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Elisabeth Ehne, sekreterare  

deltog fram till punkten folkhälsoplan 
 
sekreterare 

 
Inledning 
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
Hållbarhet och Agenda 2030 
Hållbarhetsstrateg Lina Wahlgren informerar om hållbarhet och Agenda 
2030. Alla behöver inte arbeta med alla mål samtidigt, men bidrar till 
helheten. Det finns tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och 
ekologisk. De 17 målen inom Agenda 2030 är universella, integrerade och 
odelbara, det går inte att uppnå något mål utan att övriga är uppnådda. Alla 
mål kan kopplas till konventionerna om mänskliga rättigheter. Agenda 2030 
är på något vis med i de flesta styrande dokument och planer inom Region 
Värmland. Agenda 2030 kan ses som ett verktyg för att arbeta med 
hållbarhet.  

Gruppdiskussioner 
Det är viktigt med delaktighet och jämställdhet, att vara inkluderad i 
samhällsutvecklingen. Digitalisering, viktigt att det är tillgängligt för alla. 
Många äldre bor på landsbygden vilket gör att tjänsteutbudet är mindre. Den 
nya folkbildningen är att öka kunskapen för att kunna använda digitala 
verktyg. Ta med även äldreperspektivet i beslut.  

Skapa trygghet, på olika sätt. ”Vi är som alla andra, bara äldre.” Äldre borde 
få vara med i arbetsgrupper rörande digitalisering. Uppsökande 
kulturverksamhet för att öka den sociala hållbarheten. Jämlik vård i hela 
länet? Stafettläkare med mera. Färdtjänst, just nu bra men annars ofta 
påfrestande.  
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Diskutera och konkretisera målen i Agenda 2030 för att komma fram till 
vad som kan göras från pensionärsorganisationerna.  

Övriga frågor 
Information från regiondirektören 
Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om covid-19-läget. 
Smittspridningen ökar i länet och därmed också antalet patienter som 
behöver sjukhusvård. Läget är nu värre än förra året. På Centralsjukhuset i 
Karlstad minskas den planerade operationsverksamheten för att frigöra 
personal till intensivvården. Akut vård, akuta operationer och cancervård 
pågår som vanligt. Det är därför viktigare än någonsin att följa de 
rekommendationer som finns. Vaccinationerna kommer att öka i och med 
att vaccin-tillgången förbättras. Cirka 800 sjukresor är genomförda under de 
senaste veckorna till vaccinationsplatserna.  

Ett uppföljningsmöte om vaccinationer med Madelene Johanzon och Anders 
Nordmark kommer att ordnas.    

Folkhälsoplan 
Folkhälsochef Anna Beata Brunzell och folkhälsoanalytiker/strateg Hanna 
Weimann informerar om den fortsatta processen med folkhälsoplanen. De 
informerar om den webbsida finns som underlag för remissvar. Några 
remissdialoger har genomförts och den 14 april genomförs en dialog för 
allmänheten.  
Webbsida för folkhälsoplan: https://www.regionvarmland.se/utveckling-
tillvaxt/folkhalsa/folkhalsoplan-2021-2029/ 
 
Övriga frågor 
Ämnen att ta upp på nästa möte skickas in till Sandra Nätt.  
 
Samverkansgrupp inom kollektivtrafiken; det är startmöte för nya 
resecentrum i Karlstad inom kort. Samverkan kommer även att ske för 
projektet nya CSK och för omställningen till god och nära vård.  
 
Sandra Nätt tar med frågan om äldreperspektiv till digitaliseringsansvariga 
inom Region Värmland.  
 
Nya regler för organisationsbidrag beslutas i kultur- och bildningsnämnden i 
april.  
 
Avslutning 
Nästa möte med pensionärsrådet är den 27 maj. Ordförande avslutar mötet 
och önskar en glad påsk.  

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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