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Inledning
Processledarna Pia Augustsson (Landstinget i Värmland) samt processledare
Pernilla Åberg (Idéburna organisationerna) hälsade gruppen välkomna. Åsa
Löfvenberg tackade för gott samarbete under de åren som gått och önskade
god fortsättning i processen. Fördelningen mellan processledarna och
ansvarsområden beskrevs och det beslutades att skrivargruppen skulle bestå
av följande: Pernilla Åberg (processledare Idéburna), Lena Olsson (Karlstad
Stift/Svenska Kyrkan), Pia Augustsson (processledare LiV) samt AnnaCarin Johansson (LiV). Ur ett genusperspektiv lyftes frågan om manligt
deltagande, men gruppen enades om att förtroende fanns för ovanstående
personer.
Agenda och syftet med dagen presenterades. Syftet var att under dagen få
inspel inför den framtida förankrings- och skrivarprocess som påbörjas för
att ett utkast skall finnas framtaget till september.
Tidsplan och preliminär aktivitetsplan presenterades och godkändes av
dialoggruppen. Beslutades att en formulerad överenskommelse är framtagen
för godkännande vid årsskiftet -17/18.
PowerPointPresentationen bifogas till minnesanteckningen.
Film som framtagits av Överenskommelsens kansli visades som inledning
och rekommenderade deltagarna att se på överenskommelsens hemsida, där
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bra informationsmaterial finns att tillgå och studera. VÅRT UPPDRAG overenskommelsen
Tidsplanen presenterade. Det som noterades var att godkännande för de
idéburna kommer att pågå under samma period som för Landstinget.
Förtydligande av tidsplanen kommer till 15/9 då även mötesdatum för
Landstingets förankringsmöten kommer att finnas samt ytterligare
mötesdatum för stormöte i november, för de idéburna.
Dialogen stannade en stund runt syfte och mål med de planerade
mötesforum såsom Stormöte och Cafékvällar. Konstaterades att
representanterna i dialoggruppen är ansvariga för implementering i sina
respektive organisationer och att processledarnas deltagande efterfrågas vid
behov. Vid stormöte finns processeldare för idéburna på plats och dessa
möten bör vara processinriktade och på regional nivå samt att dessa möten
är oerhört viktiga i förankringsprocessen. Vid Landstingets
beredningsmöten och utskott deltar processledare för Landstinget.
Cafékvällar skjuts på framtiden och kan startas i samband med
implementeringsfasen av färdig Överenskommelse.
Dialoggruppen uppehöll sig en längre tid vid hur kommunikationen kan bli
tydlig. Beslutades att skrivargruppen formerar en grupp via Office 365 samt
att minnesanteckningar och information mailas till respektive medlem i
dialoggruppen. Minnesanteckningar och information kommer kontinuerligt
att finnas på LiV.se under Samarbetsavtal/Samverkan idéburen sektor.
Processledaren för LiV ansvarar för detta. Nyhetsbrev kommer kontinuerligt
att tas fram och distribueras, men till vilka? Önskemål om tydligt
informationsmaterial som kan användas för de idéburna diskuterades, vilket
processledarna antog och lovade återkomma om.
Ekim Caglar, kommunikatör från Överenskommelsen kansli berättade om
bakgrund och beskrev de 6 principerna och gav goda exempel på hur de
använts i olika överenskommelser. Gav också tips om att se filmen ang.
Stockholms Stadsmission, se länk Filmer - overenskommelsen.
Ekim hänvisade även till en genomförd kartläggning gällande tecknade
överenskommelser, vilken bifogas minnesanteckningen.
Dialog uppkom under presentationens gång gällande:
•
•
•
•
•

Vilket ord som ska användas för principerna –
Principer/Värdeord/Spelregler. Inget beslut togs i dagsläget.
Syftet med överenskommelsen
Vikten av att förtydliga roller (Idéburna kontra Landstingets
ansvarsområden)
Vikten av att återkommande rekapitulera syfte, mål och varför vi är här
Vikten av tydlig, tillgänglig information och presentation av processens
delmål
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Eftermiddagen började med tankar och funderingar runt formulering av en
Vision. Grupparbete genomfördes där förslag framkom som underlag till
konkretisering och formulering till skrivargruppen.
Därefter grupp arbetades det runt de 6 principerna, utifrån frågeställningar
som fanns kvar sedan det dialogmöte som genomfördes i november 2016.
Det som framkom var från samtliga att den viktigaste principen var
dialogen. Men följande noterades som viktiga aspekter, vid resp princip:
Självständighet och oberoende
• Roller och ansvar
• Idéburna som självständiga röstbärare, ”hjärtefrågor”
• Definiera begreppet – demokratisk grundsyn, kan de utgå från FN´s
mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna?
Dialog:
• Tydliga roller och förväntningar mellan Idéburna och Offentliga
• Vem bestämmer deltagande? Tankar uppkom runt en gruppering
styrgrupp/värdeorganisation/dialoggrupp där beslutsdialog förs
• Resurser inte lika med pengar
• Anpassning efter lokala/regionala behov
Kvalitet
• Goda exempel
• Förtydligande av lagar och krav
• Metod för utvärdering
Långsiktighet
• Vikten av att se deltagande som långsiktigt för utveckling över tiden
• Utvärdering
• Kriterier
• Struktur och mötesforum, ej beroende av individer
• Politisk förankring
Öppenhet och transparens
• Minnesanteckningar, utvecklingsbehov - framförallt i de idéburna
• Tydlig och enkel kommunikation, utan förkortningar och svårtillgängligt
språkbruk
• Delaktighet inte lika med beslutsfattande
Mångfald
• ”nya” sätt att formera sig, hur kan dessa ingå?
• Innovativa organisationer och samhällsutförare
• Jämställdhet
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Kartläggning idéburna Länsorganisationer
Den befintliga listan över organisationer som visat intresse för
överenskommelsen visades. Konstaterades att en kartläggning är av stor vikt
för att få struktur på vilka som bör bjudas in till stormöten och att få
kontaktuppgifter till resp. organisation. Processledarna kommer under
sommaren påbörja ett förtydligande. Detta för att få korrekt lista att fortsätta
uppdatera över tid, för nyhetsbrev, information, inbjudan till stormöten mm
I.O.P – Idéburet Offentligt Partnerskap
Kort information runt hur I.O.P kan bli ett verktyg att använda i framtida
processer och samarbeten. Erfarenheter presenterades från medlemmar i
gruppen och att processledarna är delaktiga i nätverket som SKL har, för
kunskapsinhämtning.
Summering dagen
Mötesdeltagarna sammanfattade dagen som en framåtskridande dag med
många öppna dialoger och givande diskussioner. Under dagen
konkretiserades den fortsatta processen och processledarna och
skrivargruppen gavs mandat att formulera ett utkast till överenskommelsen.
Utkastet sänds ut på remiss senast den 8/9 till dialoggruppens medlemmar
för vidare dialog till nästa möte som är fredagen den 15/9, med start kl
09.00. Inbjudan kommer inom kort. Konstaterades att lokalerna inte var fullt
ändamålsenliga, varvid ny lokal söks.
Processledarna tackade för gott engagemang!
Vid pennan// Pia och Pernilla

