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1  
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.  

 

2   
Presentation av dagordningen. 

 

3  
Presentation nya deltagare 
Beatrice Högå, verksamhetschef Agera Värmland presenterar sig och hälsas 
välkommen. Hon är ny medlem i rådet liksom Anna Tyrén, Coompanion 
Värmland som hade förhinder idag. Båda sitter i styrelsen för nätverket 
Värmlands idéburna. 
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4  
Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar skickas ut via mejl till deltagarna och finns samlade på 
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-
organisationer/ 

 

5  
Nuläge och effekter på grund av corona 
Lena Olsson 
Lena har varit på möte hos landshövdingen om samarbete tillsammans med 
Elisabeth Kihlström och Monica Ekström. Samverkan bygger nu på 
erfarenheter från tsunamin och flyktingsituationen 2015. Ett dilemma att 
många aktiva i föreningarna hör till riskgrupperna. Snabb omställning har 
gjorts av verksamheten men farhågor finns för uthålligheten och framtiden. 

Monica Ekström 
Brottsofferjouren har ställt om, inget fysiskt stöd vid tingsrätten men fortsatt 
stöd via samordnare. Kring 30 procent av målen är inställda på obestämd 
framtid, vilket skapar oro hos de som är berörda. Stor ökning av bedrägerier 
som drar nytta av corona. Samtalen till telefonjouren är färre men längre.  

Beatrice Högå 
Agera Värmland ställer om till digitala utbildningar där det går. Frågan är 
när konsekvenserna kommer att bli mer kännbara, det finns en eftersläpning 
av effekterna. Även extremister utnyttjar situationen för att sprida sina 
budskap.  

Bosse Dalmo 
Ur studieförbundsperspektiv är det en nedgång i verksamheten men 
omställning görs när det går till digitalt. Till exempel yoga och akvarell 
fungerar bra! Hembygdsföreningarna som bygger sin verksamhet på stora 
publika arrangemang är hårt drabbade. Staten har bestämt att 2019 ska vara 
utgångspunkt för bidrag 2021, så även Region Värmland. Miniprojektet 
bakgårdsmusik pågår och är uppskattat. 

Stefan Lundmark 
Digitala gudstjänster anordnas men många frikyrko-möten ställs in. Drive-in 
och ”walk and talk” är andra varianter på mötessätt. Spelningar görs utanför 
äldreboenden och gör även digitala konserter som kan visas där.  

Pernilla Åberg 
Idéburna organisationer generellt har en pragmatisk inriktning av 
verksamheten, arbetar behovsinriktat och är snabbfotade och kan göra 
omställningar. Frågan är hur uthålligheten är och hur återgången till det 
”normala” kommer att gå. Länsstyrelsens rapport Social hållbarhet i 
coronakrisen publicerades igår. Superkort sammanfattning är att oro finns 
och skyddande faktorer är pressade, det förebyggande arbetet är pausat. 

 

https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburna-organisationer/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.47330f99171ac529c2a9974/1589351313706/Rapport,%20Social%20h%C3%A5llbarhet%20i%20coronakrisen.%202020_13.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.47330f99171ac529c2a9974/1589351313706/Rapport,%20Social%20h%C3%A5llbarhet%20i%20coronakrisen.%202020_13.pdf
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Kultur- och bildningsnämnden 
Erik Olsson - Nämnden har bevakat frågan och diskuterat åtgärder. 
Förskottsbetalningar till kulturen har beslutats. Avvaktar utfall från statens 
bidrag. Den digitala klyftan har diskuterats.  

Elisabeth Kihlström - Dialog med kulturdepartementet och kulturministern 
med kultur- och bildningsnämnderna från samtliga regioner. Samstämmig 
bild av kulturområdet, det mesta är nedstängt men alternativ skapas. 
Folkhögskolorna bedriver distansundervisning. Analyser och konsekvenser 
inom folkhälsoområdet pågår inom Region Värmland. 

Regionala utvecklingsnämnden 
Åsa Johansson – Värmlandsstrategin har fått uppskjuten remisstid. Det 
kommer vara viktigt med gemensamt utstakad väg att följa när vi ska ställa 
om efter corona-pandemin. Utbildningsportal skapad för omställning till den 
nya arbetsmarknaden och den höga arbetslösheten, Värmland ligger som 
tredje värst drabbade län. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Elisabeth Kihlström - Viktigt att hålla i och hålla ut, ingen vet om toppen på 
kurvan är nådd eller inte. Det finns vård för den som behöver, hälso- och 
sjukvården har ställt om till corona men övrig verksamhet fungerar också. 
Aktuellt läge för covid-19 finns på regionvarmland.se. Smittspridning finns 
i hela Värmland även om testning görs lokalt och därmed synliggör antal 
smittade till exempel i en kommun. 

Pia Augustsson 
Effekter av corona ur ett folkhälsoperspektiv utreds av Region Värmland, 
bland annat genom enkät till idéburna organisationer. Från slutet av april 
finns en telefonlinje för utrikesfödda för att sprida information om corona. 

Den upparbetade samverkan som byggts upp under de senaste åren har 
underlättat mycket i den situation vi nu har.   

Regiondirektör 
Stor omställning av mycket av verksamheten inom Region Värmland. 
Försöker också höja blicken för att skapa aktivitet för att dra igång 
Värmland igen. Kollektivtrafiken har mindre resenärer och har gått över till 
sommartidtabell tidigare än vanligt. Mycket av den planerade vården är 
inställd, likaså folktandvården. När toppen är passerad planeras för hur den 
nu upparbetade vårdskulden ska kunna hanteras.  

 

6  
Signering nya 
Dialog har förts i rådet om hur nya idéburna organisationer ska ansluta och 
signera. Genomgång görs av förslag till kriterier Överenskommelsen 
Värmland. Diskussion om definition (förtydliga, justera genom 
omvärldsbevakning) och hur öppna kriterierna ska vara. Fråga om 
delregionalt och signering av andra offentliga aktörer (utökad förklaring 

https://www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/coronavirus---covid-19/aktuellt-lage-i-varmland--covid-19/
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behövs). Det kan behövas ett förtydligande av om det ska vara enighet i 
rådet om signering eller majoritetsbeslut.  

Rådet beslutar 
Ett nytt förslag tas fram av processledarna med följande justeringar: 

• förtydliga definition och delregional 
• ställningstagande till öppenhet i kriterier eller inte 
• beslutsform i rådet  

 
Förslaget mejlas ut för input av synpunkter och beslut fattas på rådet den  
3 september.  

 

7  
Konferens 5 november 
Beslutat om inriktning mot kunskapskonferens tidigare, ska det istället vara 
fokus på corona? Arbetsgrupp skapas av processledarna för att få ett bredare 
program. 

Det nya datumet för konferensen, 5 november, fastställs.  

 

8  
 
Nytt sen sist 
På grund av tidsbrist blir redovisningen nedkortad. 

Nätverket VI 
Nätverket är bra för att få ett mer strategiskt tänk för de idéburna. Frågan 
om IOP behöver lyftas framöver. Övergripande riktlinje för IOP håller på att 
tas fram inom Region Värmland för att beslutas av regionstyrelsen. Remiss 
om idéburna utskickad från regeringen, svarstid förlängd till 30 juni. Region 
Värmland ingår inte som utsedd remissinstans men Pia Augustsson 
undersöker möjligheten att svara ändå. 

Processledarna  
MUCF har skickat ut en enkät om samverkan mellan idéburen sektor och 
regionerna i Sverige, som Pia och Pernilla besvarat. Plattformen Social 
innovation är aktiv och söker samverkan, Co-Days hålls i Arvika  
20–21 oktober.  

Region Värmland 
Intensivt arbete pågår med regionplan och budget 2021 för politiskt beslut i 
juni, som sedan kommer att revideras i november med anledning av effekter 
från corona-pandemin. 

 

    



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2020-05-14 RS/200128 5 (5) 
  

 
9   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcks.  

10 

Nästa möte  
3 september kl. 9-12 (ändrad tid). 

 

 

. 
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