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Sekretariatet
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Datum

Elisabet Ehne Jangehammar

Plats
Närvarande
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Funktionsrätt
Värmland
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2019-11-29

RS/190686

Berättarladan, Rottneros
Eva Dombrowe Larsson (L)
Ulric Andersson (S)
Ann-Marie Johansson
Siv Skyllberg
Lena Pettersson
Anna Karin Snahr

Adjungerad

Toleif Högberg, SRF Värmlands län
Sven-Erik Ågren, SRF

I tjänsten

Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg

ordförande
ordförande Funktionsrätt Värmland

sekreterare

Mötet inleds gemensamt med Pensionärsrådet. Regionråd Ola Persson
hälsar alla välkomna
Inger Stinnerbom hälsar sedan välkommen till Berättarladan och informerar
om Västanå teater.
Kulturchef Ulf Nordström, Region Värmland, informerar om området kultur
och bildning. Det innefattar folkhögskolor, Värmlandsarkiv, avdelningen för
kulturutveckling, konstenheten, sjukhusbiblioteken, kulturbidrag och
kulturplan. Region Värmland bidrar med pengar till kulturverksamhet på
regional nivå eller med regional betydelse.
Kulturplan har funnits sedan 2013 och den nuvarande gäller fram till år
2020. Planen tas fram i samverkan med kommunerna och ett syfte är att
kunna få bidrag från Statens kulturråd. Den offentliga ekonomin påverkas
under den kommande 10-årsperioden av en stor ökning av åldersgruppen
80+ medan gruppen i arbetsför ålder ökar betydligt mindre. Särskilda krav
finns på tillgänglighet till publik verksamhet, på webbplats och i sociala
medier för både statliga och regionala bidrag. Tillgänglighet kan även gälla
genom särskilt utformade program och arrangemang. Gruppen 65+ är
viktiga både som kulturkonsumenter och som föreningsaktiva.
WHO Europa har nyligen kommit med en rapport om kopplingen mellan
kultur och hälsa som påvisar kulturens både förebyggande och
hälsofrämjande verkan: What is the evidence on the role of the arts in
improving health and well-being in the WHO European Region? (länk till
sammanfattning av rapporten på 2 sidor).

Datum

2019-11-29

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

RS/190686

2 (3)

Sedan görs ett grupparbete kring två frågor:
1. Vad är det viktigaste Region Värmland och kommunerna kan göra för
att öka tillgängligheten till kulturarrangemang, föreställningar, museer,
biografer, bibliotek och kulturbesöksmål?
2. Vad är det viktigaste Region Värmland och kommunerna kan göra för
att ge fler äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att
utveckla och använda sina kreativa och kulturella förmågor?
Bland annat togs följande upp:
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik - möjlighet att ta sig till och från, anpassa föreställningar till
tidtabell, reducerad taxa.
Sprid kulturen i länet - kulturbussar, turnéer, digitala föreställningar,
turnerande biograf.
Anpassade föreställningar - kortare, flera pauser, teckentolkade,
syntolkade, för grupper med speciella behov (t.ex. asperger), förplanerad
assistans för funktionsvarierade, på dagtid.
Tillgängliga lokaler - använd själverfarna vid ny- och ombyggnationer,
ställ krav på inhyrda lokaler
Kreativitet – samlas på befintliga mötesplatser, bibliotek, köpcentra,
studiecirklar, kurser, samarbete mellan föreningar.
Information – synliggör kulturella aktiviteter.
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Inledning rådet för funktionsrätts möte
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Hur fungerar rådet?
Funktionsrätt Värmland tycker att hälso- och sjukvårdsfrågorna faller
undan. Funktionsrätt Värmland har bildat arbetsgrupper inom de olika
områdena. Samverkansavtalet gäller hela regionens uppdrag. Funktionsrätt
Värmland har i sin organisation diskuterat hur rådet skulle kunna vara
format framöver. Tankar som de har är att det i varje arbetsgrupp ska sitta
en representant ur styrelsen från Funktionsrätt Värmland som kan föra
tillbaka information till styrelsen.
Funktionsrätt Värmland framför att det har blivit ett för stort glapp mellan
rådet och verksamheten. Funktionsrätt Värmland vill vara medverkande och
ses som en naturlig samarbetspartner i regionens olika arbeten och
förändringsprocesser. Funktionsrätt Värmland framför också att om flera
olika perspektiv belyses ger det bättre resultat.
Det diskuteras om rådet ska arbeta med olika planer och strategier. Dagens
råd upplevs som bra och på en bra nivå.
Rådet föreslås vara fyra gånger per år även nästa år.
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Rådets möten under 2019 har ägt rum på olika ställen i Värmland. Detta
upplevs som positivt eftersom regionen arbetar för hela Värmland och att
det då är viktigt att inte bara vara i Karlstad.
Förslag på ämnen under 2020

Psykiatri
Äldres hälsa
Folkhögskolor - eventuellt studiebesök på Kyrkerud
Folkhälsostrategin
Visit Värmland
Regional utveckling
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Mötesdatum år 2020
Mötesdatum för nästa år är:
19 mars
28 maj
24 september
26 november
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Övriga frågor
Sandra Nätt informerar om att det påbörjats ett arbete vad gäller
kommunikation och information inom hälso- och sjukvården. Möte har
bokats med kommunikatörer med ansvar för öppenvård och slutenvård.
SRF framför att folkhögskolor fått mindre bidrag vilket är negativt.

Vid anteckningarna,

Elisabet Ehne Jangehammar
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