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Inledning 
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen.  

Hållbarhet och Agenda 2030 
Hållbarhetsstrateg Lina Wahlgren informerar om hållbarhet och Agenda 
2030. 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. I en 
internationell uppföljning ligger Sverige i topp gällande uppfyllnad av 
målen, men det är ändå inte många mål som kommer vara uppfyllda år 
2030. I dagsläget är Agenda 2030 en utgångspunkt för de flesta planer inom 
Region Värmland och ett verktyg för hållbarhetssäkring av beslut är under 
införande. SCB (Statistiska Centralbyrån) tar fram statistik med fokus på 
Agenda 2030. 

Funktionsrättsorganisationerna ställer en fråga om en strategi inom Region 
Värmland för att anställa personer med nedsatt funktionsförmåga. Det kan 
ses som ett verktyg för att uppnå mänskliga rättigheter.  

Gruppdiskussioner 
Många mål är inte regionalt påverkbara. Patienten är viktigare än miljön. 
Utforma tillgängliga lokaler är det viktigaste för anställning av personer 
med nedsatt arbetsförmåga. Inkludering i arbetslivet skapar också större 
förståelse. Läkarna behöver skriva bättre handlingar till Arbetsförmedlingen 
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och Försäkringskassan. Det finns kopplingar till god och nära vård; jämlik 
vård. Förståelse och kunskap behöver förbättras bland både politiker och 
tjänstepersoner.  

Informationsmaterial etcetera behöver vara tydligt för alla, även för de med 
kognitiv funktionsnedsättning. Det är viktigt att koppla Agenda 2030 och 
mänskliga rättigheter för att effektivisera arbetet. Vikten av uppföljning och 
att förändra planer när de inte fått önskad effekt lyfts fram.  

 

Folkhälsoplanen 
Folkhälsochef Anna Beata Brunzell och folkhälsoanalytiker/strateg Hanna 
Weimann informerar om läget för Folkhälsoplan 2021-2029. Det finns en 
webbsida, https://www.regionvarmland.se/utveckling-
tillvaxt/folkhalsa/folkhalsoplan-2021-2029/, om folkhälsoplanen som stöd i 
remissarbetet med information om remissdialoger med mera. Den 15 april är 
det remissdialog för allmänheten. Dialog förs specifikt med SRF. Slutdatum 
för remissvar är 8 maj. I oktober ska regionfullmäktige fatta beslut om 
folkhälsoplanen.  

 

Övriga frågor 
Covid-19 vaccinering 
Uppföljningsmöte kommer efter genomfört möte rörande vaccination. Det 
är ett oroligt läge gällande covid-19 patienter, många är inlagda på IVA och 
omdisponering av personal pågår. Det är både många smittade och många 
som vill testa sig. Vaccinationstider läggs ut allteftersom vaccinleveranser 
kommer.  

Önskemål om punkter för nästa råd  
Hälso- och sjukvårdstema – planering för uppskjuten vård, rehab och hab 
bland annat. Vårdanalys 2020:6 Med varierande funktion, förskrivning 
hjälpmedel med mera.  

Rapport från samverkansgrupp inom kollektivtrafiken 
Samverkansgrupp inom kollektivtrafiken är en etablerad grupp som hanterar 
löpande verksamhetsfrågor. En specifik grupp kommer att tillsättas för nya 
resecentrum Karlstad. En grupp ska också skapas för Nya CSK och 
eventuellt en för samverkan God och nära vård. 

Arvoden 
De nya ledamöterna kommer att få ett mejl med information från rådets 
sekreterare Elisabeth Ehne. 

 

https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/folkhalsa/folkhalsoplan-2021-2029/
https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/folkhalsa/folkhalsoplan-2021-2029/
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Övrigt 
Den 17 april är det årsmöte inom Funktionsrätt Värmland, inga externa 
gäster är inbjudna. Medel från regionen är tilldelade för att utbilda i att hålla 
digitala möten för att flera föreningar ska kunna bibehålla sin verksamhet.  

 

 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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