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Inledning
Mötet inleds gemensamt med pensionärsrådet.
Kommunstyrelsens ordförande i Munkfors, Mattias Lindqvist, hälsar
välkommen och presenterar kommunen.
Anders Wahlén, trafikchef servicetrafik i Region Värmland informerar
sedan om kollektivtrafiken, presentation bifogas. Därefter åker
pensionärsrådet på ett studiebesök på servicetrafikens beställningscentral
och ordinarie möte inleds.
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Dagens agenda
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt presenterar dagordningen.
3

Föreslagen budgetfördelning för bidrag till
funktionsrättsorganisationerna
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Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt redovisar den föreslagna
budgetfördelningen för funktionsrättsorganisationerna. Totalramen som
kommer att beslutas preliminärt är cirka 5,9 miljoner kronor.
Regiondirektören kommer att se över vilken nämnd som ska ansvara för
vilka bidrag. Syftet med bidragen är att stödja organisationer inom
funktionsrättsområdet och att vara ett led i den enskildes rehabilitering. De
olika formerna för bidrag är: allmänna verksamhetsbidrag
(organisationsanslag), till ändamålsbestämd verksamhet,
ungdomsverksamhet samt verksamhet som rådet för funktionsrätt bedriver.
36 organisationer har ansökt om bidrag. De inkomna ansökningarna gås
igenom enligt fastställda riktlinjer och Funktionsrätt Värmland lämnar
information om arbetet inom förbundet. Översyn kommer att göras av
hantering av bidrag, riktlinjer med mera.
I tillägg till samverkansavtalet utarbetas nu riktlinjer för utbildnings- och
informationsinsatser. Det är verksamhetschefen som bestämmer om
samverkan, vid oklarheter ska funktionsrättsstrateg Sandra Nätt kontaktas.
Dialog pågår om riktlinje lokalbokning, den återkommer nästa möte.
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Utvecklingsgruppen
I utvecklingsgruppen ingår representanter för vuxenhabilitering,
ledningsstrateg hälso- och sjukvård, barn- och ungdomsmedicin, tandvård
för särskilda grupper, medicinkliniken, öppenvården och
öppenvårdspsykiatrin. Funktionsrätt Värmland representeras av Barbro
Boomsma.
På gruppens senaste möte diskuterades bland annat samordnat medicinskt
omhändertagande för personer med långvariga funktionsnedsättningar där
en vårdcentral inom varje område kommer vara ansvarig, implementering
av kunskapsstyrning och jämlik vård och behandling.
Riktlinjen för utvecklingsgruppen har uppdaterats med tandvård.
5

Nybildad referensgrupp
Länsstyrelsen Värmland har bildat en ny referensgrupp för
funktionsrättsfrågor. I gruppen ingår representanter för Region Värmland,
Karlstads universitet FoU och två kommuner. Under hösten (23 oktober)
kommer en seminariedag om funktionshinderpolitik med utgångspunkt i
mänskliga rättigheter att anordnas.
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Aktuella frågor
Information från politiker

Formerna börjar sätta sig efter regionbildningen. Under året har
nämndplaner för både 2019 och 2020 arbetats fram där Agenda 2030
genomsyrat arbetet. Budget för år 2020 kommer att tas av regionfullmäktige
nästa vecka. Även avgifter och intyg ska beslutas, förutom för peruker och
hörapparater som utreds vidare.
Information från Funktionsrätt Värmland

Arbete pågår rörande specialistkompetenser för kroniska sjukdomar,
utbildning för att kunna delta som forskningspartners och utbildning i att
vara företrädare för funktionsrättsorganisationerna i samverkan med region
och kommuner. På gång är funktionsrättscertifiering liknande den HBTQcertifiering som finns redan.
Kallelsen diskuteras ur tillgänglighetssynpunkt.
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Planering inför nästa möte
Nästa möte är den 29 augusti. Önskemål finns om att
hjärtsviktssjuksköterska Annika Lettenström ska delta. På mötet i november
kommer Region Värmlands kulturplan att presenteras.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor väcks.

Mötet avslutas med ett studiebesök på servicetrafikens beställningscentral.

Vid anteckningarna,

Elisabet Ehne Jangehammar
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Svar från Anders Wahlén om vilka instruktioner förarna i tätortstrafiken
Karlstad (Keolis) respektive regiontrafiken buss (Nobina) har rörande hjälp
till de med gångsvårigheter.
I Karlstad gäller följande:
-

Någon som kommer i rullstol, fastspänning etc
>>Föraren ska alltid erbjuda sin hjälp, oavsett om personen har
ledsagare eller inte.
Någon som har uppenbara gångsvårigheter, rollator, behov av att
fälla ut läm?
>>Ser personen ut att vara i behov av hjälp ska föraren alltid
erbjuda sig att hjälpa till.

Nobina har sin förarhandbok – ”I Kundens Tjänst”, men generellt så är
förarens instruktioner att alltid hjälpa till vid behov.
-

Har inte kunden någon assistent med sig som vet hur man spänner
fast rullstolen så ska alltid föraren hjälpa till med detta.
Vad gäller rampen så kan man behöva be om hjälp med detta för att
uppmärksamma föraren på att man behöver använda den.
Trycker man på den blå knappen så avges en speciell ljudsignal,
annorlunda än vid användning av den vanliga ”stopknappen”.
Dessutom tänds en särskild lampa framme hos föraren vilket
uppmärksammar hen på att kunden som ska kliva av kan behöva mer
tid. Dock är det alltid bra att man meddelar föraren om man behöver
assistans vid på- och avstigning.

