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Närvarande
Region Värmland

Eva Dombrowe Larsson (L)
Mats Sandström (S)
Ola Persson (C)
Jesper Johansson (MP)

ordförande

Funktionsrätt
Värmland

Ann-Marie Johansson
Siv Skyllberg
Matilde Konglevoll
Micael Karlsson
Lena Pettersson
Ingalill Bjöörn
Örjan Arwidsson

ordförande Funktionsrätt Värmland

Adjungerad

Sven-Erik Ågren, SRF

I tjänsten

Barbro Boomsma, ombudsman
Funktionsrätt Värmland
Anneli Snobl, regiondirektör
Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg
Sara Gunnarsson, politisk sekreterare
Elisabet Ehne Jangehammar

sekreterare
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Inledning
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Dagens agenda
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt presenterar dagordningen, fokus under
mötet är samverkansavtalet.
En presentationsrunda genomförs. Viktiga ord att använda/tänka på:
Funktionsnedsättning
Funktionshinder i miljön
Funktionsrätt
Inom förbundet Funktionsrätt Värmland finns 36 organisationer
representerade.

Datum

2019-02-12

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

RS/190686

2 (3)

3

Information om region Värmland
Regiondirektör Anneli Snobl informerar om hur regionen ser ut från
årsskiftet när fyra organisationer har blivit en. Det är Landstinget i
Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik. Hela Sverige är nu indelat i regioner, inga landsting finns
kvar. Regionens vision är Livskvalitet i världsklass och värdegrunden Alla
människor ska mötas med respekt. Värdegrunden kommer att
vidareutvecklas under året. För samverkan finns fyra råd: Värmlandsrådet
för kommunal samverkan, Pensionärsrådet, Rådet för funktionsrätt och
Rådet för idéburna organisationer. Fokus framåt är kulturfrågor inom
organisationen, att jämka samman.
Bildpresentationer skickas i möjligaste mån ut i förväg ut, även i Wordformat, för att öka tillgängligheten.
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LK/181691

Presentation av samverkansavtalet och arbete i bikupor
Samverkansavtalet är framskrivet av biträdande avdelningschef,
administrativa avdelningen, Annica Lidén och fastställt av
landstingsstyrelsen 2018-12-19 (RS/190604). Syftet är att skapa dialog och
samverkan mellan regionens politiker och Funktionsrätt Värmland. Den
särskilda sakkunskap och erfarenhet som finns inom Funktionsrätt
Värmland ska användas i utveckling av verksamheten.
Redaktionell förändring görs i avtalet med Funktionsrätt Värmland. Under
rubriken samverkansform görs ett tillägg om att regiondirektören kan
delegera deltagandet i rådet till annan tjänsteman och under rubriken
samverkansfrågor görs omformuleringen från ”riktlinjer för
hjälpmedelshantering” till ”riktlinjer”.
Rådet delas in i grupper och surrar i bikupor runt följande frågeställningar:
Vilka förväntningar finns? Hur skapar vi samverkan, dialog och delaktighet
i råden? Vilka angelägna frågor finns? Hur skapar vi förtroende och tar del
av varandras kunskap och erfarenheter? Hur vill vi ha agendan? Hur
initierar vi ärenden? Nytt, hur inkluderar vi kollektivtrafik och regional
utveckling.
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Redovisning av arbetet i bikupor
En redovisning görs från varje bikupe-grupp:
•

Förväntningar, inte enbart information utan diskussion. Skicka ut
information innan för att underlätta. Arbetsgrupper bör ha direktkontakt
med tjänsteperson, se exempel Avgifter. Organisations- och
verksamhetsförändringar behöver komma tidigt till rådet.
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Mycket hälso- och sjukvårdsfrågor är förväntan. Tydlig dagordning,
dokument i förväg, samtal! Barnperspektiv.
Dialog är viktigt. Återkoppling och uppföljning av frågor som lyfts av
förbundet. Öppenhet och att lyssna på varandra. Hinder i
fastighetsmiljön, astma- och allergi – återkoppling. Delaktighet i
agendan från förbundet.
Tidig involvering!

Anneli Snobl lägger till att regionen behöver ha funktionsrättsperspektiv.
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Planering inför nästa möte
Sandra Nätt undersöker möjligheterna att få till någon form av ytterligare
möte under våren.
I juni blir det ett besök på beställningscentralen för sjukresor i Munkfors
gemensamt med Pensionärsrådet. Även budget för år 2020 kommer att tas
upp på det mötet.
Funktionsrättsstrategen är informationskanalen mellan politik och
förbundet.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor väcks.

Vid anteckningarna,

Elisabet Ehne Jangehammar
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