
  

 

 

 

Minnesanteckningar Värmlandsrådet 21 januari 2022 

 

Inledning 
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar alla välkomna till 

dagens digitala Värmlandsrådsmöte. 

Aktuellt läge covid-19 
Göran Karlström informerar om aktuellt läge om covid-19. Smittan har ökat mycket, och mest i 

åldersgruppen 20–29 år. Läget är tufft och sjukvårdspersonalen har under lång tid arbetat mycket 

och intensivt. Fn höga sjuktal även hos personalen främst pga omikronvarianten av covid. 

De två närmaste veckorna kommer att visa om omikron är ”snäll” variant eller om många kommer 

att behöva sjukhusvård/IVA. 

Presentation bifogas anteckningarna. 

Fråga: Är covidpass för anställda aktuellt? 

Svar: Covidpass skyddar inte mot smitta så det är inte aktuellt. 

Fråga: Om covidpass inte skyddar mot smitta, vad skyddar då? 

Svar: Vaccination. Skyddar mot allvarlig sjukdom och död därför viktigt att fortsätta med vaccination. 

God handhygien och munskydd skyddar till viss del men att inte träffa någon annan människa är det 

enda 100 %-iga sättet för att inte smittas. 

Fråga: När räknas man som vaccinerad? 

Svar: Folkhälsomyndigheten anger 2 doser samt 2 veckor efter sista dos för att räknas som 

vaccinerad. 

Fråga: Kan man se om hur mortaliteten påverkats under pandemin, hur ser ev överdödlighet ut? 

Svar: Ja, men det är en lång process som tar tid för att få fram tillförlitliga data 

 
Förslag till Värmlandsrådets arbetsformer - presentation och arbete i grupp 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun, presenterar förslag från 
Direktörsberedning om Värmlandsrådets arbetsformer. Presentationen bifogas anteckningarna. 

Uppdraget gavs av Ordföranderådet (då Värmlandsrådets arbetsutskott) i augusti 2021. 

Punkten innehåller gruppdiskussion där rådet delades in break-out-rooms för att få möjlighet att ha 
dialog om samverkansstrukturens utveckling med utgångspunkt i utvärderingen av 
samverkansavtalet och förslaget till arbetsformer.  

Till sin hjälp har grupperna tre frågeställningar: 



  

 

• vilka deltagare som finns med i de olika forumen 
• hur mötesformer kan se ut 
• hur sakområdesforum kan utformas 

Efter gruppdiskussion återkopplade grupperna sina dialoger och underlag skickades in till Region 
Värmland för sammanställning och bearbetning. 

Direktörsberedningen bereder ärendet för att kunna lyftas på Ordföranderådet den 11 februari för 
ställningstagande. 
 

Konferensen Visio:  Sverige – Norge, världens mest hållbara och integrerade region 

Regionala utvecklingsdirektören Eleonore Åkerlund berättar om konferensen Vision som äger rum 

den 15 mars 2022. 

Presentation om konferensens syfte och innehåll bifogas anteckningarna. 

 

Avslutning 

Fredrik Larsson och Peter Söderström tackar Värmlandsrådet för dagens möte och för bra och 

givande diskussioner. 
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