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ställningstagande

Värmlandsrådet ställer sig bakom förslaget till inriktning och hantering av 

”de gemensamma resurserna”;  och ger 

Värmlandsrådets arbetsgrupp i uppdrag att utifrån lagt förslag och inspelen 

från dagens workshop ta fram ett konkret förslag på hur samverkan ska 

bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. 

Ambitionen är att ”de gemensamma resurserna” ska kunna användas fr o m 

ingången av 2022.



BAKGRUND

▪ Initierat via Värmlandsrådet

▪ ca 200 mkr (55+101+44)

▪ Vad ska vi använda medlen till? 

▪ Hur kan vi säkerställa att medlen kan användas?

▪ Arbetsgrupp inom KDRD

▪ Avstämningar i KDRD (4 ggr) och Värmlandsrådet (3 ggr)

▪ Förslag i juni, rigga i höst, start 2022.



Vad ska vi använda medlen till?



Satsningar som har betydelse för hela Värmland och som inte 

en enskild kommun/region kan hantera på egen hand; 

▪ som tar sin utgångspunkt i Värmlandsstrategins vision, målbilder, 

insatsområden och prioriteringar; alternativt

▪ som också möter Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och 

målbild 2040. 



Värmlandsstrategin



Hur kan vi tillgängliggöra medlen?





▪ Resurserna kvar på Region Värmland

▪ Avtalssamverkan (samverkan gm avtal)

▪ Krävs inget (nytt) formellt avtal, men överenskommelsen bör

▪ tydligt formas i en riktlinje inom Värmlandsrådet, och/eller 

▪ ett separat samverkansavtal, alternativt 

▪ integreras i det stora samverkansavtalet. 

▪ Värmlandsrådet prioriterar, Region Värmland beslutar

▪ Region Värmland formar en rutin för att frigöra och använda 
resurserna.



▪ Juni (Värmlandsrådet) – Dialog, inriktningsbeslut enligt förslag och 

uppdrag till KDRD (Värmlandsrådets arbetsgrupp)

▪ September (KDRD/VRAU) – Avstämning

▪ Oktober (Värmlandsrådet/VRAU) – Förslag till riktlinje, enskilt avtal
eller integrerat som del av det ”stora” samverkansavtalet

▪ Hösten 2021 – Riggning och rutiner inom Region Värmland, ev beslut 
hos samtliga parter

▪ 2022 – Överenskommelsen och formerna för samverkan är klar så att 
resurserna kan användas fr o m ingången av 2022.



VAD
Satsningar som har betydelse för hela Värmland och som inte 

en enskild kommun/region kan hantera på egen hand; 

§ som tar sin utgångspunkt i Värmlandsstrategins vision, målbilder, 

insatsområden och prioriteringar; alternativt

§ som också möter Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och 

målbild 2040. 

HUR
§ Resurserna kvar på Region Värmland§ Avtalssamverkan (samverkan gm avtal)

§ Krävs inget (nytt) formellt avtal, men överenskommelsen bör

§ tydligt formas i en riktlinje inom Värmlandsrådet, och/eller 

§ ett separat samverkansavtal, alternativt 
§ integreras i det stora samverkansavtalet. § Värmlandsrådet prioriterar, Region Värmland beslutar

§ Region Värmland formar en rutin för att frigöra och använda 

resurserna.

Sammanfattning



Prioriteringsprocessen?
▪ Hur väcks en fråga/initiativ/satsning?

▪ Krav på beredning – vems ansvar? KDRD? 

▪ Vem prioriterar? Värmlandsrådet eller VRAU? 

▪ Hur görs prioriteringen? Majoritet? Konsensus? 

▪ Antal röster? Har kommunerna 16 röster och

Region Värmland 1 röst, eller ska det vara 16/16?

Former för avtalssamverkan?
▪ Riktlinje som hanteras och beslutas inom 

Värmlandsrådet?

▪ Integrerad överenskommelse i det ”stora” 
samverkansavtalet? 

▪ Separat samverkansavtal mellan parterna?

Kapitalets användning/hantering?
▪ Krav på uppväxling av medlen (extern part)? 

▪ Krav på medfinansiering från kommun/region?

▪ Krav på att fylla på kassan, t ex årlig kapitalinsats?

Frågeställningar



Diskutera de tre övergripande frågeställningarna!

Sammanfatta

Redovisa

Skicka till ingrid.strengsdal@regionvarmland.se
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