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I tjänsten: 

 

Adjungerande 

 

I tjänsten 

 

Eva Juhlin Dombrowe (L)  Ordförande 
Ulric Andersson (S) 
Ola Persson (C) 
Mats Sandström (S) 
Jesper Johansson (MP) 

 

Monica Ekström Ordförande Funktionsrätt 
Lena Pettersson 
Stefan Sjökvist 
Kent Wallin 
 
Barbro Boomsma, ombudsman                                              
 

 

Kenneth Henningsson SRF 

 

Peter Bäckstrand Regiondirektör 
Annelie Lindström tf. Funktionsrättsstrateg  
Lina Wahlgren Hållbarhetschef  
Barsha Yilmaz Trainee/Nämndsekreterare 
Sofie Nilsson Sekreterare 

  

 

  
Öppning 
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

Presentation 
Eva Julin Dombrowe hälsar Annelie Lindström som är tillförordnad 
funktionsrättsstrateg tills rekrytering av en ny är klar. Annelie Lindström ger 
en kort presentation av sig själv och Rådet för Funktionsrätt presenterar sig 
kort.  
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Aktuell information från regiondirektör Peter Bäckstrand  
Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om hur sommaren har fungerat 
inom vården, det har varit ansträngt i Torsby, Arvika och Karlstad under 
perioder. Det som har gjort det tuffare denna sommar är en hel del sjukdom 
bland medarbetare. Prioriteringen ligger på de som är akut sjuka samt 
cancerpatienter. Nu är verksamheten tillbaka till ordinarie verksamhet 
 
15 september går det ut en medarbetarenkät för att få höra de 8600 
medarbetare som jobbar inom region Värmland.  
 
Under hösten kommer ombyggnationen av CSK dra i gång ordentligt med 
start av etapp 1. Delar av CSK kommer vara en byggarbetsplats. 
Funktionsrätt kräver att vara med i processen.  
 
En del av kollektivtrafiken. Man håller på med upphandling av servicetrafik 
och färdtjänst. Det ligger nu i överprövning, vilket det alltid blir. Första 
gången man upphandlar för alla 16 kommuner. Det blir också en 
beställningscentral i egen regi, öppen hela dygnet. Man lämnar alltså inte 
över till taxi efter ett visst klockslag. 
 
Verksamhetschefen för BUP kommer att sluta och uppdrag att rekrytera en 
ny verksamhetschef är på gång.  
 
En fråga lyfts med anledning av tidningsartikel om slutenvårdsplatserna på 
BUP. Peter svarar att han pratat med verksamheten om vikten av att 
samverka med Funktionsrätt och han kommer att följa upp frågan. Vidare 
informerar han om att man aktivt arbetar med att hitta en helhetslösning 
kring BUP då det handlar om att fler aktörer måste samverka för att hitta en 
lösning. 
 
 
Hållbarhetschef Lina Wahlgren kommer för att ta in synpunkter 
angående rekrytering av ny funktionsrättstrateg. 
Enligt tidsplan kommer denna tjänst gå ut under hösten. Lina informerar om 
att hon är här för att lyssna på rådet och för att ta in frågor. Funktionsrätt 
säger att de vill vara med under denna process då frågan är viktig för dem.   
Lina informerar om att uppdraget inte kommer göras om. Den nya 
funktionsrättsstrategen ska jobba ännu mer med ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. Arbetsuppgifterna kommer inte att förändras inför den nya 
tjänsten. 
 
 
Aktuellt och information från politiken 
Det är mycket fokus på valet den 11 september och flera av de 
förtroendevalda meddelar att de inte kommer ha en lika framträdande roll 
längre.  
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Aktuellt och information från Funktionsrätt Värmland 
Funktionsrätt arbetar för att nå bättre samverkan med de lokala 
funktionsrättsorganisationerna ute i kommunerna. Funktionsrätt nämner att 
de har föreningar utan hemvist i vården. Funktionsrätt har varit med på 
möten om samtalsmottagningen för våldsutsatta, 5 nya föreningar anslöts 
förra året och om 3 dec att det planeras fler dagar med olika program under 
vecka 48. 

Samverkansavtalet 
Funktionsrätt Värmland ska ha ett styrelsemöte om det nu gällande avtalet, 
efter det ska första träffen om revideringen av avtalet som ska göras 
tillsammans mellan parterna som ingår avtal, det vill säga Region Värmland 
och Funktionsrätt Värmland.  

  

 

Övrigt 
 
Inga övriga frågor.  
 
 
 
 
 
Vid minnesanteckningarna, 
Sofie Nilsson 
 
 


