
  

 

 

 

Minnesanteckningar Värmlandsrådets arbetsutskott 17 december 

2021 

 

Inledning 

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar varmt 
välkomna till årets sista möte med Värmlandsrådets arbetsutskott 

Värmlandsrådets konferens den 20–21 januari 2022 

På grund av smittläget med covid-19 har det beslutats att Värmlandsrådets konferens och 
Värmlandsrådsmöte 20–21 januari, som skulle hållits på Selma Spa i Sunne genomförs i 
digital version. 
 

Ny inbjudan skickas ut till berörda målgrupper. Sista anmälningsdag är 14 januari. 
Temat för konferensen är Relation mellan Värmland och Norge, vilken är en av 
Värmlandsrådets årliga prioriteringar. 

 
Uppföljning av arbete med högt ljud/spelande bilburen ungdom, dialog för att 
samverka preventivt mot missbruk och psykisk ohälsa mm. 
Lars Wirén och Malin Hengärde, Polisen 

Uppföljning motorburen problematik 

Den 1 juli 2021 infördes möjlighet att ge ordningsböter till motorburna förare under rubriken 
förargelseväckande beteende, främst på grund av oväsen och hög musik. Sedan införsel har 
383 böter utdelats ute på plats av poliser, utöver dessa har 25–30 personer nekat till böter i 
Arvika, och dessa ärenden kommer gå till domstol. 
Statistiken visar att bötesfällningen är högst under sommarmånaderna och minskar sedan.  

Ålder på personer som får bot är från 18 år och uppåt. Flest bötesfällda är i åldern 21–30 år. 
Det är alltså inte förare av a-traktorer förare som det ofta kan framstå.  

De kommuner som varit hårt drabbade ser en minskning med anledning av polisens insatser. 
Viktigt att försöka påverka de som är under 18 år så att de inte kommer bli del av statistiken 
när de blir äldre. Det är generellt svårare att nå de äldre med förståelse av störande ljud. 
 
I presentation kan man se mer detaljer avseende statistik och insatser som polisen gör.  

Polisens arbete med psykisk ohälsa- lägesbild 

Från polisens sida har man känsla av att det ökat. Polisen vill vara en part för samverkan hur 
man jobba tillsammans mot psykisk ohälsa. 



  

 

Polisen i Värmland har 3500–4000 ärenden årligen, 120–140 av dessa är relaterade till 
psykisk ohälsa, suicid, försvinnanden, handräckningar. I genomsnitt 2 ärenden per dag gäller 
suicidala personer. 

Statistik visar att ingripande där psykisk ohälsa är en faktor har mer än fördubblats. En 
mycket oroväckande utveckling. Ytterligare statistik finns i ppt-presentationen på 
Värmlandsrådets webbplats. 

Oroande utveckling, människor som inte mår bra i vårt samhälle, polisen känner sig 
otillräckliga, frågan de ställer sig är om samhällets skyddsnät är tillräckligt? 
Kan vi göra mer tillsammans? Gemensamma krafter, polisen vill gärna bidra. 

Lars Wirén frågar om det finns något forum bland kommunerna/regionen, han skulle i så fall 
gärna vilja delta från polisens sida. Deltagarna på Värmlandsrådet tar med sig frågan. 

Inlägg: Det måste upprättas orosanmälan gällande minderåriga, då går signal till 
kommunernas socialtjänst. Annars får inte kommunen vetskap om problemen. 
Svar från polisen: Medveten om att det gjorts för få orosanmälningar, polisen arbetar med 
tydligare uppmärksamma och göra orosanmälningar när det krävs. 

Inlägg: Lokalpolisområden är en viktig del för polisens arbete tillsammans med kommunerna. 
Bygger på tillit. Viktigt att komma ihåg civilsamhället. 

 
Hur har barn och unga det i Värmland idag? Faktaredovisning 
Yvonne Lennemyr, Region Värmland, Thea Kristiansson, Arvika kommun, Erica Andrén, Säffle 
kommun, Evelina Landstedt, Karlstads universitet och Anne Öhman Bylund, Region Värmland 

Barnalivet och ungdomslivet 

Information om Sofia-studien – social och fysisk utveckling, insatser och anpassning. Sofia-
studie är en vetenskaplig studie av barns utveckling och anpassning, inleddes 2010, när 
barnen var 3–5 år, fram tills barnen/ungdomarna är 14–16 år och har genomförts via 
enkäter som föräldrar, rektorer, pedagoger och ungdomarna fått svara på. 

I studien ställs bl a frågor om ångest, oro och mobbning. Studien visar att socioekonomiska 
förutsättningar med lägre utbildning och inkomst medför ökad psykisk ohälsa hos 
barnen/ungdomarna. Se presentation för mer information. 

Barnalivet  

Genom att studera munhälsan hos länets 6-åringar kan man se att senaste tre åren har 
karies ökat, vilket innebär att deras munhälsa försämrats. Tandvården menar att barn med 
karies har stora bekymmer, och det finns risk att man får det i det permanenta bettet. 

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem, gäller att främja goda matvanor, strategi finns 
framtagen. 

Pandemin har påverkat invånarna och en undersökning kring ungdomars mående har 
genomförts. 



  

 

I presentationen finns mer ingående information om hur barn och unga i Värmland mår. 

 
Aktuellt covid-läge 
Göran Karlström, Region Värmland 

Genomgång av aktuellt läge av covid-19, internationellt, nationellt och regionalt. 
 
Antalet smittade och sjuka patientinneliggande ökar i hela Sverige. Av patienter som 
behöver IVA-vård är ca 70% ovaccinerade, övriga procent som är vaccinerade och behöver 
denna typ av vård är i grunde äldre och sköra, men det förekommer fullt friska 
fullvaccinerade patienter. 
 
Influensan förväntas vara en svår säsong följt efter en tidigare kraftig RS-virussäsong där 
främst barn under 2 år och äldre människor blivit allvarligt sjuka. 
 
Sverige ligger bra till i vaccinationstakten men det går inte att förutsäga om vi kommer 
hamna i samma läge som exempelvis Belgien men gäller att vara förberedda. 
 
I presentationen finns statistik och närmare ingående data. 
 
Återrapportering från Värmlandsrådets arbetsgrupp 
Peter Bäckstrand, Region Värmland, Birgitta Evensson, Årjängs kommun, Martin Willén 
Kristinehamns kommun 
 
Sakområdesråd 
Arbetsgruppen för sakområdesråd avrapporterar sitt arbete. Arbetsgruppen föreslår att 
namnet på grupperingen bör vara sakområdesforum, samt att tre alternativt fyra forum 
inrättas.  

Arbetet med utvärdering av samverkansavtalet och uppdraget till Värmlandsrådets 
arbetsgrupp (under namnändring, se nedan) att ta fram förslag till arbetsordning eller 
motsvarande fortgår. Vid Värmlandsrådets möte den 21 januari kommer Värmlandsrådets 
arbetsgrupp att presentera sitt arbete. Därefter är planeringen att Värmlandsrådets 
arbetsutskott (under namnändring, se nedan) kommer att göra ett ställningstagande vid sitt 
möte den 11 februari 2022.  

Ställningstagande om namnändringar 
Förslag till ställningstaganden om namnändring på Värmlandsrådets arbetsutskott och 
Värmlandsrådets arbetsgrupp 

• Värmlandsrådets arbetsutskott gör ställningstagande om att ändra namn på 
Värmlandsrådets arbetsutskott och Värmlandsrådets arbetsgrupp. 
 
- Nytt namn på Värmlandsrådets arbetsutskott blir Ordföranderåd 



  

 

- Nytt namn på Värmlandsrådets arbetsgrupp blir Direktörsberedning 
- Ändringarna träder i kraft 1 januari 2022 

Utbildning ny- och omvalda - ställningstagande 
Förslag till ställningstagande om att ge uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp (under 
namnändring) om att ta fram förslag till övergripande utbildning, som alla 
kommuner/regionen kan delta i, för ny- och omvalda inför mandatperioden 2023–2026 

• Värmlandsrådets arbetsutskott gör ställningstagande om att uppdra till 
Värmlandsrådets arbetsgrupp (under namnändring till Direktörsberedning) att ta 
fram förslag på utbildning för ny- och omvalda inför mandatperioden 2023–2026. 
Utbildningen bör vara av övergripande karaktär och alla i Värmlandsrådet ingående 
parter ska kunna delta. 

• Uppdraget ska återrapporteras via arbetsgruppens (Direktörsberedningen) 
återkommande rapportering 

IT-Sårbarhet 
Lars Christensen, Region Värmland 
Med anledning av IT-attacken som skett mot Kalix kommun i förra veckan har denna punkt 
på agendan tillkommit. 

Bitr regiondirektören informerar om aktuell situation och den globala säkerhetslucka som 
har upptäckts i en komponent som är vanligt förekommande i IT-system och IT-tjänster 
världen över.  

Region Värmlands IT-avdelning följer frågan noga och arbetar intensivt. Region Värmland 
kommer, precis som alla andra organisationer, att fortsätta bevaka utvecklingen och arbeta 
fokuserat för att åtgärda eventuella risker med anledning av denna sårbarhet. 

Arbetet med att skydda sig mot denna sårbarhet är omfattande och kommer ta tid. Det är 
inget som går att åtgärda snabbt och enkelt. 

Övriga frågor 
 
Nationell åtgärdsplan för Sveriges infrastruktur 

Dialog om remissen för nationell åtgärdsplan. Remisstiden går ut 28 februari. Regionen och 
kommunerna har kontinuerlig dialog kring hanteringen. 
 
Avslutning 

Ordföranden önskar alla i Värmlandsrådet och alla medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt 

År. 

Vice ordförande önskar ordförande en God Jul och ett Gott Nytt År. 



  

 

 

 

 

Anteckningar skrivna av      

 

Ingrid Strengsdal   Johanna Berglind de Backer 

Enhetschef Värmlandsrådsenheten  Koordinator 

 

Anteckningar justeras av 

 

Fredrik Larsson   Peter Söderström 

Ordförande     Vice ordförande 


