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Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabeth Ehne

2022-04-28

Diarienummer

RS/220418

Plats

Konferensrum Arnön, Lagergrens gata 7, Karlstad kl. 09-11

Närvarande

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande
Margareta Nisser Larsson (M)
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift
Anna Tyrén, Coompanion
Tomas Sundenhammar, RF SISU, adjungerad
Anna Rydborg, processledare idéburen sektor
Pia Augustsson, processledare Region Värmland
Elisabet Ehne, sekreterare

Förhinder

Åsa Johansson (S)
Marianne Utterdahl (SIV)
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Jan Elofsson, Civilisationen
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Peter Bäckstrand, regiondirektör
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Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Presentation av dagordningen som mötet godkänner med tillägg av punkt
Hybridmöte under Övriga frågor.
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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Återkoppling konferens 7 april
Minnesanteckningar från konferensen kommer att skickas ut till samtliga
konferensdeltagare, inklusive en film med föreläsningen. Synpunkter från
deltagarna är att det är en bra möjlighet att få träffa andra organisationer och
upptäcka samarbetsmöjligheter. Positivt med ett upplägg som ger möjlighet
att flytta runt mellan olika grupper. Ytterligare reflektioner är att det var fyra
män av drygt 50 deltagare samt att det kan vara begränsande att lokalen är
väldigt långsmal.
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Dialog revidering Överenskommelsen
Värmland/kriterier/antagning/signering
Det finns ett värde i att ha kvar Överenskommelsen Värmland som ett
regionalt paraply. Revidering görs med utgångspunkt att bredda avtalet till
att omfatta hela regionen. En arbetsgrupp träffas för första gången den 6
maj. Ett Team i Office365 skapas för rådet och arbetsgruppen där
arbetsdokumentet läggs ut för att ge möjlighet att följa arbetet och lämna
kommentarer; för att skapa ett transparant arbetssätt. Nuvarande
Överenskommelse gäller fram till årsskiftet. En grov tidplan är att det ska
finnas ett utkast framtaget till rådets möte i augusti. Frågan om fortsatt
signering kommer att hanteras i arbetsgruppen. Under rådets diskussion
kommer det fram att effekten av att signera bör tydliggöras, vilket åtagande
signering innebär, att omvärldsspaning bör göras med mera.
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.
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Handlings- och aktivitetsplan
Förutom den nu genomförda konferensen ligger 7-8 frukostmöten
Mötesplats idéburna planerade för helåret. Regionen kommer att ha ett
digitalt informationsmöte kring aktiviteter för ensamma inom ramen för
projektet I2I. Nätverket fokuserar på Ukraina.
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Dialog revidering Överenskommelsen Värmland
Avsiktsförklaringen tas upp igen på nästa möte för dialog och planering.
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Nytt sen sist
Region Värmland

Det mest konkreta som pågår runt Ukraina inom regionen är vaccinationer
som sker via vaccinationsenheten. Kollektivtrafiken erbjuder kostnadsfria
resor för personer som kan uppvisa pass eller id-handling från Ukraina. I
övrigt pågår arbete med regionplan och budget för fullt.
Nätverket VI

Nätverket har en samordnande roll i att vad som görs eller planeras för
ankommande flyktingar från Ukraina och vilka behov som finns för att
kunna genomföra det. Anna Rydborg går igenom en sammanställning av
pågående aktiviteter och uppkomna frågor som kommer att skickas ut till
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rådet. Europeiska socialfonden (ESF) har precis beslutat om medel till
Ukraina som går att söka, utan krav på medfinansiering.
Processledarna

Inget utöver ovanstående information. Från och med nästa möte är Sofia
Nordström ny processledare från regionen.
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Nästa möte
Rådet träffas nästa gång den 25 augusti kl. 9-11.
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Övriga frågor
Hybridmöten diskuteras vidare på nästa möte. I samband med det lyfts att
det vore bra att växla med att använda lokaler hos de idéburna och på olika
platser i länet.

Vid anteckningarna,
Elisabeth Ehne

