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Pensionärsrådet  

Sekretariatet   
Handläggare Datum Diarienummer 

Elisabeth Ehne  2021-11-25 RS/210748 
 

Plats Mötesrum Galaxen, Regionens hus, kl 14-16 

Närvarande  

Politiker Eva Julin Dombrowe (L) 
Sara Gunnarsson, pol. sek. 
 
 

ordförande  
 

Organisationerna Lisbeth Staaf-Igelström 
Thorsten Born 
Eva Nylin 
Stig Allan Karlsson 
Barbro Jansson 
Annelie Ericsson 
Sven Westlund 
Sten Blomberg 
Rolf Lundberg 
 

PRO  
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SPF 

I tjänsten Peter Bäckstrand, regiondirektör 
Elisabeth Ehne, sekreterare  

 
sekreterare 

 
Inledning 
Ordförande Eva hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
Värmlandsstrategin 
Regional utvecklingsstrateg Malin Vikner informerar om 
Värmlandsstrategin. Det är en regional utvecklingsstrategi enligt lagkrav, 
ansvaret ligger hos regionen men ska tas fram och genomföras i samverkan 
med många aktörer. Den är beslutad av regionfullmäktige den 2 juni. 
Visionen för strategin är Ett hållbart Värmland som förändrar världen. När 
många organisationer ska göra något tillsammans blir det i vissa delar 
övergripande beskrivningar, men strategin visar i vilken riktning Värmland 
ska gå.  
 
En uppföljning av arbetet med strategin planeras för ett möte under året. 
 
Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022–2030 
Erik Olsson, vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden, inleder 
informationen om folkhälsoplanen. Den kommer att beslutas av 
regionfullmäktige den 8 december. Arbetet med folkhälsa är komplext, det 
är många faktorer och aktörer som påverkar varandra. Folkhälsochef Anna-
Beata Brunzell går igenom uppbyggnad av planen. Den är byggd i fyra 
delar: teoretisk grund, förutsättningar i Värmland, strategi och insatser samt 
uppföljning. Grunden är att arbeta för hälsa och se till att den blir mer 
jämlikt fördelad.  

Under vecka 14 kommer det att vara en folkhälsovecka. 
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Extrainsatt punkt 
Organisationerna ställer en fråga om VC Likenäs och ambulanssjukvården i 
norra Värmland.  

Ledningsstrateg Wolmer Edqvist snabbinkallas och redogör för 
ambulanssjukvården. Likenäs är integrerat med Torsby eftersom antalet 
larm (1-2/dygn) där inte räcker för att säkra bemanning och behålla 
kompetens. Det finns två dygnsambulanser och en dagambulans och hela 
tiden en tillgänglig inom upptagningsområdet. Personalen som kör 
ambulans är hela tiden anropsbar, om de kör en annan bil är de inte 
tillgängliga under transporttiden. Ambulanshelikopter finns också 
tillgänglig, både från Värmland och Dalarna.  

Värmlandstrafik    
Mathias Lindgren, trafikchef tätort, informerar om tätortstrafiken. Den finns 
i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Karlstad. Totalt görs cirka 14 miljoner 
resor/år i Värmland, varav hälften är inom tätorten Karlstad. Den svåraste 
konkurrenten i Värmland är bilen. Kollektivtrafiken arbetar för att få ner 
restidskvoten, det ska gå snabbare med kollektivtrafik än bil, till exempel 
via snabbusslinjer. Ett annat försök görs med dynamisk trafik, en hybrid 
mellan anropsstyrd trafik och taxitrafik, som innebär samåkning och 
tidtabell anpassad efter kundernas efterfrågan. Tätortstrafiken i 
Kristinehamn har förändrats för att skapa flöden i de centrala linjerna som 
kompletteras med anropsstyrd trafik. Förändringen ska locka fler att resa.  

Organisationerna ställer en fråga om läget för rabatterade priser, svar 
kommer på nästa möte. 

Redovisning utvärdering av samverkansavtalet och rådet 
Organisationerna lyfter frågan om samverkan skulle kunna ske även inom 
annat område än trafiken. 

Övriga frågor 
Möten 2022 
Inför 2022 önskar organisationerna fysiska möten om det går och gärna 
studiebesök om möjligt. De har ett möte planerat och återkommer med 
förslag. 

Vaccinationsinfo 
Organisationerna tycker att informationen om vaccinationer fungerar bra 
och därför behövs inga ytterligare specialmöten. 
 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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