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1  
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.  

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-ideburna-
organisationer/ 

Godkännande av kriterier, stycket Avslut, enligt utskickat förslag godkänns 
och läggs till handlingarna. 

4  
Höstens seminarieserie 
Pia Augustsson informerar om att fortsättning planeras för seminarieserien 
under 2021. En enkät har skickats ut till cirka 50 deltagare och svar kom in 
från 11 av dem, eventuellt kan tidpunkt på dagen att komma ändras. Förslag 
till program för våren presenteras. Bland annat görs en utbildning i barnrätt 
speciellt riktad mot idéburen sektor i fyra delar. Programmen spelas in och 
går att se i efterhand. Cirka 10–15 personer har deltagit vid varje tillfälle 
men förhoppningsvis sprider sig kunskapen om dem.  

 

https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
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5     
Årsberättelse 2020 och handlingsplan 2021  
Årsberättelse 2020 
Vissa delar av årsberättelsen är lika från år till år, de som beskriver 
bakgrund och uppdrag. Sedan presenteras också aktiviteter och mätbara och 
märkbara mål.   

Handlingsplan 2018–2022 är likadan i stora delar med en uppdaterad del för 
aktiviteter 2021. Dialog är ett genomgående nyckelord i aktiviteterna. 
Komplettering görs med att arbete pågår med en handlingsplan för Social 
innovation Värmland. 

Revidering av handlingsplanen kommer att startas upp under året.     

6  
IOP Nätverket Värmlands Idéburna 
Pia Augustsson informerar om processen för att ta fram ett dokument för 
tydlig samverkan rörande IOP. Samverkan mellan idéburna organisationer 
och regionen i Värmland ligger långt fram med en öppen dialog. Värmland 
är ensam i Sverige om att ha ett råd för idéburna. Avsaknaden av en 
processledare för nätverket märks tydligt. Den tjänsten har varit finansierad 
ett år i taget och en mer långsiktig lösning krävs.   

7 

Pandemins påverkan idéburen sektor 
Det är en paradoxens tid, medelålders satsar på fysisk uteaktivitet medan 
den psykiska ohälsan hos yngre ökar. Anpassningar görs på aktiviteter inom 
de idéburna som till exempel mindre grupper med aktiviteter utomhus och 
upprepning samma aktivitet flera gånger eller digitala versioner. Det sker 
också en utveckling som en följd av minskad aktivitet som kommer att ge 
utdelning i det längre perspektivet. Inom Coompanion nystartade 35 företag 
under 2020. Digitaliseringen ger möjligheter men tydliggör också skillnader 
mellan de som kan och de som inte kan tillgodogöra sig. Inom 
studieförbunden pågår utbildning av cirkelledare för att kunna hålla digitala 
studiecirklar. En följd är att ett ständigt lärande på alla nivåer drivs på av 
situationen. Påverkansarbete kommer troligen att påverkas på lång sikt på 
grund av aktiviteter som inte kan genomföras nu. Brottsofferjouren har 
mycket verksamhet som bygger på fysiska möten vilket i flera fall inte går 
att ersätta, till exempel vid vittnesstöd i tingsrätten. En ökning ses av våld i 
nära relationer och av bedrägerier. 

8 

Nytt sen sist 
Nätverket VI 

Inget att tillägga utöver det som tagits upp tidigare under mötet. 
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Processledaren 
Ett nätverk drivet av SKR finns för samverkan med idéburen sektor. Dialog 
och erfarenhet lyfts mellan kommuner och regioner. På föregående mötet 
lyftes några poddar:  

Civilsamhällespodden http://civilsamhallespodden.se/ 

SKR:s podd ”Demokratiresan” 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/demokr
atiresanenpodcastomdemokrati.26542.html 

Omvärldskunskap.se https://www.omvarldskunskap.se/ 

 

Region Värmland 
Peter Bäckstrand informerar om covid-19 och vaccinationsläget. Värmland 
har nationellt sett klarat att hålla ett lågt smittotal. Vaccinationerna har i fas 
1 skötts i stort sett av kommunerna men börjar nu gå över i fas 2 där äldre 
med flera riskgrupper ingår. Flaskhalsen för närvarande är tillgången till 
vaccin som varierar och kräver mycket och flexibel planering. Planen är att 
alla värmlänningar ska vara vaccinerade till halvårsskiftet.  

Värmlandsstrategin planeras beslutas på regionfullmäktige i juni efter att de 
mängder av remissvar som kommit in bearbetats. 

Remissutgåvan av folkhälsoplan 2021–2029 har gått ut och remissvar ska 
vara inne senast den 8 maj. Beslut planeras på regionfullmäktige i 
september. Den 10 mars kommer det vara en öppen dialog om den.  

Marianne Utterdahl informerar om arbete med God och nära vård, enligt 
regeringens utredning, som pågår aktivt i Värmland främst via Nya 
perspektiv. En gemensam plan kommer att tas fram för hela Värmland i 
samarbete mellan regionen och kommunerna. En politisk referensgrupp är 
nyligen tillsatt. 

9 

Mötestider 2021 
Mötestiderna för år 2021 är:  
29 april 
2 september 
9 december 

10 

Övriga frågor 
Årsmöte för nätverket är den 24 mars och då väljs ny styrelse och därmed 
eventuellt nya representanter till rådet. 

Nästa möte är den 29 april 2021 kl. 9-11. 

 

http://civilsamhallespodden.se/
https://skr.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/demokratiresanenpodcastomdemokrati.26542.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/demokratiresanenpodcastomdemokrati.26542.html
https://www.omvarldskunskap.se/
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Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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