
  

 

 

 

Minnesanteckningar Ordföranderådet 21 januari 2022 

Förslag till målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 

hälsa och omsorg” 

Marianne Utterdahl och Linnea Grankvist, Region Värmland, presenterar förslag till målbild efter 

revidering gjord av referensgruppen för god och nära vård. Presentation bifogas anteckningarna. 

Vid förra mötet (26 november 2021) fanns flera åsikter om att man saknar uttrycket ”god” i arbetet 
med nära Vård. Förslag lyftets om att det bör vara god och nära vård och inte enbart nära vård. Efter 
dialog kom Värmlandsrådet överens om att frågan behöver lyftas en gång till i referensgruppen och 
därefter återkommer frågan till Värmlandsrådet/Värmlandsrådets au, vilket är vid dagens möte. 

Ordföranden betonar att det är viktigt med process där alla parter får komma till tals och att denna 
process är ett exempel på olika innebörder och tolkningar i förslag arbetas igenom på ett bra sätt och 
landar i formulering/dokument som det råder enighet kring. 

Flera deltagare i Ordföranderådet framför att det är lämpligt om alla parter lyfter frågan till sina 
fullmäktigeförsamlingar. Det kan konstateras att det är upp till varje huvudman (kommun och region) 
att avgöra i vilken instans beslut ska fattas men positivt om alla gör på samma sätt. 

Ställningstagande 

Ordföranderådet gör följande ställningstagande: 

1. Ordföranderådet ställer sig bakom förslag till målbild "Framtidens Värmland -Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg" samt uppmanar samtliga ingående parter fatta 
beslut om fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.   
 
 2.  Ordföranderådet uppdrar till Direktörsberedningen att följa frågan om den fortsatta processen 
med färdplan mot målbilden "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa & omsorg"  
 
3. Region Värmland ansvarar för utskick av förslag till målbild med tillhörande missiv och förslag till 
tjänsteskrivelse till samtliga parter. 
 

Avslutning 

Fredrik Larsson och Peter Söderström tackar Ordföranderådet för dagens möte och önskar en trevlig 

helg. 

Anteckningar skrivna av     Anteckningar justeras av 
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Johanna Berglind de Backer    Peter Söderström 


