
Värmland

Workshop Utkast Överenskommelsen



Agenda

14.00 Inledning och presentation 
Kort paus

14.30 Camilla Olsson och Jan Linde- samverkan före och efter 
Överenskommelsen!
Kort paus

15.30 Kaffe och film
16.00 Introduktion Workshop 
16.30 Workshop
17.30 Summering och framtid
18.00 Avslut!



Överenskommelsen grupper

Processledare
Pia Augustsson Landstinget Värmland och Pernilla Åberg Idéburen sektor

Arbetsgrupp Idéburen sektor/Dialoggrupp
Bosse Dalmo Anna-Carin Johansson
Stefan Lundmark Gert Olsson
Lena Olsson Monica Gundahl
Monica Ekström Erik Olsson
Monica Ståhl Malin Berglund
Gunnar Ström Pia Augustsson 
Pernilla Åberg

Skrivargrupp
Lena Olsson, Anna-Carin Johansson, Pia Augustsson samt Pernilla Åberg



Överenskommelsen – 4 delar

Överenskommelse Värmland

Handlings- och 
aktivitetsplan

Informations-
folder

Liv.se



Regional Överenskommelse Värmland



Stadsmissionen Stockholm stad

https://vimeo.com/142606143

https://vimeo.com/142606143


Överenskommelsen – Vision

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga                                          
och innovativa samarbeten.



Överenskommelsen – Syfte/Mål
En avsiktsförklaring med syftet att möjliggöra långsiktiga samarbeten som stärker 
välfärden i Värmland.  … goda förutsättningar för ett hållbart samhälle som bygger 
på delaktighet och skapar förtroende och kunskap om varandras unika uppdrag. 

Målet med Överenskommelsen är att:

• möta samhällsutmaningar och skapa ett enhetligt förhållningssätt 

• gemensamt bidra till en hållbar tillväxt i Värmland

• forma en plattform som möjliggör utveckling och professionalisering 

• ytterligare öka mångfalden av aktörer inom det sociala området

• stärka den idéburna sektorns roll som en resurs inom social välfärd



Värdegrund

Dialog

Kvalitet

Mångfald

Själv-
ständighet

Öppenhet



Portalprincipen Dialog

Dialog viktig för all samverkan – finns i alla principer

 Samverkan med ömsesidig respekt och tillit

 Bidrar till ökad kunskap om varandra

 Stödjande till samspel i befintliga och nya former att organisera sig

 Identifierar nya utvecklingsområden

 Fokus på processer



Kvalitet

• Tillgänglighet

• God kvalitet

• Uppföljningsbar

Samverkan leda till goda stabila och långsiktiga förutsättningar för 
verksamhet av hög kvalitet



Självständighet  

• Var och en formulerar sina åtaganden i Överenskommelsen 
utifrån det egna uppdraget, den egna identiteten och värdegrund.

• Värnar om den idéburna sektorns granskande roll som röstbärare och 
oberoende



Öppenhet

• En förutsättning för ömsesidigt förtroende. 

• Bygger på viljan till öppenhet

• Öppen och tillgänglig information, grunden för god 
samverkan och förtroenden

Samverkan ska kunna dokumenteras och utvärderas utan att medföra 
skada för medborgaren, tredje part eller de idéburna organisationernas 
inre demokrati



Mångfald

• Välkomnande av olika utförare för en bred samverkan

• Demokratiska värden 

• Lägga en grund för ökad tolerans och inkludering. 

 Ett växande utbud av aktörer möjliggör olika lösningar på samhällets
utmaningar. 

Genom en bred samverkan mellan olika utförare kan förutsättningar 
skapas för inkludering av fler och innovativa hållbara lösningar för ökad 
livskvalitet för medborgaren. 



Överenskommelsen och framtiden

• En plattform som bygger på en gemensam värdegrund, principer för 
samverkan och gemensamma åtaganden. 

• Idéburen sektor och landstinget gemensamt möta dagens och 
morgondagens behov.

• Handlingsplan 

• Följs upp årligen och revideras vart 4:e år. 

• Beredningsgrupp.



Stadsmissionen Stockholm stad

https://vimeo.com/142606143

https://vimeo.com/142606143


Workshop

• Ta några minuter att läsa igenom utkastet

• Gå runt medsols riktning tio minuter varje station

• Utgå från den organisation du representerar i respektive princip. Vad 
är viktigt under varje del i Överenskommelsen utifrån ert perspektiv. 

 Inspel till handlingsplan och roller/åtaganden för varje part



Vad händer nu?

• Tillvarata inspel till principerna 

• Handlingsplan och aktivitetsplan

• Nytt möte idéburna innan årsskiftet för att arbeta igenom 
handlingsplanen

• Behandling i Landstingsstyrelsen – beslut planerat våren 2018

• Utsedda representanter fortsatt mandat?

• Mandat att gå vidare med utkastet utifrån den grund som nu finns?



Uppmaning!
• Följ vad som händer på liv.se

• Arbeta internt med kunskap om Överenskommelsen och vad den 
betyder för er organisation. 
• Hur kan Överenskommelsen användas i vår organisation? Vad betyder den för 

oss? Vad betyder varje princip i vår kontext?

• Varför vill vi ha samverkan? 

• Vilken nytta ska den göra som vi inte kan komma åt i befintliga system?

• Är det någon princip som vi absolut måste värna för att få tillstånd den effekt 
som vi vill uppnå? 



Uppmaning!

Stöd finns, filmer på överenskommelsen.se, regionalt 
informationsmaterial och processledare

Tack för idag!


