
27 rekommendationer  
5 arbetsgrupper

Utvärdering och rapport om nuvarande samverkansavtal



Arbetsgrupp sakområdesråd

- Martin, Johan, Hannes och Peter



• Region Värmland bör ta initiativ till etablering av sakområdesråd kopplade till de processer 

som regleras i lag och/eller reglemente.

• Region Värmland bör initiera en dialog om vilka av de kommunala yrkesnätverken som också 

bör fungera som stöd till kommande sakområdesråd. En tydlig formalisering gör kopplingen 

mellan region och kommuner starkare.

• Kommunerna behöver mobilisera resurser för att kunna delta och bidra i de processer som 

etableras inom ramen för samverkansstrukturen. 

• Etablera den politiska referensgruppen för God och Nära vård som ett sakområdesråd.

Arbetsgrupp sakområdesråd



Arbetsgrupp Nya Perspektiv

Birgitta, Hans, Ingemar, Anders A, Thomas, Henrik



• Samverkansstrukturen används för dialog och samspel med Nya Perspektiv. 

Arbetsgrupp Nya perspektiv



Arbetsgrupp arbetsordning

Petra, Richard, Jan-Olof A, Anders B, Mikael, Eleonore 



Ställningstagande på Vrau 27/8-21

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet med sin bredd bör stå för inspel och kreativitet.
Vid möten med denna karaktär kan man också tänka sig adjungering av t ex. länsstyrelse, universitet m fl. 
En tydlig processledning och tid avsatt för dialog och samtal är en bra grund. Använd Värmlandsrådet för bred 
information som behöver nå ut till förtroendevalda i hela Värmland.
(Behöver skrivas in i arbetsordning) 

Värmlandsrådets arbetsutskott

Värmlandsrådets arbetsutskott bör vara det forum som gör ställningstagande i slutskedet av processer eller i frågor 
som ska tas vidare för beslut i respektive organisation
(Behöver skrivas in i arbetsordning)



Arbetsgrupp arbetsordning

• Tydliggör var i en process en fråga befinner sig och därmed när det bör vara lämpligt att 

använda Värmlandsrådet respektive Värmlandsrådets arbetsutskott som forum. 

• Tydliga underlag med förslag till ställningstaganden, som kan förankras ”på hemmaplan” där 

så behövs ger goda förutsättningar

• Värmlandsrådets arbetsutskott bör varje år ge Vrag i uppdrag att presentera ett årshjul för 

kommande verksamhetsår. 

• Region Värmland bör på ett tydligt sätt klargöra att Samverkan – Värmland är den plattform 

man önskar använda för samverkan med Värmlands kommuner övergripande och i de 

uppdrag som finns i de olika nämnderna. 

• Kommunerna bör etablera rutiner som gör att processer och frågor som lyfts i 

samverkansstrukturen också får en plattform för dialog i den egna organisationen.



Arbetsgrupp arbetsordning

• Med tydliga minnesanteckningar från Värmlandsrådets arbetsgrupp får de tjänstepersoner 

som nu ingår i beredningsgruppen tydligt mandat att föra fram av arbetsgruppen beredda 

frågor i beredningsmötet. En sådan ordning bör underlätta för ordförande och vice 

ordförande att fastställa en agenda.



Arbetsgrupp Uppdrag/mandat från
Värmlandsrådets arbetsutskott

Ulf, Caroline, Annika, Torbjörn, Jan-Olov R, Lars



• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör ges ett tydligt mandat att samordna/organisera de processer som 

krävs för att genomföra de gemensamma utvecklingsinsatserna.

• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör få tydliga uppdrag och mandat att ta fram beslutsunderlag för 
frågor som, efter ställningstaganden i samverkansstrukturen, ska beslutas av respektive medlem. 

• För att bredda Region Värmlands representation och för att hålla kontakt med de föreslagna 

sakområdesråden bör ordförandena i Region Värmlands berörda nämnder (regionala 

utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och 

bildningsnämnden) ingå i/adjungeras till Värmlandsrådets arbetsutskott.

Arbetsgrupp Uppdrag/mandat från
Värmlandsrådets arbetsutskott



• Värmlandsrådets arbetsutskott bör få en ny benämning – t ex Värmlandsrådets 

ordföranderåd.

• Värmlandsrådets arbetsutskott bör ta rollen som uppdragsgivare till Värmlandsrådets 

arbetsgrupp

• Digitala möten bör användas som ett komplement till de fysiska träffarna även framöver

• Strikt mellankommunala frågor bör i nuläget inte hanteras i samverkansstrukturen. 

Samspelet mellan regional och kommunal nivå bör stå i centrum för det fortsatta 

utvecklingsarbetet

Arbetsgrupp Uppdrag/mandat från
Värmlandsrådets arbetsutskott



Arbetsgrupp - PM om återrapportering av verkställighet
till Vrau

Ingrid, Frida



Arbetsgrupp PM

• Säkerställ att tid för dialog om samverkansstrukturens utveckling finns på agendan minst en 

gång varje år.

• Strukturera upp informationspunkterna tydligt 

• Inför Värmlandsrådets arbetsgrupps möte bör regiondirektör och kommundirektörsnätverkets 

ordförande kommunicera och fastställa förslag till dagordningspunkter. (delvis klart, möten 

mellan regiondirektör och kommundirektörsnätverkets ordförande bokas in)

• Hemsidan (landningssidan) bör utvecklas kontinuerligt och vara föremål för systematisk dialog 

i Värmlandsrådets arbetsgrupp minst en gång per år.

• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör förlänga sin mötestid. (delvis redan klart, möte varje vecka 

2021)



Förslag till tidslinje
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