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1  
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Speciellt välkommen är den nya processledaren för de idéburna Anna 
Rydborg.  

2   
Presentation av dagordningen som mötet godkänner. 

3  
Föregående minnesanteckning 
Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna.  
De skickas ut via mejl till deltagarna och finns samlade på 
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-
organisationer/ 

4  
Information Barnrättsutbildning/handlingsplan  
Eva Åkesdotter Goedicke, barnrätts- och folkhälsostrateg från avdelningen 
hållbar utveckling och Monica Ekström från Brottsofferjouren informerar. 
Eva inleder med en kort bakgrundsinfo om barnkonventionen. På initiativ 
från de idéburna organisationerna har en behovsanpassad utbildning 
genomförts under 2021, planerad gemensamt på lika villkor. Cirka 50 
deltagare från 16 olika organisationer har deltagit. Syftet har varit att starta 
ett arbete för barnets rättigheter i samverkan. Deltagarna har fått kunskap, 
verktyg för fortsatt arbete och blivit stärkta i sin roll som viktiga aktörer.  

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 
Seminarieserie 
Hållplats idéburen är seminarieserien som löpt under året. Pia Augustsson 
informerar om att serien fortsätter en gång i månaden under hösten. Hittills 
är det genomfört ett tillfälle där nätverket Värmlands idéburna 
presenterades. Nästa tillfälle är under demokrativeckan, den 23 september 
kl. 11.30-13.00 Idén som drivkraft för samhällsförändring. 
Hela programmet skickas ut till rådet under nästa vecka. 
 .    
6  
Dialog Post-covid, samverkan efter pandemin  
Erfarenheter från den goda samverkan i kris behöver tas tillvara även under 
”normala” tider. Frågorna kommer att vävas in i den handlingsplan som tas 
fram för att förtydliga IOP:n. Det bör vara fokus på omställning och nystart 
snarare än återgång. Det är också viktigt att analysera vad som fungerat och 
inte. 

7 

Nytt sen sist 
Nätverket VI 
Lena Olsson informerar om att det är klart med rekrytering av processledare 
och arbetet med IOP och en ”idékammare” kan starta konkret. 

Processledaren 
Pia Augustsson informerar om att arbete pågår med handläggning av bidrag 
runt de två utlysningar som finns. I övrigt är arbete med IOP och 
handlingsplan är i fokus. 

Region Värmland 
Regiondirektören lämnar en lägesrapport. Arbete pågår med att planera för 
post-covid. Inom hälso- och sjukvården har trycket varit stort under 
sommaren, men inte främst på grund av covid-19. Ny servicelinje i egen 
regi är uppstartad för resor till och från sjukhus i Uppsala via sjukhuset i 
Örebro. Kollektivtrafiken har fungerat normalt, även de olika typerna av 
covid-transporter. Före sommaren beslutades den nya Värmlandsstrategin 
som sträcker sig fram till år 2040. Folkhälsoplanen bearbetas och kommer 
troligen kunna beslutas under hösten. I år har vissa sommarkurser på 
folkhögskolorna kunnat hållas med vidtagna restriktioner. 

Marianne Utterdahl informerar från hälso- och sjukvårdsnämnden.  Det är 
beslutat att bröstmjölksersättning är kostnadsfritt för mammor med covid-
19. Psykisk sjukdom ökar och åtgärder är prioriterade. I bred samverkan 
pågår arbete med att ta fram en gemensam målbild för god och nära vård 
som sedan kommer följas av en handlingsplan.  

Åsa Johansson informerar från regionala utvecklingsnämnden. Strategi för 
smart specialisering under framtagande, där Social innovation ingår. 
Uppstartskonferens för Värmlandsstrategin sker den 8 oktober.  
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Elisabeth Kihlström och Erik Olsson informerar från kultur- och 
bildningsnämnden. Kulturplan kommer inom kort att beslutas. Flera IOP är 
under framtagande. Analys av covid-19 effekter på verksamheterna pågår. 
Ett folkhälsopris kommer att instiftas med planerad första utdelning under 
2022.    

8 

Information Handlingsplan Social Innovation 
Anna Stålhammar, projektledare regional tillväxt informerar om 
handlingsplan social innovation och socialt företagande. Plattform Social 
innovation Värmland startade våren år 2019 och är en samverkan mellan 
akademi, civilsamhälle, det offentliga och näringslivet. Handlingsplanen 
planeras vara klart i slutet av 2021.  
 
9 

Planering revidering Överenskommelsen Värmland 
Alla funderar fram till decembermötet om hur/om Överenskommelsen ska 
vara kvar, handlingsplan med mera.  

10 

Nästa möte 
Nästa möte är torsdagen den 9 december 2021 kl. 9-11. 

11 

Övriga frågor 
Förslag lämnas på mötestider för år 2022. Tiden är sedan tidigare fastställd 
till kl. 9-11. 
 

10 februari  
28 april  
25 augusti 
24 november  

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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