maj kl 13.00-15.00
5 sep kl 13.00-15.00
14 nov kl 13.00-15.00
Samtliga möten i Bragska villan.
Kallelse skickas via Outlook.
Eventuellt blir det ett stormöte för alla samverkansråd under hösten.
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Planering inför nästa möte
•
•
•

Kommunikationsplan
Program för konferens/workshop enligt punkt 4
Inbjudan utvecklingsdirektör Henrik Svensson
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Övriga frågor
Inga övriga frågor väcks.

Vid tangentbordet,
Elisabet Ehne Jangehammar

