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Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.
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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-ideburnaorganisationer/
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Information Folkhälsostrategisk plan, Folkhälsovecka,
Folkhälsopris
Elisabeth Kihlström informerar om att den folkhälsostrategiska planen igår
beslutades av regionfullmäktige. Kultur- och bildningsnämnden har beslutat
att instifta ett Folkhälsopris, information finns på Region Värmlands
webbplats. Priset planeras att delas ut den 22 april på regionfullmäktige och
i samband med det arrangeras en folkhälsovecka vecka 14.
Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, informerar om innehållet i Region
Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022–2030. Processen har drivits fram
i bred samverkan och många olika aktörer har lämnat synpunkter. Planen är
uppbyggd i fyra delar: teori, förutsättningar i Värmland, strategi och insatser
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samt uppföljning. Syftet med planen är att tydliggöra Region Värmlands
folkhälsostrategiska uppdrag och fungera som inspiration och vägledning
för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete i länet. Nu påbörjas
implementeringsarbetet och som en del av det finns folkhälsoveckan.
Målgruppen blir aktörer i folkhälsoarbetet och fokus är att göra planen känd.
Folkhälsopriset ska uppmärksamma en aktör som gjort en bra insats för
folkhälsa.
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Handlings- och aktivitetsplan Nätverket VI/Överenskommelsen
Värmland
Pia Augustson informerar om att Hållplats idéburen pausades i och med att
möjligt att ses fysiskt öppnades under hösten. Preliminärt planeras en
konferens under folkhälsoveckan.
Pia och Anna Rydborg informerar om handlingsplan som är framtagen efter
att IOP tecknats mellan Nätverket VI och regionen. Planen baseras på de
grundläggande principerna i Överenskommelsen Värmland. För varje
område anges vad som ska göras gemensamt samt vad som ska göras av
Nätverket VI respektive regionen. Handlingsplanen omfattar flera år och
sedan tas en aktivitetsplan fram för varje år. Gränsdragning mot
Överenskommelsen är viktig, den ger förutsättningar för samarbete, sedan
följer aktiviteter på olika sätt, bland annat genom IOP med Nätverket VI. En
arbetsgrupp, Pia och Anna, tar fram underlag inför nästa möte med kriterier
med mera.
Anna arbetar med att lära känna organisationen och skapa nya mötesformer.
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.

Dialog revidering Överenskommelsen Värmland
Handlingsplanenen för Överenskommelsen Värmland behöver revideras då
den är satt tillochmed 2022. Dialog om en breddning av överenskommelsen
skedde, Se punkt 5.
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Dialog/Nuläge idéburen sektor
Se punkt 8.
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Nytt sen sist
Region Värmland

Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar från förvaltningen om covid-19
och vaccinationsläget. Nationellt ökar spridningen i en fjärde topp och
belastningen ökar på vården men än så länge kräver färre intensivvård för
covid-19 än tidigare. För vaccinationer gäller fortsatta försök att nå flera
ovaccinerade och för övriga finns nu möjlighet för tredje dos för riskgrupper
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och personer över 50 år. Om- och tillbyggnad av Centralsjukhuset Karlstad
är i startfasen med projekteringsarbete men först under 2023 startar själva
bygget. För att kunna genomföra det uppförs tillfälliga vårdbyggnader
framför sjukhuset. Trafikverkets förslag till nationell åtgärdsplan för
Sveriges infrastruktur är ute på remiss och föreslår mindre åtgärder för
Värmland än förväntat.
Marianne Utterdahl uttrrycker sin tacksamhet mot vårdpersonalen och
poängterar att personalen förutom annat även påverkas av att det är många
som måste vara hemma vid symtom vilket förstås leder till större belastning
på de som är på plats. Omställningen till nära vård kommer troligen fattas
beslut om tidigt under 2022 efter förankringsprocess i hela länet.
Margareta Nisser-Larsson informerar från kollektivtrafiknämnden. Förutom
Trafikverkets remiss är det ny upphandling av färdtjänst på gång.
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om verksamhetsbidrag under
veckan och projektbidrag beslutas om tidigt under 2022. Förutom beslut om
den folkhälsostrategiska planen är IOP med Funktionsrätt Värmland och
Brottsofferjouren tecknat och på gång är IOP med Suicide Zero. Ett nytt
samverkansavtal är tecknat med RF-Sisu.
Processledarna

Pia informerar om att förfrågningar kommer både från värmländska
kommuner och övriga Sverige om regionens arbete med IOP.
Den 18 maj är det projektmässa arrangerad av Region Värmland
Projektmässa - Region Värmland (regionvarmland.se).
Nästa rådsmöte deltar hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert och
informerar.
Anna Rydborg informerar från de idéburnas sida. Det finns en oro hos dem
om att de som inte kunnat delta under pandemin inte kommer att komma
tillbaka som aktiva. Sedan pågår samtidigt uppstartsarbete där vissa goda
erfarenheter från pandemi-tiden tas tillvara. I uppstartsarbetet ingår även att
fånga upp barn och unga som under ett par år inte naturligt fått träffa
idéburna.

Nätverket VI

Arbetsförmedlingens omstrukturering påverkar möjligheten för
bidragsanställningar. Arbetsträning/arbetsprövning hos idéburna har varit
enkelt tidigare. Som alternativ skrivs nu IOP med kommuner och
samordningsförbund. Arbetsintegrerade sociala företag kräver nu
certifiering bland flera andra krav. Politikerna tar upp frågan vid möte med
Värmlandsbänken.
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Mötestider 2022
Torsdag 10 februari
Torsdag 28 april
Torsdag 25 augusti
Torsdag 24 november ändring till 10 november
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Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp.

Vid anteckningarna,

Elisabeth Ehne
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