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Ordförande har ordet 

Senast jag skrev var vi på väg in i våren och när jag satt mig framför datorn idag har vi 

sommar. Alla våra aktiviteter såsom årsmöten, ordförande- och styrelsemöten är avklarade. I 

maj hade vi en utbildningskväll för Funktionsrätt Värmlands styrelse, de tre arbetsgrupperna 

och Rådet för Funktionsrätt. Christina Wahrolin höll i kvällen där hon bl a påtalade vikten av 

att vi inte representerar den förening vi är medlemmar i utan att vi talar för alla våra 

föreningar. En bra kväll som kommer att få en fortsättning i augusti. 

Under veckan som gick var Rådet för funktionsrätt tillsammans med Pensionärsrådet 

inbjudna till Värmlandstrafik i Munkfors för att få information om deras verksamhet. 

En mycket intressant dag där vi fick höra om både sjukresor, färdtjänst, servicelinjer och 

kollektivtrafiken i övrigt i Värmland. 

Det flesta föreningar har nog haft sina avslutningar inför sommaren och gör nu ett 

välbehövligt sommaruppehåll för att komma igen med nya krafter till hösten. Så gör även vi 

på Funktionsrätt Värmland. Kontoret kommer att ha semesterstängt under tre veckor i juli. 

Med dessa rader vill jag önska vår personal, styrelsen och alla medlemmar en skön och 

trevlig sommar och på återseende i höst. 

 

Ann-Marie Johansson 

Ordförande Funktionsrätt Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information för sommaren: 

Kansliet har helt stängt fredag 12 juli t o m söndag 4 augusti. 

Telefonväxel är i övrigt öppen 08.30 – 12.00 vardagar 

Ytterdörr till kansliet öppen vardagar 08.00 – 12.00 

Övrig tid finns direktnummer: 

Barbro Boomsma, ombudsman   054 – 224 4321 

Sadije Miftaraj, ekonomi   054 – 224 4322 

Anette Forsén, kansli  054 – 224 4324 

 

Mailadresser: förnamn.efternamn@funktionsrattvarmland.se 

Allmän mailadress: info@funktionsrattvarmland.se 

 

Facebook grupp: sök på Funktionsrätt Värmland 

 

http://staffanstorp.se/mellanvangensforskola/2014/07/01/glad-sommar/
http://staffanstorp.se/mellanvangensforskola/2014/07/01/glad-sommar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Våra råd och arbetsgrupper 
 

Rådet för funktionsrätt: 

Sex ledamöter plus Funktionsrätt Värmlands ordförande. Vi har delat upp alla föreningarna 

till de sex ledamöterna (se bilaga). Så känn att ni kan kontakta någon i rådet, ombudsman 

eller ordförande om ni har någon fråga som behöver lyftas gemensamt.  

 

Arbetsgruppen för kollektiv trafik var med när Rådet träffade Värmlandstrafik för att få 

samma information som rådet för sitt fortsatta arbete. De väntar fortfarande på att ni ska 

svara dom om ni har några särskilda frågor kring området kollektiv trafik – inklusive, 

sjukresor, färdtjänst och servicelinjer. Så maila eller ring någon i den gruppen med er 

förenings frågor och tanker kring detta. 

 

Arbetsgruppen Kultur/Fritid/bildning håller på att formera sig, men även här vill man 

gärna ha föreningarnas tankar om vilka utvecklingsområden som vi skulle behöva arbeta 

med och vilka problemområden man ser. Allas möjlighet att ta del i kultur/fritid/bildning i 

samhället är en funktionsrättsfråga lika viktig som andra tillgängligheter i samhället. Så hör 

av er till någon i gruppen. 

 

Arbetsgruppen för avgifter har kontinuerlig kontakt med handläggare på Region Värmland 

om avgifter inom vården. Vissa avgifter är inte en funktionsrättsfråga utan mer en 

medborgarfråga och då har vi inte en åsikt. Men Funktionsrättsfrågor tittar vi noga på. Inför 

nästa budget ville Region Värmland fortfarande inte ta med peruker som hjälpmedel och man 

vill höja avgiften för hörapparater. Dessa två områden har vi yttrat oss särskilt om (och vi har 

kommunicerat med de föreningar som driver dessa frågor innan vi gick vidare), till 

handläggaren, direkt till de två politiska blocken och i en skrivelse till Region Värmland. Här 

nedan kan ni läsa det förslag som i dag ligger på fullmäktiges bord att besluta om. Skrivelsen 

har vi skickat ut tidigare. Beslutar man enligt förslaget ser ni att vi inte nådde hela vägen när 

det gäller hörapparater och peruker, men förslaget är att man ska fortsätta utreda frågan 

vilket vi ser som en delseger. Vi fortsätter arbetet med detta. Gruppen tar tacksamt emot 

fakta och argumentation från de föreningar som är berörda. 

https://meetingspublik.regionvarmland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-

2019-06-17/agenda/tjansteskrivelsepdf-7?downloadMode=open 

 

Lokaler 
 

Vi har precis tömt gamla kopieringsrummet helt, och ska nu i sommar försöka få det målat så 

att vi inför höstterminen kan ha ett nytt finns konferensrum, med hörslinga så klart. 

Vi håller samtidigt på att göra om i entrén så när till nästa ordförandemöte hoppas vi kunna 

visa upp Funktionsrätt Värmlands ”nya ansikte” – det man först möter när man kommer in i 

lokalen. 

 

Lediga kontorsrum: 

 

1. Vi har ett ledigt kontorsrum direkt när man kommer in hos oss. Det är ca 17 m2 och 

ledigt för hyra direkt. 

2. Vi kommer också att få ett mindre rum ledigt framöver på ca 8 m2. Tid för tillträde är 

inte bestämt ännu. 

Det går att vara två föreningar som hyr tillsammans om man vill och  vi föreslår att om någon 

är intresserad så prata med Funktionsrättsstrategen Sandra Nätt på Region Värmland 054 – 

61 42 29, om ni funderar på att hyra och om ni kan få ökade bidrag till hyran… 

https://meetingspublik.regionvarmland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-2019-06-17/agenda/tjansteskrivelsepdf-7?downloadMode=open
https://meetingspublik.regionvarmland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-2019-06-17/agenda/tjansteskrivelsepdf-7?downloadMode=open
https://meetingspublik.regionvarmland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-2019-06-17/agenda/tjansteskrivelsepdf-7?downloadMode=open
https://meetingspublik.regionvarmland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-2019-06-17/agenda/tjansteskrivelsepdf-7?downloadMode=open


Rapport från ombudsman 
 

Arbetet med lokalerna och att få struktur på vår nya organisation tar tid med är också 

inspirerande. Det kommer fortfarande en del telefonsamtal om kondoleanser och då 

hänvisas dessa vidare direkt till de olika fondernas direktnummer. På så sätt kan man lätt 

ordna en kondoleans utan några extra kostnader. Skänker man 100 kr, kostar det 100 kr. 

Inga dryga administrativa kostnader. De flesta tycker att det går bra att ringa direkt till fond. 

 

Funktionsrätt Sverige kongress 

Barbro Boomsma, ombudsman och Vidar Sandell, styrelsen åkte till Stockholm i maj på 

kongressen. Barbro var bara med första dagen då det var öppna föredrag och Vidar var med 

även dag två då det var förhandlingar. Protokollet ligger inte på deras hemsida ännu, men 

här är en kort hälsning från kongressen. 

 

https://funktionsratt.se/elisabeth-wallenius-omvald-som-ordforande-for-funktionsratt-sverige/ 

 

Referensgrupp på Länsstyrelsen 

Anna-Karin Larsson som arbetar med uppdrag att titta på kommuner och regionens arbete 

med att förverkliga funktionshinderpolitiken har samlat en grupp kring sig från olika delar i 

samhället. Bl a arbetar man nu för en hel seminariedag om Funktionsrättsfrågor. Det kommer 

att handla om konventionen, den nationella strategin för att förverkliga konventionen och så 

klart funktionsrätt som en del i mänskliga rättigheter. 

 

 

 

 

 

Forskningspartner 

Vi har kontaktats av forskningsenheten på Region Värmland. De är intresserad av att få till 

en utbildning för erfarna patienter att kunna sitta med i förberedelserna för olika 

forskningsprojekt. Det finns tre av våra förbund som redan har en utarbetad kurs för detta 

och vi tittar nu på att få till något liknande i Värmland under året som kommer. Spännande! 

Återkommer när vi har mer information. 

 

Teater  

Vi har sökt medel från Region Värmland och blivit beviljade – Tack Region Värmland! – och 

kommer i höst att kunna erbjuda denna föreställning, helt utan entréavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaterföreställningen 

SKUGGSYSKON med Östra Teatern 

7 oktober kl 18.00 – 19.20 på ARENAN, Bibliotekshuset, Karlstad 

En föreställning om att växa upp som syskon i en familj med andra syskon som har 

funktionsnedsättning. En stark och viktig föreställning riktad till vuxna syskon.  Men 

även för föräldrar, anhöriga och de som i arbetet möter dessa. Alla borde egentligen se 

pjäsen. 

Mer information om anmälan m m kommer efter sommaren. Markera gärna i kalendern 

och planera att lägga in detta i era programutskick för hösten. Vi vill fylla Arenan den 

kvällen. Jag gör ett utkast ifall ni vill ha. Skickar ut det senare. 

https://www.ostrateatern.se/skuggsyskon  här finns ett klipp från pjäsen 

Markera dagen i kalendern – 23 oktober. Seminariedag om Funktionsrätt och 

mänskliga rättigheter. Man vill samla brett och åtminstone några från varje förening blir 

det plats till. Mer om detta efter sommaren 

 

https://funktionsratt.se/elisabeth-wallenius-omvald-som-ordforande-for-funktionsratt-sverige/
https://funktionsratt.se/elisabeth-wallenius-omvald-som-ordforande-for-funktionsratt-sverige/
https://www.ostrateatern.se/skuggsyskon
https://www.ostrateatern.se/skuggsyskon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-19/BB 

Andra datum som kan vara intressanta framöver: 

Tema Smärta (i dagsläget vet jag att RTP och Reumatikerdistriktet är med, fler föreningar är på 

väg in i samverkan kring detta) 

5 sept startar två studiecirklar kl 13.00 och kl 18.00 

Lör 7 september, kl 14-17, Bibliotekshuset Karlstad, föreläsning 

Lör 26 oktober, kl 14-17, Folkets hus Skoghall, föreläsning 

Mer info kommer…. Intresserad redan nu.. kontakta RTP eller Reumatikerdistriktet 

Ordförandemöte 

9 september kl 17.30 

Suicidprevention 

10 september en heldag om suicidprevention på CCC, Region Värmland? 

https://www.regionvarmland.se/regionens-kalender/konferens-om-

suicidprevention/?date=10-09-2019 

Valberedningskurs, samverkan med ABF och ledare Christina Wahrolin 

14 september heldag 

Anhörigdag – att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning. 

5 oktober, heldag  https://www.regionvarmland.se/regionens-kalender/motesdag-

2019/?date=05-10-2019 

Planeringsdag 

19 oktober – för ordförande i varje medlemsförening i Funktionsrätt (eller dennes ersättare) 

och Funktionsrätt Värmlands styrelse. 

Mer info kommer, men det som är intressant – markera dagen! 

 

 

 

 

Möjlighet att ansöka om medel för förening som vill arrangera något för barn och unga med 

funktionsnedsättning 

Värmländska provinsiallogen, Caritasgruppen i Karlstad erbjuder 

föreningar som vill arrangera aktivitet för barn och unga med 

funktionsnedsättning möjlighet att ansöka om medel för detta. 

Ansökan ska vara logen tillhanda senast 1 augusti 2019 och man kan ansöka om medel på 

upp till ca 30.000 kr. 

Ansökan skickas till: Värmländska Provinsiallogen Caritasgruppen, Tingvallagatan 15, 654 25 

Karlstad. 

Ingen särskild blankett, men ansökan ska innehålla, vad man tänker göra, vilken grupp och ca 

hur många som kommer att kunna ta del i aktiviteten, beräknade kostnader för aktiviteten.  

Om man sedan får medel ingår det att någon från föreningen kommer och redogör lite för vad 

man har gjort och berättar lite om hur pengarna användes till nytta för barn och unga. 
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