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Sekretariatet
Handläggare

Pia Augustsson/Pernilla Åberg

Datum

2019-05-08

Plats

Bragska villan, Karlstad

Närvarande

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

Frånvarande

Diarienummer

1

Inledning
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen till det nya
samverkansrådet och öppnar mötet.
2

Presentation av dagordningen
Agendan gås igenom och en presentationsrunda görs.
3

Höstens idékonferens
Processledarna presenterade arbetsgruppens förslag på upplägg av
idékonferens. Grundidén är att det är en heldag idékonferens och en halvdag
idéverkstad som tar utgångspunkt från Liv och Hälsarapporten ”Hur mår
värmlänningen?” Underlag från överenskommelsens workshop i oktober
2018 är ingångs material tillsammans med berättelser från värmlänningar
som är insamlat från idéburna organisationer.
Dialog fördes angående föreläsare kring innovation vid idékonferensen i
syfte att inspirera inför dag 2, idéverkstaden.
Datum fastställs under v. 20 och därefter kommer Save the Date, att skickas
ut av processledarna.
Alla uppmanas att sprida information och inbjudan till sina egna
organisationer och andra intressenter. Viktigt att såväl Idéburna
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organisationer som Region Värmlands verksamheter finns representerade
under dagarna.
Rådet diskuterade upplägget av idékonferensen och gav processledarna i
uppdrag att fortsätta arbetet inför hösten.
Rådet såg även en möjlighet att genomföra detta upplägg som en årlig
konferens för Överenskommelsen Värmland.
4

Diskussion Överenskommelsen Värmland
Processledarna lyfte frågan angående eventuell revidering av befintlig
Överenskommelse Värmland samt målformulering.
Dialog fördes angående att följa den nationella linjen och bredda
perspektivet genom att ta bort det sociala området. Rådet fann det viktigt att
se över dokumentet utifrån ett Region Värmlands perspektiv, men inom det
sociala området ryms en bredd av perspektiv. Ansågs även viktigt att få
fram goda exempel och att kunna påvisa resultat och effekter av samverkan
inom överenskommelsen.
Processledarna fick i uppdrag att gå igenom dokumentet och även påbörja
en process för att se över målformuleringarna och konkretisera dessa till
operativa mål.
5

Nytt sen sist
Nätverket VI
Ordförande för Nätverket Värmlands Idéburna (VI), Lena Olsson
informerade om historiken och nuläget för Nätverket. En Framtidsdag är
planerad till den 15/5, där Nätverket bjudit in till diskussion om framtida
organisering av den idéburna regionala sektorn i Värmland. Nätverket
arbetar aktivt med medlems rekrytering och att etablera organisationen.
Processledarna
Processledarna beskrev arbetet som genomförts under våren och
presenterade bland annat vad som framkommit i enskilda möten med
idéburna organisationer. Syftet med träffarna är att ”lära känna” varandra
och få en kartläggning av förväntningar och möjligheter med
Överenskommelsen Värmland.
Processledarna har som mål att möte samtliga som signerat under året och
kommer sammanställa information till varje Råd för idéburna
organisationer.
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Region Värmland
Elisabeth Kihlström, Rådets ordförande beskrev nuläget inom Region
Värmland och berättade att processen för framtagande av nya strategier
såsom Värmlandsstrategin, Kulturstrategin och Folkhälsostrategin, är
påbörjad. Processerna kommer att innefatta organisationer från samtliga
Råd, varvid Rådet för idéburna organisationer kommer att bli involverade
under hösten. Tidsplan är ännu inte fastställd.
Elisabeth beskrev utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, samverkan mellan
Region Värmland och samtliga kommuner och förhållandet mellan Region
Värmlands tre befintliga Råd, Nya Perspektiv och Värmlandsrådet.
Informationsutbyte kommer att ske mellan dessa samverkansgrupperingar.
Övrigt
Region Värmland har blivit uppvaktade av Röda Korset utifrån en artikel
gällande Ofrivillig ensamhet. Rådet såg detta som en aktivitet som kan
genomföras inom ramen för Överenskommelsen och Nätverket Vi fick i
uppdrag att diskutera och bjuda in fler organisationer till en bred inledande
dialog kring Ofrivillig ensamhet.
Återrapport till Rådet i september.
Petter Falk beskrev vikten av deltagande av idéburna organisationer i det
framtida Region Värmlands strategiarbete, utifrån hur idéburna
organisationer idag finns omnämnda i den befintliga värmlandsstrategin.
6

Nästa möte
5 sep kl 13.00-15.00 i Bragska villan.
Kallelse skickas via Outlook.
Eventuellt blir det ett stormöte för alla samverkansråd under hösten.
7

Planering inför nästa möte
•
•
•
•
•

Idékonferensen
Sammanfattning från Nätverket VI´s Framtidsdag
Målformulering, förslag
Inbjudan utvecklingsdirektör Henrik Svensson
Kommunikationsplan

