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Regionplan 2020 och flerårsplan 2020–2022 är regionfullmäk-
tiges årliga politiska styrdokument och innehåller övergripande 
mål för Region Värmland, för dels det kommande budgetåret, 
dels den kommande treårsperioden. Regionplanen klargör det 
finansiella utrymmet för perioden och anger fördelningen mellan 
nämnderna. 

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget 
i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmland-
strafik AB och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam 
organisation. Region Värmland är till för alla i Värmland och var-
je skattekrona 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. 
Planeringen av Region Värmlands verksamhet genomsyras av 
Agenda 2030 och Värmlandsstrategin. På sidan 10 finns strate-
gierna närmare beskrivna. 

Region Värmlands uppdrag regleras bland annat av kom-
munallagen, förvaltningslagen, lagen om hälso- och sjukvård, 
lagen om tandvård och lagen om kollektivtrafik. Utöver lagar 
finns även villkorsbeslut, föreskrifter, reglementen, policydo-
kument, riktlinjer som också bidrar till styrning.

Inledning

RegionfullmäktigeDemokrati-
beredning

Val-
beredning

Värmlandsrådet

Rådet för idéburna organisationer

Pensionärsrådet

Rådet för funktionsrätt

Region-
styrelse

Hälso- och
sjukvårds-

nämnd
Kollektiv-

trafi knämnd
Kultur- och
bildnings-
nämnd

Regional
utvecklings-

nämnd
Patient-
nämnd

* Hjälpmedels-
nämnd

* Kost- och
servicenämnd

Krislednings-
nämnd

Förvaltning

Revisions-
kontor

Revisorer

* Gemensam nämnd med kommuner

Den politiska organisationen och 
samverkansytor

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande or-
gan med 81 direktvalda ledamöter. Fullmäktige beslutar bland 
annat om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och 
andra stora ekonomiska frågor. Region Värmlands nästa linje i 
den politiska organisationen består av nio nämnder.

Värmlandsrådet
Värmlandsrådet är ett samverkansforum knutet till regionsty-
relsen med representanter från samtliga kommuner i Värmland. 
Rådet leds av regionstyrelsens ordförande och medlemmarna 
träffas två till fyra gånger per år. Syftet med forumet är att vara 
mötesplats och kontaktyta mellan regionen och kommunerna. 
Samverkan regleras i ett samverkansavtal.

Pensionärsrådet
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 
och Region Värmland. Samverkan regleras i ett samverkans-
avtal.
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Rådet för funktionsrätt
Rådet är ett övergripande samverkansorgan mellan Region 
Värmland och Funktionsrätt Värmland med uppgiften är att 
skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen 
och förtroendevalda inom Funktionsrätt Värmland. Samverkan 
regleras i ett samverkansavtal.

Rådet för idéburna organisationer
Överenskommelsen mellan Region Värmland och den idéburna 
sektorn i Värmland är en avsiktsförklaring där samverkan och 

dialog ger möjlighet att skapa livskraftiga och innovativa sam-
arbeten. Detta för att stärka livskvaliteten och främja samhälls-
utvecklingen i Värmland1. Samverkan regleras i ett samverkans-
avtal

Nya perspektiv
Nya perspektiv är ett utvecklingsarbete för samverkan och 
samordning mellan Region Värmland och länets kommuner. Det 
startade 2007 med utgångpunkt i landstingets och kommuner-
nas gemensamma ansvar för invånarnas välfärd.

1. Se Budget för bidrag till vissa externa organisationer
i avsnittet om budget och investeringsplan
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All verksamhet inom Region Värmland ska utgå ifrån organisa-
tionens vision och värdegrund.

Region Värmlands vision

Genom att arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda in-
vånare, attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa 
samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot visionen 
– livskvalitet i världsklass. 

Region Värmlands 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 kom-
munikation alltid schyst och inkluderande.

Region Värmlands vision
och värdegrund

Framåt 
Vi strävar alltid efter att bli bättre. Därför är vi nyfikna, lyhörda 
och öppna för nya idéer. Vi förstår att vi måste vara handlings-
kraftiga 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 ekonomisk-, social- och 
miljömässig hållbarhet och ett förhållningssätt som bygger på 
inkludering och respekt.

Vi bryr oss 
Vi är engagerade i det vi gör, tar ansvar och använder vår kun-
skap, känsla och kompetens för att göra skillnad. Respekten för 
allas lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnisk tillhör- 
ighet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, könsöver- 
skridande identitet, social situation eller bostadsort är fundamen-
tal – 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 ska-
par förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål.

TILLSAMMANS FRAMÅTFÖR ALLA I VÄRMLAND VI BRYR OSS KVALITET
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2. Om värmlänningarna 2019 RS/191387
3. Källa: SCB. Befolkningsprognos Värmland, år 2017–2030 
 efter åldersgrupp.
4. SKL – ekonomirapport dec 2018
5. Ekonominytt februari 2019 SKL

Länets befolkningsmängd förväntas öka med 6,1 procent 
under perioden 2017–2030, vilket kommer att innebära att lä-
nets befolkningsstorlek är cirka 300 000 (297 507) invånare år 
20302. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock åt inom länet. 
Befolkningen i Karlstads kommun förutsätts öka mest medan 
framförallt de norra kommunerna förväntas ha ett minskande 
befolkningsunderlag. För Region Värmland är det viktigt att er-
bjuda god tillgång till samhällsservice i alla delar av länet, vilket 
kan dämpa negativ befolkningsutveckling i mindre tätbefolkade 
områden.

En befolkning som lever längre och är friskare är en positiv 
utveckling. Värmlands befolkning blir allt äldre och denna ut-
veckling kommer att fortsätta de närmaste 30 åren. Åldersklas-
serna mellan 50–74 år utgör i nuläget den största andelen av 
befolkningen. Mellan åren 2017–2030 beräknas gruppen som är 
85 år och äldre öka med 35 procent, från cirka 9 100 personer 
till närmare 12 3003 personer. Gruppen äldre har inte sällan mer 
komplexa och sammansatta behov vilket innebär nya utmaning-
ar för välfärden. Den demografiska utvecklingen innebär också 
att andelen yrkesverksamma inte kommer att öka i samma takt 
som gruppen äldre. Även om personer som uppbär pension 
också genererar skatteintäkter, och många i dag arbetar längre 
än till 65 års ålder, innebär den ändrade åldersstrukturen en 
utmaning i att finansiera den välfärd som invånarna behöver. I 
praktiken innebär det att glappet mellan behovet av välfärds-
tjänster och möjliga skatteintäkter från den arbetande delen av 
befolkningen ökar. Den demografiska utvecklingen är också 
en viktig förklaring till varför kostnaderna för läkemedel ökar4.

Svensk ekonomi har nu gått in i en avmattningsfas efter 
de senaste årens höga tillväxt och högkonjunktur, och lägre 
BNP-tillväxt är att vänta under de kommande åren. Även syssel-
sättningen väntas öka långsammare, vilket betyder att arbets-

Inriktningen för Region Värmland under planperioden tar sin utgångspunkt i nuläge och 
förväntad utveckling inom olika områden.

Inriktning 2020 samt 
planperioden 2020–2022

lösheten stiger något5.  Konjunkturläget i Sverige är dock ännu 
starkt – rådande högkonjunktur följs nu av ”normalkonjunktur”. 
För landets regioner fortsätter kostnaderna att öka i snabb takt. 
Den främsta orsaken är kostnadsökningar inom den somatiska 
vården, exempelvis läkemedel, bemanning samt den tekniska 
utvecklingen. 

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar. Värmeböljor, 
översvämningar och andra extrema vädersituationer innebär 
risker för människors hälsa. Vård och annan samhällsservice 
måste planeras för att fungera även i dessa situationer. Lands-
tingsstyrelsen antog i februari 2017 en miljöstrategi för 2017–
2020, som anger tydliga mål för minskad klimatpåverkan och 
annan negativ miljöpåverkan. Denna är nu i tillämpliga delar 
vägledande för hela Region Värmland, tills den ersätts av en 
uppdaterad miljöstrategi.

Digitaliseringens utveckling är snabb och har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen. För Region Värmland innebär digita-
liseringen nya möjligheter att åstadkomma ökad tillgänglighet, 
effektivitet och jämlikhet. Ökad tillgänglighet genom digitalise-
ringen kräver att tekniken och verktygen är användarvänliga och 
utformade för olika målgrupper. Att ta till vara på potentialen 
inom digitaliseringen är en förutsättning för att klara de utma-
ningar som organisationen står inför. Tillsammans med olika 
samhällsaktörer bidrar Region Värmland till att skapa ett ökat 
digitalt deltagande i länet som kommer invånare, verksamhet 
och beslutsfattare till nytta. 

Landstingsstyrelsen beslutade i maj 2018 om en strategi 
för digital utveckling i den kommande organisationen Region 
Värmland, med utgångspunkt i målen i Värmlandsstrategin och 
utvecklingsplanen Framtidens hälso- och sjukvård.

I strategin lyfts fyra områden fram som centrala: digitalt först, 
behovsbaserad utgångspunkt, tillsammans genom samverkan 
och digital trygghet och enkelhet.

2020 blir barnrättskonventionen gällande som lagstiftning. 
Det är viktigt att Region Värmland fortsätter arbetet med att 
implementera konventionen i hela organisationen, så att barns 
rättigheter beaktas i beslutsprocesser och ärenden som rör 
barn.
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Strategier för att nå målen
Region Värmlands planeringsarbete ska utgå från målen i Ag-
enda 2030. Jämlikhet och hållbarhet ska genomsyra allt arbete 
i organisationen och de uppsatta målen ska kunna härledas 
till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det innebär att 
Region Värmland tillsammans med resten av världen har en ge-
mensam inriktning för den globala hållbarheten som bland an-
nat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar 
och skapa fredliga och trygga samhällen. Strategins 17 mål som 
initierades av FN 2015, och de nationella hållbarhetsstrategier-
na ger länets regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, 
ett sammanhang. Grundidén är att planeringen inom Region 
Värmland ska beakta konsekvenserna, inte bara för oss som 
lever i Värmland, Sverige och resten av världen idag, utan även 
för kommande generationer. 

”Ingen och alla äger Värmland.” – så inleds Värmlandsstra-
tegin, som är en paraplystrategi, och länets regionala utveck-
lingsstrategi. Värmlandsstrategin ger den övergripande plane-
ringsinriktningen för åren 2014 – 2020. Strategin är en plan för 
hur länet ska vara och uppfattas år 2020 och hur vi ska skapa 
förutsättningar för Värmland att vara en hållbar och attraktiv re-
gion där människor vill bo och leva. Under 2020 kommer en ny 
strategi att arbetas fram och en ny strategi ska finnas på plats 
år 2021. 

För hälso- och sjukvården är det övergripande dokumentet 
för planeringen Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjuk-
vård. Den fastställer inriktningen utifrån prognostiserade behov 
i Värmland fram till år 2030. Region Värmlands folkhälsostrategi 
har det övergripande målet en god och jämlik hälsa i hela be-
folkningen och tre prioriterade insatsområden; barn och ungas 
hälsa, vuxnas levnadsvanor och vuxnas psykiska hälsa6. 

Region Värmland ansvarar för länstransportplanen för Värm-
lands län. Planen anger målen för utvecklingen av den regionala 
transportinfrastrukturen i Värmland. Den regionala kollektivtra-
fikmyndigheten fastställer trafikförsörjningsprogram, inklusive 
ekonomiska ramar för verksamheten, som beskriver ambitioner 
och principer för verksamhetens utveckling.

Värmlands kulturplan är ett styr- och planeringsdokument för 
Region Värmlands fortsatta utvecklingsarbete inom kulturområ-
det. Planen ligger bland annat till grund för Region Värmlands 
beslut om årsanslag och projektbidrag till kulturverksamhet, 
och för Region Värmlands egen verksamhet inom kulturutveck-
ling och Värmlandsarkiv.

Region Värmlands effektmål
Region Värmland har fyra effektmål; trygga och nöjda invåna-
re, attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa samt 
hållbar organisation. 

Trygga och nöjda invånare
Region Värmland ska arbeta för att alla i Värmland ska ges 
förutsättningar att leva ett gott liv, må bra, vara trygga och kän-
na sig nöjda. För att uppnå effektmålet ska Region Värmland 
säkerställa att all verksamhet håller god kvalitet och ges på 
jämlika och jämställda villkor. Faktorer som påverkar invånarnas 
upplevelse av trygghet och nöjdhet är många. Inom regionens 
ansvarsområde ingår möjligheter till arbete, utbildningsnivå, di-
gital delaktighet, möjligheter till resande i länet, kulturutbud och 
förtroende för hälso- och sjukvård.

Mellan åren 2017 och 2018 har arbetslösheten bland unga, 
18 – 24 år, minskat i Värmland med två procentenheter vilket är 
på ungefär samma nivå som riket. Även totalt i den arbetsföra 
befolkningen har arbetslösheten minskat med en procentenhet.

Vad gäller utbildningsnivån i länet är det något vanligare att 
genomföra hela sin 3-åriga gymnasieutbildning i Värmland än i 
övriga riket, men skillnaderna inom länet är tydliga. 

Region Värmland ska arbeta för ett samordnat regionalt ut-
vecklingsarbete, en framtida konkurrenskraft samt innovation 
och förnyelse.

Region Värmland ska under planperioden arbeta med en 
ny strategi för folkhögskolorna. Folkhögskolorna ska ge alla 
deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 
Inom området utbildning kommer Agenda 2030 och den kom-
mande regionala utvecklingsstrategin att vara viktiga kompo-
nenter i inriktningen för 2020–2022.

En ökad digital delaktighet och en fortsatt utveckling av of-
fentliga och kommersiella e-tjänster förutsätter bland annat ett 
väl utbyggt bredbandsnät. 2018 hade 86,91 procent av hushål-
len i Värmland tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s 
eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan 
bithastighet.

Användandet av digitala och elektroniska tjänster bidrar till att 
den upplevda tillgängligheten ökar. Region Värmlands intranät 
och publika webbplatser – 1177.se, regionvarmland.se, varm-
land.se, ska vara under fortsatt utveckling under planperioden.

Vidare ska Region Värmlands samtliga verksamheter använ-
da digitaliseringens möjligheter för att utveckla, kvalitetssäkra 
och effektivisera utbud, tjänster och processer inom dess olika 
verksamheter. 

Nöjdheten är en viktig faktor för att kunna öka resandet med 
kollektivtrafiken till och från länet samt inom länet. Den positiva 
utvecklingen av invånarnöjdhet som kollektivtrafiken haft de 
senaste åren har stabiliserats på en hög nivå. 87 procent är 
nöjda med senaste resan med kollektivtrafik i regionen och 90 
procent av resenärerna är nöjda med tätortstrafiken i Karlstad7.

Inom kollektivtrafiken krävs relevanta kommunikationska-
naler med god resenärsinformation, enkla biljettlösningar och 
smarta mobilitetslösningar för att möta medborgarnas behov. 
Detta kommer att kräva såväl återinvesteringar som nyinveste-
ringar i olika digitala lösningar. Region Värmland ska erbjuda ett 
sammanhållet, smidigt, jämlikt, hållbart och effektivt transport-
system för hela länet samt till och från länet och vara resenärens 
bästa alternativ för dagliga resor.

6. Landstingets folkhälsostrategi 2015–2020 En god och jämlik hälsa i hela 
 befolkningen LK-150450
7. Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik
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Region Värmland arbetar kulturpolitiskt utifrån Kulturplanen 
som är en så kallad paraplystrategi för hela länet. Region Värm-
land ansvarar för att kulturplanen tas fram i samverkan med 
länets kommuner och efter samråd med länets professionella 
kulturliv och civilsamhället. 

Region Värmland ska tillsammans med kommunerna och 
staten vara garanter för gemensamma utvecklingsresurser och 
en väl fungerande kulturell infrastruktur så att alla länets invåna-
re erbjuds ett brett och rikt kulturutbud. Region Värmland ska 
främja allas möjligheter till och förutsättningar för kulturupple-
velser, bildning och att utveckla skapande förmågor. Region 
Värmland ska verka utifrån de nationella kulturpolitiska målen 
och den regionala kulturpolitiska visionen och inriktningen, som 
den beskrivs i Värmlands kulturplan 2017–2020.

Cirka 60 procent av den vuxna befolkningen, både i Värm-
land och riket, har stort förtroende för hälso- och sjukvården. 
Det är generellt sett relativt små attitydskillnader i denna frå-
ga mellan olika grupper av invånare, men de skillnader som är 
märkbara mellan olika grupper i samhället 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 utrikesfödda8. Andelen i riket som har förtroende för 1177 
Vårdguidens information och råd om hälsa via webben fortsät-
ter att öka, från 61 procent 2016, 63 procent under 2017, till 65 
procent i 2018 års undersökning9. 

Det fortsatta arbetet inom Region Värmland för att uppnå 
oberoende av hyrpersonal förväntas också leda till en större 
trygghet genom bättre kontinuitet och därmed höjd patientsä-
kerhet vilket kommer att leda till ett högre förtroende för häso- 
och sjukvården. Regionen ska även arbeta med fortsatta akti-
viteter 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:

Attraktivt och hållbart Värmland
Region Värmland ska bedriva ett samordnat och inkluderande 
regionalt utvecklingsarbete med fokus på fler och framgångsri-
ka företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett jämställt 
arbetsliv och ett rikt kulturliv. Region Värmland ska öka den ge-
mensamma kunskapen om, och förståelsen för, ekosystemets 
villkor och klimat- och energiutmaningen. 

I det senaste innovationsindexet10 från 2017 var det, förutom 
storstadslänen, endast tre län som hade ett indexvärde över 
riksgenomsnittet (100). Värmland hade ett samlat indexvärde på 
78,6 vilket innebar plats 11 av 18, om man exkluderar storstads-
länen. Sedan 2013 har det inte skett någon ökning av innova-
tionskraften och Värmland har inte närmat sig riksgenomsnittet. 
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8. Liv & hälsa 2017
9. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
10. Reglabs innovationsindex
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Värmland tappar således gentemot de tre storstadslänen, men 
inte i förhållande till övriga Sverige. Region Värmland ska under 
planperioden inom ramen för sitt uppdrag arbeta för en stärkt 
innovations- och konkurrenskraft.

Region Värmland arbetar för och bidrar till ett samordnat 
regionalt utvecklingsarbete, en framtida konkurrenskraft genom 
innovation och förnyelse inom de områden som Värmland har 
särskilda utvecklingsmöjligheter, exempelvis skoglig bioekono-
mi och digitaliserade välfärdstjänster. Genom att skapa goda 
förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar tillväxt i länet skapas förutsättningar för ökad välfärd.

Värmlands rika natur- och kulturliv är viktigt för värmlänning-
arnas livskvalitet, och har samtidigt stor betydelse för besök-
snäringen. En hållbar utveckling innebär att natur- och kultur-
värden värnas. Det ger också goda förutsättningar för fortsatt 
tillväxt inom besöksnäringen.

Region Värmland ska verka för en ökad attraktivitet och kon-
kurrenskraft genom sammankoppling av Värmlands ekonomi 
med resten av världens och en global marknad där värmländ-
ska företag kan konkurrera med varor och tjänster.

Värmland befinner sig geografiskt nära tre storstadsregioner; 
Stockholm, Göteborg och Oslo. Närheten och tillgängligheten 
till dessa storstadsregioner är av stor vikt för det värmländska 
näringslivet och för möjligheterna till ett boende i Värmland. 

Region Värmland ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt, 
jämlikt, hållbart och effektivt transportsystem för hela länet 
samt till och från länet och är resenärens bästa alternativ för 
dagliga resor.

Den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin be-
skriver 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 ska som varumärke vara känt för sina styrkeområ-
den11. I dag upplevs styrkorna i form av skogen, Vänern och 
Karlstad starka och respondenterna upplever Värmland som 
välkomnande och öppet. Internationellt arbetsliv, Karlstads 
universitet, länken till Oslo och länets berättartradition kan ut-
vecklas ytterligare för att upplevas som styrkor. En tydlig utma-
ning är att en klar majoritet inte förknippar Värmland med ett 
internationellt näringsliv.

Region Värmland ska bidra till genomförandet av Värmlands- 
strategin bland annat genom finansiering av de regionala ut-
vecklingsprojekten. Värmland ska fortsätta att utveckla sitt va-
rumärke genom att som län vara känt för de styrkeområden som 
finns belysta i Värmlandsstrategin. Region Värmlands strategis-
ka kommunikation kring platsvarumärket Värmland samt Region 

Värmland som organisation ska under åren 2020-2022 fortsätta 
att utvecklas.

Internationellt samarbete är – liksom lokalt, regionalt och 
nationellt arbete – en förutsättning för att kunna göra verklighet 
av det långsiktiga, övergripande målet om en hållbar tillväxt i 
Värmland. För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar Re-
gion Värmland internationellt och då framförallt inom EU och 
gentemot 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 och European Regions Research and Inn-
ovation Network. Region Värmland ska utveckla samarbetet 
med andra europeiska och internationella aktörer med syfte 
att utveckla och stärka regionens kompetensområden, kluster 
och demokratiska arbete.

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

                     

God och jämlik hälsa
Region Värmland ska, utifrån tanken om alla människors lika 
värde och hälsa som en mänsklig rättighet, erbjuda en tillgäng-
lig, samordnad och välfungerande verksamhet som utgår från 
medborgarnas behov och som ges efter jämlika och jämställda 
premisser. En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopoli-
tiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och 
ett långt liv.

Flertalet av invånarna i Värmland, 79 procent12, instämmer 
i påståendet att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de 
behöver. Andelen är dock lägre i Värmland jämfört med genom-
snittet för riket. Den somatiska hälsan inom den värmländska 
befolkningen har förbättrats som helhet, men är ojämnt fördelad 
utifrån kön, ålder, geografi och socioekonomi.  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. Att redu-
cera ojämlikheten i hälsan mellan olika grupper är en utmaning.

Majoriteten av befolkningen i länet har ett gott psykiskt 
välbefinnande, men skillnaderna i psykisk hälsa mellan olika 
grupper är stor. Männen har generellt bättre psykisk hälsa än 
kvinnorna och de äldre i Värmland mår bättre än de yngre. Lägst 
andel med gott psykiskt välbefinnande har unga kvinnor i åldern 
18–29 år. Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och 
suicid, och i Värmland är medelålders och äldre män en iden-
tifierad riskgrupp för fullbordat självmord och yngre kvinnor en 
riskgrupp för självmordsförsök.

Region Värmland ska under planperioden fortsätta det före-
11. Värmlandsstrategin
12. Om värmlänningarna 2019, RS/191387
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Under planperioden kommer arbetet i Region Värmland 
innebära att effektmålet hållbar organisation bidrar till flera av 
Agenda 2030-målen:

HÅLLBART ARBETSLIV

Region Värmland ska erbjuda ett hållbart arbetsliv som känne-
tecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god arbetsmiljö 
med ökat fokus på hälsofrämjande aspekter, välfungerande 
lönebildning och kompetensutveckling. 

Kompetensförsörjningsplanen utgår från rådande behov 
inom organisationen och på arbetsmarknaden, idag och i 
framtiden. Strategisk kompetensförsörjning kommer att vara i 
fokus, vilket innebär att analysera behov och kompetensluckor 
i organisationen och rekrytera i linje med uppsatta mål. 

Fram till år 2025 väntas 1,6 miljoner pensionsavgångar i 
landet och under planperioden beräknas runt 68013 av Region 
Värmlands medarbetare gå i pension. Generationsväxlingen 
är omfattande i den offentliga sektorn14 och detta kommer att 
ställa krav på Region Värmland som arbetsgivare. 

Region Värmland ska fortsätta arbetet med strategisk kom-
petensförsörjning under planperioden. Region Värmland ska 
vara, och uppfattas som, en attraktiv och konkurrenskraftig ar-
betsgivare och organisationen ska fortsätta sitt arbete med ett 
utvecklande ledar- och medarbetarskap som kännetecknas av 
ansvar, kompetens, engagemang, samverkan, jämlikhet, förtro-
ende och tillit.  Regionens medarbetare ska aktivt kunna styra 
sitt medarbetarskap genom bland annat kompetensutveckling 
och vidareutbildning. Ett aktivt medarbetarskap bygger på att 
alla känner till sina möjligheter på arbetsplatsen. 

Antalet arbetsplatser inom Region Värmland som vill bli hälso- 
främjande genom certifiering har ökat och detta arbete ska 
fortsätta. 

Trenden med en stigande sjukfrånvaro inom Region Värm-
land (tidigare Landstinget i Värmland) bröts under 2016/2017. 
2018 låg siffran på 5,3 procent. Målet är att sjukfrånvaron inom 
Region Värmland ska vara fem procent eller lägre.

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. Regionfullmäktige 
har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.
Det finansiella målet på kort sikt är att Region Värmland ska 

byggande arbetet mot suicid och den nollvision gällande suicid 
inom länet som antogs år 2015. I arbetet med suicidprevention 
i Värmland, där Region Värmland utsetts till samordnande part, 
deltar länets alla kommuner samt flera andra organisationer i 
Värmland. Utöver en antagna nollvisionen ingår suicidpreven-
tion även i Folkhälsostrategin 2015–2020 som ett delmål inom 
psykisk hälsa. 

Region Värmland ska vara drivande i det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet och utvecklingen med ett gemensamt häl-
sofrämjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsät-
ta. Region Värmland ska tillsammans med involverade aktörer 
bidra till att höja kunskapen, stärka analysen, identifiera och 
forma mål och samordna genomförandet av folkhälsoarbetet 
i Värmland.

Under 2020 förväntas en fortsatt snabb utveckling av nya 
läkemedel, medicinsk teknik, IT-lösningar och den fördjupade 
kompetensen kring sjukdomar. Det ger Region Värmland möjlig-
heter 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 dri-
va en effektiv verksamhet inom Region Värmland. Begreppet 
e-hälsa innefattar verksamhetsutveckling av vård, hälsa och 
omsorg för en ökad effektivitet, nytta och kvalitet för invånare, 
patienter, brukare och vård- och omsorgspersonal. E-hälsa är 
ett strategiskt och viktigt verktyg och inom Region Värmland 
där e-tjänster redan nu en självklar del av hälso- och sjukvården 
för invånarna, medarbetaren i vården och för beslutsfattarna. 
Denna utveckling ska fortsätta för att underlätta innan, under 
och efter kontakt med vården genom lättanvända och smarta 
e-tjänster. 

Region Värmland ska erbjuda invånarna ökad tillgänglighet 
genom 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:

Hållbar organisation
Inom effektmålet hållbar organisation ingår hållbart arbetsliv, 
ekonomi i balans, minskat miljöavtryck och respektfulla möten. 
Dessa fyra delar bildar förutsättningarna för att skapa en hållbar 
organisation. 
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13. Kollektivtrafiken ej inkluderat
14. www.arbetsförmedlingen.se
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ha en god handlingsberedskap. Då kan regionen på ett bra 
sätt möta konjunktursvängningar med förändrade skattein-
täkter och fortfarande klara av sina åtaganden och planerade 
investeringar.

Med en långsiktigt stark ekonomi, det finansiella målet på 
lång sikt, ges handlingsberedskap för att klara morgondagens 
utmaningar med både framtida befolknings- och demografiut-
veckling, förändrad försörjningskvot, framtida förändringsarbe-
ten samt olika projekt och satsningar.

MINSKAT MILJÖAVTRYCK

Region Värmland ska verka för minskad påverkan på klimatet, 
ha en hållbar resursanvändning samt utveckla mer hälsosamma 
inne- och utemiljöer. 

Agenda 2030 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål är 
vägledande planeringsförutsättningar för regionens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmålen utvecklas i Region Värm-
lands miljöstrategi där arbetet konkretiseras med specificerade 
effektmål. Samordning och koordinering med kommuner, stat-
liga myndigheter och privata aktörer inom regionen utgör en 
nyckelfaktor för att nå framgång. En hållbar regional utveckling 
innebär också ett positivt bidrag till utvecklingen på nationell 
och global nivå.

En grundförutsättning för att lyckas uppnå många av de må-
lområden som finns i Agenda 2030 är att pågående klimatför-

ändring hejdas. En prioriterad uppgift inom regionen är att mins-
ka de egna verksamheternas klimatavtryck. Arbetet innefattar 
frågor som bland annat berör energiförsörjning, transporter, 
materielförsörjning, avfallshantering och pensionsförvaltning. 
Det interna miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras och effek-
tiviseras för att minska resursförbrukning och miljöbelastning 
från egen verksamhet, samt för att åstadkomma en hälsofräm-
jande närmiljö.

RESPEKTFULLA MÖTEN

Varje dag sker inom Region Värmland många möten mellan 
enskilda personer och grupper, direkt och indirekt, personligt, 
digitalt och via text och bild. Det sker till exempel 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 lägg-
ning, funktionsvariationer och en mängd andra faktorer påver-
kar mötet. Vi har alla ett ansvar för att varje möte upplevs som 
respektfullt av de som möts.

Synpunkter och klagomål ska hanteras professionellt och 
respektfullt och värdet av invånarnas delaktighet tas tillvara.
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Nämndernas uppdrag och mål 2020
Utöver nedanstående uppdrag och mål ska nämnderna utgå 
från Agenda 2030 i den mån det är möjligt. Många av dessa 17 
mål arbetar Region Värmland redan aktivt med. Se tydligare 

redovisningar av Agenda 2030 och dess koppling till organisa-
tionens effektmål i kapitel 4, på sidan 18–19.

Regionstyrelsen 

Nämndens resultatmål för 2020:
Aktiv och attraktiv samverkan        
Aktivt kvalitetsarbete 
Klok utveckling och innovation          
Effektiv och flexibel förvaltning

Regionstyrelsen ska i sin roll som samordnande part inom Region Värmland, och i sitt uppdrag att genomföra verk-
samheten, sträva mot att identifiera synergier inom organisationen och säkerställa att dessa genomförs. Regionsty-
relsen ska under 2020 fokusera på hållbarhet utifrån Agenda 2030, ge innovationsstöd (genom samverkan med det 
regionala innovationssystemet) samt ge stöd i genomförandet av regionens digitalisering. Stödverksamheter inom 
IT, fastigheter och service stödjer och underlättar för verksamheter att nå övergripande målsättningar samt skapar 
förutsättningar för hög produktion. Regionstyrelsen ska fortsätta att arbeta för ett utvecklande ledar- och medarbetar-
skap och schyst kommunikation inom ramen för organisationens ledningssystem. 

Nettokostnadsram tkr 2020: 1 783 489

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
Bästa vårdkvalitet       
Tillgänglig vård

Genom nämndens arbetssätt utvecklar vi hälso- och sjukvården samt tandvården i utvecklingsplanens inriktning. Fok-
us ska vara fortsatt arbete med aktiviteter inom bästa vårdkvalitet och tillgänglig vård. Resultaten ska uppnås genom 
personcentrerad vård, patientsäker vård, fortsatt utveckling av digitala tjänster och möten, vård på rätt vårdnivå, före-
byggande,  hälsofrämjande och kunskapsbaserad vård.
Med detta fokus bidrar nämnden till effektmålen trygga och nöjda medborgare, attraktivt och hållbart Värmland samt 
god och jämlik hälsa. I och med att Barnkonventionen fastställs i lag den 1 januari 2020 läggs fokus på att implement-
era barnperspektivet inom nämndens uppdrag. Arbetet under planperioden kan komma att påverkas av det nationella 
arbetet med god och nära vård med anledning av förslagen från utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård.

Nettokostnadsram tkr 2020: 6 819 794
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Kollektivtrafiknämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
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.

Under 2020 ska nämnden ta fram förslag på en vision om långsiktig utveckling av kollektivtrafiken i Värmland med 
perspektiv 2040 samt upprätta en strategi för Region Värmlands roll i framtidens mobilitet. Arbete med nytt Trafikför-
sörjningsprogram kommer att vara en viktig del av nämndens arbete under året. 
Under 2020 kommer nämnden att fokusera på fortsatt utveckling och samordning inom befintliga trafiksystem, samt 
ett framåtsyftande utvecklingsarbete för att tillvarata framtida utvecklingsmöjligheter. 

Nettokostnadsram tkr 2020: 708 215

Kultur- och bildningsnämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
Attraktiva folkhögskolor
Ökad kulturell delaktighet 
Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan

Under 2020 kommer nämnden att fokusera på att urskilja den strategiska inriktningen inom nämndens ansvarsområ-
den. Förslag till ny kulturplan, ny strategi för folkhögskolorna och ny folkhälsostrategi ska upprättas.
Nämnden ska arbeta för samordning inom nämndens ansvarsområden då kultur, folkhälsa och folkbildning har myck-
et att vinna på ökad samordning.

Nettokostnadsram tkr 2020: 142 275

Regionala utvecklingsnämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
Stärkt hållbar tillväxt och utveckling

Nämnden ska under under 2020 fortsätta arbetet med att stärka hela Värmlands samlade konkurrenskraft genom ett 
hållbart tillväxt- och utvecklingsarbete.

Under 2020 ska regionala utvecklingsnämnden upprätta ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som 
bygger på ett brett deltagande från kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Även Region Värmlands medarbetare och 
invånare i Värmland ska ges möjlighet till delaktighet i strategiarbetet.

Nettokostnadsram tkr 2020: 51 186
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Patientnämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
Stödja patienter
Bidra till kvalitetsutveckling

Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående genom att hantera synpunkter och klagomål. Nämn-
den ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet inom Region Värmland.

Nettokostnadsram tkr 2020: 4 730

Hjälpmedelsnämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov.

Hjälpmedelsnämnden ska utveckla sitt verksamhetsområde att tillhandahålla hjälpmedel med utgångspunkt från indi-
vidernas behov. Nämnden ska under 2020 utreda om nämndens uppdrag också ska omfatta välfärdsteknologi.

Nettokostnadsram tkr 2020: 2 402

Kost- och servicenämnden

Nämndens resultatmål för 2020:
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 uppnås genom minskat svinn, säsongsanpassad 
produktion, ökad andel ekologiska livsmedel och närodlat.

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

Nettokostnadsram tkr 2020: 909

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammankallas endast vid ett extraordinärt läge och dess huvudsakliga syfte är att minimera 
skador på invånare, personal och egendom.
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1. Ingen fattigdom
Region Värmland tillhandahåller grundläggande tjänster för alla 
genom vård, infrastruktur och utbildning. Genom folkhälso-, 
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 Regi-
on Värmland - vid sidan av länets kommuner - en nyckelaktör 
när det gäller att säkerställa hälsosamma liv och främja väl-
befinnande för alla. Utöver de egna välfärdstjänsterna verkar 
regionen indirekt som samverkanspart i det regionala folkhäl-
soarbetet.

4. God utbildning för alla
Region Värmland bidrar till bildning och kompetensutveckling 
hela livet. I samverkan med andra samhällsaktörer bidrar Re-
gion Värmland till höjd utbildningsnivå och ökad möjlighet 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 värdegrunds-
arbete, och i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig verka 
för ett mer jämställt Värmland samt jämställdhetsintegrera an-
vändningen av de regionala tillväxtmedlen. 

6. Rent vatten och sanitet
I Värmland finns goda naturliga förutsättningar för en säker vat-
tenförsörjning. Region Värmland ska ha ett ansvarsfullt förhåll-
ningssätt till nuvarande och framtida vattenresurser.

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.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Agenda 2030 ur
Region Värmlands perspektiv
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7. Hållbar energi för alla
Region Värmland ska minska energianvändningen och öka en-
ergieffektiviteten. Region Värmland ska främja externa parters 
arbete kring omställningen till en mer hållbar energianvändning. 

8. Anständiga arbetsvillkor och tillväxt
Region Värmland arbetar innovativt för en hållbar utveckling 
och ekonomisk tillväxt i länet. I samverkan med andra sam-
hällsaktörer bidrar Region Värmland till full och produktiv sys-
selsättning för alla. För Region Värmland är god arbetsmiljö 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 kommunikationer i 
hela länet. I samverkan med andra samhällsaktörer främjar Re-
gion Värmland innovativa lösningar. Digitaliseringen ger nya möj-
ligheter som ska tas tillvara för att hantera samhällsutmaningar.

10. Minskad ojämlikhet
Region Värmland ska främja ett jämlikt samhälle och tillhanda-
hålla tjänster för alla utifrån behov. Principen om allas lika värde 
och rätt - oberoende av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder - är styrande för regionens arbete. 
Region Värmland ska som arbetsgivare bedriva ett aktivt vär-
degrundsarbete. 

11. Hållbara städer och samhällen
I ett hållbart samhälle drar tätorter och landsbygder nytta av 
varandra. Genom arbetet för god infrastruktur, bredband, di-
gitalisering, hållbara resor och transporter samt samhälls- 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.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

12. Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning 
av resurser ur flera olika perspektiv. Genom ökad samverkan 
med kommuner och andra regioner medverkar Region Värm-
land 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 kli-
matåtgärder 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 klima-
tarbetet 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 och 
med en välfungerande förvaltning främjas demokrati och med-
borgarnas 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, förtryck 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 kompe-
tens och erfarenhet. Agenda 2030 inkluderas i arbetet med den 
regionala utvecklingsstrategin.
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15. Kommunallag (2017:725)

I juni 2019 fastställde fullmäktige nettokostnadsramen för Re-
gion Värmland 2020 till 9 241 miljoner kronor. Nya prognoser 
gjordes för samtliga delar av nettokostnaderna, det vill säga 
verksamhetens intäkter och kostnader. I samband med bud-
getarbetet har även prognoserna för skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag samt de finansiella intäkterna och kostnaderna 
uppdaterats.
Beslut om nytt kostnadsutjämningssystem togs av riksdagen 
den 20 november 2019, den träder i kraft 1 januari 2020. I den 
nya kostnadsutjämningen kommer de generella bidragen till 
Region Värmland att öka med cirka 330 miljoner kronor under 
2020 jämfört med budgetbeslutet som regionfullmäktige tog i 
juni 2019.

Mot bakgrund av de nya prognoserna budgeteras nettokost-
nadsramen för år 2020 till 9 520 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat för 2020 budgeteras till 182 miljoner 
kronor och nettokostnadsramen utgör 98,1 procent av skatter 
och generella statsbidrag. Årets resultat budgeteras till 119 
miljoner kronor. Enligt reglementet gällande god ekonomisk 
hushållning indikeras en god handlingsberedskap bland annat 
av att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag är 98 procent. Den exakta andelen beslutas av re-
gionfullmäktige i den årliga regionplanen.

Den ekonomiska flerårsprognosen framgår av bilaga 1: 
Ekonomisk flerårsprognos 2020–2022.

Det så kallade balanskravet innebär att om balanskravsresul-
tatet för ett räkenskapsår är negativt ska det regleras under de 
närmast följande tre åren. 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 pensionsåtaganden och 
inte skjuta kostnader till kommande generationer.

I kommunallagen finns möjlighet att reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 

reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, men endast för att 
täcka eventuella underskott. Region Värmland resultatutjäm-
ningsreserv hade ett ingående värde 2019 på 118 miljoner kro-
nor, reserverade för åren 2010–2012 och 2017. 
Resultatbudget och balansbudget redovisas i tabell nedan och 
de ingående delarna beskrivs i den därefter följande texten.

Resultatbudget (mnkr) 2020

Verksamhetens nettokostnader -9 520

Skatteintäkter 6 915

Generella statsbidrag och utjämning 2 788

Verksamhetens resultat 182

Finansiella intäkter 53

Finansiella kostnader -116

Resultat efter finansiella poster 119

Extra ordinära poster (netto) 0

Årets resultat 119

Budget och investerings- 
plan för 2020 samt ekonomisk 
flerårsplan för 2020–2022
Enligt kommunallagen15 ska en region 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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Balanskravsutredning (mnkr) 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 119

(-) Reducering av samtliga realisations- 
vinster

(+) Justering för realisationsvinst enligt 
undantagsmöjlighet

(+) Justering för realisationsförlust enligt 
undantagsmöjlighet

(+/-) Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

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

Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar

119

(-) Reservering av medel till resultatut- 
jämningsreserv

(+) Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv

Årets balanskravsresultat 119

Balanskravsunderskott från tidigare år -72

Balanskravsresultat 47

Intäkter och medel för statliga uppdrag
Utöver nettokostnadsramen finansieras nämndernas verksam-
het med externa intäkter. Totalt utgör dessa cirka 1,7 miljarder 
kronor för Region Värmland utifrån prognosen för helåret 2019. 
De fördelar sig enligt följande. Hälso- och sjukvårdsnämndens 
externa intäkter är bland annat patientavgifter, som är den 
största delen, erhållna bidrag och försäljning av verksamhet. 
Dessa intäkter prognostiseras totalt till cirka 870 miljoner kronor.

Kultur- och bildningsnämndens externa intäkter utöver net-
tokostnadsramen bedöms uppgå till cirka 180 miljoner kronor 
och består till största del av statsbidrag.

Regionala utvecklingsnämndens externa intäkter utöver net-
tokostnadsramen prognostiseras till cirka 5 miljoner kronor och 
består till största del av statsbidrag. Utöver detta hanterar nämn-
den bidragsmedel som inte utgör en intäkt för Region Värmland. 
Här ingår medel från det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxt-
åtgärder som för 2019 prognostiseras till 70 miljoner kronor 
med en bemyndiganderam på 130 miljoner kronor. Uppdraget 
regleras via statligt villkorsbeslut. Nämnden beslutar också om 
länstransportplanen för Värmland. Den innehåller en budget på 
ungefär 1 miljard kronor under en period på 12 år. Trafikverket 
ansvarar för genomförandet. Kollektivtrafiknämndens externa 
intäkter är bland annat biljettintäkter och egenavgifter, som är 
den största delen, samt intäkter för skoltrafik, färdtjänst och 
tillköp. Dessa bedöms uppgå till totalt cirka 530 miljoner kronor.

Regionstyrelsens externa intäkter prognostiseras till cirka 

120 miljoner kronor. Intäkter från måltidsverksamhet och uthyr-
ning av lokaler är den största delen, de intäkterna utgör cirka 
94 miljoner kronor.

Kost- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden får ex-
terna intäkter från bland annat Värmlands kommuner. Dessa 
intäkter prognostiseras till cirka 11 miljoner kronor (8 respektive 
3 miljoner kronor).

Nettokostnader för verksamheten
I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och 
kostnader, med undantag för de finansiella kostnaderna. Intäkter-
na har budgeterats genom en försiktig bedömning utifrån tidigare 
års utfall och en analys av tillkommande avgifter och bidrag. De 
riktade statsbidragen hanteras i en särskild process där regionens 
medverkan i de nationella satsningarna beror på hur väl de sva-
rar mot regionens mål. Eftersom intäkter och kostnader beräknas 
motsvara varandra är påverkan på regionens totala budgeterade 
nettokostnader neutral. Verksamhetens kostnader inkluderar kost-
nader för läkemedel, högspecialiserad vård, pensioner, personal 
och övriga verksamhetskostnader.

Den totala nettokostnadsramen för Region Värmland 2020 bud-
geteras till 9 520 miljoner kronor. I nettokostnadsramen ingår ett 
behov av att dämpa kostnadsutvecklingen med cirka 210 miljoner 
kronor 2020. Behovet av att dämpa kostnadsutveckling har be-
räknats med utgångspunkt i prognosen efter det andra tertialet 
2019 uppräknad med kända kostnadsökningar och relevanta index.

Nettokostnadsramen för 2020 är 475 miljoner kronor högre 
än 2019. I nämndernas budgetramar ingår budgetmedel för fasta 
kostnadsökningar som pensionskostnader, försäkringar, avskriv-
ningar, vissa redan tecknade avtal etcetera. Dessa uppgår till cirka 
230 miljoner kronor. För satsningar på digitalisering, förebyggande 
och hälsofrämjande arbete avsätts 30 miljoner kronor till region- 
styrelsens förfogande och ska användas till aktiviteter som leder till 
varaktiga och hållbara förändringar i Region Värmlands verksam- 
heter i syfte att sänka framtida kostnader och öka kvalitet och till-
gänglighet. Ett extra tillskott har gjorts till hälso- och sjukvårdsnämn-
den med 161 miljoner kronor, inkluderat satsning på missbruksvå-
rd i Värmland samt 10 miljoner kronor för psykiatrilyft omfattande 
en löne- och arbetsmiljösatsning. Nämnden får även ett budgettill-
skott på två miljoner kronor för rehabilitering inklusive Grön rehab. 
Ytterligare tillskott till regionstyrelsen, till direktörens förfogande, 
med cirka 52 miljoner kronor och till kollektivtrafiknämnden med 
20 miljoner kronor samt till hjälpmedelsnämnden med 175 tusen 
kronor. Även kultur- och bildningsnämndens budget utökas med 
2 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att utveckla folk-
hälsoområdet.

Behovet av att dämpa kostnadsutvecklingen ovan har beräk-
nats för Region Värmland som helhet. I nämndernas fortsatta 
planerings- och budgetarbete ska de ekonomiska förutsättning-
arna för respektive nämnd analyseras och utvecklingsinsatser 
och åtgärder ska beskrivas i nämndernas nämndplaner.

Regionstyrelsen kan på delegation från regionfullmäktige be-
sluta om omfördelning mellan nämnder när nämnderna är överens 
om uppdrag och resurs. Fullmäktige informeras i den ordinarie 
rapporteringen.
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Nämnd och revisionen Nettokostnadsram 2020, tkr

Regionstyrelsen 1 783 489

Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 819 794

Regional utvecklingsnämnd 51 186

Kultur- och bildningsnämnd 142 275

Kollektivtrafiknämnd 708 215

Patientnämnd 4 730

Kost- och servicenämnd 909

Hjälpmedelsnämnd 2 402

Revision 7 000

Summa ram 9 520 000

Nedan redovisas de budgetposter som ingår i nämndernas 
budgetramar, där fullmäktige är beslutsinstans.

Budget för revisionen
Anslaget för revision budgeteras till 7 000 000 kronor i enlighet 
med yttrande från regionfullmäktiges presidium över revisorer-
nas budgetäskande (se bilaga 5).

Budget för 
förtroendemannaorganisationen
Budgeten för regionens förtroendemannaorganisation ingår i 
den årliga budgeten som beslutas av fullmäktige. Enligt princi-
pen för beräkning av anslag till förtroendemannaorganisationen 
utgör mandatperioden en helhet. Utifrån den modellen budgete-
ras förtroendemannaorganisationen 41 300 000 kronor för 2020. 
Budgeten omfattar kostnader för arvoden till regionfullmäktige, 
regionstyrelse, nämnder inklusive gruppmöten, beredning och 
utskott. I anslaget ingår också lönekostnader för regionråden 
och politiska sekreterare, övriga omkostnader samt medel för 
partiernas parti- och utbildningsstöd (se bilaga 4).

Budget för centrala anslag
Delar av regionstyrelsens budget utgör centrala anslag för hela 
Region Värmland. Dessa redovisas i bilaga 3.

Budget för bidrag till vissa 
externa organisationer
I kultur- och bildningsnämndens nettokostnadsram innefattas 
även bidrag till länsövergripande idéburna organisationer inom 
det sociala området samt bidrag till funktionsrättsorganisatio-
nerna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning
Den ekonomiska planeringen 2020 för Region Värmland byg-
ger på SKL:s prognoser av dels skatteintäkter, dels generella 
statsbidrag och utjämning (främst utjämningssystemet och lä-
kemedelsbidraget).

 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 2020

mnkr

Skatteintäkter 6 915

Utjämningssystem 1 911

Läkemedelsbidrag 877

Skatteprognosen för 2020 baseras på en skattesats på 11,68 
kronor per skattekrona. 

Investeringsplan  
Investeringstakten 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 fast-
igheternas värde eller motsvarade kommer därför att behöva 
genomföras. Det är framförallt på Centralsjukhuset i Karlstad 
som det finns stora behov av ersättningar i form av nybygg-
nationer och ROT-renoveringar. Under perioden planeras även 
investeringar för att utveckla verksamheten i enlighet med 
Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.
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Regionens förmåga att i framtiden bära avskrivnings- och drift-
kostnader påverkar också möjligheten till att satsa på nya inves-
teringar under planperioden.

Investeringsplanen delas in i fyra utrymmen: ett återinveste-
ringsutrymme, ett utrymme för beslutade men ej färdigställda 
investeringar, ett utrymme för nyinvesteringar och ett utrymme 
för åtgärder för att bevara fastigheternas värde eller motsvarade. 

Återinvesteringar 
Löpande återinvesteringar hanteras och beslutas i respektive 
område eller motsvarande verksamhet. Återinvesteringarnas 
syfte är att bibehålla dagens status på de investeringar som 
finns – om inte återinvesteringar görs kommer statusen på an-
läggningarna att försämras över tiden. Den tekniska utveck-
lingen innebär att man vid återinvesteringar kan få ersätta en 
teknologi med en ny. Inga extra medel tilldelas verksamheterna 
för återinvesteringar utan verksamheterna förväntas finansiera 
sina återinvesteringar inom befintlig ram. Det totala behovet av 
återinvesteringar beräknas till cirka 200 miljoner kronor per år 
fram till 2022, men beloppet kan behöva justeras under plan-
perioden på grund av kommande utrustningsbyten i Hus 2 på 
Centralsjukhuset i Karlstad.
 

Beslutade men ej färdigställda investeringar 
Av de tidigare beslutade investeringarna kommer ombyggnatio-
nen av Värmlands Museum att färdigställas under 2019, medan 
uppförandet av ny ambulansstation i Hagfors kommer att pågå 
in i 2020.  

 

Beslutade, ej ännu färdigställda 
nyinvesteringar

Beslutat 
belopp (mnkr)

System och utrustning för 
personalkläder 9,2

Läkemedelsautomater 2,0

Värmlands museum 87,0

Cytostatika sektionen och Palliativa 
teamet Arvika 7,0

Ersättningslokaler Hus 4 15,0

IT Säkerhetssatsning 5,0

Utökad takt utb trådl o mobil 3,6

Ambulansstation Hagfors 33,0

Summa 161,8
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Nyinvesteringar  
Nyinvesteringar är investeringar vilka innebär ny funktionalitet 
och som långsiktigt får påverkan på Region Värmlands verk-
samheters inriktning. Som tidigare nämnts kan Utvecklingsplan 
för framtida hälso- och sjukvård komma att synliggöra problem 
och möjligheter som kräver ytterligare nyinvesteringar.

Åtgärder för att bevara fastigheternas värde eller 
motsvarade 
Under planperioden finns behov av föryngringar i regionens 
fastighetsbestånd, och detta framförallt på Centralsjukhuset 
i Karlstad. 

Investeringsramar 
Följande tabell visar det förväntade likviditetsutfallet för inves-
teringar under 2020 (mnkr). 

  

2020

Återinvesteringar 200

Redan beslutade investeringar 20

Nya investeringar 66

Åtgärder för att bevara fastigheternas 
värde eller motsvarande

75

Totalt 361

Finansiella poster och pensionsmedels-
förvaltning
Regionfullmäktige fastställer att 259 miljoner kronor tillförs 
pensionsfonden nästkommande år. Beloppet motsvarar den 
prognostiserade avsättningen till pensioner år 2020 och utgår 
från den senaste prognosen från KPA.

Låneramen fastställs att vara oförändrad på 2 000 miljoner 
kronor för 2020.

Finansiella kostnader och intäkter
Prognosen för 2020–2022 innehåller högre kostnader och högre 
intäkter för åren 2020 och 2021 jämfört med i flerårsplanen 
2019–2021. De högre kostnaderna avser främst pensionsskul-
dens finansiella delar inklusive löneskatt. De högre intäkterna 
avser främst prognostiserad avkastning från pensionsmedel-
sportföljen. I de finansiella kostnaderna ingår kostnader för 
upplåning och kostnader för pensionsskuldens finansiella de-
lar, vilket avser ränteuppräkning av pensionsskulden inklusive 
löneskatt enligt KPA:s senaste prognos. I de finansiella intäk-
terna ingår tänkt realiserad avkastning från pensionsmedels- 
förvaltningen. Förutsättningarna för avkastningsprognosen är 
att årliga avsättningar görs i samma takt som skulden i balan-
sen växer och att den tänkta avkastningen återinvesteras.

1 januari 2019 infördes en ny kommunal redovisningslag 
(KRL) som innebär att finansiella instrument som innehas för att 

ge avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde, 
vilket påverkar de finansiella intäkterna under planperioden. 

Medel från kommunalförbundet Region 
Värmland avsatta för regional utveckling 
Tillgångar, skulder, eget kapital och samtliga åtaganden i övrigt 
för kommunalförbundet Region Värmland har i samband med 
likvidation av kommunalförbundet överförts till Region Värmland.

Fritt eget kapital per 2018-12-31 som inte tagits i anspråk för 
tidigare beslutade åtaganden öronmärks av Region Värmland 
för framtida regionala utvecklingsinsatser vilket är i enlighet 
med beslut i regionfullmäktige 2018-11-30 som godkänts av 
samtliga medlemmar i kommunalförbundet.

Det egna kapitalet i Region Värmland (tidigare kommunalför-
bundet) uppgick per 2018-12-31 till 78,5 miljoner kronor. Tidiga-
re beslutade åtaganden uppgår till 22,9 miljoner kronor (bred-
bandssatsning 20,8 miljoner kronor, digitalisering folkhögskolor 
2,1 miljoner kronor) och 55,6 miljoner kronor återstår som ska 
öronmärkas för regionala utvecklingsinsatser. Regionstyrelsen, 
efter samråd med Värmlandsrådet, disponerar och beslutar om 
medlens användning.

Riskanalys
Det finns fortsatt behov av utvecklingsinsatser och åtgärder 
för att verksamhetens kostnader ska rymmas inom de framtida 
ekonomiska ramarna. Behovet av att dämpa kostnadsutveck-
lingen innebär betydande utmaningar för Region Värmlands 
verksamheter.

Några särskilda riskområden för planperioden har identi-
fierats, bland annat bemanning, personalkostnader och hyr-
personal. Region Värmland bedöms fortsätta att befinna sig i 
samma situation som många andra regioner gällande upplevd 
brist i kompetensförsörjningen för vissa yrkeskategorier. Detta 
kan medföra en konkurrens om arbetskraft, som i sin tur kan 
komma att påverka kostnadsutvecklingen för regionerna. Ett 
annat riskområde är pensionskostnaderna. Prognosen från KPA 
är osäker eftersom den påverkas av det gällande ränteläget, 
vilket har gjort prognoserna instabila.

Läkemedel är ett område som tidigare identifierats som ett 
riskområde. Eftersom nya dyra läkemedel lyfts in på markna-
den löpande är prognosen svårbedömd. Dessutom råder viss 
osäkerhet rörande det statliga läkemedelsbidraget.

I de avtal som kollektivtrafiken träffar ingår indexuppräkning 
av avtalsbeloppen. Det innebär att de framtida kostnaderna 
påverkas av faktorer utanför Region Värmlands kontroll, varför 
kostnadsutvecklingen här utgör ett riskområde.

Intäkter från specialdestinerade statsbidrag är osäkra till 
belopp. Villkoren för statsbidragen fastställs ofta genom årliga 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Överenskommelserna är sällan klara förrän i slutet 
av året innan de ska träda i kraft. Det leder till att statsbidra-
gen budgeteras med försiktighet. Det finns även kostnader för-
knippade med statsbidragen, vilket innebär att intäktsökningen 
även motsvaras av en kostnadsökning.
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En viktig del av Region Värmlands styrsystem är uppföljningen av resultat i 
förhållande till organisationens mål och redovisningen av hur de ekonomiska 
resurserna använts. Regionstyrelsen och övriga nämnder ska inom ramen för 
internkontrollarbetet genomföra månadsvis uppföljning och andra kontrollak-
tiviteter. En delårsrapport och årsredovisning för Region Värmland ska under 
året lämnas till regionfullmäktige.

Delårsrapporten täcker perioden 1 januari – 31 augusti. Den totala bilden 
av årets utfall och måluppfyllelse ges sedan i årsredovisningen. Årsredovis-
ningen återkopplar till fullmäktige hur väl de beslutade målen och uppdragen 
utförts samt ger ett kunskaps- och beslutsunderlag i planeringen framåt.

Rapporteringen innehåller styrelsens analys och bedömning av hur väl 
styrelsens och nämndernas resultatmål uppfyllts. Rapporteringen kommer 
att innehålla styrelsens och nämndernas bedömning av hur deras verksamhet 
bidragit till effektmålen, en redovisning av indikatorer som visar utveckling 
över tid och beskrivning av insatser och aktiviteter som genomförts för att 
bidra till effektmålen.

Effektmål och dess redovisning

Trygga och nöjda invånare
Redovisningen innefattar sysselsättning, utbildning, digital delaktighet, kol-
lektivtrafik, kulturutbud samt förtroende för hälso- och sjukvård.

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

God och jämlik hälsa
Redovisningen innefattar tillgänglighet, vårdkvalitet, patientens perspektiv, 
folkhälsa och digitala tjänster.

Hållbar organisation
Redovisningen innefattar de fyra olika delarna av målet hållbar organisation. 

Inom Hållbart arbetsliv redovisas arbetsmiljö, kompetensförsörjning, sjuk-
frånvaro och medarbetarskap.

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

Inom Minskat miljöavtryck redovisas klimateffekter, andelen förbränt avfall, 
kemikalier, materialval vid nybyggnation, renoveringar, underhåll samt skötsel, 
negativ miljöpåverkan från läkemedel samt kollektivtrafikens andel förnybart 
bränsle samt energianvändning.

Inom Respektfulla möten redovisas värdegrundsarbetet. Redovisningen 
kan även kompletteras med aktuella medarbetarenkäter och kund-/patien-
tundersökningar som genomförts under perioden.

Uppföljningsplan för 
regionfullmäktige 2020
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Bilaga 1 

Ekonomisk flerårsprognos 2020–2022

Resultatbudget (mnkr) 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader -9 520 -9 790 -10 050

Skatteintäkter 6 915 7 078 7 298

Generella statsbidrag och utjämning 2 788 2 907 2 955

Verksamhetens resultat 182 196 203

Finansiella intäkter 53 58 63

Finansiella kostnader -116 -155 -147

Resultat efter finansiella poster 119 99 119

Extra ordinära poster (netto) 0 0 0

Årets resultat 119 99 119

Bilagor
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Bilaga 2 

Balansbudget

Balansbudget 2020 (mnkr)

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1

Mark och byggnader 3 036

Maskiner och inventarier 715

Aktier, andelar och bostadsrätter 135

Långfristiga fordringar 43

Summa anläggningstillgångar 3 930

  

Omsättningstillgångar  

Förråd 7

Kortfristiga fordringar 593

Kortfristiga placeringar 4 085

Kassa och bank 142

Summa omsättningstillgångar 4 827

  

SUMMA TILLGÅNGAR 8 757

  

SKULDER OCH EGET KAP  

Eget kapital 1 825

därav årets resultat 119

därav RUR 118

därav övrigt eget kapital 1 588

  

Avsättningar  

Avsättningar för pensioner 3 435

Övriga avsättningar 6

Summa avsättningar 3 441

  

Skulder  

Långfristiga skulder 1 125

Förutbetalda intäkter 56

Kortfristiga skulder 1 990

Kortfristig upplåning 320

Summa skulder 3 491

  

SUMMA SKULDER OCH EK 8 757
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Bilaga 3

Budget för centrala anslag
Delar av regionstyrelsens budget utgör centrala anslag för hela Region Värmland. Dessa redovisas i denna bilaga. 

Anslag Budget 2020, kronor

Pensionskostnader * 816 000 000

Fackliga organisationer 11 264 000

Glasögonbidrag 3 071 000

Styrelsens förfogande 63 841 000

Avskrivningar (nyinvesteringar) 3 000 000

* inklusive löneskatt, avtalsförsäkringar

Bilaga 4

Förtroendemannabudget

PRINCIPER FÖR BERÄKNING AV ANSLAG TILL FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN

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 budget-
medlen över perioden planeras. Dessa beräkningar utgör sedan en grund för den årliga beredningen av förtroendemannabudgeten 
tillsammans med andra parametrar som det ekonomiska läget.

Budget för partiresursen under mandatperioden 2019–2022, kronor 12 080 000

2019 3 020 000

2020 2 020 000

2021 2 020 000

2022 5 020 000
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FÖRTROENDEVALDA
Budget för förtroendevalda 2020  
  

Ansvarsenhet Budget 2020, kronor Budget 2019, kronor

Total budget 41 300 000 42 300 000

Regionfullmäktige 5 810 000 5 810 000

— varav Demokratiberedning 260 000 260 000

Regionstyrelsen 2 790 000 2 790 000

Regionråd 7 340 000 7 340 000

Patientnämnd 870 000 940 000

Samverkansorgan 190 000 190 000

Partiresurs 2 020 000 3 020 000

Kost- och servicenämnd 80 000 180 000

Hjälpmedelsnämnd 180 000 280 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd 2 440 000 2 460 000

— varav Tandvårdsutskott 155 000 155 000

Regional utvecklingsnämnd 1 880 000 1 900 000

Kultur- och bildningsnämnd 1 580 000 1 600 000

Kollektivtrafiknämnd 1 580 000 1 600 000

— varav Trafikutskott  155 000 155 000

Partistöd 8 900 000 8 900 000

Politiska ungdomsorganisationer 1 340 000 1 340 000

Politiska sekreterare 3 950 000 3 950 000

Kurser och konferenser 350 000 0
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Bilaga 5
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