
Delrapportering om det fortsatta arbetet med 
rekommendationer från Utvärdering Samverkansavtal

- Värmland

Vrau 29 oktober 2021



Värmlandsrådets arbetsutskott gör följande ställningstagande:

”Värmlandsrådet ska med sin bredd stå för inspel och kreativitet och vara en arena för information och 
erfarenhetsutbyte.

Värmlandsrådets arbetsutskott behandlar frågor som kräver tydliga vägval och ställningstaganden.”

Värmlandsrådets arbetsutskott ger följande uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp

”Värmlandsrådets arbetsgrupp får i uppdrag att utforma förslag till arbetsordning/motsvarande som kan tillföras 

till Samverkansavtal – Värmland och som tydliggör de rekommendationer som framförs i rapporten ”Utvärdering 

Samverkansavtal Värmland”. Uppdraget ska delredovisas vid Värmlandsrådets arbetsutskotts möte 29 oktober 

2021.

Rekommendationer av verkställande karaktär inom rapportens områden ”Roller och uppdrag” samt ”Ordning och 

reda” får Värmlandsrådets arbetsgrupp i uppdrag att genomföra så skyndsamt som möjligt. Uppdraget ska därefter 

redovisas till Värmlandsrådet arbetsutskott.”

Ställningstagande och uppdrag Värmlandsrådets au den 27 augusti 2021



Uppdrag

Uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp att utifrån, de rekommendationer som lämnats i utvärdering, 

gå igenom dessa och ta fram förslag till arbetsordning eller motsvarande kopplad till Samverkansavtal 

Värmland, se Värmlandsrådets arbetsutskotts ställningstagande den 27 augusti 2021. 

Utsedda arbetsgrupper inom Värmlandsrådets arbetsgrupp 

₋ Arbetsgrupp Nya Perspektiv

₋ Arbetsgrupp Uppdrag/mandat från Värmlandsrådets arbetsutskott

₋ Arbetsgrupp - Arbetsordning

₋ Arbetsgrupp Sakområdesråd

₋ Arbetsgrupp PM (verkställighet)

Det fortsatta arbetet - arbetsgrupperna



Arbetsgrupp Nya Perspektiv

Birgitta Evensson, Hans Karlsson, Ingemar Rosén, Anders Andersson,
Thomas Stjerndorff, Henrik Svensson och Ingrid Strengsdal



Arbetsgrupp Nya perspektiv

Rekommendation

-Samverkansstrukturen används för dialog och samspel 
med Nya Perspektiv

Arbetsgruppens förslag

• Arbetsgruppen föreslår att förtydligande bör ske i förslag till 
arbetsordning eller motsvarande (till Samverkansavtal Värmland) så 
det tydligare framgår att Nya Perspektivs arbete bla med det årliga 
inriktningsdokumentet avspeglas i Värmlandsrådets arbete

Förslag till formulering: 
”Med utgångspunkt i Nya Perspektivs årliga politiska 
inriktningsdokument används samverkansstrukturen för dialog och 
samspel”

• Arbetsgruppen behöver förhålla sig till andra grupper förslag och vad 
Värmlandsrådet tar för ställningstagande i frågan om sakområdesråd, 
se bild under rubrik Sakområdesråd



Beskrivning av Nya Perspektivs historia och 

framväxt

• Nya Perspektiv startade 2007

• Samverkansarena för hela Värmland på högsta beslutade nivå

• Forum för dialog med invånarperspektiv

• Politisk styrgrupp – beredningsgrupp - samverkansgrupp

• Årligt seminarium med politiskt inriktningsdokument

• Gemensam kunskap bygger relationer, tillit och förtroende,

avspeglar sig i dagliga arbetet i kommuner och region

• Nära vård - politisk referensgrupp

• Samverkansavtal Värmland - p 5.1.5 Övriga uppgifter

Arbetsgrupp Nya perspektiv



Nya Perspektiv organisationskarta

Värmlandsrådet

Politiska styrgruppen 
Nya Perspektiv

Politisk referensgrupp
Nära Vård (2021-2022)

Ungdomslivet

Beredningsgruppen

Barnalivet

Vuxenlivet

Äldrelivet

Målbild för nära vård
Regional koordinering 
psykisk hälsa (RKPH)

Samverkan vid utskrivning 
från slutenvården

Ungdomsmottagningar 
och psykisk hälsa

Samordningsgrupperna ovan berör även alla livsperspektiv Uppdragen som är grönmarkerade finansieras av statliga satsningar
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Samverkansarena mellan 
region och kommunerna

Ansvarar för planering 
och genomförandet av 

ett årligt seminarium. 

Styrgruppens ”förlängda” arm in i arbetet med NP
Gruppen hanterar alla samverkans- och gränssnittsfrågor på en 
strategisk nivå mellan kommunerna och regionen som berör barn och 
utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård inkl
tandvård.

Målbild för Nära Vård

Nya Perspektiv organisation

Värmlandsrådet

Politiska styrgruppen 
Nya Perspektiv

Politisk referensgrupp
Nära Vård (2021-2022)

Beredningsgruppen

Ungdomslivet

Barnalivet

Vuxenlivet

Äldrelivet
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Fyra livsperspektiven - samverkansgrupper

• Tydliggör större aktiviteter i länet som berör livsperspektiv. 
• Identifiera områden som faller mellan stolarna
• Lyfter förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten
• Stimulera samverkan i länet

- Barnalivet -

- Ungdomslivet -

-Vuxenlivet -

-Äldrelivet-



Tydliggöra våra olika roller i samverkansstrukturen*

Identifiera de olika rollerna:

• förtroendevald i Värmlandsrådet respektive Värmlandsrådets arbetsutskott

• kommun- eller regiondirektör i Värmlandsrådets arbetsgrupp eller som annan 
deltagare. 

Roller i samverkansstrukturen 

Vad förväntas av mig i min roll i samverkansstrukturen?

*Denna fråga är mer av generell karaktär och rör inte enbart Nya Perspektiv



Årshjul Värmlandsrådet

Vidareutveckling av årshjul
Inkluderar specifikt när frågor 
inom NP lyfts på 
Värmlandsrådets agenda



Enligt samverkansavtal kan Värmlandsrådet bilda sakområdesråd för vissa frågor/områden 
som Värmlandsrådet bestämmer. I avtalet finns förslag om sakområdesråd inom 
områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling kultur och bildning samt kollektivtrafik



Arbetsgrupp Uppdrag/mandat från
Värmlandsrådets arbetsutskott

Ulf Nyqvist, Caroline Depui, Annika Lomarker, Torbjörn Falk, Jan-Olov Ragnarsson och  Lars 
Christensen



Rekommendation

Värmlandsrådets arbetsutskott bör få en ny benämning – t ex Värmlandsrådets ordföranderåd.

Förslag: Vrau byter namn till Värmlandsrådets ordföranderåd i likhet med det bör värmlandsrådets arbetsgrupp byta 

namn till Värmlandsrådets direktörsberedning. 

Rekommendation

Värmlandsrådets arbetsutskott bör ta rollen som uppdragsgivare till Värmlandsrådets arbetsgrupp
Förslag: Värmlandsrådets ordföranderåd är uppdragsgivare till direktörsberedningen.

Rekommendation

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

Förslag: Värmlandsrådets ordföranderåd ska vara fysiskt. Värmlandsrådet bör genomföras digitalt i de fall de inte 

sammanfaller med övernattning eller andra konferenser som genomförs fysiskt. (Sakområdesråd, i de fall de införs, 

bör företrädesvis genomföras digitalt.) 

Arbetsgrupp uppdrag/mandat från Vrau



Rekommendation

Strikt mellankommunala frågor bör i nuläget inte hanteras i samverkansstrukturen. Samspelet mellan regional och 

kommunal nivå bör stå i centrum för det fortsatta utvecklingsarbetet

Förslag: Strikt primärkommunala frågor ska inte hanteras inom ramen för samverkansstrukturen.

Rekommendation

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

genomföra de gemensamma utvecklingsinsatserna.

Förslag: Direktörsberedningen har ansvar att bereda och komma med förslag på hur frågor ska hanteras vidare. 

Arbetsgrupp uppdrag/mandat från Vrau



Rekommendation

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

Förslag: Direktörsberedningen har ansvar att se till att det finns underlag, jämför tjänsteskrivelse, inför samtliga 
ställningstaganden (behov av särskild mall?). Direktörsberedningen har ansvar för att ta fram underlagen. 
Administrationen, dvs. att skicka ut tjänsteskrivelsen är Region Värmlands ansvar. 

Arbetsgrupp uppdrag/mandat från Vrau



Rekommendation

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

Förslag: Region Värmlands berörda nämnders ordföranden (regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, 

hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och bildningsnämnden) ska ingå som ordinarie ledamöter i 

Värmlandsrådets arbetsutskott (Värmlandsrådets ordföranderåd).

Diskussionspunkt: möjlighet att adjungera ytterligare förtroendevalda vid specifika ärenden? 

Arbetsgrupp uppdrag/mandat från Vrau



Arbetsgrupp - Arbetsordning

Petra Svedberg, Jan-Olof Appel, Mikael Jareke, Anders Björck, Richard Bjöörn och  Eleonore Åkerlund



Rekommendationer

• Tydliggör var i en process en fråga befinner sig och därmed när det bör vara lämpligt att använda 
Värmlandsrådet respektive Värmlandsrådets arbetsutskott (ordföranderåd) 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.

• 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 - Arbetsordning



Arbetsgrupp - Arbetsordning



Arbetsgrupp - Arbetsordning

Tidsplan

30 november 2021 - Deadline för andra arbetsgrupper att inkomma med texter till arbetsordningen

7 januari 2022 – Förslag till arbetsordning till Direktörsberedningen 

20-21 januari 2022 – Dialog/info vid Värmlandsrådskonferensen



Arbetsgrupp - PM

Ingrid Strengsdal och Frida Poulsen



Arbetsgrupp – PM (verkställighet)

Rekommendation Åtgärd

Säkerställ att tid för dialog om samverkansstrukturens 
utveckling finns på agendan minst en gång varje år.

Årshjul för Värmlandsrådet

Strukturera upp informationspunkterna tydligt Genomgång inför varje möte

Inför Värmlandsrådets arbetsgrupps möte bör 
regiondirektör och kommundirektörsnätverkets ordförande 
kommunicera och fastställa förslag till dagordningspunkter

Boka tider med längre perspektiv (årsvis)
Ta fram digital sammanträdesfolder

Hemsidan (landningssidan) bör utvecklas kontinuerligt och 
vara föremål för systematisk dialog i 
Värmlandsrådets arbetsgrupp minst en gång per år.

Årshjul för Värmlandsrådets arbetsgrupp

Värmlandsrådets arbetsgrupp bör förlänga sin mötestid. Möte inbokat varje torsdag, stående tid kl 16-17


