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Arbetsgrupp med inriktning mot en överenskommelse mellan
idéburna inom det sociala området och landstinget
Presentationsrunda
Mötet inleddes med en presentationsrunda. Särskilt välkomna hälsades Pernilla Åberg tilltänkt
processledare för idéburna och Pia Augustsson processledare landstinget.

Förändrade förutsättningar
Ärendet till landstingsstyrelsen om resurs för processledare idéburna samt utsedd politisk
referensgrupp kommer upp den 21 mars. På grund av att ärendet försenades blev förutsättningarna
för dagens möte annorlunda jämfört med planering varför dagens möte kortades ner. Formellt är det
inte möjligt att göra klart med processledare för idéburna förrän beslutet om resurs är taget. Pernilla
Åberg som tilltänkt processledare har ändå bjudits in som gäst till dagens möte.

Informationsbrev
Vid förra mötet bestämdes att ett infobrev skulle författas och skickas ut gemensamt till berörda
såväl inom landstinget som de idéburna. Infobrevet har försenats på grund av sjukdom men kommer
att ställas samman om någon vecka. Lena ansvarar och tar hjälp av Pia och Åsa Löfvenberg.

Bilder att diskutera och reflektera kring
Några bilder visades kring olika nivåer på samverkan samt landstingets roll. En reflektion kring
bilderna gjordes i gruppen. (Bilderna bifogas)

Utvecklingsnätverk samverkansformer – IOP
SKL har bjudit in till ett utvecklingsnätverk kring samverkansformer exempelvis IOP-idéburet
offentligt partnerskap. Syftet med nätverket är att diskutera med andra kring möjligheter att
samverka utan pengar och offentlig upphandling. Vi kan i nätverket få stöd i strukturer för
formaliserad samverkan, lagutrymme och exempel från andra delar i landet. Landstinget i Värmland
har anmält intresse för att delta och Pia och Anna-Carin har deltagit på en första uppstartsträff.
Tanken är att vi ska göra detta tillsammans landsting och idéburna.
Mer information kommer den 17 maj.

Handikappförbund och pensionärsråd
En diskussion fördes kring hur vi skapar delaktighet för samtliga idéburna och då även
handikappförbund och pensionärsråd. Den avtal som redan finns mellan landstinget och
handikappförbunden är ett långvarigt samarbete som kan tillföra arbetet med överenskommelsen
värdefull erfarenhet. Överenskommelsen kan ses som ett paraply och ram för en gemensam
värdegrund. Den ska möjliggöra övrigt arbete. Information om pågående arbete med en
överenskommelse behövs till handikapprådet och pensionärsrådet för att de själva ska kunna ta
ställning om de vill delta i dialogprocessen. Anna-Carin tar frågan vidare.

Fortsatt planering
Pia, Pernilla, Lena och en tjänsteman från landstinget (som ännu inte är helt klar) bildar en
skrivargrupp.
Den 17 maj träffas arbetsgruppen. Johan Radix från nationella överenskommelsen finns med. Pernilla
och Pia planerar dagen tillsammans med Johan. Förväntningar på dagen är att en ram för innehållet i
överenskommelsen ska tas fram. Konkretiserande diskussioner behövs som blir underlag för text i
dokumentet
Idéburna hade planerat ett storgrupps möte den 30 maj för information och dialog mellan idéburna.
Detta möte flyttas fram och kommer istället att bjudas in till i höst. Datum ej klart.
Datum som planerades under hösten:
15/9 heldag
20/10 heldag
22/11 heldag
Inbjudan kommer att skickas ut.
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