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Rådet för idéburna organisationer  

Sekretariatet   
Handläggare Datum Diarienummer 

Elisabet Ehne Jangehammar 2020-02-13 RS/200128 
 

Plats Karlstad Innovation Park, kl. 13-15.30 

Närvarande Elisabeth Kihlström (KD), ordförande 
Stina Höök (M) 
Åsa Johansson (S) 
Erik Olsson (S) 
Peter Bäckstrand, tf. regiondirektör 
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan 
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift 
Monica Ekström, Brottsofferjouren 
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda 
Pernilla Åberg, processledare idéburen sektor 
Pia Augustsson, processledare Region Värmland 
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare 
 

Frånvarande Marianne Utterdahl (SIV) 
Linda Häggkvist, Föräldrastödet i Värmland 
Petter Falk, Coompanion  
 
 
 

 

1  
Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet. Tf. 
regiondirektör Peter Bäckstrand hälsas välkommen till sitt första möte med 
rådet.  

 

2   
Presentation av dagordningen. 

 

3  
Dialog samverkan 
Ledare i dialogen är folkhälsostrateg Anna Beata Ekström och 
tjänstedesigner André Szeles från regionens utvecklingsavdelning. Upplägg 
enligt SMARR: Syfte, Mål, Agenda, Roller och Regler. 

Syfte 
Skapa samsyn kring rådets processinriktade arbetssätt 

Mål 
Målet är samsyn kring hur rådet ska/bör arbeta samt att ha påbörjat ett 
samtal kring vad som är viktigt för att nå dit. 
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Agenda 

Med utgångspunkt från samverkansavtalet diskuterades frågan: Hur Rådet 
för idéburna organisationer kan samverka på ett tydligare sätt, vilka frågor 
som bör hanteras och ett tydliggörande av uppdraget. 
  
Organisering för samverkan – rapport från FoU Välfärd Värmland 
rekommenderades som läsning. 

Nyckelord som framkom under dialogen: möjliggörare, samverkan på 
riktigt, hur?  

Under dialogen och workshopen beskrevs arbetet som pågått under 2019 där 
tre prioriterade samverkansområden växt fram: Ojämlikhet i hälsa, Ofrivillig 
ensamhet, Idéburnas medverkan i den politiska processen. 

Även en kortare information gällande ”vad är folkhälsa” gicks igenom och 
där omnämndes Hilary Cottham. Hon har lanserat nya idéer om ”the 
networked welfare state”.  

Workshopen och dialogen avslutades med frågeställningar inför fortsatt 
dialog vid nästa Råd. 

 

4  
Projektinformation, Utvecklingsavdelningen  
Enhetschef Ida Kullgren, enheten för hållbar utveckling, informerar om 
några aktuella projekt. Hon lyfter:  

• Utvecklingsportfölj - utredningsuppdrag  
• Experio Worklab – hållbart arbetsliv  
• I2I – ofrivillig ensamhet, mer info nedan 
• Hållbar vårdcentral – förstudie  

 
Det är viktigt att inkludera även regional utveckling när rådet pratar 
utveckling.  

I2I 
Jenny Bång, projektledare och Fergus Bisset, tjänstedesigner informerar om 
projektet I2I. Det ger samma hälsorisker som att vara överviktig, röka 
mycket eller alkoholism.  

Ofrivillig ensamhet – I2I (from Isolation to Inclusion), har som mål att 
förbättra innovationskraften hos offentlig sektor med innovationer och 
innovativa lösningar för att minska på ofrivillig ensamhet och social 
exkludering. En kommun och Region Värmland deltar tillsammans med 11 
partners från sju länder. Workshops med idéburna är ett exempel på 
arbetssätt.  

15 oktober anordnas en projektmässa av Region Värmland dit alla är 
välkomna. 

https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/01/2016_1_e_pub_pdf_35720.pdf
https://www.hilarycottam.com/
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5   
Nytt sen sist 
På grund av tidsbrist blir redovisningen nedkortad. 

Processledarna  

Årsberättelse 
Samma struktur som föregående år. Processledarna konstaterar att det är 
svårt att få med de märkbara effekterna i text.  

Region Värmland 
Peter Bäckstrand informerar om förändringar i regionens ledning, nu ingår 
tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert och tf. trafikdirektör Lena 
Thorin. 

    

6   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcks.  

 

7 

Nästa möte  
Torsdagen den 14 maj kl.10.00-12.00, Innovation Park. Fortsättning på 
dialogprocessen med Anna Beata och André. 
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