
  

 

 

 

  

Minnesanteckningar Värmlandsrådet 5 maj 2022  
  

Inledning  

Fredrik Larsson, ordförande Värmlandsrådet och Peter Söderström, vice ordförande, hälsar 
välkomna till det första Värmlandsrådet ”på-plats” sedan pandemin bröt ut i 2020.   
  

Härligt surr i konferenslokalen på Selma SPA, Sunne, hörs innan mötet startar och det har 
verkligen saknats efter alla digitala möten, konstaterar Fredrik Larsson.  
Temat för dagen är demokrati, ett ständigt aktuellt ämne, men i och med att vi är i ett valår 
är fokuset än större.  
  
Det demokratiska samtalet  

Anna-Lena Pogulis, SKR  
“Det framgångsrika Sverige skapas lokalt” Så inleder Anna-Lena Pogulis sitt föredrag.   
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar för att stärka de förtroendevaldas trygghet 
och säkerhet i demokratiska uppdrag. Tonen hårdnar i det demokratiska samtalet, främst på 
sociala medier eller andra digitala sammanhang. Under covid-19 pandemin visar tendenser 
till en hårdare ton generellt på sociala medier.  Sajter som tipsar hur man kan hota och hata 
utan att bli åtalad har poppat upp.  
Större risk för vissa grupper att utsättas för hot, hur utsattheten sker och vad som påverkar 
visar Anna-Lena i sin powerpointpresentation, mer ingående detaljer finns på 
Värmlandsrådets webbplats under aktuellt mötesdatum.  
Hot och våld mot förtroendevalda påverkan av det demokratiska uppdraget, stor del 
procentuellt som utsätts och gör att de inte riktigt vågar agera i frågor. Tystnar människor 
tystnar demokratin.   
Undersökning av högskolan i Halmstad visar att näthat leder till stor självcensur, 7 av 10 har 
censurerat sig själv genom att anpassa sig.  
Filipstad kommun har en strategi berättar Anna-Lena, där är det två eller fler personer vid 
möten, pressträffar osv eftersom det är svårare att attackera när det finns flera 
representanter.  
Via Säkerhetspolisen (Säpo) kan handboken Personlig säkerhet beställas till alla 
förtroendevalda inom region och kommun. Materialet ger råd och stöd med exempel på 
förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra 
hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas allt från hur du kan tänka kring 
sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat. Boken är primärt skriven 
för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.  
Fråga: Rubriksättning i media behöver vara lockande och bjuda in till snabba klick. Det kan 
innebära att många enbart läser rubriker som inte alltid ger rättvisande bild av det som 
skrivs eller det som hänt. Frågeställaren upplever detta som en utmaning och problem. Är 
det något som SKR har sett?  

https://sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/publikationer/personlig-sakerhet.html


  

 

Svar: Journalister är en grupp som har lika stor utsatthet som de förtroendevalda svarar 
Anna-Lena Pogulis. Media har ett väldigt viktigt uppdrag i vårt demokratiska system, ska 
granska det förtroendevaldas uppdrag. Skulle vara intressant om det gjordes en forskning 
hur rubriksättning driver media.  
  

Hot mot demokratin i Värmland  

Per Hydén, Agera Värmland  
Agera Värmland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, med uppgift att 
arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom samhällets 
olika områden. Verksamheten omfattar i första hand Värmland och samarbetar med ett 
flertal organisationer i länet. Föreningen bildades 1995 (fd Brottsförebyggande centrum).  
  

Ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna och att demokratins idéer ska 
bli vägledande inom samhällets alla områden.  
Arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde, rättigheter och 
värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot demokratiska värden.  
  

Agera arbetar för demokrati på flera olika sätt; genom förebyggande arbete och 
opinionsbildning, genom kurs- och seminarieverksamhet, pedagogik, information och 
samverkan.   
Inför dagens Värmlandsråd har Agera Värmlands årsrapport skickats ut och Per Hydén 
berättar om året som gått. Rapporten finns publicerad på Värmladsrådets webbplats under 
aktuellt mötesdatum.  
  

Unga i Värmland - information kring ett långsiktigt handlingsprogram  

Melinda From och Matilda Henningsson, RISE, Gunilla Evers och Maria Frisk, Region 
Värmland  
  

Efter ett politiskt initiativ för att öka utbildning och entreprenörskap hos unga och bryta den 
könssegregerade arbetsmarknaden har arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjats.  
Många insatser har gjorts tidigare men inte lett till någon förändring. Hur kan förutsättningar 
hos de vuxna påverka de unga. Vad saknar ungdomar?   
  

Undersökningen har gjort bland unga har gett många svar. Det finns en framtidstro och på 
deras egen förmåga men saknar de vuxnas stöd, berättar Melinda From  
Gå till botten md frågan varför, vilka är de underliggande faktorerna, varför ser det ut som 
det gör i Värmland?  Statistisk visar hur det ser ut men inte varför det ser ut så.  
Handlingsplanen ska förhålla sig till Värmlandsstrategin - Unga i Värmland ska driva arbetet 
med visionen för att lyckas.  
I powerpoint presentationen som visas för mötesdeltagarna innehåller detaljer bland annat 
kring djupintervjuer, analys och slutsatser, du finner den på Värmlandsrådets webbplats 
under aktuellt datum.   
Skapa förutsättningar för att unga att växa och vara en del av den hållbara omställningen.  
Viktigaste frågan blir – det är inte de unga det är fel på utan vi behöver ändra systemet.  
Hur har vi gjort i historiskt och hur bör vi göra i framtiden – lista finns i  ppt.  



  

 

Fråga: Viktigt att tänka entreprenöriellt i tidig ålder och att skolan lär ut och stödjer 
entreprenörskap, praktiker och teoretiker ska ha lika värde.  
Fråga: Viktigt med förankring i kommunerna, regionen behöver samarbeta med 
kommunerna, inte enbart analyser som göra på regionen.  Upplever att kommunalt 
förtroendevalda inom skolan inte varit med i processen, de behöver var delaktiga. Viktigt att 
koppla arbetet till Värmlandsstrategin.  
Inlägg från regionråd: Detta är ett förslag, inga beslut är tagna. Dialog om hur frågan ska tas 
vidare pågår, inte heller här är några beslut tagna.   
  

Handlingsplan för digital infrastruktur – information  

Stina Höök och Erik Larsson, Region Värmland  
Handlingsplan för digital infrastruktur ersätter regional digital strategi från 2013, 
utvecklingen har gått framåt. Hög tid att fundera på vad vi behöver göra framåt.  
Hur ska infrastrukturen se ut för att kunna göra den digitala omställningen. Nyttja det 
digitala i arbetssätt etc. Finns vita fläckar på kartan men bekymret är snarare att det är 
utbyggt täckning men inte uppkopplat med fiber. Digital infrastruktur täcker även in mobilt, 
ex utbyggnad av 5g osv.  
Remissutgåvan av handlingsplanen fattas beslut om i vecka 18, för att sen skickas ut till 
kommunerna för remissvar som sa ha inkommit till Region Värmland senast 14 oktober.  
Planen är framtagens i bred samverkan. Erik Larsson berättar hur nuläget ser ut och berättar 
om arbetet som kvarstår, finns olika förutsättningar i kommunerna som alla behöver förhålla 
sig till.  
Vad är delmål till 2025 och vilka är den nya bredbandsmålen på sikt, till 2030 se lista i 
powerpointpresentationen som finns publicerad på Värmladsrådets webbplats under 
aktuellt mötesdatum.  
  

Lägesrapport om sakområdesforum samt Business Region Värmland  

Peter Bäckstrand, Eleonore Åkerlund, Ingrid Strengsdal, Region Värmland  
Sakområdesforum  

Forumen för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik- och regional utveckling samt kultur- och 
bildningsforum kommer enigt plan att ha sitt första möte i maj/juni. Efter ställningstagande i 
ordföranderådet har regionen skickat ut förfrågan till samtliga kommuner om att komma in 
med namn på ledamöter och ersättare till de tre forumen. Till dags dato har 11 kommuner 
lämnat in namn.  
I powerpoint presentationen som visas för mötesdeltagarna innehåller ytterligare 
information, du finner den på Värmlandsrådets webbplats under aktuellt datum.  
  

Business Region Värmland  

 Kommunerna och Region Värmland har samtliga fattat beslut om samverkansavtal gällande 
Business Region Värmland (BRV) i slutet av 2021.   
Av samverkansavtal framgår bl a att det finns ett antal grupper kopplade till BRV och 
däribland en politisk styrgrupp som består av en politisk representant per part (regionen och 
Värmlands 16 kommuner). När regionen nu ska kalla till ett första möte i styrgruppen 
behöver regionen få veta vem som är kommunens politiska representant.   



  

 

Skrivelse har skickats ut till samtliga parter med förfrågan om de kan utse sin politiska 
representant i styrgruppen.  
Styrgruppsmötet planeras till juni månad, hittills har inga svar inkommit men enligt uppgift 
kommer de flesta kommuner att utse sin ordförande i kommunstyrelsen till kommunens 
politiska representant i styrgruppen.  
Direktörsberedningen är arbetsgrupp till styrgruppen.  
  

Situationen i Ukraina – information  

Martin Willén, Kristinehamns kommun, Lars Christensen, Region Värmland  
Övergripande nivå i väntans tider, länsstyrelsen har fastställt hur många personer från 
Ukraina kan placeras i kommunerna, scenariot om 76 000 flyktingar till hela Sverige är 
reviderat eftersom takten av ankommande flyktingar är långsammare. Men allt beror på hur 
kriget utvecklar sig.  
Tilldelningstal i jämn fördelning i Sverige. Liten andel som kommer till Värmland   
Regionala krishanteringsråd har haft möten 1 gång i veckan, glesas ut nu så länge det inte 
finns ny information.  
25 stycken nyregistrerade ukrainska flyktingar i veckan, ca 450 stycken registrerade totalt.  
Vården har ständig press men ingen ökning på grund av kriget i Ukraina, bygger upp 
mottagning flyktinghälsa, berättar Lars Christensen. Hälsoundersökningar enligt lag, särskilt 
fokus på vaccination, mässlingsfrågan kan vara en del, alla erbjuds vaccination mot 
sjukdomen  

  
Länk till Värmlandsrådets webbplats  
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