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Ämnen som kom upp som förslag, de med kursiv stil diskuterades inte som separata ämnen. 

 

Förankring så fler är med 

ÖK Värmland behöver en bredare förankring med fler organisationer och ev. fler från offentliga 

parten (SKL, AF m.m.) 

Det är nog ”lättare att sälja in” ÖK och få fler organisationer om det finns en TYDLIGHET 

 Omfattning av ÖK (social + integration) 

 Mål och syfte för Värmland 

 Tidsaspekten (kommande 3-4 steg + slutmål) 

 

Projektledning av ÖK 

Skapa samverkan 

 referensgrupp  

 arbetsgrupp 

Struktur 

Få med offentliga sektorn 
Region Värmland 
Handelskammaren 
Länsstyrelsen 
Landstinget 
Kommunen 
Regionförbundet 

Kanske göra en inventering på vilka föreningar som jobbar med likvärdiga verksamheter. 

Samverkan! 

 

 

 



Region 

Värmland 

Struktur för fortsatt arbete 

1. Anställd 

Arbetsgrupp   träffas regelbundet 

Referensgrupp  

 

Vilka ska vara med? 

 Landstinget i Värmland 

 Region Värmland 

 Länsstyrelsen 

 Handelskammaren 

 Idéburna själva bestämma på vilken nivå de vill vara representerade – i första hand 

organisationer på länsnivå men där det inte finns lokala 

 

möte där enbart idéburna träffas där den frågan diskuteras 

 

2. Formulera innehållet i ÖK 

Titta på de 3 regionala ÖK som finns + integrationsfrågan 

 

ÖK för brukaren 

Ett kunskapsutbyte mellan organisationer för att öppna upp  

Betydelsen av en ÖK 

Förståelsen för organisationerna vad samhället erbjuder 

En överenskommelse skull kunna öka informationen i samhället 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att få en person som kan representera alla föreningar 

 

Ekonomi 

 Behov av en central samordnare för ansökningar (stiftelsens fonder) 

för olika projekt, långsiktigt, gemensamt 

 Förlag en projektansökan för att jobba med ÖK 

 Vad är målet med ÖK (båda parter måste vilja) 

Kommuner Landstinget Länsstyrelsen 

FÖRENINGAR 

BRUKARE (invånarna) 



 Samverkan viktig? 

 Vad ska samverkan leda till? 

 Vad har landstinget för syfte med ÖK 

 Vad behöver man för stöd och hjälp i våra verksamheter? 

 Vad är våra olika förutsättningar 

 

Fortsatt kommunikation 

Gemensam avsändare – mottagare 

Webb plattform 

Inbjudan 

Politiskt medskapande 

 hur öppna upp 

 Europa koden 

 

Sociala medier 

Hemsidor uppdatering 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Tidningar 

Radio-TV 

SMS 

gmail.com 

Viktigt instrument för att snabbt få ut budskap 

Kontakter genom e-mejl 

 

Exemplifiering av näringslivs-involvering 

Företag kan tjäna på att delta i överenskommelsen. Ekonomiskt 

Se näringslivet som en samarbetspartner 

Korpen företag i Arvika som betalar – friskvårdspengar 

Företag ställer upp  bra reklam, goodwill 

SSAB ”alkoholist sniffare” – han som letade upp alkisar innan de ställde till i produktion 

Tänk på vad motivera företag – antingen att spara kostnad ej sjukdom eller tjäna pengar, dvs öka 

effektivitet. 

Personalavdelning i frontlinjen via utbildning av lägre och mellanchefer att känna igen tecken på ev. 

våld i nära relation och FÖREBYGGA mer problem/frånvaro 

 



Exemplifiering av näringslivs-involvering 

 Affärerna stöder verksamhet/ideella föreningar 

 Kommunen 

 Stödja cuper ex. Våxnäsdagen 

 Sponsorer 

 Marknadsförare behövs 

 Bidrag/månad till barn/ungdom 

 Näringslivets representanter finns med i ÖK 

 Hitta samarbeten/kontakter 

 ”Öppna dörrar” 

 Öka kunskapen om varandra 

 En hand låter inte – men två 

 Sponsorer/idrottsbutik kan fixa kläder, sportartiklar 

 

Integration 

 Allas ansvar att själva integreras 

 Samarbete mellan olika parter 

 Digital mötesplats/plattform 

 

Drar in nya krafter till Drivande samordnare som sköter  

olika organisationer  möjligheterna till samarbeten 

 

 Integration = utbyte mellan parterna 

 Informationsspridning 

 Kick-off för projekt 

 Studieförbunden: Hur skulle det se ut med situationen om en ÖK redan hade trätt i kraft? 

 Vad kan Sverige få av integration? 

 

Integration handlar om att lära sig av varandra 

 

Integration 

 Ständigt ha integration i tankarna 

 Integration även mellan alla aktörer 

 Utnyttja andras kapacitet i det egna arbetet 

 Finna en naturlig väg till samverkan när nya frågor dyker upp (digital + fysisk mötesplats) 

 Projektsamverkan, typ studieförbunden 

 Respektera olika kultur och vad den kan bidra med, exempel på integration 

 Samarbeta om kontakter och information 

 

 

 

 



Folkhälsa 

 Skapa spelregler mellan idé/offentligt 

 Nå ut via föreningarna 

 Temadagar 

 Bra villkor för föreningarna 

 Friskvården i Värmland 

 Hälsoundersökningar 

 Studiecirklar: mat, dryck, fysik, bokcirklar, umgås, korsord, social gemenskap, teater 

 PRO kultur – ny förening i hela Värmland 

 Gå ut tillsammans 

 Motverka ensamhet 

 Nätverk/kontakter 

 Boule-turneringar + gemenskap 

 Tedans 

 Kultur i vården, recept på kultur 

 Recept på friskvård 

 Tips via internet, hemsidor 

 Samarbete med studieförbund 

 

Folkhälsa 

 Psykisk ohälsa 

 Det finns ytterligheter från existentiell till sexuell hälsa 

 Bryta isolering/socialt nätverk 

 För att påverka den psykiska ohälsan: jobba med fysisk hälsa 

 Fysisk mötesplats/plattform (Fritidsbanken, SFI) 

 Allemansrätten kunskapsförmedling 

 Funktionshinder/tillgänglighet 

 Föreningens hus? (Fr.b. bra exempel) 

En gemensam plattform med  – arbetsförmedling 

– försäkringskassa  

– samlingspunkt 

 Integration + folkhälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psykisk hälsa 

Länsnivå: hur gör vi? 

Samverkan: psykisk hälsa 

 

God social gemenskap  föreningsliv  landstinget 

    

Ta in föreningarna för att  

 hjälpa folk med psykisk ohälsa 

 genom verksamheten 

 

Hur hittar man infallsvinklarna?  

”okonventionella metoder” 

Hitta ett arbetssätt 

Förebyggande psykisk hälsa?  

När samhället har ett starkt socialt vi så förebyggs psykisk ohälsa. 

I vilken utsträckning är landsting, stat, kommun en del av problemet med psykisk ohälsa? 

Föreningarna 

 

Barn/unga disciplin 

 Föräldrautbildning 

 Värderingar 

 Diagnoser - ?? 

 Hur ser vi barnen? 

 Mer tid till barnen 

 Samarbete med barnhälsan/familjecentral 

 Barnahus 

 Prata mera 

 Föräldrastöd?? 

 

 

 

 

 

 

 

 


