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Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.
Speciellt välkommen är den nya ledamoten för de idéburna Jan Elofsson.
2

Presentation av dagordningen.
3

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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Kultur- och folkhälsodirektör Henrik Svensson
Kultur och bildning arbetar med folkhögskolor, kultur och hållbar
utveckling inklusive folkhälsa. Idag har den tredje IOPn undertecknats som
ger förutsättningar för gemensam utveckling med tydlig struktur. IOP:erna
tydliggör den gemensamma utmaningen som ska lösas, i och med dialogen i
framtagandet. De ger en långsiktighet och handlingsplanen ger möjlighet till
avstämningar som ger möjlighet till förändringar under tiden.
Hur kan vi fortsätta det upparbetade samarbetet post-covid? Mycket handlar
om att samverkan behöver bli mera strukturerad. Exempelvis måste
regionen visa att bidrag av olika slag till idéburna ger effekt. De behöver
både vara bra strukturerade men också flexibla. Det är viktigt att fortsätta
det samarbete som börjat i och med pandemi-utbrottet, konsekvenserna syns
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tydligt i de idéburnas verksamhet. Det är viktigt att tänka kostnadseffektivt,
det behöver finnas medel kvar även för snabba insatser. Rådet är en bra
arena för dialog om områden för gemensamma insatser. Uppdrag behöver
utgå från den politiska ledningen om att samverka. Bidragshanteringen från
regionen är under utveckling, det handlar om att förenkla, förtydliga
kriterier och öka samverkan under processen.
5
Seminarieserie
Hållplats idéburen är seminarieserien som löpt under året. Pia Augustsson
informerar om genomförda och kommande seminarier. De spelas in så det
går att titta i efterhand. Pia efterlyser idéer för höstens seminarier.
•
•
•
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Demokrativeckan, vecka 38, lyfts som en viktig aktivitet att lyfta.
Orädd demokrati är ett projekt som drivs av Brottsofferjouren.
Samverkansbank efterfrågas också, delvis som en arena för rekrytering
av nya organisationer till nätverket VI.
.

Nära vård
Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, och Linnea Grankvist, Nya
perspektiv, informerar om Region Värmlands arbete med Nära vård. Det är
ett samlingsbegrepp för att utveckla hälsa, vård och omsorg i Värmland med
mået integrerad och personcentrerad vård. Utredningen god och nära vård
(SOU 2020:19) är en utgångspunkt. Nära vård handlar om vad som är
viktigt för dem vi är till för. ”Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina
livsuppgifter”. Mycket görs redan idag men det behöver utvecklas och
fördjupas. Arbetet sker i samverkan med samtliga kommuner och invånarna.
Andelen äldre och kroniskt sjuka ökar i befolkningen. Delaktighet,
kontinuitet och tillgänglighet blir allt viktigare. Rörelsen ska gå från
organisation till relationell, med fokus på personen och deras förmågor och
sammanhållen vård och omsorg med större delaktighet. Målet är också att
skapa ett mer hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonalen.
Arbetet bedrivs av en arbetsgrupp med tjänstepersoner och en politisk
referensgrupp med deltagare från både region och kommun. Nu pågar en
målbildsprocess som när den är klar kommer att få en handlingsplan som
ska vara uppföljningsbar. Utvecklingen ska vara medarbetar- och
brukardriven.
På regionvarmland.se/naravard finns allt material samlat som rör arbetet.
7

Post-covid
Samverkan blir så tydlig i kriser, vad kan vi ta med oss för att behålla den
även efter pandemin? Punkten återkommer för dialog nästa möte.
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Nytt sen sist
Nätverket VI

Tack vare IOP påbörjas arbetet med rekrytering av en processledare för
nätverket. Förhoppningen är att ha någon på plats efter sommaren.
Processledaren

Handlingsplan för fortsatt arbete tas fram i och med IOP.
Händelser som är på gång:
•

Remisssvar folkhälsoplan senast 8 maj

•

Undersökning Om värmlänningarna, kommer ut i maj
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtaloch-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin2/folkhalsa-isiffror/planeringsunderlag/

•

Tema folkhälsa, ny websida från FHM.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-paalla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/

•

MUCF har gjort en rapport om samverkan kommuner/regioner och
idéburna https://www.mucf.se/publikationer/regionerna-ochcivilsamhallet

•

Bidragsöversynen innebär att ansökansmöjligheten öppnar upp i
maj/juni, med ansökningstid till efter sommaren.

Region Värmland

Peter Bäckstrand informerar om läget i regionen. I tisdags regionstyrelse
med rapport om återgången efter covid-19 bland annat.
För närvarande finns det fortfarande en utmaning i Värmland, i den tredje
vågen ligger smittläget högre än tidigare men läget förbättras långsamt.
Antalet teststationer har utökats för att möta smittläget. Vaccinationerna
löper på bra men är beroende av vaccintillgång.
Inom hälso- och sjukvårdsnämnden pågår dialog med hälso- och
sjukvårdsledningen om återställningsarbete efter pandemin. Planering för
förstärkning av psykiatrin är under genomförande.
Kultur- och bildningsnämnden - även kulturplanen är ute på remiss utöver
vad som nämnts tidigare.
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Mötestider 2021
Höstens mötestider för år 2021 är:
2 september
9 december
10

Nästa möte
Post-covid och Hållplats idéburen, information annan direktör och
handlingsplan social innovation kommer att tas upp.
Nästa möte är den 2 september 2021 kl. 9-11.
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Övriga frågor
Det är tillåtet att vaccinera sig i annan region. För Värmlands del är det
ungefär lika många som kommer från annan region som det är
värmlänningar som åker till annan region för att vaccinera sig. Nationellt
finns en viss oro bland ”semesterlänen”. Samordning sker av åldersgrupper
mellan närliggande regioner för att undvika regionöverskridande
vaccinationer.

Vid anteckningarna,

Elisabeth Ehne

