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Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabet Ehne Jangehammar

2020-09-03

Plats

Digitalt möte, kl. 9-12

Närvarande

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande
Åsa Johansson (S), deltar till kl. 10.30
Erik Olsson (S)
Marianne Utterdahl (SIV)
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Beatrice Högå, Agera Värmland
Pia Augustsson, processledare Region Värmland
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

Frånvarande

Stina Höök (M)
Anna Tyrén, Coompanion
Peter Bäckstrand, regiondirektör
Pernilla Åberg, processledare idéburen sektor

Diarienummer

RS/200128

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-ideburnaorganisationer/
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4

Höstens konferens
Arbetsgruppen har tagit fram ett nytt koncept för konferensen på grund av
corona-pandemin. Förslaget är att mestadels använda digital form men
också att dela upp den till flera tillfällen istället för en halv- eller heldag. Det
blir både en live- och en inspelad version med ett tema per tillfälle. Förslag
till program med start den 1 oktober och sedan cirka var tredje vecka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationella bidrag
Digital inkludering
Värmlandsstrategin
Folkhälsoplanen
Idéverkstad Samverkansbank
Samtal om civilsamhället och omvärlden (NOD)
Statlig utredning om civilsamhället som välfärdsaktör
Bidrag från Region Värmland
Nätverket VI

Programmet utgår från idéer från de idéburna organisationerna. Ordningen
mellan dem kan komma att ändras. En tanke är att avsluta varje tillfälle med
en allmän frågestund för att främja interaktivitet. Tilläggsförslag:
•
•

Samarbete med social innovation Värmland. Alldeles nytt är att det
kommer tas fram en handlingsplan för social innovation, där det kan
behövas en ”insamlings-workshop”.
Ett öppet tillfälle där alla får möjlighet att skicka in förslag till ämne

Föreslaget namn Hållplats idéburna används redan för återkommande
fysiska möten, bra eller dåligt med samma namn är frågan?
Rådet är positiva till upplägget och uppföljning sker på nästa råd.
5

Kriterier signering nya
Nytt förslag till kriterier presenteras av Pia Augustsson. Styrelsen för
Nätverket Värmlands Idéburna har fått tillfälle att lämna synpunkter.
Demokratiska värderingar och demokratiskt uppbyggda ska vara med båda
två. Rådet diskuterar namnet Överenskommelsen Värmland eftersom
begreppet inte finns längre på nationell nivå. Viktigt att ta tillvara
samarbetet, det finns en viss risk för förväxling med nätverket Värmlands
Idéburna om uppdraget.
Rådet godkänner kriterierna med tillägg av demokratiska värderingar.

6

Presentation och dialog
Nätverket VI

Arbete pågår med remissvar om Värmlandsstrategin; det är positivt att
idéburna lyfts fram. Nätverket bildades år 2018 som en följd av arbetet med
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Överenskommelsen Värmland och nu år 2020 är idéburen sektor i Värmland
etablerad. Nätverket arbetar genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys
och påverkansarbete men har en svår ekonomisk situation. En vision är att
kunna agera som en samlad aktör för samhällsutveckling i bred bemärkelse en Idékammare (jämför Handelskammaren). Frågor som lyfts är: Hur
organiserar vi den idéburna sektorn i Värmland? Vilka förhoppningar finns
på Nätverket Värmlands idéburna? Det finns kopplingar till pågående arbete
med IOP inom Region Värmland. Nätverket vill skapa förutsättningar för
samverkan ur ett gemensamt behov och arbeta tillsammans. Det är viktigt
att hitta gränssnittet mellan när dialogen ska föras med nätverket och när
den ska föras med den enskilda föreningen.
Regionala utvecklingsnämnden

Åsa Johansson informerar om regionala utvecklingsnämndens arbete. Fokus
under 2020 har legat på att ta fram en ny Värmlandsstrategi. Arbete pågår
med en sammanhållningsstrategi för EU:s programområden som går in i en
ny sjuårsperiod. Samarbetsavtal med angränsande nya fylken i Norge är
viktiga för tillväxt. Arbete med 2.55, tåglinjen mellan Stockholm-Oslo, är
viktigt för att arbetsmarknadsregionen med mera. Besöksnäringen har
hämtats upp lite efter sommaren i och med ökad hemester under sommaren.
Nämnden har ett samordningsansvar och krav på samverkan, där kommer
den idéburna sektorn in. Remissutgåva Värmlandsstrategin gick ut igår och
svarsperioden är fram till den 18 december. Handlingsplan för sociala
innovationer tas fram i samarbete med Social innovation Värmland. Projekt
Hållbara Värmland som ska testa hållbara lösningar är under uppstart; det
finns 2 miljoner kronor att söka totalt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl informerar om hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.
Hälso- och sjukvården är ovanligt pressad på grund av pandemin.
Fortfarande krävs en annan organisation och utförande, men under veckan
har ledningen återgått till normalläge. Nu börjar omställningen till det ”nya
normala” med väntan på vaccin med mera. Planering för nämndplan 2021
pågår nu och nya sjukvårdsdirektören Lena Gjevert formar sin
ledningsgrupp. Där kommer en funktion med samverkansansvar externt att
ingå. Nämndens två mål är bästa vårdkvalitet och tillgängliggjord vård.
Prioriteringar görs enligt modell från Prioriteringscentrum Linköping.
Utvecklingsplan för hälso- och sjukvården revideras, delvis med grund i
utredningen God och nära vård. Här kommer användarinvolvering att
behövas, bland annat runt personcentrerad vård. Samverkan med
länsstyrelsen och kommunerna har stärkts av pandemin. Även inom
missbruksvårdsområdet sker en utveckling och breddning av vården. Ett
annat fokus under år 2021 är att implementera barnkonventionen, bland
annat genom barnkonsekvensanalys inför beslut.
Kultur- och bildningsnämnden

Elisabeth Kihlström och Erik Olsson informerar från kultur- och
bildningsnämnden. Nämnden omfattar kultur, bildning och folkhälsa. En ny
modell har tagits fram för bidrag till studieförbunden, under år 2020 är
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bidragen frysta. En delredovisning har gjorts av hur förutsättningarna ser ut
framåt efter pandemin. Den visar att mycket har kunnat ställas om och nya
former för kultur har uppstått. Inom bildning har digital utbildning
utvecklats men mycket har fått ställas in. Inom folkhälso-området rör sig
rapporteringen mycket om att analysera effekter av de smitthämmande
åtgärderna. Det mesta har dubbla effekter, samma sak kan vara både positiv
och negativ beroende på omständigheterna. Folkhögskolorna har klarat
omställningen bra. Nämndsplans-arbetet har pausats men kommer igång nu
med delvis förändrade förutsättningar.
Rådets funktion

Hur kan värmlänningarna få ut något av rådets arbete? Det ska inte bara
vara en plattform för informationsutbyte, utan dialog för konkret arbete
framåt. Själva mötet kan bidra till att processer inleds i andra forum.
Återkoppling på möten och i verksamhetsberättelsen? Samtidigt behöver
samverkan konkret ske på nivån mellan specifik verksamhet och enskild
organisation. Viktigt att kunna prova tankar med varandra.
Nätverket VI

Pandemin fortsätter påverka, många engagerade tillhör riskgrupperna men
försöker hitta nya former för arbetet. Troligen ligger de flesta nu på en ny
acceptansnivå för situationen. För kännedom kommer Pernilla Åberg att
sluta och rekrytering pågår.
Region Värmland

Ny förvaltningsorganisation kan möjligen komma att påverka samarbetet
framöver.
Processledarna

Årsberättelse och verksamhetsplan ligger i uppdraget att ta fram till nästa
rådsmöte den 10 december.

Övriga frågor
Nästa möte är den 10 december kl. 13-15.
Hur långa möten ska det vara? Förmiddag eller eftermiddag? Förslag till
mötesplan för kommande år presenteras innan nästa möte med utgångspunkt
två timmar per tillfälle och förmiddagstid.

Vid anteckningarna,

Elisabeth Ehne
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