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Plats 

 

Närvarande                                

 

 

 

 

 

 

Förhinder 

Clarion Collection Hotel Plaza 

Västra Torggatan 2, Karlstad 

 

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande  

Sofia Magnusson (S)  

Åsa Johansson (S) 

Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift 

Anna Tyrén, Coompanion 

Monica Ekström, Brottsofferjouren  

Stefan Lundmark, Värmlands idéburna 

Anna Rydborg, processledare idéburen sektor  

Sofia Nordström, processledare Region Värmland 

Barsha Yilmaz, sekreterare 

 

 

 

Marianne Utterdahl (SIV)  

Margareta Nisser Larsson (M) 

Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan 

Jan Elofsson, Civilisationen 

Peter Bäckstrand, regiondirektör 
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1  

Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2  

Utskickad dagordning godkänns.  

 

3 

Föregående minnesanteckning 

Minnesanteckningen från det föregående mötet läggs till handlingarna och 

finns samlade på Rådet för idéburna organisationer - Region Värmland 

(regionvarmland.se) 

 

 

4 

Dialog Handlingsplan Överenskommelsen Värmland 

Sofia Nordström och Anna Rydborg går igenom handlingsplanen för 

Överenskommelsen Värmlands olika delar. Ett antal förslag till revidering 

gällande formuleringar i överenskommelsen tas upp. Det som redan 

reviderats gås igenom. Rådet lämnar sina synpunkter på handlingsplanens 

innehåll och lyfter att en uppföljning om året bör äga rum. Vikten av att 

landa i det som är relevant för området diskuteras samt även ett flertal andra 

planer som är mer konkreta.   

 

Dialog förs med Rådet för idéburna organisationer.   

 

5 

Dialog revidering Samverkansavtal 

Sofia Nordström informerar om det arbete som gjorts sen den senaste 

dialogen med rådet gällande revidering. Synpunkter från rådet gällande 

revideringar och omformuleringar lyfts och diskuteras.  

 

Dialog förs med Rådet för idéburna organisationer.   

 

https://regionvarmland.se/regionvarmland/politik/samverkansorgan/radet-for-ideburna-organisationer?qs=Minnesanteckning%20R%C3%A5det%20f%C3%B6r%20id%C3%A9burna%202020-02-13
https://regionvarmland.se/regionvarmland/politik/samverkansorgan/radet-for-ideburna-organisationer?qs=Minnesanteckning%20R%C3%A5det%20f%C3%B6r%20id%C3%A9burna%202020-02-13
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6 

Dialog Folkhälsoveckan 

Tema förslag “Folkhälsa - där du är”.  

Elisabeth Kihlström informerar om folkhälsoveckan, dess innebörd samt att 

den kommer infalla vecka 17. Det finns ett preliminärt datum för konferens 

och folkhälsodag/samverkansdag, vilket är 26 april. Sofia Nordström går 

igenom det som planeras inför 26 april. Ett önskemål gällande att ha en 

temadag med fokus på barn och ungas rättigheter under veckan lyfts fram. 

Även begreppet utanförskap i relation till psykisk ohälsa tas upp som ett 

önskemål. Elisabeth Kihlström öppnar upp för att rådet även ska samverka 

under denna vecka.   

Dialog förs med Rådet för idéburna organisationer.  

  

7 

Nytt sen sist 

Nätverket VI 

Nätverket VI informerar om Annas anställning och om att de har nya lokaler 

hos Agera Värmland. De ser att medlemsantalet ökar och att fler som blir 

medvetna om skillnaden på samverkan och själva överenskommelsen.  De 

har även fått en ny logga och en ny grafisk profil. Det är en stor utveckling 

på gång inom organisationen. Vidare informerar de om framtiden och det 

behov som finns hos de idéburna organisationerna. De har även besökt 

nätverket i Skåne och tagit del av deras erfarenheter och samverkan. Det 

som är på gång i nuläget är ett försök till att etablera ett nationellt 

kontaktnätverk. Detta för att kunna inspireras av andra regioner.  

Processledaren  

Det som är på gång i nuläget är en kartläggning av civilsamhället i 

Värmland. Detta för att få fram mer nedbruten kunskap på kommunnivå 

gällande civilsamhället.   
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Region Värmland 

Åsa Johansson informerar om revideringen av regionplanen och den budget 

som ligger inför beslut. Vidare informerar Åsa om att nya regionfullmäktige 

och den nya styrelsen har tillträtt men att nämnderna tillträder efter 

årsskiftet. Sofia Magnusson blir ny ordförande för kultur- och 

bildningsnämnden. Informationsdragningen avslutas med en kort 

sammanfattning av ändringar som kommer att göras i budgeten. 

 

8 

Nästa möte 

Nästa möte äger preliminärt rum 23 februari 2023 klockan 9-12. 

 

9 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyfts. 

 

 

Vid anteckningarna, Barsha Yilmaz  

 

 


