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Nu är det äntligen dags!  
Nu ska vi signera Överenskommelsen Värmland! 
 

Genom Överenskommelsen skapar vi dialog mellan idéburna organi-

sationer och Landstinget i Värmland. På så sätt kan vi lättare identifi-

era behov i samhället och hjälpas åt att hitta lösningar på utmaningar 

så att invånarna i Värmland får bättre möjligheter till god livskvalitet. 

Överenskommelsen har arbetats fram av representanter för landstinget 

och flera idéburna organisationer. Alla finns med när vi signerar över-

enskommelsen som ett bevis för att vi nu ska arbeta mer tillsammans. 

Oavsett om du är med i en organisation som ska signera eller din orga-

nisation ännu inte är redo att signera är du välkommen att delta i star-

ten av Överenskommelsen Värmland. 

Vi ser fram emot en inspirerande förmiddag – med signering, föreläs-

ning och nätverkande.  

Program för signeringen 20 april 2018 

Tid Program 

08.30 Incheckning  

Vi bjuder på kaffe och smörgås 

09.00 Inledning 

Moderator Christina Lundqvist 

09.15 Signering 

Fredrik Larsson, landstingets ordförande                          

Anneli Snobl, landstingsdirektör 

Monica Ekström, Brottsofferjouren                                

Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan  

10.15 Fika och mingel 

Vi firar med tårta 

10.45 Föreläsning 

Hur Överenskommelsen kan bidra till samverkan och vad 

som gör människor engagerade 

Johan von Essen, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola 

12.00 Avslutning och Lunch 

Vi bjuder på lunch 

Varmt välkommen! 

Pia Augustsson och Pernilla Åberg  

 

Tid 

Fredagen den 20 april 2018 

Kl. 08.30-13.00 

 

Plats 

Lokal: Lars Magnus, vån 5 

CCC, Karlstad 

 

Målgrupp 

Idéburna organisationer och 

Landstinget i Värmland 

samt alla med intresse av 

Överenskommelsen 

 

Sista anmälningsdag 

10 april 2018 

 

Kostnad 

Programmet är kostnads-

fritt, dock debiteras en av-

gift på 300 kronor vid        

ej avbokat deltagande.  

 

Anmälan  

Webbanmälan 

 

Information och närmare 

upplysning 

Pia Augustsson, process- 

ledare Landstinget i  

Värmland 

pia.augustsson@liv.se 

054-61 94 10 

 

Pernilla Åberg, process-  

ledare idéburen sektor 

pernilla.aberg@sv.se 

054-402 01 39 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till signering av 

Överenskommelsen Värmland 
En samverkan mellan idéburen sektor och Landstinget i Värmland 
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