
 

 

Minnesanteckningar 

Värmlandsrådets arbetsutskott 27 augusti 2021 

 

Fredrik Larsson, ordförande Värmlandsrådet och Peter Söderström, vice ordförande Värmlandsrådet 

hälsar alla välkomna till första mötet efter sommar och semester. 

 

Aktuellt covid-19 

Peter Bäckstrand, Lena Gjevert och Anders Nordmark, Region Värmland  

Värmlänningen är duktig på att ta prov när man känner sig krasslig, åldersmässigt är flest positiva 

svar just nu i åldern 20–29 år, också den åldersgrupp som har lägst antal vaccinerade. Smitta sker på 

privata sammankomster, skola, universitet. 

Färdigvaccinerade är höga siffror i Värmland, det ska vi känna oss nöjda med. 88% av Värmlands 

befolkning har påbörjat sin vaccinering. Lista med topp 10-kommuner med högst antal andel av dos 1 

finns 6 värmländska kommuner. 

Grupper som är svårare att nå är utrikesfödda, samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna som 

har kunskap och erfarenhet hur samhällsviktig information når fram. 

Övrigt aktuellt 

Gästarbetare från Thailand i Hagfors får vaccin.  

Påbörjad vaccination senast 9 september kan då få andra dos senast 30 september därefter kommer 

vaccinationsstationer att förändras. 

Dialog med skolchefer för vaccination av skolungdomar 

Efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten är planering av implementering för dos 3 till 

personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i gång. 

Tanja Ekegren, Länsstyrelsen 

På nationell och regional nivå är det en ökning av positiva svar, återgång till skola och arbetsplatser 

påverkar men detta var förväntat. Länsstyrelsen följer det globala läget och där går smittan åt helt fel 

håll. Smittan kommer inte att försvinna, är en virusvariant med hög smittsamhet men vaccination 

skyddar från svår sjukdom och död. 

Dramatiska åtgärder hjälper inte, immunitet är enda sättet att trycka bort smittan och det kommer 

krävas 97% vaccinerad vuxen befolkning. 

Arbete med återöppning är indelat i fem steg och nu är samhället på steg tre. Fjärde steget planeras 

till september, bland annat lyfts max antal deltagare bort. 

Steg fem är inte tidsatt alls och i det steget ingår återgång till arbetsplatser, viktigt att arbetsgivare är 

medvetna om detta eftersom många satt 30 september som plan för återgång. 

 

Birgitta Evensson, Årjängs kommun. 

Lugnt läge i kommunerna, nära samarbete med Länsstyrelsen och Smittskydd. Fokus på vaccinering. 

 

 

 



 

Utvärdering av samverkansavtal 

Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

 

Fortsättning från konferensen den 17–18 juni med konsultens rapport "Samverkansavtal Värmland- 

utvärdering våren 2021" som utgångspunkt. Underlag har skickats ut före mötet. 

Peter Bäckstrand och Birgitta Evensson gör en kort tillbakablick på vad som pratades om på 

workshopen i juni. 

De inkomna svaren från Menti visas, detta material har inte skickats ut i förväg till deltagarna. Vidare 

visas analys och rekommendationer från konsult Magnus Persson. Peter Bäckstrand relaterar till att 

konsulten vid sin föredragning i juni bedömde att det kanske inte är nödvändigt att utarbeta nytt 

avtal, utan att det går att få in förändringarna genom ev tillägg till samt tolkning av nuvarande avtal. 

Processarbete med strategiska styrdokument och planer, bild över process-och ärendelogik ger 

förslag på hur flödet av ärenden kan hanteras visas också. 

Rapporten redovisat 27 rekommendationer, i utskickat dokument är de gulmarkerade av ren 

verkställighets karaktär, dessa skulle kunna sättas i gång med direkt. 

Rekommendationer som inte är färgmarkerade behöver arbetas vidare med, arbetsgruppen har ett 

tänk hur det skulle kunna göras men vill ha dialog med Värmlandsrådets arbetsutskott först. 

 

Olika roller har gett olika perspektiv på samverkan och hur den ska utföras. På det stora hela anser 

man att samverkan är bra och att det är en bra plattform och grund att stå på. 

Sakområdesråd har lyfts flera gånger, roller mellan arbetsutskott och arbetsgruppen - hur ska 

uppdragsgivare och uppdragstagare arbeta. 

 

Fredrik Larsson, ordförande, poängterar att det är viktig grund att vara överens om att nuvarande 

avtal ska vara kvar eller skrivas om. Konsultens rekommendationer är många och de är bra. 

 

Synpunkter framkommer att det som gulmarkerat som verkställighet bara är att genomföra. Det är 

viktigt att komma i gång med de gemensamma prioriteringar som togs fram på Värmlandsrådets 

konferens i Västerås januari -20. Övriga rekommendationer kan vi arbeta med under tiden. 

Anna synpunkt som framkommer är att det är av vikt att vara varsam med den strategiska tiden, 

förfoga över de resurser som vi har, se till att det är rätt frågor vi lyfter och hur vi gör bäst nytta. 

Finna ett gott system hur vi kan arbeta med den tid som finns till förfogande. 

Peter Söderström, vice ordförande, önskar återrapportering av hur verkställigheten av gulmarkerade 

rekommendationer genomförs. Lyfter även frågan huruvida det behövs ett nytt avtal eller omarbeta 

och tillämpa nuvarande avtal med arbetsordning eller motsvarande. Landar i att använda nuvarande 

avtal. 

Värmlandsrådets arbetsutskott gör följande ställningstagande: 

”Värmlandsrådet ska med sin bredd stå för inspel och kreativitet och vara en arena för information 

och erfarenhetsutbyte. 

 

Värmlandsrådets arbetsutskott behandlar frågor som kräver tydliga vägval och ställningstaganden.” 

 



Värmlandsrådets arbetsutskott ger följande uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp 

”Värmlandsrådets arbetsgrupp får i uppdrag att utforma förslag till arbetsordning/motsvarande som 

kan tillföras till Samverkansavtal – Värmland och som tydliggör de rekommendationer som framförs i 

rapporten ”Utvärdering Samverkansavtal Värmland”. Uppdraget ska delredovisas vid 

Värmlandsrådets arbetsutskotts möte 29 oktober 2021. 

Rekommendationer av verkställande karaktär inom rapportens områden ”Roller och uppdrag” samt 

”Ordning och reda” får Värmlandsrådets arbetsgrupp i uppdrag att genomföra så skyndsamt som 

möjligt. Uppdraget ska därefter redovisas till Värmlandsrådet arbetsutskott.” 

 

 

Värmlandsrådets arbetsgrupp (RD/KDN) ger lägesbild om aktuella uppdrag  

Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

 

Gemensamma resurser 

Lars Christensen berättar hur arbetet med gemensamma resurser pågår, bland annat formas en 

överenskommelse, som planeras att kunna lyftas till Värmlandsrådets arbetsutskott i oktober. 

 Juridiska och skattemässiga konsekvenser ses över för att finna bra lösningar för verksamheten som 

beräknas vara på plats i början av 2022.  

Etableringsfunktion Värmland 

Eleonore Åkerlund och Fredric Norlin informerar hur arbetet med en funktion som ersätter Business 

Värmland fortskrider efter det ställningstagande som Värmlandsrådet tog vid sitt möte i juni. Förslag 

till inriktningsbeslut finns framtaget och processas just nu i kommuner och region. Arbete pågår med 

att ta fram förslag till avtal och ambitionen är att ett förslag till avtal ska finnas framtaget i mitten av 

oktober. Processen med att ta förslag till avtal sker parallellt med kommunernas/regionens 

beslutsprocess avseende inriktningsbeslut. Det är tajt tidplan men att verksamheten ska vara i gång 

till vid årsskiftet gäller. 

Fråga om vad det är mer konkret är som ska vara klart i mitten av oktober? Det kan absolut komma 

frågor bland de förtroendevalda som ska ta beslut. 

Svar: Det är avtalsförslag om hur samarbetet ska se ut och fungera som ska vara klart i mitten av 

oktober för att hålla tidsplanen. Bemanning internt ansvar för regionen. 

Folkhälsoplan 

Peter Bäckstrand berättar att arbete med folkhälsoplan pågår, nytt utkast kommer att presenteras 

för Värmlandsrådets arbetsgrupp för att därefter föredras i Värmlandsrådet, enligt det förtydligande 

om vilka typer av frågor som lyfts på vilken arena. Förslag till folkhälsoplan är omfattande omarbetad 

efter inkomna synpunkter.  

 

Sammanträden 2022 

• Resterande möten 2021 med Värmlandsrådet och Värmlandsrådets arbetsutskott hålls 

digitala. 

• Värmlandsrådets konferens planeras till den 20–21 januari i Göteborg. 

• Lista över sammanträdesdatum för 2022 finns i pdf: format på Värmlandsrådets 

landningssida trippus.net/varmlandsradet. Sammanträdesdatumen (som pdf) kommer även 

att mejlas ut till samtliga deltagare 



 

Övriga frågor / information 
Eleonore Åkerlund 

Värmlandsstrategin är antagen och nu börjar arbetet framåt. Digital konferens på förmiddagen 8 

oktober, inbjudan har gått ut till förtroendevalda, kommuner och organisationer.  Samma goda 

delaktighet genom kommande process som vid framtagandet av strategin behövs. 

 

 

Minnesanteckningar skrivna av         Minnesanteckningar justeras av 

 

Ingrid Strengsdal, enhetschef          Fredrik Larsson, ordf. Värmlandsrådet 

 

Johanna Berglind de Backer, koordinator         Peter Söderström, vice ordf. Värmlandsrådet 

 


