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Värmlänningarna står i fokus för Region Värmlands uppdrag 
och utveckling av verksamheten på kort och lång sikt. 

Regionplan 2021 och flerårsplan 2021–2023 är regionfull-
mäktiges årliga politiska styrdokument och innehåller över-
gripande mål för Region Värmland, för dels det kommande 
budgetåret, dels den kommande treårsperioden. Regionpla-
nen klargör det finansiella utrymmet, inriktning och uppdrag 
för perioden och anger fördelningen mellan nämnderna. 

Region Värmland är till för alla i Värmland och varje skatte-
krona ska används på bästa sätt och så effektivt som möjligt 
för att skapa en god och tillgänglig välfärd. Styrningen av 
Region Värmland utgår från visionen Livskvalitet i världsklass 
och planeringen av verksamheten genomsyras av Agenda 
2030 och Värmlandsstrategin. I planeringen tas hänsyn till 
befolkningens behov, politiska prioriteringar och statliga 
uppdrag.

Region Värmlands uppdrag regleras bland annat av 
kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om hälso- och 
sjukvård, lagen om tandvård och lagen om kollektivtrafik.
Utöver lagar finns även villkorsbeslut, föreskrifter, reglemen-
ten, policydokument, riktlinjer som också bidrar till styrning.
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021 beslutat om 
inriktning, mål, strategier och ekonomiska ramar.

Effektmålen för Region Värmland:

• Trygga och nöjda invånare
• Attraktivt och hållbart Värmland
• God, jämlik och jämställd hälsa
• Hållbar organisation

För att nå måluppfyllelse av regionfullmäktiges effektmål är det 
av största vikt att nämnderna bedriver sin verksamhet inom 
beslutad budget och att resultatmålen uppnås.

Nämndernas mål för 2021:

REGIONSTYRELSEN: 

•  Effektivt genomförande

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN: 

•  Bästa vårdkvalitet 
•  Tillgänglig vård

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

•  God tillgänglighet och service
•  Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Inledning
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN:

•  Stärkt hållbar tillväxt och utveckling

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN:

•  Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
•  Ökad kunskap och bildning för personlig utveckling och  
 delaktighet i samhället
•  Ökad kulturell delaktighet
•  Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan och 
 intensifierat folkhälsoarbete
•  Ökad samverkan och samordning mellan nämndens 
 verksamhetsområden

PATIENTNÄMNDEN:

•  Stödja patienter
•  Bidra till kvalitetsutveckling

HJÄLPMEDELSNÄMNDEN:

•  God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

KOST- OCH SERVICENÄMNDEN:

•  Kostnadseffektiv och hållbar måltidsverksamhet med 
 hög kvalitet
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Region Värmlands 
organisation
Regionfullmäktige
Regionfullmäktige är organisationens högsta beslutande organ med 81 direktvalda ledamöter. 
Fullmäktige beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra stora ekonomiska frågor.
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REGIONFULLMÄKTIGES MANDATFÖRDELNING:

Under mandatperioden 2018–2022 är Värmlandssamverkan 
det största blocket i regionfullmäktige med sammanlagt 37 
mandat. Värmlandssamverkan består av 6 partier: Modera-
terna (M) 12 mandat, Centerpartiet (C) 8 mandat, Sjukvårds-
partiet i Värmland (SIV) 6 mandat, Kristdemokraterna (KD) 
5 mandat, Liberalerna (L) 4 mandat och Miljöpartiet (MP) 2 
mandat.

Övriga mandat fördelas mellan Socialdemokraterna (S) 
med 28 mandat, Vänsterpartiet (V) 6 mandat och Sverige-
demokraterna (SD) 10 mandat.

Region Värmlands nämnder 
Region Värmland har nio olika nämnder inklusive region-
styrelsen. Krisledningsnämnden sammankallas endast vid 
ett extra ordinärt läge.  

• Regionstyrelsen
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Kollektivtrafiknämnden
• Kultur- och bildningsnämnden
• Regionala utvecklingsnämnden
• Patientnämnden
• Hjälpmedelsnämnden
• Kost- och servicenämnden
• Krisledningsnämnden

Nämnderna får sina uppdrag från regionfullmäktige som 
beslutar vilka nämnder som ska finnas samt väljer ledamöter. 
Varje nämnd ansvarar för ett visst område som beskrivs i 
allmänna och nämndspecifika reglementen.

Verksamhetsorganisationen
Region Värmlands verksamhetsorganisation ansvarar för 
att utföra uppdragen inom hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafik, regional tillväxt, kultur, bildning och folkhälsa. 
Verksamhetsorganisationen är organiserad i en samman-
hållen förvaltning.

Verksamhetsorganisationen leds av regiondirektören vars 
uppdrag är att omsätta de politiska besluten i handling, att 
utveckla verksamheten i linje med de mål som beslutats i 
planer och andra beslutsdokument, att representera Region 
Värmland såväl lokalt, regionalt som nationellt samt att bära 
det övergripande verksamhetsansvaret.

Samverkan

Värmlandsrådet
En väl fungerande samverkan mellan Värmlands 16 kommu-
ner och Region Värmland är en framgångsfaktor för utveck-
ling av strategiskt viktiga frågor som rör länet. Därför bildades 
Värmlandsrådet. 

Rådet är en mötesplats och en kontaktyta mellan parterna 
och leds av regionstyrelsens ordförande. I Värmlandsrådet 
sitter kommunstyrelsernas ordförande och en vald ledamot 
från varje värmländsk kommun. I rådet ingår också presidier-
na i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala 
utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden. 

Samverkan görs även i sakområdesråd. Dessa inrättas av 
Värmlandsrådet och samtliga kommuner ska erbjudas repre-
sentation. Regionen representeras av tre eller flera förtroende-
valda. Till sakområdesråden knyts de tjänstemannanätverk 
som etableras inom respektive sakområde.

Finansiella samordningsförbund (Finsam)
Finsam Värmland/Dalsland består av sex samordnings-
förbund, vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner, tre 
dalsländska kommuner, (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed) Region 
Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex 
sjukvårdsregioner. Var och en av dessa sjukvårdsregioner 
ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Region Värmland 
ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tillsammans med 
Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region 
Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län. Sam-
verkan leds av Samverkansnämnden. Målet är att erbjuda 
invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och 
sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god 
hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårds-
regionens hälso- och sjukvård.

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett organ för information, samverkan 
och dialog i frågor som rör äldre. Representanter i rådet är 
företrädare för pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, 
Pensionärernas Riksorganisation, Svenska KommunalPensio-
närernas Förbund och Riksförbundet PensionärsGemenskap. 

Region Värmland representeras via fem ledamöter som 
väljs ur nämndernas presidium. Regiondirektören och funk-
tionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag.

Rådet för funktionsrätt
Region Värmland samverkar med Funktionsrätt Värmland i 
Rådet för funktionsrätt. Syftet med rådet är att föra dialog 
och samverka i frågor som gäller personer med funktions-
nedsättning. För Region Värmland innebär samverkan att 
den särskilda sakkunskap och erfarenhet som finns inom 
Funktionsrätt Värmland används i planering och utveckling av 
verksamheten. Rådet kan utse arbetsgrupper vid behov.

Rådet består av företrädare för funktionsrättsorga-
nisationerna och Region Värmland representeras via 
fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. 
Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar 
inom sina uppdrag. Synskadades Riksförbund (SRF) 
Värmland erbjuds att ingå som adjungerad med en 
ledamot och en ersättare. 

Rådet för idéburna organisationer
Rådet för idéburna organisationer är ett övergripan-
de samverkansorgan mellan Region Värmland och 
idéburna organisationer i Värmland. Region Värmland 
har sedan många år tillbaka goda relationer med de 
idéburna organisationerna och för att ytterligare stärka 
samarbetet har en regional överenskommelse, Överens-
kommelsen Värmland, tagits fram. Detta med syfte att 
stärka livskvaliteten och främja samhällsutvecklingen i 
Värmland. Region Värmland representeras av fem leda-
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möter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören 
och utvecklingsledare civilsamhället deltar inom sina uppdrag.

Nya perspektiv
I Värmland ska fler barn få en lyckad skolgång, rökningen 
och den psykiska ohälsan ska minska och fallskadorna ska 
bli färre, det är några av de övergripande målsättningarna för 
utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Nya perspektiv bygger 
på samverkan och samordning mellan de 16 kommunerna i 
länet och Region Värmland. Det är ett forum för dialog mellan 
förtroendevalda och tjänstepersonledning.

Värmlands läns vårdförbund (VLVF)
Region Värmland och samtliga kommuner i länet utvecklar 
gemensamt, via Värmlands läns vårdförbund (VLVF), länets 
missbruksvård. Detta innebär bland annat att arrangera 
utbildningar och konferenser till exempel metodutbildningar 
samt delta i styrgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper 
inom området missbruk/beroende.

Intern samverkan
Alla medarbetare i Region Värmland omfattas av vårt sam-
verkansavtal. Den rättsliga grunden för samverkansavtalet 
utgörs av Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen 
(AML), lagen om facklig förtroendemans ställning på arbets-
platsen (FML) och diskrimineringslagen (DiskL). Samverkan 
ska vara en naturlig del av den löpande verksamheten, som 
inkluderar såväl medarbetare och ekonomi som organisa-
tionsfrågor.

Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor 
som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Alla arbetsgivarrepresentanter, medarbetare, skyddsom-
bud och fackliga företrädare i regionen är ansvariga för att 
följa samverkansavtalet och ansvarar för att lyfta frågor som 
behövs om verksamhetens utveckling, arbetsmiljö och hälsa.
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Uppdrag, vision 
och värdegrund
Uppdrag
Region Värmland ansvarar för uppdragen inom hälso- och 
sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional tillväxt, kultur, 
bildning och folkhälsa i länet. Region Värmland ska bidra 
till skapandet av goda levnadsvillkor i länet, med en hållbar 
struktur inom samtliga verksamhetsområden. 

Regionens uppdrag är grundlagsfäst och ska utföras i 
enlighet med lagar, förordningar och regionens egna styrande 
dokument. Enligt kommunallagen ska god ekonomisk hus-
hållning uppnås och detta ingår i Region Värmlands mål-
beskrivning. 

Regionens vision Livskvalitet i världsklass och värde-
grunden För alla i Värmland är viktiga rättesnören för medar-
betarna och för Region Värmlands styrning och planering. 

 
 

Vision
Region Värmlands vision är en bild av den önskade 
framtiden i Värmland och vad regionen vill uppnå på lång 
sikt – livskvalitet i världsklass. Genom att arbeta för att nå 
effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa samt en hållbar 
organisation styr Region Värmland mot visionen.

Värdegrund

För alla i Värmland. 
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region 
ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

TILLSAMMANS

Tillsammans blir vi bättre. Därför respekterar vi varandras ar-
bete, ser vår roll i helheten, samarbetar och förstår att alla är 
viktiga. Olikheter berikar och utvecklar oss – ökad mångfald, 
jämlikhet och jämställdhet breddar våra perspektiv. Vi lyssnar, 
är lättillgängliga och kommunicerar tydligt. För oss är god 
kommunikation alltid schyst och inkluderande.

FRAMÅT

Vi strävar alltid efter att bli bättre. Därför är vi nyfikna, lyhörda 
och öppna för nya idéer. Vi förstår att vi måste vara hand-
lingskraftiga och modiga, men aldrig dumdristiga. Därför lär 
vi av det vi gör bra, men också av det som blir mindre bra. Vi 
vill bidra till ett Värmland där alla ges förutsättningar till ett 
gott liv, nu och i framtiden, och där invånarna har tillit och 
förtroende för vårt arbete. Det gör vi genom att prioritera eko-
nomisk-, social- och miljömässig hållbarhet och ett förhåll-
ningssätt som bygger på inkludering och respekt.

VI BRYR OSS

Vi är engagerade i det vi gör, tar ansvar och använder 
vår kunskap, känsla och kompetens för att göra skillnad. 
Respekten för allas lika och okränkbara värde oavsett ålder, 
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktions-
nedsättning, könsöverskridande identitet, social situation 
eller bostadsort är fundamental – därför uppträder vi alltid 
respektfullt och professionellt. 

KVALITET

Vår verksamhet kännetecknas av kunskap och kvalitet. Vi tar 
ansvar för att nå goda resultat genom att ha helhetssyn, vara 
kostnadseffektiva och ständigt utveckla vår kompetens och 
våra arbetssätt. Ett engagerat medarbetar- och ledarskap 
skapar förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål.

Vi är till för att alla i 
Värmland ska må bra 
och för att vår region 
ska vara attraktiv och 
konkurrenskraftig.
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Planeringsförutsättningar 
och inriktning

Planeringen för Region Värmland under planperioden tar sin utgångspunkt i nuläge och förväntad utveckling inom olika 
områden. Värmland påverkas av omvärlden och den coronapandemi som pågår har ändrat förutsättningarna ytterligare.  

Coronapandemin
Det första bekräftade fallet av det nya coronaviruset, som ger upphov till sjukdomen covid-19, rapporterades i den 
kinesiska staden Wuhan i december 2019. I januari 2020 upptäcks det första svenska fallet och i mars upptäcktes de 
första fallen i Värmland. Smittan har i skrivande stund spridit sig till stora delar av världen och klassas som en pandemi. 

Regeringen klassar sjukdomen som allmän- och samhällsfarlig och detta sätter stor press på landets regioner. Konse-
kvenserna av coronapandemin är i dagsläget omöjliga att överblicka, men prognoser visar att de kommer att bli många 
och slå hårt mot olika delar av samhället.
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Omvärlden och Värmland
Efter de senaste årens höga tillväxt och högkonjunktur i 
svensk ekonomi började en avmattningsfas anas, en lägre 
BNP-tillväxt var att vänta under de kommande åren. Även 
sysselsättningen väntades öka långsammare, vilket betydde 
att arbetslösheten skulle stiga något. Konjunkturläget i 
Sverige var dock ännu starkt – den rådande högkonjunktur 
följdes av en ”normalkonjunktur”.

Under de första månaderna av 2020 spred sig det nya 
coronaviruset över världen och i mars var pandemin ett 
faktum. Den förväntade avmattningsfasen i ekonomin uteblev. 
Istället drabbades världen av en global konjunkturkollaps. 
Förutsättningarna förvandlades snabbt till ett katastrofläge i 
många länder, även i Sverige.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har de 
senaste månaderna medfört exceptionella ras för produk-
tion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 
världen över och i skrivande stund finns ingen klar bild över 
hur stora effekterna blir på den globala, regionala och lokala 
ekonomin 1.

Vid ingången av 2020 stod Värmland mitt uppe i en 
högkonjunktur där Värmlands näringsliv, som sysselsätter 
cirka två tredjedelar av arbetskraften, kännetecknades av 
fulla orderböcker samtidigt som de hade svårt att finna rätt 
kompetens. Arbetsmarknaden hade under en femårsperi-
od sett en stadig tillväxt i antalet jobb och vid årsskiftet var 
arbetslösheten cirka 7 procent, en nivå som låg i paritet med 
riksgenomsnittet. Det var främst inom bygg, företagstjänster 
och besöksnäring som de nya jobben skapades under den 
här perioden. Under hösten 2019 fanns det samtidigt indi-
kationer på att världskonjunkturen började vika, vilket också 
kunde skönjas på arbetslöshetssiffrorna som började plana 
ut, men på en låg nivå. 

Coronapandemin ändrade snabbt förutsättningarna och 
arbetslösheten närmar sig 10 procent enligt prognoserna för 
sommaren 2020. Detta får konsekvenser för den värmländska 
skattekraften och kommer pressa den offentliga ekonomin 
ytterligare. Erfarenheter från finanskrisen 2008 visade att den 
regionala ekonomin inte återhämtade sig från fullt ut förrän 
2015. Andra delar av Sverige behövde endast ett par år för att 
ta sig tillbaka till samma nivåer när det gällde produktion, in-
vesteringar och antal jobb. 2008 hade Värmland (tillsammans 
med Dalarna och Gävleborg som en del av en europeisk så 
kallad NUTS-region 2) en bruttoregionalprodukt (BRP) som 
motsvarade cirka 108 procent av genomsnittlig europeisk 
region, medan den 2018 motsvarade cirka 98 procent av en 
europeisk region. Detta indikerar att Värmland har en sårbar 
ekonomisk struktur.

Demografiska förutsättningar 
En befolkning som lever längre och är friskare är en positiv 
utveckling. Värmlands befolkning blir allt äldre och detta spås 
fortsätta de närmaste 30 åren. Befolkningssammansättning-
en kommer att ställa krav på Region Värmland och även på 
länets kommuner då en ökad andel äldre leder till ett ökat 
behov av välfärdstjänster. 

Åldersklasserna 50–74 år utgör i nuläget den största 
andelen av befolkningen. Fram till år 2030 beräknas gruppen 
som är 85 år och äldre öka med 35 procent från cirka 9 100 
personer till närmare 12 300 personer . Gruppen äldre har 
inte sällan mer komplexa behov än yngre åldersgrupper vilket 
innebär nya utmaningar för välfärden. 

Den demografiska utvecklingen utmanar också skatte-
underlaget i länet. Även om personer som uppbär pension 
också genererar skatteintäkter och många i dag arbetar 
längre än till 65 års ålder, innebär den ändrade åldersstruk-
turen en utmaning i att finansiera den välfärd som invånarna 
behöver. 

Länets totala befolkningsmängd förväntas öka med 6,1 
procent fram till år 2030, vilket innebär att länets befolkning 
är cirka 300 000 invånare år 2030. Utvecklingen skiljer sig 
dock åt inom länet, befolkningsmängden i Karlstads kommun 
förutsätts öka mest medan framförallt de norra kommunerna 
förväntas ha ett minskande befolkningsunderlag . 

1  Ekonominytt nr 05/2020.
2  NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är EU:s 
 hierarkiska regionindelning var syfte är att erhålla jämförbara områden vad  
 avser till exempel yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer.
3  Om värmlänningarna 2019.
4  Om värmlänningarna 2019.
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Ekonomiska förutsättningar 

Utvecklingen av länets ekonomi är avgörande för möjligheter-
na att finansiera befolkningens behov av välfärdstjänster och 
de investeringar som kommer att krävas.  Likt övriga regioner 
i Sverige fortsätter Region Värmlands kostnaderna att öka i 
snabb takt. De främsta orsakerna är kostnadsökningar inom 
bland annat kollektivtrafik, och för läkemedel, bemanning och 
teknisk utveckling inom hälso- och sjukvård.

SKR räknar med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 
än tidigare prognostiserats. Prognosen visar på en konjunk-
turåterhämtning under 2021 och vilket medför en ökning av 
skatteunderlaget kommande år. Enligt den skatteprognos 
som SKR presenterade under våren 2020 kommer Sverige att 
ha den lägsta skatteunderlagstillväxten på minst 30 år. 

Redan i januari 2020, innan coronapandemins utbredning, 
aviserade regeringen höja de generella statsbidragen i vår-
ändringsbudgeten till kommunsektorn med 5 miljarder. Efter 
det presenterade oppositionen ett förslag att stärka välfärden 
med ytterligare ett anslag på 2,5 miljarder kronor för 2020. 
Det förslaget beslutades i riksdagen den 19 februari.  

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona-
pandemin har även flera åtgärder vidtagits, i vårändrings-
budgeten tillkom ytterligare 15 miljarder för att stötta 
kommunsektorn. Ytterligare stöd har aviserats på grund av 
coronapandemin, bland annat extra budget för merkostnader 
inom hälso- och sjukvården och till viss del sänkta arbets-
givaravgifter.

De samlade skatteintäkterna beräknas öka med i genom-
snitt tre procent per år mellan 2021 och 2023. Prognosen 
förutsätter att skattesatsen är oförändrad under hela budget-
perioden. 

På grund av coronapandemin finns det vård som få stå 
tillbaka när sjukvården ställer om för att hantera det akuta 
läget med pandemin. Den uteblivna vården kallas vårdskuld. 
Begreppet innefattar kostnader för personal, material, medi-
cinteknisk utrustning, vårdplatser och lokaler. Risken för att 
de medicinska insatserna för patienterna blir mer omfattande 
när dessa senareläggs är också inkluderade i begreppet. 

Att beräkna vårdskulden är i dagsläget svårt, den påverkas 
av flera faktorer, bland annat av hur lång tid den ordinarie 
verksamheten är nerdragen, när Värmland kommer att nå 
toppen av pandemin och hur länge den pågår. Landets regi-
oner är måna om att beräkningen av vårdskulden genomförs 
på samma sätt för att få den jämförbar och transparent. Det 
fortsatta arbetet innebär att följa pandemins utveckling och 
utifrån detta göra analyser och beräkningar.  

Digitalisering

Den digitala utvecklingen är snabb inom samtliga samhälls-
sektorer, vilket ställer ökade krav på förändrings- och innova-
tionsförmågan hos organisationer och dess medarbetare.

Coronapandemin har visat att digitala lösningar används 
inom nya områden och i snabbt ökande omfattning när detta 
blir nödvändigt. Användningen av webbaserade tjänster och 
insamlade data kommer att fortsätta öka, vilket ger möjlig-
heter till ökad tjänstekvalitet och automatisering, men ställer 
samtidigt krav på att informationssäkerhet och andra integri-
tetsfrågor prioriteras. Digitaliseringen är inget självändamål, 
dock en förutsättning för att kunna tillmötesgå behov och 
uttalade önskemål hos invånarna.

Fortsatt arbete utifrån utvecklingen av 
coronapandemin
På grund av coronapandemin kan förutsättningar ändras 
ytterligare vilket i sin tur påverkar inriktningen och den ekono-
miska situationen för Region Värmland. Under 2020 kommer 
planeringen att fortsätta även efter regionfullmäktiges beslut 
om regionplan och budget. Konsekvenserna av coronapan-
demin kommer att bli tydligare med tiden och kunskapsläget 
kommer att förbättras. Utifrån senaste prognoser, analy-
ser, planer och uppföljningar kommer regionstyrelsen och 
nämnderna att arbeta vidare med nämndplanerna för att 
konkretisera förändringsarbetet och uppdragen, vidare avser 
regionstyrelsen att föreslå fullmäktige en revidering av 
regionplan och budget i slutet av 2020.

Särskilt viktigt i det fortsatta arbetet är:

• Att medarbetarnas arbetsmiljö säkras och att samverkan  
 med arbetstagarorganisationerna utvecklas 
• Fokus på utvecklande ledarskap för att ta tillvara på de  
 positiva förändringar av arbetssätt som pandemin har lett  
 till och stärka förändrings- och utvecklingsarbetet
• Att strategier utarbetas för att hantera den uppkomna  
 vårdskulden och att möta patienternas behov av god vård  
 med hög tillgänglighet
• Tillvarata digitaliseringens möjligheter att öka kvalitet, 
 tillgänglighet och effektivitet
• Att stödja invånarnas och näringslivets omställningsarbete 
 i syfte att bidra till konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
 möjligheter till försörjning
• Ökad samverkan med Värmlands kommuner, näringslivet,  
 ideella sektorn, staten och EU för att bäst nyttja våra 
 gemensamma resurser
 

Digitaliseringen är inget självändamål, dock en förutsättning för att 
kunna tillmötesgå behov och uttalade önskemål hos invånarna.
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Värmlandsstrategin
Värmlandsstrategin är den övergripande planen för hur länet 
ska vara och uppfattas och hur vi ska skapa förutsättning-
ar för Värmland att vara en hållbar och attraktiv region där 
människor vill bo och leva. Värmlandsstrategin tas fram på 
uppdrag av regeringen och utgör grunden till andra strategier 
på exempelvis regional och kommunal nivå. Region Värmland 
samordnar arbetet, men strategin skapas och genomföras av 
en mängd aktörer. Alla som bor och verkar i länet påverkar 
varje dag utvecklingen av Värmland.

Verksamhetsspecifika strategier
För hälso- och sjukvården är det övergripande dokumen-
tet för planeringen Utvecklingsplan för framtida hälso- och 
sjukvård. Den fastställer inriktningen utifrån prognostiserade 
behov i Värmland fram till år 2030.

Region Värmland ska utöva ledning av hälso- och sjuk-
vården i enlighet med 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen. 
Till stöd för ledningsarbetet finns SOFS 2011:9 som är en 
föreskrift och allmänna råd avseende ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. I uppdraget ingår även att utöva 
ledning av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen 
(1985:125) samt ledning av Region Värmlands samlade insat-
ser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).

Ytterligare lagar som är grundläggande för hälso- och sjuk-
vård och tandvård är patientlagen, patientsäkerhetslagen och 
lag om statligt tandvårdsstöd. 

En viktig del i Region Värmlands arbete är att stärka 
patienternas delaktighet i vården. En väl fungerande kla-
gomålshantering är därför en central del i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. För att säkerställa att klagomål 
och synpunkter på hälso- och sjukvården samt tandvården 
används på ett effektivt och systematiskt sätt finns en över-
gripande riktlinje Inkomna klagomål och synpunkter avseende 
hälso- och sjukvård samt tandvård – ansvar och hantering 
som tydliggör roller, ansvar och hantering av inkomna klago-
mål från patienter och närstående på vården. 

Region Värmland ansvarar för länstransportplanen för 
Värmlands län som anger målen för utvecklingen av den regi-
onala transportinfrastrukturen i Värmland. Region Värmland 
är regional kollektivtrafikmyndighet och fastställer samt följer 
upp trafikförsörjningsprogrammet vilket beskriver ambitioner 
och principer för kollektivtrafikens utveckling. Regionalt trafik-
försörjningsprogram för Värmland 2017–2021 ligger till grund 
för styrning och ledning av kollektivtrafiken i länet. 

Värmlands kulturplan är ett styr- och planeringsdokument 
för Region Värmlands utvecklingsarbete inom kulturområdet. 
Planen ligger bland annat till grund för Region Värmlands 
beslut om årsanslag och projektbidrag till kulturverksamhet, 
och för Region Värmlands egen verksamhet inom kulturut-
veckling och för Värmlandsarkiv. Region Värmland ansvarar 
för att kulturplanen tas fram i samverkan med länets kommu-
ner och efter samråd med länets professionella kulturliv och 
civilsamhället.

Region Värmlands folkhälsoplan har det övergripande målet 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och tre prioritera-
de insatsområden; barn och ungas hälsa, vuxnas levnadsva-
nor och vuxnas psykiska hälsa.  

Folkhögskoleplanen är ett styrdokument för regionens 
folkhögskolor. Planen utgår från statens villkor för folkbildning 
och skolornas regionala utvecklingsuppdrag. Den beskriver 
folkhögskolornas långsiktiga arbete med att bidra till höjd 
utbildningsnivå, mångfald, livslångt lärande och ökad delak-
tighet i kulturliv.

Regional biblioteksplan tas fram utifrån bibliotekslagen 
och är styrande för Region Värmlands egen biblioteks-
verksamhet; den regionala biblioteksverksamheten inom 
kultursamverkansmodellen, sjukhusbiblioteken och folkhög-
skolornas bibliotek. Den är också stödjande för kommunala 
biblioteksplaner och för samverkan mellan biblioteken inom 
länet. 

Även EU:s sammanhållningspolitik, regeringens villkors-
beslut och nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft är styrande i den del av Region Värmlands 
verksamhet som avser regional utveckling och tillväxt.

Strategier för att 
uppnå målen
Övergripande strategier
Region Värmlands planeringsarbete ska utgå från målen 
i Agenda 2030 som initierades av FN 2015. Jämlikhet och 
hållbarhet ska genomsyra allt arbete i organisationen och de 
uppsatta målen ska kunna härledas till ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning och den svenska funktionshinderpolitiken 
utgör en grund för Region Värmlands arbete. Målet är att 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. 
Arbetet utgår från fyra områden:  

•  Principen om universell utformning
•  Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 
•  Individuella stöd och lösningar för individens 
 självständighet 
•  Förebygga och motverka diskriminering

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter gällande 
som lagstiftning i Sverige. Region Värmland kommer under 
planperioden att fortsätta arbetet med att implementera 
konventionen i hela organisationen, så att barns rättigheter 
beaktas i beslutsprocesser och ärenden som rör barn, och 
att en efterlevnad av barnets rättigheter kan garanteras.

Slutsatserna i den statliga utredningen God och nära vård 
(SOU 2019:29) pekar mot behovet att genomföra strukturella 
förändringar inom den svenska hälso- och sjukvården, där 
primärvården är basen och första linjens vård. Vården ska 
ligga närmare medborgarna och anpassas till samhällets 
demografiska utmaningar. Reformen ska stödja regioner, 
kommuner, myndigheter och organisationer i arbetet med att 
utveckla en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård. 
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya 
arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och 
omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. 
Kärnan i begreppet Nära vård är ett personcentrerat 
arbetssätt som utgår från individens behov och 
förutsättningar. Det innebär att se, involvera och 
anpassa insatserna efter vad som är viktigt för 
just den personen. Alla som bor och 

verkar i länet påverkar 
varje dag utvecklingen 
av Värmland.
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Region Värmlands 
effektmål
Region Värmland har för 2021 fyra effektmål; trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa samt hållbar organisation. Inom hållbar organisation 
ingår; hållbart arbetsliv, minskat miljöavtryck, ekonomi i balans och respektfulla möten.

Region Värmland bidrar till uppfyllelse av dessa mål, men organisationens del är inte ensam 
faktor i måluppfyllelsen. Nämndernas måluppfyllelse av resultatmål, analys av läget i länet och 
pågående aktiviteter bildar Region Värmlands bidrag till ökad måluppfyllelse.
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Trygga och nöjda invånare
Region Värmland arbetar för att invånarna ska leva ett gott liv, 
må bra, vara trygga och känna sig nöjda. Alla ska ha möjlig-
het att uppleva, delta i och utöva olika former av konst och 
kultur. Ett brett och inkluderande kulturutbud av hög kvalitet 
ska erbjudas. Kollektivtrafiken i länet ska erbjuda resor som 
underlättar och berikar människors liv och ska planeras så att 
den är så tillgänglig som möjligt. Det ska finnas en god och 
tillgänglig vård med hög kvalitet för de som vistas i länet.

Inom Region Värmlands ansvarsområde för effektmålet 
trygga och nöjda invånare ingår; möjligheter till sysselsätt-
ning, utbildning, digital delaktighet, kulturutbud, nöjdhet och 
förtroende. 

Region Värmland var 2019 länets största arbetsgivare 
med 8 177 anställda, vilket motsvarar cirka 7,5 procent av det 
totala antalet anställda i länet 5.

Tidiga prognoser angående antalet arbetslösa i länet 
visade att det totala antalet inskrivna arbetslösa och långtids-
arbetslösa minskade i länet. På grund av coronapandemin 
har dock arbetslösheten ökat kraftigt och Region Värmland 
har på kort tid ställt om och anpassat verksamheten för att 
på bästa sätt hantera konsekvenserna av krisen. De som har 
störst svårigheter att komma i arbete är dock de med redan 
svag förankring på arbetsmarknaden; de som är utrikes 
födda, utan gymnasial utbildning och de som varit inskrivna 
arbetslösa i mer än 24 månader 6.

Det är vanligare att inte avsluta sin 3-åriga gymnasieut-
bildning i Värmland än i övriga riket. Högst andel elever med 
avslutad gymnasieutbildning har Hammarö kommun med 85 
procent och lägst har Filipstads kommun med 47 procent. I 
Värmland är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än i 
riket (28 procent respektive 43 procent). Det är stora skillna-
der mellan kommunerna, Hammarö och Karlstad på cirka 50 
procent jämfört med 19–20 procent i kommunerna med lägst 
andel eftergymnasial utbildning 7. 

Folkhögskolorna i länet ska ge alla deltagare möjlighet 
att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för 
personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Inom området utbildning är den regionala utvecklingsstra-
tegin en viktig komponent i inriktningen för 2021–2023. 

En ökad digital delaktighet och en fortsatt utveckling av 
offentliga och kommersiella e-tjänster förutsätter bland annat 
ett väl utbyggt bredbandsnät. 2019 hade 72,3 procent av 
hushållen i Värmland tillgång till fast bredband om minst 100 
Mbit/s eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger 
en sådan bithastighet enligt Post- och telestyrelsen. Det finns 
dock en skillnad mellan kommunerna i länet i hur långt man 
kommit i bredbandsutbyggnaden. Användandet av digitala 
och elektroniska tjänster bidrar till att den upplevda tillgäng-
ligheten av Region Värmlands tjänster ökar. 

Region Värmlands intranät och publika webbplatser – 1177.se, 
regionvarmland.se, varmland.se – ska fortsätta att utvecklas 
under planperioden.

Vidare ska Region Värmlands samtliga verksamheter an-
vända digitaliseringens möjligheter för att utveckla, kvalitets-
säkra och effektivisera utbud, tjänster och processer. 

Nöjdheten är en viktig faktor för att öka resandet med kol-
lektivtrafiken till och från länet samt inom länet. Den positiva 
utvecklingen av invånarnöjdhet som kollektivtrafiken haft de 
senaste åren har stabiliserats på en hög nivå. Under 2019 
angav 74 procent att det kändes tryggt att resa med kollek-
tivtrafiken i Värmland. Mätning från Kollektivtrafikbarometern 
visade på en kundnöjdhet på 69 procent och 58 procent 
medborgarnöjdhet . Enligt samma undersökning angav 81 
procent att det är enkelt att få information inför resan och 
80 procent tycker det är enkelt att köpa biljetter. 78 procent 
angav att de tycker att personalen ombord och kundservice 
ger ett trevligt bemötande.

Inom kollektivtrafiken krävs relevanta kommunikations-
kanaler med god resenärsinformation, enkla biljettlösningar 
och smarta mobilitetslösningar för att möta invånarnas behov. 
Region Värmland ska erbjuda ett sammanhållet, hållbart och 
effektivt transportsystem för resor inom hela länet samt till 
och från länet. Kollektivtrafiken ska vara resenärens bästa 
alternativ för dagliga resor. En väl fungerande kollektivtrafik i 
hela länet är avgörande för att klara av de mål som finns när 
det gäller klimat, luftkvalitet och hållbar regional tillväxt. 

En av grunderna till ett demokratiskt och fritt samhälle 
är ett brett och inkluderande kulturliv. Region Värmland ska 
tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för 
gemensamma utvecklingsresurser och en väl fungerande 
kulturell infrastruktur så att alla länets invånare erbjuds ett 
rikt och inkluderande kulturutbud. Kunskap om sin egen 
kultur, sin historia och om samhällets kulturella uttryck berikar 
livet och är en förutsättning för att kunna förstå sig själv och 
andra. Region Värmland ska främja allas möjligheter till och 
förutsättningar för kulturupplevelser, bildning och att utveckla 
skapande förmågor. Region Värmland ska verka utifrån de 
nationella kulturpolitiska målen och den regionala kultur-
politiska visionen och inriktningen, så som den beskrivs i 
Värmlands kulturplan. 

5  Regionfakta
6  Arbetsförmedlingen
7  Om Värmlänningarna 2019

Enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 har 59 procent 
av den vuxna befolkningen i Värmland stort förtroende för 
hälso- och sjukvården. Det är generellt sett relativt små 
attitydskillnader i denna fråga mellan olika grupper av invå-
nare, men de skillnader som är märkbara är exempelvis att 
äldre personer har högre förtroende än yngre, personer med 
eftergymnasial utbildning har högre förtroende än de med för-
gymnasial utbildning och svenskfödda har högre förtroende 
än utrikesfödda. Andelen i riket som har förtroende för 1177 
Vårdguidens information och råd om hälsa via webben låg på 
65 procent enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019. 

Det fortsatta arbetet inom Region Värmland under 2021 
för att uppnå ett oberoende av hyrpersonal förväntas leda till 
en större trygghet genom bättre kontinuitet och därmed höjd 
patientsäkerhet vilket kommer att leda till ett högre förtroende 
för hälso- och sjukvården. Under 2019 minskade kostnaden 
för hyrpersonal med 44 miljoner kronor jämfört med 2018 
. Regionen ska även arbeta med fortsatta aktiviteter inom 
utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård. 

Under planperioden kommer arbetet i Region Värmland 
innebära att effektmålet trygga och nöjda invånare bidrar till 
flera av Agenda 2030-målen:

8  Medborgare: Samtliga deltagare i undersökningen. Kund: Deltagare som  
 reser med kollektivtrafik i Värmland minst 1 gång/mån.  
9  SKR

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Attraktivt och hållbart Värmland
Region Värmland ska bedriva ett samordnat, inkluderande 
regionalt utvecklingsarbete och öka den gemensamma 
kunskapen om, och förståelsen för, ekosystemets villkor och 
klimat- och energiutmaningar. En hållbar regional utveckling 
med fler och framgångsrika företag, nya jobbmöjligheter, 
förbättrade kommunikationer och ett rikt kulturliv skapar 
bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. Fokus 
inom målet är att öka attraktiviteten och konkurrenskraften i 
Värmland genom att koppla samman länets ekonomi med en 
global marknad där värmländska företag kan konkurrera med 
varor och tjänster.

Inom regionens ansvarsområde för effektmålet attraktivt 
och hållbart Värmland ingår; innovations- och konkurrens-
kraft, infrastruktur till och från länet, utveckling i relation till 
Agenda 2030 och varumärket Värmland.

I det senaste innovationsindexet 10 från 2019 var det, 
förutom storstadslänen, endast tre län som hade ett index-
värde över riksgenomsnittet (100). Värmland hade ett samlat 
indexvärde på 80,4 (2017: 78,6), vilket innebar plats 10 av 
18, om man exkluderar storstadslänen (2017: plats 11 av 18). 
Värmland har alltså för första gången sedan 2013 gjort en 
positiv förflyttning och närmat sig riksgenomsnittet. Region 
Värmland arbetar under planperioden inom ramen för sitt 
uppdrag för stärkt innovations- och konkurrenskraft.

Region Värmland ska bedriva ett samordnat regionalt 
utvecklingsarbete. Länets framtida konkurrenskraft och kapa-
citet att kunna möta samhällsutmaningar kommer att avgöras 
av förmågan till förnyelse och innovation. Region Värmland 
ska verka för jämlikhet – alla människor ska inkluderas oav-
sett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ål-
der och funktionsnedsättning. Region Värmland ska öka den 
gemensamma kunskapen om och förståelsen för ekosyste-
mets villkor och klimat- och energiutmaningen. 

Region Värmland arbetar för och bidrar till ett samordnat 
regionalt utvecklingsarbete, en framtida konkurrenskraft 
genom innovation och förnyelse inom de områden som Värm-
land har särskilda utvecklingsmöjligheter, exempelvis skoglig 
bioekonomi och digitaliserade välfärdstjänster. Region Värm-
land ska genom egen verksamhet och i rollen som regionalt 
utvecklingsansvarig aktör, skapa förutsättningar för tillväxt 
och hållbar utveckling i Värmland.

Genom att skapa goda förutsättningar för en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i länet skapas förut-
sättningar för ökad välfärd. Värmlands rika natur- och kulturliv 
är viktigt för värmlänningarnas livskvalitet och har samtidigt 
stor betydelse för besöksnäringen. En hållbar utveckling 
innebär att natur- och kulturvärden värnas. 

Besöksnäringen bidrar i sin tur till tillväxt i länet men har på-
verkats starkt av coronapandemin under 2020. Att bibehålla 
besöksnäringen i länet är en viktig del i hanteringen av effek-
terna av pandemin.

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället. En högre bildningsnivå bidrar 
till bättre folkhälsa och stärkt demokrati. Region Värmland 
ska i samverkan med andra aktörer genomföra ett effektivt 
folkhälsoarbete genom att höja kunskapen, stärka analysen 
och identifiera och forma mål. Region Värmland har ett sär-
skilt ansvar att arbeta proaktivt och driva genomförandet av 
folkhälsoarbetet i Värmland.

Region Värmland ska verka för en ökad attraktivitet och 
konkurrenskraft genom sammankoppling av Värmlands 
ekonomi med resten av världens och vara på en global 
marknad där värmländska företag kan konkurrera med varor 
och tjänster. Värmland befinner sig geografiskt nära tre stor-
stadsregioner; Stockholm, Göteborg och Oslo. Närheten och 
tillgängligheten till dessa storstadsregioner är av stor vikt för 
det värmländska näringslivet och för möjligheterna till ett bo-
ende i Värmland. Region Värmland ska erbjuda ett samman-
hållet, smidigt, jämlikt, hållbart och effektivt transportsystem 
för hela länet samt till och från länet. Transportsystemet är 
resenärens bästa alternativ för dagliga resor. Den regionala 
utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin, beskriver länets 
gemensamma utmaningar och möjligheter för att skapa en 
attraktiv region. De fyra områden som pekats ut som särskilt 
viktiga för Värmlands utveckling är: 

• Livskvalitet för alla
• Fler och starkare företag
• Höjd kompetens på alla nivåer
• Bättre kommunikationer

Värmland som varumärke ska enligt Värmlandsstrategin vara 
känt för sina styrkeområden. I dag upplevs områdena skogen, 
Vänern och Karlstad som styrkeområden och Värmland 
upplevs som välkomnande och öppet. Internationellt arbetsliv, 
Karlstads universitet, länken till Oslo och länets berättartra-
dition bör utvecklas ytterligare för att upplevas som styrkor. 
En tydlig utmaning är att en klar majoritet inte förknippar 
Värmland med ett internationellt näringsliv. 

 Region Värmland ska bidra till genomförandet av Värm-
landsstrategin bland annat genom finansiering av de regiona-
la utvecklingsprojekten. Värmland ska fortsätta att utveckla 
sitt varumärke genom att som län vara känt för de styrke-
områden som finns belysta i strategin. Region Värmlands 
strategiska kommunikation kring platsvarumärket Värmland 
och Region Värmland som organisation ska under åren 
2021–2023 fortsätta att utvecklas.

 

10  Reglabs innovationsindex 2017

Idag upplevs områdena skogen, Vänern och Karlstad 
som styrkeområden och Värmland upplevs som 
välkomnande och öppet.
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Internationellt samarbete är – liksom lokalt, regionalt och na-
tionellt arbete – en förutsättning för att kunna göra verklighet 
av det långsiktiga, övergripande målet om en hållbar tillväxt 
i Värmland. För att stärka utvecklingen i länet arbetar Region 
Värmland internationellt och då framförallt inom EU och gent-
emot Norge. Region Värmland ska fortsätta att verka för att 
regionen ska ha en aktiv roll inom: 

• Assembly of European Regions
• The Conference of Peripheral and Maritime Regions
• Vanguardinitiativet

Region Värmland ska utveckla samarbetet med andra euro-
peiska och internationella aktörer med syfte att utveckla och 
stärka regionens kompetensområden, kluster och demokra-
tiska arbete.

Region Värmland ska tillsammans med kommunerna och 
staten vara garanter för en väl fungerande kulturell infrastruk-
tur som främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning 
och att utveckla skapande förmågor.

Under planperioden kommer arbetet i Region Värmland 
innebära att effektmålet attraktivt och hållbart Värmland 
bidrar till flera av Agenda 2030-målen:
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God, jämlik och jämställd hälsa
Region Värmland ska erbjuda en tillgänglig, samordnad och 
välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från 
patientens behov och som ges på lika villkor. Tillsammans med 
andra aktörer ska Region Värmland arbeta för en god och jämlik 
hälsa i hela länet. En god folkhälsa innebär att hälsan är både 
god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Inom regionens ansvarsområde för effektmålet god, jämlik 
och jämställd hälsa ingår; tillgänglighet, vårdkvalitet, patien-
tens perspektiv, folkhälsa och digitala tjänster.

Merparten av invånarna i Värmland, 84 procent, instämde 
i att de hade tillgång till den hälso- och sjukvård de behövde, 
enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019. Det innebar en 
ökning gentemot föregående år (79 procent) och var ett resul-
tat som motsvarar rikets 84 procent. Under 2019 var en högre 
andel kvinnor än män instämmande i frågan (86 respektive 83 
procent), vilket även var fallet 2018.

Majoriteten av befolkningen i länet har gott psykiskt 
välbefinnande, men skillnaderna mellan olika grupper är stor. 
Männen har generellt bättre psykisk hälsa än kvinnorna och 
de äldre mår bättre än de yngre. Lägst andel med gott psy-
kiskt välbefinnande har unga kvinnor i åldern 18–29 år och 
nästan en tredjedel av unga kvinnor som läser första året på 
gymnasiet besväras varje dag eller ofta av oro, ängslan eller 
ångest. Utifrån den demografiska situation Värmland befinner 
sig i är det dock viktigt att utvecklingen för att nå god, jämlik 
och jämställd hälsa beaktar äldres behov och mående.

I Värmland är medelålders och äldre män en identifierad 
riskgrupp för fullbordat självmord (suicid) och yngre kvinnor 
en riskgrupp för självmordsförsök. Region Värmland ska 
under planperioden fortsätta det förebyggande arbetet mot 
suicid och den nollvision gällande suicid inom länet som an-
togs år 2015. I arbetet med suicidprevention i Värmland, där 
Region Värmland utsetts till samordnande part, deltar länets 
alla kommuner och flera andra organisationer. 

Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Hälsan i den värmländska befolkningen är fortsatt god och 
medellivslängden har ökat har förbättrats som helhet, men 
hälsa och livslängd är även den är ojämlikt fördelad utifrån 
såväl kön, ålder, geografi som socioekonomi. Flickor och 
kvinnor uppger i något lägre grad än pojkar och män att de 
mår bra. Äldre personer mår sämre än yngre och skillnaderna 
i hälsa mellan grupper med olika utbildningsnivå och inkomst 
är fortfarande stora.  

Att ha avstått vård eller hjälpmedel av ekonomiska skäl 
är vanligare bland kvinnor jämfört med män och bland yngre 
jämfört med äldre. Andelen är också högre bland dem med 
förgymnasial utbildning och personer födda utanför Norden 
än bland övriga 11.

11  Om värmlänningarna 2019.

Region Värmland ska, utifrån tanken om alla människors 
lika värde och hälsa som en mänsklig rättighet, erbjuda en 
tillgänglig, samordnad och välfungerande verksamhet som 
utgår från invånarnas behov och som ges efter jämlika och 
jämställda premisser. En grundläggande utgångspunkt för 
folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en 
god hälsa och ett långt liv. Eftersom förutsättningarna för god, 
jämlik och jämställd hälsa varierar, behöver insatser anpassas 
för att minska hälsoskillnaderna i länet. Genom hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande insatser kan vi stärka det 
friska och fördröja utvecklingen av funktionsnedsättningar 
vilket förbättrar livskvaliteten för den enskilde och minskar 
samhällskostnaderna för vård och omsorg.

Region Värmland ska vara drivande i det länsgemensam-
ma folkhälsoarbetet och utvecklingen för ett gemensamt 
hälsofrämjande och ett förebyggande arbete inom länet ska 
fortsätta. Det är av största vikt att bibehålla detta arbete i 
länet för att mildra de negativa effekterna av coronapandemin. 
Region Värmland ska tillsammans med involverade aktörer 
bidra till att höja kunskapen, stärka analysen, identifiera och 
forma mål samt samordna genomförandet av folkhälsoarbe-
tet i Värmland. Siktet är inställt på det nationella målet inom 
folkhälsopolitiken; att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de på-
verkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att nå detta 
finns åtta målområden beslutade av riksdagen 2018, som har 
stor betydelse för att främja god och jämlik hälsa. De åtta må-
lområdena omfattar samspelet mellan individ och samhälle 
och inkluderar även strukturella faktorer såsom socioekonomi, 
kulturella förhållande samt boende- och närmiljöer.

För Region Värmland innebär digitaliseringen nya möj-
ligheter att åstadkomma ökad tillgänglighet, effektivitet och 

jämlikhet. Ökad tillgänglighet genom digitalisering kräver att 
tekniken och verktygen är användarvänliga och utformade för 
olika målgrupper. Att ta till vara på potentialen inom digitali-
seringen är en förutsättning för att klara de utmaningar som 
organisationen står inför. Tillsammans med olika samhälls-
aktörer bidrar Region Värmland till att skapa ett ökat digitalt 
deltagande i länet som kommer invånare, verksamhet och 
beslutsfattare till nytta.

Under planperioden förväntas en fortsatt snabb utveckling 
av nya läkemedel, medicinsk teknik, IT-lösningar och den 
fördjupade kompetensen kring sjukdomar. Det ger Region 
Värmland möjligheter att möta och vårda patienter på ett nytt 
och förbättrat sätt. Digitalisering innebär att erbjuda digitala 
tjänster för att möta invånarnas behov, men även att införa 
stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Värm-
land. Begreppet e-hälsa innefattar verksamhetsutveckling 
av vård, hälsa och omsorg för en ökad effektivitet, nytta och 
kvalitet för invånare, patienter, brukare och vård- och om-
sorgspersonal. E-hälsa är ett strategiskt och viktigt verktyg, 
och inom Region Värmland är e-tjänster redan nu en självklar 
del av hälso- och sjukvården för invånarna, medarbetaren i 
vården och för beslutsfattarna. Denna utveckling ska fortsät-
ta för att underlätta innan, under och efter en kontakt med 
vården genom lättanvända och smarta e-tjänster. Region 
Värmland ska erbjuda invånarna ökad tillgänglighet genom ett 
fortsatt fokus på digitala lösningar och verktyg. 

Under planperioden kommer arbetet i Region Värmland 
innebära att effektmålet god och jämlik hälsa bidrar till flera 
av Agenda 2030-målen:
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Hållbar organisation
Inom effektmålet hållbar organisation ingår hållbart arbets-
liv, ekonomi i balans, minskat miljöavtryck och respektfulla 
möten. Dessa fyra delar bildar förutsättningarna för att skapa 
en hållbar organisation.

Under planperioden kommer arbetet i Region Värmland 
innebära att effektmålet hållbar organisation bidrar till flera 
av Agenda 2030-målen:

Hållbart arbetsliv 
Region Värmland har cirka 8 000 anställda och är länets 
största arbetsgivare. Inom en femårsperiod kommer cirka 1 
100 medarbetare som är tillsvidareanställda att uppnå 65 år, 
vilket är drygt 14 procent av samtliga tillsvidareanställda 12. 
Region Värmland ska erbjuda ett hållbart arbetsliv som 
kännetecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god 
arbetsmiljö med ökat fokus på hälsofrämjande aspekter, 
välfungerande lönebildning och kompetensutveckling. 

Sjukfrånvaron inom organisationen låg i slutet av 2019 
på 5,3 procent 13. Målet är att sjukfrånvaron inom Region 
Värmland ska vara 5 procent eller lägre.

Organisationens medarbetare är en viktig resurs och att skapa 
goda förutsättningar för att medarbetare ska trivas och vilja 
arbeta inom Region Värmland är av högsta vikt. Genom detta 
skapas förutsättningar för verksamhet av god kvalitet inom re-
gionens alla delar. Region Värmland ska vara ett föredöme som 
arbetsgivare och värna om alla sina medarbetare.

Region Värmland ska arbeta aktivt med att uppfattas som 
en attraktiv arbetsplats på en föränderlig arbetsmarknad med 
hård konkurrens om arbetstagarna. Kompetensförsörjnings-
planen utgår från rådande behov inom organisationen och på 
arbetsmarknaden, idag och i framtiden. 

Generationsväxlingen är omfattande i den offentliga 
sektorn och detta kommer att ställa krav på Region Värmland 
som arbetsgivare. Region Värmland ska fortsätta arbetet med 
strategisk kompetensförsörjning under planperioden. Det 
innebär att arbeta långsiktigt, strukturerat och målmedvetet 
med insatser som syftar till att Region Värmland kan attra-
hera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla 
befintliga medarbetare och kunna skapa bra avslut när med-
arbetare slutar sin anställning. Region Värmlands verksamhet 
kännetecknas av kunskap och kvalitet, och ska ständigt ha 
som ambition att utveckla kompetens och arbetssätt. Som 
arbetsgivare ska Region Värmland möjliggöra kompetens-
utveckling för medarbetare och skapa goda förutsättningar 
för studier.  

Region Värmland ska vara, och uppfattas som, en attraktiv 
och konkurrenskraftig arbetsgivare och organisationen ska 
eftersträva ett ledar- och medarbetarskap som kan beskrivas 
med begreppen ansvar, kompetens, engagemang och vilja 
till samverkan. En väl fungerande kommunikation och ett 
samspel mellan ledare och medarbetare stärker regionens 
förutsättningar för att nå positiva resultat. Konkurrenskraftiga 
ersättningar inom Region Värmland bidrar till säkrad kom-
petensförsörjning. Region Värmland ska under planperioden 
fortsätta arbetet med att skapa en god arbetsmiljö där med-
arbetarna trivs, mår bra och känner ett engagemang där det 
hälsofrämjande arbetet utgör en naturlig del.

Ekonomi i balans
Region Värmlands mål om en ekonomi i balans innebär att 
verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kost-
nadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Begrep-
pet god ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och 
syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts 
till kommande generationer. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer inom ekonomi och verksamhet. Regionfullmäkti-
ge har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet på kort sikt 
är att Region Värmland ska ha en god handlingsberedskap. 
Då kan regionen på ett bra sätt möta konjunktursvängningar 

med förändrade skatteintäkter och fortfarande klara av sina 
åtaganden och planerade investeringar. Med en långsiktigt 
stark ekonomi, det finansiella målet på lång sikt, ges hand-
lingsberedskap för att klara morgondagens utmaningar med 
både framtida befolknings- och demografiutveckling, föränd-
rad försörjningskvot, framtida förändringsarbeten och olika 
projekt och satsningar.

Minskat miljöavtryck
Region Värmlands hållbarhetsarbete definieras till stora delar 
av miljöarbetet, folkhälsoarbetet och de långsiktiga målen 
som finns för utvecklingen i länet som helhet. Agenda 2030 
utgör i sammanhanget det naturliga ramverket som anpas-
sats till de specifika förutsättningar och innefattar ansvar-
sområden som är aktuella för länet och organisationen. En 
grundläggande förutsättning för att intentionerna i Agenda 
2030 ska uppnås är att målsättningarna kopplade till miljö-
området uppfylls. 

De kommande åren är bland annat klimatet, resursan-
vändning och hälsosamma miljöer viktiga fokusområden. För 
att nå framgång i miljöarbetet så måste de sociala och eko-
nomiska dimensionerna inkluderas i en högre utsträckning 
än idag. Ett exempel är en minskad klimatpåverkan där bland 
annat jämställdhets-, jämlikhets-, hälso- och energiaspekter 
utgör viktiga faktorer för ett framgångsrikt arbete. Miljö-
arbetet inom Region Värmland måste öka för att hålla jämn 
takt med omvärlden. Inte minst gäller detta organisationens 
miljöprestanda i ett nationellt perspektiv.

Coronapandemin har visat hur sårbart dagens samhälle är. 
Beteendeförändring, utnyttjande av den senaste tekniken 
och stärkt nationell, regional och lokal beredskapsförmåga är 
sannolikt viktiga komponenter i arbetet för att kunna hantera 
förväntade och oväntade förändringar lokalt och i omvärlden. 

Respektfulla möten
Varje dag sker inom Region Värmland många möten mellan 
enskilda personer och grupper, direkt och indirekt, per-
sonligt, digitalt och via text och bild. Det sker möten mellan 
chef och medarbetare, mellan kollegor, mellan medarbetare 
och patienter eller anhöriga, mellan förtroendevalda, mellan 
förtroendevalda och medborgare och mellan organisationen 
Region Värmland och de som bor, lever och vistas i Värmland.

Alla möten är olika, beroende av vilka som möts och hur 
man möts. Kön, status, utbildning, bakgrund, ålder, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning och en mängd andra faktorer 
påverkar mötet. Alla medarbetare har ett ansvar för att varje 
möte upplevs som respektfullt.

I och med regionbildningen aktualiserades värdegrunds-
arbetet och för att få en gemensam grund togs en ny värde-
grund fram. Den syftar till att vara sammanhållande, komplet-
tera regler och att skapa så kallade icke-finansiella värden för 
medarbetarna och i förlängningen för alla i Värmland.

Efter beslutad värdegrund har arbete påbörjats med att 
ta fram övningar för att implementera och förankra värde-
grunden i organisationen och detta arbete kommer att 
fortsätta under 2021.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

12  Medarbetarstatistik 2019, Region Värmland.
13  Medarbetarstatistik 2019, Region Värmland.
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Regionstyrelsen

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Effektivt genomförande

Regionstyrelsen ska i sin roll som samordnande part och i sitt uppdrag att leda och genomföra verksamheten, fortsatt 
sträva mot att identifiera synergier inom organisationen och säkerställa att dessa genomförs samt utveckla samverkan 
och samordning mellan organisationens olika verksamheter. Regionstyrelsen ska under 2021 fokusera på hållbarhet 
utifrån Agenda 2030. Under 2021 ska Region Värmlands styrsystem ytterligare utvecklas för att stödja arbetet med att 
nå Region Värmlands vision.

I och med coronapandemin ska regionstyrelsen särskilt fokusera på medarbetarnas arbetsmiljö och ledarskapsut-
veckling. Regionstyrelsen ska driva arbetet för att minska de negativa konsekvenserna av coronapandemin. Under 2021 
ska även arbetet med digitaliseringen och ökad samverkan med externa parter, för att bäst nyttja våra gemensamma 
resurser, fortsätta.

Nettokostnadsram tkr 2021: 1 651 329

Hälso- och sjukvårdsnämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Bästa vårdkvalitet
• Tillgänglig vård

Genom nämndens arbetssätt utvecklas hälso- och sjukvård samt tandvård i utvecklingsplanens 14 inriktning. Fokus ska 
vara fortsatt arbete med aktiviteter inom bästa vårdkvalitet och tillgänglig vård. Resultaten ska uppnås genom person-
centrerad vård, patientsäker vård, fortsatt utveckling av digitala tjänster och möten, vård på rätt vårdnivå, förebyggande 
och hälsofrämjande samt kunskapsbaserad vård och forskning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer under planperioden att fortsätta arbetet med god och jämlik hälsa och vård, 
utveckling av vården, regional och lokal samverkan, forskning och kunskapsstyrning samt psykisk hälsa.   

Arbetet under planperioden påverkas av förslagen från utredningen God och nära vård – En reform för ett hållbart 
hälso- och sjukvårdssystem. 

I och med att barnkonventionen fastställdes i lag den 1 januari 2020 läggs fortsatt fokus på att implementera barn-
perspektivet inom nämndens uppdrag. 

Arbete med åtgärdsplaner för att möta nya behov, förutsättningar och möjligheter i och med coronapandemin ska 
hanteras fortlöpande, och strategier samt uppföljningar angående detta ska redovisas samlat under nämndmöten.

Nettokostnadsram tkr 2021: 7 226 514

14  Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård

Nämn-
dernas 
mål och 
uppdrag
2021
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Regionala utvecklingsnämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Stärkt hållbar tillväxt och utveckling

Inriktningen för planperioden är att skapa möjlighet för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar och jämställd 
tillväxt i länet som bidrar till ett gott samhälle och att finansiera vår välfärd. Genomförandet och uppföljningen av den 
nya Värmlandsstrategin blir under perioden viktig för att nå nämndens inriktning och mål.

Den regionala utvecklingsnämndens uppdrag och ekonomiska situation kan komma att ändras beroende på den på-
gående coronapandemin. Konsekvensanalyser och åtgärdsplaner ska tas fram löpande för nämndens ansvarsområden.

Nettokostnadsram tkr 2021: 73 358

Kultur- och utbildningsnämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
• Ökad kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället
•  Ökad kulturell delaktighet
• Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan och intensifierat folkhälsoarbete
• Ökad samverkan och samordning mellan nämndens verksamhetsområden

Kultur- och bildningsnämnden ska tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för en väl fungerande kulturell 
infrastruktur som främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla skapande förmågor. 

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället. En högre bildningsnivå bidrar till bättre folkhälsa och stärkt demokrati. 

Kultur- och bildningsnämnden ska i samverkan med andra aktörer genomföra ett effektivt folkhälsoarbete genom 
att höja kunskapen, stärka analysen och identifiera och forma mål. Region Värmland har ett särskilt ansvar att arbeta 
proaktivt och driva genomförandet av folkhälsoarbetet i Värmland.   

Under 2021 ska kultur- och bildningsnämnden särskilt fokusera på att integrera Agenda 2030 och öka digitalisering-
en inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska också fortsätta arbetet med ökad samverkan och samordning inom 
verksamhetsområdena kultur, folkhälsa och folkbildning.

Kultur- och bildningsnämndens uppdrag och ekonomiska situation kan komma att ändras beroende på den på-
gående coronapandemin. Konsekvensanalyser och åtgärdsplaner ska tas fram för nämndens ansvarsområden. 

Nettokostnadsram tkr 2021: 149 325

Kollektivtrafiknämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  God tillgänglighet och service
• Minskad miljö- och klimatpåverkan

Nämnden ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt, jämlikt, hållbart och effektivt transportsystem för hela länet, samt 
till och från länet, med fokus på resenärernas behov. Nämnden ska verka för att öka kollektivtrafikens andel av det 
motoriserade resandet, förbättra kollektivtrafikens egen miljöprestanda, samt se över hur vi mer generellt kan främja 
hållbart resande. På så vis bidrar nämnden till en miljömässigt hållbar utveckling. 

En resa med kollektivtrafiken i Värmland ska vara trygg, säker och punktlig. Servicen ska vara god, och invånarna 
ska känna att de kan resa med kollektivtrafiken, oavsett vilket syfte de har med resan och oavsett var i länet de befinner 
sig, och veta att de kommer fram i tid och med god komfort. På så vis medverkar nämnden till en socialt och ekono-
miskt hållbar utveckling av Värmland, med möjligheter att bo och leva i hela regionen.

Under perioden 2021–2023 kommer nämnden även att ha utveckling av nya trafiksystem i fokus. Utvecklingsarbetet 
kommer att ligga till grund för kommande trafikupphandlingar, men även förändringar inom ramen för gällande avtal.

En del av resandeminskningen inom kollektivtrafiken kan förväntas kvarstå även efter att coronapandemin har 
upphört, då en del kunder har vant sig vid nya beteenden och resandemönster.

För att återta marknadsandelar, möta nya förändringar och säkerställa att kollektivtrafiken som samhällsviktig 
verksamhet kan upprätthållas på sikt ska nämnden arbeta med branschsamverkan, marknadsföring samt utveckling 
och anpassning av utbud och tjänster.

Nettokostnadsram tkr 2021: 728 433
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Kost- och servicenämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Kostnadseffektiv och hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet

Kost- och servicenämnden ska sträva efter hög kundnöjdhet och att öka andel inköp av livsmedel i enlighet med 
svenska miljö- och djurskyddskrav. En hållbar måltidsproduktion omfattas av såväl social som ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet samt robusthet. Den uppnås genom tillgången till säker och näringsriktig mat som är anpassad till målgrup-
pen äldre, sjuka och sköra, minskat matsvinn, ökad andel närodlat, svenska och ekologiska livsmedel samt att hållbara 
krav ställs på arbetsvillkor, transporter och förpackningar vid upphandlingar. 

Nämndens inriktning är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet och att arbeta i 
enlighet med relevanta mål i Agenda 2030.

Med anledning av pågående coronapandemi, påverkas kost- och servicenämndens verksamhet, både när det gäller 
verksamhet, personal och ekonomi. Kost- och servicenämnden ska ta fram en checklista som kan användas som 
checklista/plan vid liknande händelser.

Nettokostnadsram tkr 2021: 909

Hjälpmedelsnämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

Hjälpmedelsnämndens uppdrag utgår från ett samverkansavtal mellan Region Värmland och länets kommuner. Under 
2020 genomförs två utredningar som kan komma att påverka hjälpmedelsnämnden:

•  Hjälpmedelsnämnden har gett ett uppdrag till Region Värmlands förvaltning att genomföra en förstudie om välfärds- 
 teknik som kommer att slutredovisas före sommaren 2020. Visar det sig att hjälpmedelsnämnden utifrån förstudiens  
 slutsatser beslutar att utöka nämndens uppdrag till att även omfatta välfärdsteknik kommer 2021 vara ett år av  
 förberedelser. Vilka produkter och tjänster inom välfärdstekniken som ska erbjudas, regelverket för förskrivning och  
 finansiering, är frågeställningar som kräver en fördjupad utredning. 

•  Inom Region Värmland pågår en utredning om hur de olika hjälpmedelstyper som regionen ansvarar för ska vara  
 optimalt organiserade. Om den utredningen skulle resultera i ett utökat uppdrag för enheten hjälpmedelsservice,  
 inom verksamhetsområdet habilitering och hjälpmedel, kan det komma att påverka hjälpmedelsnämnden i 
 omställnings- och kanske även lokaliseringsfasen.  

Coronapandemin och dess efterdyningar kan leda till försenade leveranser av hjälpmedel och patienter som inte kan få 
bedömningar gjorda inför förskrivning av hjälpmedel vilket leder till att väntelistor växer. 

Nettokostnadsram tkr 2021: 3 402

Patientnämnden

NÄMNDENS RESULTATMÅL FÖR 2021

•  Stödja patienter
•  Bidra till kvalitetsutveckling

Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående genom att hantera klagomål och synpunkter. Nämnden 
ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet inom länet och säkerställa att resultat av kvalitativa analyser 
som görs inom patientnämnden kommer hälso- och sjukvården till del såväl inom regionen som kommunerna. 

Patientnämnden ansvarar även för att tillhandahålla stödpersoner till patienter som vårdas i enlighet med föreskrifter 
i lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen. 

Nettokostnadsram tkr 2021: 4 730

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammankallas endast vid ett extraordinärt läge. Nämndens huvudsakliga syfte är att minimera 
skador på invånare, personal och egendom.
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Budget och 
investeringsplan 
för 2021 samt eko-
nomisk flerårsplan 
för 2021–2023
Enligt kommunallagen ska regioner varje år upprätta en budget för 
nästa kalenderår. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin 
för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år.
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I februari 2020 reviderade regionfullmäktige sitt budgetbeslut 
för planperioden 2020–2022. Detta med anledning av att riks-
dagen den 20 november 2019 fattade beslut om ett nytt kost-
nadsutjämningssystem. Det nya kostnadsutjämningssystemet 
innebar ökade generella statsbidrag till Region Värmland.

I budgetbeslutet den 11 februari 2020 fastställde region-
fullmäktige nettokostnadsramen för Region Värmland 2021 till 
9 790 miljoner kronor. 

Under hösten 2020 har nya prognoser gjorts för samtli-
ga delar av nettokostnaderna, det vill säga verksamhetens 
intäkter, kostnader samt avskrivningar. SKR har publicerat en 
ny skatteprognos inklusive generella statsbidrag och en ny 
bedömning av de finansiella intäkterna och kostnaderna för 
perioden har tagits fram.

Mot bakgrund av de nya prognoserna budgeteras netto-
kostnadsramen för 2021 till 9 845 miljoner kronor. 

Verksamhetens resultat budgeteras till 197 miljoner kronor 
och nettokostnadsramen utgör 98 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Årets resultat budgeteras till 180 
miljoner kronor. Enligt reglementet gällande god ekonomisk 
hushållning, beslutat av regionfullmäktige, indikeras en god 
handlingsberedskap bland annat av att nettokostnadernas 
andel av skatter och generella statsbidrag inte överstiger 98 
procent. Den exakta andelen beslutas av regionfullmäktige i 
den årliga regionplanen.

Medel för återställning och omställning kommer att 
riktas för att användas under åren 2021, 2022 och 2023, för 
åtgärder, främst inom hälso- och sjukvården, men också till 
omställningskostnader inom andra verksamhetsområden. 
Medlen får hanteras av regionstyrelsen. 

Medel för återställning och omställning kan bestå av rik-
tade statsbidrag från staten gällande uppskjuten vård, extra 

Balanskravsutredning (mnkr) 

Årets resultat enligt resultaträkningen 

(-) Reducering av samtliga realisationsvinster

(+) Justering för realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet

(+) Justering för realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet

(+/-) Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

(+/-) Återförening av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat

Balanskravsunderskott från tidigare år

Balanskravsresultat

2021

180

180

180 

180

ersättning från staten gällande coronapandemin och använda 
tillexempel resultatutjämningsreserv (RUR). För mer informa-
tion se bilaga Välfärd för hela Värmland.

Den ekonomiska flerårsprognosen redovisas i bilaga 1, 
Ekonomisk flerårsprognos 2021–2023. 
Balanskravet innebär att om balanskravsresultatet för ett 
räkenskapsår är negativt ska detta regleras under de närmast 
följande tre åren enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning. Ur ett finansiellt perspektiv 
innebär god ekonomisk hushållning att det dessutom krävs 
ett positivt ekonomiskt resultat som är tillräckligt för att klara 
kommande investeringar, återbetala lån, klara av pensions-
åtaganden och inte skjuta kostnader till kommande 
generationer.

Enligt kommunallagen finns möjlighet att reservera delar 
av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv i syfte 
att kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Region 
Värmland regleras hur resultatutjämningsreserven får dispo-
neras i reglementet gällande god ekonomisk hushållning. Där 
anges att resultatutjämningsreserven endast får användas för 
att täcka ett eventuellt underskott och bara när det underlig-
gande skatteunderlaget understiger rikets genomsnittliga ut-
veckling de senaste tio åren. Med SKR:s nuvarande prognos 
över skatteintäkterna görs bedömningen att det skulle kunna 
vara möjligt att använda dessa medel för år 2020–2023. 

Region Värmlands resultatutjämningsreserv hade ett 
ingående värde 2020 på 118 miljoner kronor, de reserverade 
medlen uppkom åren 2010–2012 och 2017. 

Resultatbudget (mnkr) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

(Orealiserad värdeförändringar av finansiella tillgångar)

Resultat inkl. orealiserad värdeförändringar av finansiella tillgångar

2021

1 850

-11 279

-416

-9 845

6 853

3 189

197

53

-70

180

180
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Nettokostnader för verksamheten
I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter, 
kostnader och avskrivningar, med undantag för de finansiella 
kostnaderna och finansiella intäkterna. Intäkterna har budge-
terats utifrån en försiktig bedömning av tidigare års utfall och 
en analys av tillkommande eller uteblivna avgifter och bidrag. 
De riktade statsbidragen hanteras i en särskild process där 
regionens medverkan i de nationella satsningarna beror på 
hur väl de svarar mot regionens mål. Eftersom dessa intäkter 
och kostnader beräknas motsvara varandra är påverkan på 
regionens budgeterade nettokostnader neutralt för de riktade 
statsbidragen. 

Verksamhetens intäkter inkluderar bland annat intäkter 
för patientavgifter, egenavgift för sjukresor, taxi och färd-
tjänst, biljett- och periodkortsintäkter, skolskjuts, intäkter för 
försäljning av utbildningsplatser, uthyrning av lokaler och 
EU-bidrag samt riktade statsbidrag. Det är också intäkter för 
såld verksamhet och sålda tjänster. Verksamhetens kostna-
der inkluderar kostnader för personal, köp av verksamhet, 
verksamhetsknutna tjänster, läkemedel, material och varor, 
lämnade bidrag, övriga verksamhetskostnader samt avskriv-
ningar. 

Den totala nettokostnadsramen för Region Värmland 2021 
budgeteras till 9 845 miljoner kronor. I nettokostnadsramen 
ingår ett behov att dämpa kostnadsutvecklingen med cirka 
295 miljoner kronor 2021. Behovet av att dämpa kostnads-
utvecklingen har beräknats med utgångspunkt i prognosen 
efter andra tertialet 2020, uppräknat med kända kostnads-
ökningar och relevanta index. Prognoserna är justerade med 
prognostiserade minskade intäkter och ökade kostnader på 
grund av coronapandemin.

Nettokostnadsramen för 2021 är 325 miljoner, 3,4 procent, 
kronor högre än 2020. 
 I nämndernas budgetramar ingår budgetmedel för fasta 
kostnadsökningar, som exempelvis pensionskostnader, för-
säkringar, avskrivningar och vissa redan tecknade avtal.
 De fasta kostnadsökningar uppgår till 325 miljoner kronor 
och är fördelade enligt följande: 

Regionstyrelsen får en ökad nettokostnadsram på 116,2 
miljoner kronor som ska finansiera ökade IT-kostnader (18,9 
miljoner kronor), ökade pensionskostnader (44 miljoner kro-
nor), byggprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad (10 miljoner 
kronor), klimatkompensation gällande resor (0,2 miljoner kro-
nor), beredskap för eventuella kostnader för coronapandemin 

Nämnd 

Regionstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Regional utvecklingsnämnd

Kultur- och bildningsnämnd

Kollektivtrafiknämnd

Patientnämnd

Kost- och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Revision

Summa nettokostnadsram

Nettokostnadsram 2021, tkr

1 651 329 

7 226 514 

73 358

149 325

728 433

4 730

909

3 402

7 000

9 845 00

(20,6 miljoner kronor) och en budgetväxling på 1,5 miljoner 
kronor till regional utvecklingsnämnd gällande årsanslag till 
Karlstad Innovation Park och för kompletterande satsningar 
inom området hållbar organisation (24 miljoner kronor). För 
mer information om kompletterande satsningar se bilaga 
Välfärd för hela Värmland. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden får en ökad nettokostnads-
ram på 154 miljoner kronor för ökade kostnader för läkemedel 
(59 miljoner kronor), köpt vård (56 miljoner kronor), ökade 
kostnader för avtal (5,7 miljoner kronor) och ökade kostnader 
för vårdcentralen i Filipstad, Familjecentral i Säffle och på 
Västerstrand samt ökade SAL-kostnader (Service, Admi-
nistration och Lokal kostnader inom vårdvalet) (6,3 miljoner 
kronor) och för kompletterande satsningar inom området 
god, jämlik och jämställd hälsa (27 miljoner kronor). För mer 
information om kompletterande satsningar se bilaga Välfärd 
för hela Värmland.

Kollektivtrafiknämnden får en ökad nettokostnadsram på 
22 miljoner kronor för indexuppräkning och utvecklingskost-
nader (15 miljoner kronor) och kompletterande satsningar 
inom området trygga och nöjda invånare (7 miljoner kronor). 
För mer information om kompletterande satsningar se bilaga 
Välfärd för hela Värmland.

Regionala utvecklingsnämnden får en ökad nettokost-
nadsram på 22 miljoner för årsanslag till Karlstad Innovation 
Park (1,5 miljoner kronor), uppräkning av årsanslag Visit 
Värmland (1,5 miljoner kronor) och fria regionala utvecklings-
medel (5 miljoner kronor) och kompletterande satsningar 
inom området trygga och nöjda invånare samt attraktivt och 
hållbart Värmland (14 miljoner kronor). För mer information 
om kompletterande satsningar se bilaga Välfärd för hela 
Värmland.

Kultur- och bildningsnämnd får en ökad nettokostnads-
ram på 9,8 miljoner kronor för uppräkning av avtal gällande 
Wermland Opera (0,6 miljoner kronor), till Västanå Teater (0,1 
miljoner kronor), till Värmlands Museum (0,4 miljoner kronor) 
till Wermland Opera för att förstärka inom samverkansmodel-
len (1,7 miljoner kronor) och kompletterande satsningar inom 
området trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, samt god, jämlik och jämställd hälsa (7 miljoner 
kronor). För mer information om kompletterande satsningar 
se bilaga Välfärd för hela Värmland.

Hjälpmedelsnämnden får en ökad nettokostnadsram med 
1 miljon kronor för kompletterande satsningar inom området 
god, jämlik och jämställd hälsa. För mer information om kom-
pletterande satsningar se bilaga Välfärd för hela Värmland.

Behovet av att dämpa kostnadsutvecklingen har beräknats 
för Region Värmland på helheten. I nämndernas fortsatta pla-
nerings- och budgetarbete ska de ekonomiska förutsättning-
arna för respektive nämnd analyseras. Utvecklingsinsatser 
och åtgärder ska beskrivas i nämndernas nämndplaner. 

Regionstyrelsen kan på delegation från regionfullmäktige 
besluta om att omfördela mellan nämnder om nämnderna är 
överens om uppdrag och resurs. Fullmäktige informeras i den 
ordinarie rapporteringen.

Intäkter samt medel för statliga uppdrag 
utöver nettokostnadsramen
Nettokostnadsramen innehåller också externa intäkter som fi-
nansierar nämndernas verksamheter. Totalt utgör dessa cirka 
1 900 miljoner kronor för Region Värmland utifrån prognosen 
för 2021. Verksamhetens intäkter fördelar sig enligt följande.

Hälso- och sjukvårdsnämndens externa intäkter består 
bland annat av patientavgifter, riktade statsbidrag samt för-
säljning av verksamhet och beräknas uppgå till dryga 1 000 
miljoner kronor för 2021.

Kultur- och bildningsnämndens externa intäkter beräknas 
ligga på cirka 200 miljoner kronor för 2021. De består främst 
av statsbidrag. 

Kollektivtrafiknämndens externa intäkter består främst 
av biljettintäkter och egenavgifter, vilka är de största poster-
na. Intäkter för skoltrafik, färdtjänst och tillköp utgör också 
stora poster. Under 2021 beräknas dessa uppgå till cirka 590 
miljoner kronor. 

Kost- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden får 
främst sina externa intäkter från andra kommuner i Värmland. 
Intäkterna beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor (8 
respektive 3 miljoner kronor) år 2021.

Regionstyrelsens intäkter beräknas uppgår till cirka 130 
miljoner kronor för 2021. Intäkterna kommer främst från 
uthyrning av lokaler och måltidsverksamheter och utgör cirka 
95 miljoner kronor. 

Inom ramen för det statliga utvecklings- och tillväxtupp-
draget förfogar regionala utvecklingsnämnden, utöver 
nettokostnadsramen, över cirka 70 miljoner kronor i ett årligt 
statligt anslag. Anslaget ska användas till att finansiera 
utvecklingsrelaterad projektverksamhet (ej basfinansiering), 
företagsstöd i form av investeringsbidrag och affärsutveck-
lingsinsatser samt stöd för kommersiell service, företrädesvis 
stöd till lokala handlare på landsbygd. 

Den totala besluts- och bemyndiganderamen (skulden till 
staten) får uppgå till max 130 miljoner kronor vid utgången 
av ett verksamhetsår. Regionala utvecklingsnämnden har 
ansvaret för att upprätta och besluta om en plan för regional 
transportinfrastruktur (länstransportplan). Planen spänner 
över tio år och omfattar drygt 1 000 miljoner kronor och ligger 
till grund för årliga investeringar om cirka 100 miljoner kronor. 
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Nedan redovisas de budgetposter som ingår i nämnder-
nas budgetramar, där regionfullmäktige är beslutsinstans. 
Budgetposterna det gäller är budget för revision, budget för 
förtroendemannabudget. 

Budget för revision
Anslaget för revision budgeteras till 7 miljoner kronor i 
enlighet med yttrande från regionfullmäktiges presidium 
över revisorernas budgetäskande, se bilaga 4.

Budget för förtroendemannaorganisation
Budgeten för Region Värmlands förtroendemannaorganisa-
tion ingår i den årliga budgeten som beslutas av fullmäktige. 
Enligt principen för beräkning av anslag till förtroendemanna-
organisationen utgör mandatperioden en helhet. Utifrån den 
modellen budgeteras förtroendemannaorganisationen 41,3 
miljoner kronor för 2021. Budgeten omfattar kostnader för 
arvoden till regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder inklu-
sive gruppmöten, beredningar och utskott. I anslaget ingår 
också lönekostnader för regionråden och politiska sekretera-
re, övriga omkostnader samt medel för partiernas parti- och 
utbildningsstöd. Detta redovisas i bilaga 3 

Budget för centrala anslag
Delar av regionstyrelsens budget utgör centrala anslag för 
hela Region Värmland. 

Anslag 

Pensionskostnader*

Glasögonbidrag

Styrelsens förfogande

*inklusive löneskatt, avtalsförsäkringar

Budget 2021, tkr

832 000

3 091

63 654

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning
Den ekonomiska planeringen för 2021–2023 bygger på 
SKR:s skatteprognos. Den inkluderar skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning (främst utjämningssystemet och 
läkemedelsbidraget). 

Skatteprognosen för 2021 baseras på en skattesats på 
11,68 kronor per skattekrona.

Den nuvarande skatteprognosen från SKR som ligger till 
grund för den ekonomiska planeringen är på grund av rådan-
de omständigheter ytterst osäker. Den pekar på en betydligt 
svagare skatteunderlagstillväxt än tidigare prognostiserats, 
SKR bedömer dock en konjunkturåterhämtning under andra 
halvan av 2021 och därmed en ökad skatteunderlagstillväxt 
under 2022 och 2023.

För att kompensera de sjunkande skatteintäkterna har 
regeringen utlovat extra tillskott till kommuner och regioner. 
De extra tillskott som har presenterats under 2020 är 
inkluderade i prognosen. 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 2021 

Skatteintäkter

Utjämningssystem

Läkemedelsbidrag

Mnkr

6 853

2 296

893

Investeringsplan 
Investeringstakten i regionen, räknat per invånare, har fram till 
2015 legat högre än snittet i riket. Efter 2015 har nivån sjunkit 
till en lägre nivå än snittet i riket. 

Under den kommande planperioden kvarstår behov av 
föryngringar i fastighetsbeståndet. Åtgärder för att bevara 
fastigheternas värde eller motsvarade kommer därför att 
behöva genomföras på flera håll i länet. På Centralsjukhuset 
i Karlstad finns det så stora behov av ersättningar i form 
av nybyggnation, ombyggnation och rivningar att ett sepa-
rat projekt för en större ersättningsinvestering tagits fram. 
Regionfullmäktige fattade i september 2020 beslut gällande 
ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad (RS/200469).  
Under perioden planeras även investeringar för att utveckla 
verksamheten i enlighet med Utvecklingsplan för framtida 
hälso- och sjukvård.

Regionens förmåga att i framtiden bära avskrivnings- och 
driftkostnader påverkar också möjligheten att satsa på nya 
investeringar under planperioden.

Investeringsplanen inrymmer återinvesteringar, besluta-
de men ej färdigställda investeringar, nyinvesteringar och 
åtgärder för att bevara fastigheternas värde eller motsvarade. 
Utöver dessa tillkommer investeringsplanerna för ersättnings-
investeringen på Centralsjukhuset i Karlstad. 

Återinvesteringar
Återinvesteringarnas syfte är att bibehålla dagens status på 
de investeringar som finns. Om inte återinvesteringar görs 
kommer statusen på anläggningarna att försämras över tid. 
Den tekniska utvecklingen innebär att vid återinvesteringar 
kan en teknologi ersättas med en ny teknologi. Verksamhe-
terna förväntas finansiera sina återinvesteringar inom befintlig 
ram. Det totala behovet av återinvesteringar beräknas till 210 
miljoner kronor per år fram till 2023. Återinvesteringsbeloppet 

kan eventuellt behöva justeras under slutet av planperioden 
på grund av kommande utrustningsbyten i Hus 2 på Central-
sjukhuset i Karlstad.

Beslutade men ej färdigställda investeringar
Av de tidigare beslutade investeringarna kommer uppföran-
det av den nya ambulansstationen i Hagfors att färdigställas 
under 2020. 

Beslutade för genomförande, 
ej ännu färdigställda nyinvesteringar 
(april 2020)

System och utrustning för 
personalkläder

Läkemedelsautomater

Ersättningslokaler Hus 4 
programarbete

IT säkerhetssatsning

Ambulansstation Hagfors

Sprututbyte Centralsjukhuset Karlstad

Summa

Beslutat 
belopp

mnkr

9,2

2,0

22,0

5,0

33,0

2,5

73,7
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Nyinvesteringar 
Nyinvesteringar är investeringar vilka innebär ny funktionalitet och som långsik-
tigt får påverkan på Region Värmlands verksamheters inriktning. Utvecklingsplan 
för framtida hälso- och sjukvård kan komma att synliggöra problem och möjlig-
heter som kräver ytterligare nyinvesteringar.

Åtgärder för att bevara fastigheternas värde eller motsvarade
Som tidigare nämnts finns under planperioden behov av föryngringar i regionens 
fastighetsbestånd i hela länet.

Investeringsramar
Följande tabell visar det förväntade likviditetsutfallet för 
investeringar under 2021 till 2023 (mnkr). 

Ersättningslokaler Hus 4
Regionfullmäktige fattade i september 2020 beslut gällande ombyggnation vid 
Centralsjukhuset i Karlstad (RS/200469). Investeringen är i storleken upp till 7 
miljarder kronor och beslutet att genomföra investeringen beräknas öka likvidi-
tetsutfallet för 2021 med cirka 246 miljoner kronor.

* Ramen för nyinvesteringar under planperioden har en hög osäkerhet på grund av coronapandemins 
påverkan på regionens framtida ekonomi och kan komma att justeras under året.

Finansiella poster och pensionsmedels-
förvaltning
Regionfullmäktige fastställer att 307 miljoner kronor tillförs 
pensionsfonden nästkommande år. Beloppet motsvarar den 
prognostiserade avsättningen till pensioner 2021 och utgår 
från den senaste prognosen från KPA Pension. 

Låneramen fastställs att vara oförändrad på 2 000 miljoner 
kronor för 2021.

Finansiella kostnader och finansiella in-
täkter
Prognosen för 2021–2023 innehåller lägre kostnader och 
oförändrade intäkter för åren 2021 och 2022 jämfört med 
flerårsplanen 2020–2022. De lägre kostnaderna avser främst 
pensionsskuldens finansiella delar inklusive löneskatt.

I de finansiella kostnaderna ingår kostnader för upplåning 
och kostnader för pensionsskuldens finansiella delar, vilket 
avser ränteuppräkning av pensionsskulden inklusive löne-
skatt enligt KPA:s senaste prognos. 

I de finansiella intäkterna ingår den budgeterade realisera-
de avkastningen från pensionsmedelsförvaltningen men inte 
orealiserade vinster eller förluster på grund av marknadsför-
ändringar. Förutsättningarna för avkastningsprognosen är att 
årliga avsättningar görs i samma takt som skulden i balansen 
växer och att den tänkta avkastningen återinvesteras. 

Den 1 januari 2019 infördes en ny kommunal redovisnings-
lag (KRL). Den nya lagen innebär att finansiella instrument 
som innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska 
värderas till verkligt värde. Värdering till verkligt värde kommer 
påverka årets resultat för Region Värmland.

Medel från kommunalförbundet Region 
Värmland avsatta för regional utveckling
Tillgångar, skulder, eget kapital och samtliga åtaganden i öv-
rigt för kommunalförbundet Region Värmland har i samband 
med likvidation av kommunalförbundet överförs till Region 
Värmland. Fritt eget kapital den 31 december 2018 som inte 
tagits i anspråk för tidigare beslutade åtaganden öronmärktes 
av Region Värmland för framtida regionala utvecklingsin-
satser vilket var i enlighet med beslut i regionfullmäktige den 

30 november 2018 som godkänts av samtliga medlemmar i 
kommunalförbundet.

Det egna kapitalet i Region Värmland (tidigare kommunal-
förbundet) uppgick den 31 december 2018 till 78,5 miljoner 
kronor, tidigare beslutade åtaganden uppgår till 22,9 miljoner 
kronor, (bredbandssatsning 20,8 miljoner kronor, digitalise-
ring folkhögskolor 2,1 miljoner kronor), av dessa återstår 55,6 
miljoner kronor som är öronmärkta för regionala utveck-
lingsinsatser. Regionstyrelsen, efter samråd med Värmlands-
rådet, disponerar och beslutar om medlens användning. Fram 
till och med maj 2020 har inga ytterligare beslut om använd-
ning av de kvarvarande medlen fattats av regionstyrelsen.

Riskanalys 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på såväl Region 
Värmlands verksamhet som de ekonomiska förutsättningarna. 
I världsekonomin sker just nu en snabb nedgång i produktion 
och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska 
ekonomin, som försvagades redan under 2019, drabbas nu av 
dels sjunkande inhemsk efterfrågan, dels fallande export. 

Region Värmland har skyndsamt fått ställa om sitt sätt att 
leverera välfärd och det kommer att ta lång tid innan de totala 
konsekvenserna av coronapandemin blir synliga. 

Redan nu är det dock tydligt att Folktandvården och kol-
lektivtrafiken har fått sjunkande intäkter. Vissa kostnadsslag 
har redan påverkats inom Region Värmland, som exempelvis 
förbrukningsmaterial, läkemedel och personalkostnader.  

Den ekonomiska flerårsplanen bygger på osäkra prog-
noser. Regionplanen syftar till att ge en gemensam bild av 
förutsättningarna för att nämnderna ska kunna fortsätta sin 
planering.  

Det finns fortsatta behov att utvecklingsinsatser och åtgär-
der för att kostnaderna inom Region Värmlands verksamheter 
ska rymmas inom de framtida ekonomiska ramarna. Behovet 
att dämpa Region Värmlands kostnadsutveckling innebär, 
och kommer att innebära fortsatta utmaningar. 

Investeringsramar, mnkr 

Återinvesteringar

Prioriterade ej färdigställda nyinvesteringar 

Nyinvesteringar*

Åtgärder för att bevara fastigheternas värde eller motsvarande

Ersättningslokaler Hus 4

Totalt

2023

210

-

30

75

190

505

2022

210

-

30

75

201

516

2021

210

70

30

75

246

631
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Internkontroll
Internkontroll är en process, ett medel för att nå målupp-
fyllelse. Internkontroll kan endast ge en rimlig försäkran, inte 
absolut säkerhet. Den interna kontrollen innebär att på en 
rimlig nivå säkerställa att: 

• Verksamheter lever upp till fastställda mål, bedrivs med  
 god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga  
 med god ekonomisk hushållning. 
• Informationen om verksamheten och den finansiella 
 rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
• Lagar, regler och riktlinjer följs.

Regionstyrelsen har ansvar för att se till att det finns en 
tillräcklig internkontroll. I detta ligger ett ansvar att säkerställa 
att ett internkontrollsystem finns inom Region Värmland och 
att systemet utvecklas utifrån regionens behov av kontroll. 
Regionstyrelsen fastställer årligen en internkontrollplan som 
innehåller regionövergripande kontrollmoment. Styrelsen 
ska årligen informera regionfullmäktige om organisationens 
samlade arbete med internkontroll.

Planering och 
uppföljning

Region Värmland styrs av mål och ramar. Denna styrning är 
en planeringsorienterad modell, vilket innebär en central pla-
nering där regionfullmäktige fattar beslut om mål och budget 
på övergripande nivå, inklusive nämndnivå. 

Regionstyrelsen och övriga nämnder ska löpande följa 
verksamheten genom månadsrapporter från förvaltningen. 
Efter augusti ska regionstyrelsen lämna en delårsrapport och 
för helåret en årsredovisning till regionfullmäktige. 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporte-
ringen spegla regionfullmäktiges uppdrag och mål per nämnd. 

Bedömning av måluppfyllelsen för effektmål görs i års-
redovisningen. Bedömningen grundar sig på en sammanta-
gen bedömning av de nämnders resultatmål som levererar 
mot respektive effektmål, ett antal fokusområden med kom-
pletterande indikatorer och aktivitetsredovisningar. Därtill tas 
också hänsyn till externa faktorer och kunskapsunderlag för 
att möjliggöra en bedömning av Region Värmlands målupp-
fyllelse för effektmålen.

Mätplan 
Regionfullmäktiges mätplan omfattar för respektive effektmål 
relevanta fokusområden. 

Trygga och nöjda invånare
Redovisningen innefattar fokusområdena sysselsättning, 
utbildning, digital delaktighet, kulturutbud, nöjdhet och 
förtroende. 

Attraktivt och hållbart Värmland
Redovisningen innefattar fokusområdena innovations- och 
konkurrenskraft, infrastruktur till och från länet, utveckling i 
relation till Agenda 2030 och varumärket Värmland.

God, jämlik och jämställd hälsa
Redovisningen innefattar fokusområdena tillgänglighet, vård-
kvalitet, patientens perspektiv, folkhälsa och digitala tjänster

Hållbar organisation 
Redovisningen innefattar de fyra olika delarna av målet håll-
bar organisation. 

Inom Hållbart arbetsliv redovisas arbetsmiljö, anställda, 
kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och medarbetarskap.

Inom Ekonomi i balans redovisas god handlingsberedskap 
på kort sikt och långsiktigt stark ekonomi.

Inom Minskat miljöavtryck redovisas klimat, resursan-
vändning samt hälsosamma miljöer. 

Inom Respektfulla möten redovisas värdegrundsarbetet.
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Bilagor

Bilaga 1 

Ekonomisk flerårsprognos 2021–2023

Bilageförteckning
Bilaga 1:  Ekonomisk flerårsprognos 2021–2023
Bilaga 2:  Balansbudget
Bilaga 3:  Principer för beräkning av anslag till förtroendemannabudget
Bilaga 4:  Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget
Bilaga 5:  Agenda 2030 ur Region Värmlands perspektiv

Balansbudget 2021, mnkr 

TILLGÅNGAR, Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Mark och byggnader

Maskiner och inventarier

Aktier, andelar och bostadsrätter

Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Förråd

Kortfristiga fordringar

Kortsiktiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

därav årets resultat

därav RUR15

därav övrigt eget kapital

Avsättningar

Avsättningar för pensioner

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter

Kortfristiga skulder

Kortfristig upplåning

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EK

1

3 025

619

118

0

3 763

8

1 021

4 335

631

5 995

9 758

2 590

180

312

2 098

3 741

5

3 746

815

56

2 341

210

3 422

9 758

Bilaga 2 

Balansbudget

2023

1 907

-11 616

-407

-10 116

7 276

3 050

210

63

-135

138

138

2022

1 883

-11 500

-411

-10 028

7 050

3 184

206

58

-86

178

178

2021

1 850

-11 279

-416

-9 845

6 853

3 189

197

53

-70

180

180

Resultatbudget, mnkr 

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

(Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar)

Resultat inkl. orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

15  Resultatutjämningsreserv.
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Bilaga 3 

Principer för beräkning av anslag till förtroendemannabudget

Bilaga 4 

Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget

Budget för partiresursen under mandatperioden 2019–2022

2019 

2020

2021

2022

12 080 000

3 020 000

2 020 000

2 020 000

5 020 000

För den politiska organisationen utgör en mandatperiod en helhet. Det politiska arbetet kan ha olika karaktär och bedrivas med 
olika intensitet över mandatperioden. Normalt intensifieras det politiska arbetet i slutet av en mandatperiod inför ett nytt val. Mot 
denna bakgrund är det rimligt att anslaget för partiresursen kan variera mellan åren under mandatperioden.

Vid ingången av varje mandatperiod bör därför anslaget för hela mandatperiodens kostnader beräknas och en fördelning av 
budgetmedlen över perioden planeras. Dessa beräkningar utgör sedan en grund för den årliga beredningen av förtroendeman-
nabudgeten tillsammans med andra parametrar som det ekonomiska läget.

Budget för förtroendevalda 2021

Budget 2020, kronor

41 300 000

5 810 000

260 000

2 790 000

7 340 000

870 000

190 000

2 020 000

80 000

180 000

2 440 000

155 000

1 880 000

1 580 000

1 580 000

155 000

8 900 000

1 340 000

3 950 000

350 000

Budget 2021, kronor

41 300 000

5 810 000

260 000

2 790 000

7 340 000

870 000

190 000

2 020 000

80 000

180 000

2 440 000

155 000

1 880 000

1 580 000

1 580 000

155 000

8 900 000

1 340 000

3 950 000

350 000

Ansvarsenhet

Total budget

Regionfullmäktige

-Demokratiberedningen

Regionstyrelsen

Regionråd

Patientnämnd

Samverkansorgan

Partiresurs

Kost- och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-varav Tandvårdsutskott

Regional utvecklingsnämnd

Kultur- och bildningsnämnd

Kollektivtrafiknämnd

-varav Trafikutskott

Partistöd

Politiska ungdomsorganisationer

Politiska sekreterare

Kurser och konferenser
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Bilaga 5

 
Agenda 2030 ur Region Värmlands perspektiv

All planering inom Region Värmland ska utgå från Agenda 
2030 och dess 17 globala mål. Det är grundläggande att 
kartlägga hur dessa mål, som alla jordens ledare förbundit sig 
att följa, är applicerbara för Region Värmlands verksamhet. 
Nedanstående beskrivning och intention gällande respektive 
mål är att betrakta som långsiktiga mål. Region Värmlands 
strävan är att nå dessa, men det kräver arbete under längre 
tidsperiod än den planeringsperiod som gäller för region-
plan 2021.

1. Ingen fattigdom
Region Värmland tillhandahåller grundläggande tjänster för 
alla genom vård, infrastruktur och utbildning. Genom folk-
hälso-, kompetensförsörjnings- och utvecklingsarbeten bidrar 
Region Värmland till att minska klyftor och utanförskap.

2. Ingen hunger
Genom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård samt utbildning 
bidrar Region Värmland till kompetens och förståelse för häl-
sosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk 
och livsmedelshantering.

3. Hälsa och välbefinnande
För att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska är 
Region Värmland, vid sidan av länets kommuner, en nyckel-
aktör när det gäller att säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla. Utöver de egna välfärdstjänsterna 
verkar regionen indirekt som samverkanspart i det regionala 
folkhälsoarbetet.

4. God utbildning för alla
Region Värmland bidrar till bildning och kompetensutveckling 
hela livet. I samverkan med andra samhällsaktörer bidrar 
Region Värmland till höjd utbildningsnivå och ökad möjlig-
het till anställning för att möta såväl arbetsmarknadens som 
individens behov.

5. Jämställdhet
Region Värmland ska främja ett jämställt samhälle och tillhan-
dahålla tjänster för alla, oavsett kön och utifrån behov. Region 
Värmland ska som arbetsgivare bedriva ett aktivt värde-
grundsarbete, och i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig 
verka för ett mer jämställt Värmland samt jämställdhetsinte-
grera användningen av de regionala tillväxtmedlen.

6. Rent vatten och sanitet
I Värmland finns goda naturliga förutsättningar för en säker 
vattenförsörjning. Region Värmland ska ha ett ansvarsfullt 
förhållningssätt till nuvarande och framtida vattenresurser.

7. Hållbar energi för alla
Region Värmland ska minska energianvändningen och öka 
energieffektiviteten. Region Värmland ska främja externa 
parters arbete kring omställningen till en mer hållbar energi-
användning.

8. Anständiga arbetsvillkor och tillväxt
Region Värmland arbetar innovativt för en hållbar utveck-
ling och ekonomisk tillväxt i länet. I samverkan med andra 
samhällsaktörer bidrar Region Värmland till full och produktiv 
sysselsättning för alla. För Region Värmland är god arbetsmil-
jö och kompetensutveckling nyckelfaktorer för att bibehålla 
personal samt rekrytera med kvalitet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Region Värmland ska främja hållbar tillväxt och utveckling 
som leder till fler och starkare företag och bättre kommuni-
kationer i hela länet. I samverkan med andra samhällsaktörer 
främjar Region Värmland innovativa lösningar. Digitaliseringen 
ger nya möjligheter som ska tas tillvara för att hantera sam-
hällsutmaningar.

10. Minskad ojämlikhet
Region Värmland ska främja ett jämlikt samhälle och tillhan-
dahålla tjänster för alla utifrån behov. Principen om allas lika 
värde och rätt - oberoende av kön, könsidentitet, könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning och ålder - är styrande för regio-
nens arbete. Region Värmland ska som arbetsgivare bedriva 
ett aktivt värdegrundsarbete.

11. Hållbara städer och samhällen
I ett hållbart samhälle drar tätorter och landsbygder nytta 
av varandra. Genom arbetet för god infrastruktur, bredband, 
digitalisering, hållbara resor och transporter samt sam-
hälls- och kommersiell service i hela Värmland bidrar Region 
Värmland till hållbara och inkluderande samhällen och en 
levande landsbygd. I samverkan med andra samhällsaktörer 
ska Region Värmland bidra till att skydda och tillgängliggöra 
länets kultur- och naturarv.

12. Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv använd-
ning av resurser ur flera olika perspektiv. Genom ökad sam-
verkan med kommuner och andra regioner medverkar Region 
Värmland till ansvarsfulla val av produkter och tjänster.  

13. Bekämpa klimatförändringen
Att minska Region Värmlands påverkan på klimatet utgör en 
viktig insats för att uppnå flera av de globala målen i Agenda 
2030. Region Värmland ska aktivt arbeta för att inkludera 
klimatåtgärder på alla nivåer. Region Värmland ställer också 
krav på externa samarbetspartners att bidra till en minskad 
påverkan på klimatet.

14. Hav och marina resurser
Genom att vara framgångsrika i det interna och externa kli-
matarbetet samt genomföra ansvarsfulla val av de produkter 
som upphandlas kan Region Värmland bidra till arbetet att 
förbättra och säkra sjöarna och de marina resurserna.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Vid upphandling inom Region Värmland värderas påverkan 
på ekosystem och biologisk mångfald vid val av leverantör. 
Region Värmland ska tillsammans med andra aktörer bidra till 
en hållbar användning av skogsresurserna för att främja den 
biologiska mångfalden.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Region Värmland har höga krav på ansvar och transparens. 
Med en välfungerande förvaltning främjas demokrati och 
invånarnas delaktighet medan korruption motverkas. Region 
Värmland bedriver ett aktivt arbete både direkt och indirekt 
för att alla ska få leva ett liv i trygghet med frihet från våld, för-
tryck och utnyttjande – det gäller i synnerhet barn och andra 
utsatta grupper.

17. Genomförande och globalt partnerskap
Region Värmland ska bidra till att skapa hållbara samhällen 
i Sverige och internationellt genom att dela med sig av kom-
petens och erfarenhet. Agenda 2030 inkluderas i arbetet med 
den regionala utvecklingsstrategin.
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