
 

Minnesanteckning 1 (3) 
Rådet för funktionsrätt  

Sekretariatet   
Handläggare Datum Diarienummer 

Elisabeth Ehne 2021-11-25 RS/210747 
 

Plats Mötesrum Galaxen, Regionens hus kl. 10-12 

Närvarande   
Region Värmland Eva Dombrowe Larsson (L) 

Sara Gunnarsson, pol. sek. 
 

ordförande 
 

Funktionsrätt 
Värmland 

Monica Ekström 
Siv Skyllberg 
Lena Pettersson 
Kent Wallin 
Malin Rahm  
Siw Gidlöf 
Barbro Boomsma, ombudsman 
 

ordförande Funktionsrätt Värmland 

Adjungerad Toleif Högberg, SRF 
Emma Lindh, SRF ombudsman 

 

   

I tjänsten Peter Bäckstrand, regiondirektör 
Elisabeth Ehne, sekreterare 

 
sekreterare 

 

Öppning 
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet. 

  

Redovisning utvärdering av samverkansavtalet och rådet 
Funktionsrätt konstaterar att största problemet är brist i följsamhet inom 
verksamheterna. Som negativt exempel nämns slutenvårdsplatser BUP 
(barn- och ungdomspsykiatri) och som positivt kollektivtrafiken.  

Funktionsrätt lämnar konkreta förslag på ändringar i avtalet. 

 

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022–2030 
Erik Olsson, vice ordförande kultur- och bildningsnämnden inleder med att 
informera om att planen kommer att beslutas på regionfullmäktiges möte 
den 8 december. Planen tar upp utmaningar som är gemensamma för hela 
riket, men också specifika för Värmland. Utgångspunkten är att skapa 
förutsättningar för hälsa. Nästa steg i arbetet blir att ta fram konkreta 
handlingsplaner för olika områden. Hanna Weiman, folkhälsoanalytiker, 
fortsätter med att redogöra för planens upplägg. Den har fyra delar: 
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• Teori, syfte och mål 
• Förutsättningar i Värmland 
• Strategi och insatser 
• Uppföljning 

 
Planen, som sträcker sig fram till år 2030, har som syfte att tydliggöra 
Region Värmlands folkhälsostrategiska uppdrag och fungera som 
inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete i 
länet. En del i kommunikationen om planen kommer att vara en 
folkhälsovecka vecka 14. Rådet kommer att involveras i arbetet under 
våren. 

 

Utvecklingsledare social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland 
Beatrice Högå, utvecklingsledare från enheten för social hållbarhet hos 
länsstyrelsen, informerar om länsstyrelsens uppdrag inom det 
funktionshinderpolitiska området. Uppdraget går mycket ut på stöd och 
samverkan, att arbeta tillsammans, både internt inom länsstyrelsen, regionalt 
(till exempel med regionen) och nationellt. Två utbildningsinsatser är 
planerade, den 24 februari om strategi och den 10 mars om dialog. 

SRF ställer en fråga om betaltjänster. Efter mötet skickas rapporten 
Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 från Länsstyrelserna ut.  

 

Riktlinjen för ersättning vid invånarmedverkan 
Annelie Norström och Herbert Ornstein, utvecklingsledare, informerar om 
riktlinjen för ersättning vid invånarmedverkan. Den föreslagna riktlinjen 
ansluter till flertalet regioners modell för ersättningsnivå samt nationell rutin 
för patientmedverkan. Fokus i riktlinjen ligger på medverkan av enskild 
individ, inte som grupprepresentant. Arbetet fortsätter nu med frågan om 
ersättning vid representation från organisation/grupp.  

 

Övriga frågor 
Aktuellt från nämnder och verksamhetsområden 
Eva Julin Dombrowe informerar om läget inom hälso- och sjukvården. 
Personalen är tröttkörd och det är brist på personal på grund av pandemin. 
Antalet vårdplatser är mindre eftersom nya smittskyddsregler tillämpas. 
Köpt vård används men det saknas resurser även hos andra aktörer. 

Peter Bäckstrand informerar om om- och tillbyggnad av Centralsjukhuset i 
Karlstad. Referensgrupper kommer att behövas i arbetet och frågan 
återkommer till rådet. Första spadtaget kommer troligen att tas år 2023.  

Funktionsrätt Värmland rekommenderar att använda tillgänglighetskonsult i 
arbetet.  
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På förfrågan avböjer Funktionsrätt Värmland ytterligare möten om 
vaccination.  

Den som önskar en kalender för 2022 kan anmäla det till Sandra Nätt. 

Möten 2022 får gärna vara fysiska om pandemiläget tillåter och om möjligt 
gärna med studiebesök.  
 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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