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Plats Konferensrum Sirius, Regionens hus, Karlstad kl. 09-11 

Närvarande Elisabeth Kihlström (KD), ordförande 
Sofia Magnusson (S) 
Marianne Utterdahl (SIV) 
 
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift 
Anna Tyrén, Coompanion 
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan 
Monica Ekström, Brottsofferjouren 
Anna Rydborg, processledare idéburen sektor 
Sofia Nordström, processledare Region Värmland 
Elisabet Ehne, sekreterare 
 

Förhinder Åsa Johansson (S) 
Margareta Nisser Larsson (M) 
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda 
Jan Elofsson, Civilisationen 
Peter Bäckstrand, regiondirektör 
 
 
 

1  
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.  

2   
Sofia Nordström hälsas välkommen till sitt första ”egna” möte. Även nya 
ledamoten Sofia Magnusson hälsas välkommen och får en kort presentation 
av rådet. 

Utskickad dagordning godkänns.  

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  
Revidering Överenskommelsen Värmland 

Det är processledarna och en arbetsgrupp som har arbetat med revideringen. 
Avstämning har också skett mot Värmlandsstrategin, där idéburen sektor är 
framlyft. De främsta förändringarna är att punktlistan är ändrad till ”vill-
punkter”. Fokus på det sociala området har tagits bort och alla 
organisationer är nu välkomna som medlemmar. Även fotnoten på sidan 4 
är uppdaterad, den handlar om bakgrund. 

https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
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Rådet beslutar 

Revidering av Överenskommelsen Värmland godkänns. 

Uppdrag ges till processledarna att ta fram ett förslag till handlingsplan med 
utgångspunkt från Överenskommelsen Värmland till nästa möte. 

 

5 
Dialog revidering samverkansavtal 
En utvärdering behöver göras av samverkansavtalet som reglerar 
förhållandet mellan regionen och rådet, i synk med övriga samverkansråd 
inom regionen. Det kommer att ske i samband med den nya 
mandatperioden.  

Samverkansavtalet beslutas av regionstyrelsen.  

Synpunkter från de idéburna: 

- Ändring av antalet ledamöter från de idéburna för att motsvara antalet i 
övriga samverkansråd 

- Antalet undertecknare  
 

 

6 
Överenskommelsen Värmland årsberättelse 2020–2021 
Årsberättelsen omfattar två år på grund av pandemin. Sofia Nordström och 
Anna Rydborg tar upp några viktiga punkter i den.  

Efter dialog om Överenskommelsen, Värmlands idéburna och IOP läggs 
punkten uppföljning av kriterier med till handlingsplanen. Rådet konstaterar 
att det är viktigt att hålla sig relevant. 

8  
Nytt sen sist 
VI – Värmlands idéburna 
Organisationen har fått nya medlemmar sedan förra mötet och ytterligare är 
på gång, summan är nu 22 anslutna. Organisationen arbetar på att ta över 
arbetsgivaransvaret på egen hand. Den 22 november blir det en 
halvdagskonferens med föreläsningar. En ny grafisk profil håller på att tas 
fram. 

Region Värmland 
Marianne Utterdahl informerar från hälso- och sjukvårdsnämnden att 
sommaren varit ansträngd för hälso- och sjukvården men ändå fungerat 
enligt plan. Nytt är akutvårdsteam och digitala hälsocoacher. Elisabeth 
Kihlström informerar om att regionplan och budget beslutades av 
regionfullmäktige i juni. Under sommaren har många sommarkurser 
bedrivits på folkhögskolorna. Uppföljning börjar nu av, främst, de först 
tecknade IOP:erna.  
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9 
Nästa möte 
Rådet träffas nästa gång den 30 november kl. 12-15, start med gemensam 
lunch. 

Handlingsplan, samverkansavtal och omvärldsspaning IOP tas upp. 

10 
Övriga frågor 
Monica Ekström efterfrågar hur processen för handlingsplan för 
barnkonventionen går. 

 
 

 

Vid anteckningarna, 

Elisabeth Ehne 
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