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¢ Region Värmland leder och samordnar 
det regionala tillväxtarbetet i regionen. Vårt 
tillväxtarbete tar sin utgångspunkt i det regio-
nala utvecklingsprogrammet Värmland växer 

– och känner inga gränser 2009–2013.
Ett viktigt arbete för att genomföra inten-

tionerna i det regionala utvecklingsprogram-
met är att stödja olika typer av utvecklingspro-
jekt. Syftet med denna projektkatalog är att 
ge en bild över bredden av projekt och aktörer 
som alla på sitt sätt bidrar till den regionala 
tillväxten. I årets projektkatalog, den du har i 
din hand, har vi valt att särskilt lyfta projekt 
där EU spelat och spelar en betydande roll för 
projektets tillkomst och genomförande.

EU:s mest centrala instrument för att 
genomföra sin regionalpolitik, de så kallade 
strukturfonderna, är idag ett av de viktigaste 
finansiella verktygen i det regionala tillväxt-
arbetet. Under perioden 2007–2010 har 
Värmland i genomsnitt kunnat växla upp 

investerade medel fem gånger tack vare strukturfonderna. Resurserna från strukturfonderna ger 
oss extra muskler att kunna genomföra viktiga projekt för Värmland. EU:s strukturfonder har 
även bidragit till att ett nytt arbetssätt utvecklats på regional nivå. Ett arbetssätt som innebär att 
fler aktörer i allt större utsträckning samverkar och genomför utvecklingsprojekt tillsammans. Ett 
lyckat framgångsrecept! Värmland är en del av EU och EU en del av Värmland.

 

Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande

Förord
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¢ Region Värmlands uppdrag är att verka 
för en regional utveckling och tillväxt i Värm-
land som är ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbar. Vi gör detta genom att initiera, 
stödja, samordna och leda utvecklingsprocesser.

Ett viktigt verktyg i det regionala tillväxt-
arbetet är deltagande i olika typer av projekt 
som projektägare, projektdeltagare och/eller 
delfinansiär. Region Värmland medfinansierar 
en mängd olika typer av projekt för att stödja 
en hållbar regional utveckling och tillväxt. Det 
regionala utvecklingsprogrammet Värmland 
växer – och känner inga gränser 2009–2013 
fungerar som ledstjärna i våra beviljningar av 
olika projekt. Varje projekt bidrar utifrån sina 
förutsättningar till uppfyllande av målen i det 
regionala utvecklingsprogrammet. 

Projektkatalogen utgör ett led i att följa upp 
och sprida de beslut om projektbeviljningar 
som Region Värmlands styrelse fattat under det 
gångna året. Projektkatalogens upplägg utgår 
ifrån de fem insatsområdena som finns i det 
regionala utvecklingsprogrammet: Ledarskap, 
Innovativa miljöer, Kompetensförsörjning, 

Tillgänglighet och Livskvalitet. Insatsom-
rådena är beroende av varandra och det är i 
samspelet mellan dem som de bästa effekterna 
uppnås. Så är det även för projekt. Vissa projekt 
har till uppgift att skapa förutsättningar för att 
andra projekt ska kunna genomföras och lyckas.

BESLuTADE PROJEKTMEDEL OcH  FINANSIÄRSBILD

 
Figur 1: Beslutade projektmedel under 2010

 

Inledning
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Region Värmlands styrelse fattade under 2010 
beslut om cirka 66 miljoner kronor i projekt-
finansiering. Figur 1 illustrerar hur beslutade 
projektmedel under 2010 fördelar sig över 
insatsområdena i det regionala utvecklings-
programmet. Precis som under 2009 är det 
insatsområdet Innovativa miljöer som erhåller 

den största andelen av de beslutade projekt-
medlen. 

Region Värmland har som mål att växla 
upp så mycket EU-medel som möjligt. Målen 
för insatsområdet Innovativa miljöer stämmer 
väl överens med de områden som är prioriterade 
inom EU:s strukturfonder.

Insatsområde Beslutade medel 2010 Beslutade medel i EU-projekt Andel av beslutade medel i 
EU-projekt

Ledarskap                  8 577 435              2 633 000    31 %

Innovativa miljöer                27 303 519            21 567 973    79 %

Kompetensförsörjning                  5 715 372              2 762 133    48 %

Tillgänglighet                  1 057 250                 460 000    44 %

Livskvalitet                21 663 368              5 152 721    24 %

Uppföljning och utvärdering                  1 500 000                         0      0 %

Totalt                65 816 944            32 575 827    49 %

Tabell 1: Beslutade medel och andel av beslutade medel i EU-projekt
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I tabell 1 kan vi se att ungefär hälften av de 
medel som Region Värmlands styrelse fattade 
beslut om under 2010 gick till projekt som fick 
motfinansiering av EU. Här kan vi också se att 
det är tydligt att det inom insatsområdet Inno-
vativa miljöer är en högre andel av projektmed-
len (än inom de övriga insatsområdena) som går 
till finansiering av EU-projekt. Inom insats-
området Innovativa miljöer användes närmare 
80 % av beslutade medel som medfinansiering 
inom ramen för strukturfonderna. Här finns 
en tydlig röd tråd mellan EU:s regionalpolitik, 
sammanhållningspolitiken, och regionens prio-
riteringar inom det regionala tillväxtarbetet.

De 66 miljoner kronor som Region Värmlands 
styrelse fattade beslut om under 2010 är motfi-
nansierade med 242 miljoner kronor i projekt-
medel, alltså en sammanlagd finansiering om 

308 miljoner kronor. Den största finansiären av 
dessa medel är EU som står för cirka 111 miljo-
ner kronor (37 procent). Av dom 111 miljonerna 
utgör regionala fonden 89 miljoner kronor. 
I fallande ordning kommer därefter finan-
siärerna Region Värmland med 66 miljoner 
kronor (21 procent), kommunala finansiärer 58 
miljoner kronor (19 procent), statliga finansiärer 
41 miljoner kronor (13 procent) och övriga fi-
nansiärer 32 miljoner kronor (10 procent). I den 
kommunala finansieringen ingår även kommu-
ner utanför Värmland. Övriga finansiärer är till 
största del bestående av privata finansiärer och 
finansiering från andra samverkansorgan.

Varje krona som Region Värmland satsade 
i ett projekt under 2010 växlades i genom-
snitt upp fem gånger. I genomsnitt fördelas 
finansieringen av 5 kronor i projekten så här: 
1 krona finansierad av Region Värmland mot-
finansierades av EU med 1,85 kronor, kommu-
ner 1 krona, statliga aktörer 65 öre och övriga 
finansiärer 50 öre.

	  

Figur 2: Projektbudget kopplat till beslu-
tade projektmedel, fördelat på finansiärers 
andelar
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Fakta om Strukturfonderna

Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade samman-
hållningspolitiken, med målet att skapa ett sammanhållet EU genom att 
minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och 
dess regioner. EU:s strukturfonder hanteras av medlemsländerna själva. 
Sverige har valt ett tydlig tillväxtsyfte med dessa pengar.
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Insatsområde

LEDARSKAP

Insatsområdets intention är ett gränsöverskridande regionalt 
ledarskap för framgång.

Till insatsområdet finns följande strategier knutna:

¢GRÄNSÖVERSKRIDANDE REGIONALT LEDARSKAP 

Målet att är snabbare komma fram till viktiga beslut i 
gränsöverskridande frågor och att stärka den gemensamma 
förmågan till komplex problemlösning. 

¢ PROFILERA VÄRMLAND  
Målet är att stärka bilderna av Värmland så att det blir 
lättare att attrahera besökande, boende och företag som 
investerar och människor med specialkompetenser.

¢ÖKA NyTTAN AV MåNGFALDEN

Målet är att bättre ta tillvara allas kompetens.
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¢ I samarbete med Landstinget i Värmland 
har Region Värmland under 2010 fortsatt sitt 
arbete med att ta fram underlag och föra dialog 
om en eventuell regionbildning med Västra 
Götaland. Analyser av områdena regional 
utveckling, hälso- och sjukvård, kultur samt 
transportinfrastruktur-/kollektivtrafik har 
genomförts under 2010. En sammanfattande 
analys låg sedan till grund för den politiska 
styrgruppens beslut i juni. I beslutet rekom-
menderades Landstinget i Värmland, Region 
Värmland och Västra Götalandsregionen att 
vidarebefordra till de politiska partierna rekom-
mendationen att det är dags att besluta om att 
inleda förhandlingar om en västsvensk region 
eller inte.

Samarbetsprojektet Vänersamarbetet 
mellan Region Värmland och Västra Göta-
landsregionen har gått in i en genomförandefas. 
Projektets mål är tydligare utnyttja Vänern 
som strategisk resurs för det regionala tillväxt-
arbetet. I projektet ingår samtliga kommuner i 
de bägge regionerna som på ett eller annat sätt 
har ett vattendrag anslutet till Vänern.

I syfte att stärka bilderna av Värmland 
så att det blir lättare att attrahera besökare, 
boende och etablerare till regionen initierades 
projeketet Attraktiva Värmland under 2010. 
Detta treåriga EU-projekt syftar till att ta ett 
helhetsgrepp kring profileringen av Värmland. 
Region Värmland driver projektet tillsammans 
med de värmländska kommunerna. Projektets 
mål är att locka fler människor i yrkesverksam 
ålder till Värmland genom riktade marknads-
föringsinsatser på temat Besöka-Bo-Etablera. 

Region Värmland har under 2010 påbörjat 
en långsiktig femårsstrategi som syftar till att 
utveckla jämställdhetsarbetet inom Region 
Värmland. Satsningen går under namnet Ge 
jämställdhetsarbetet ett ansikte. Via de erfaren-
heter som projektet ger är ambitionen att Re-
gion Värmland ska kunna fungera ännu bättre 
som stöd för kommuner, landsting och aktörer 
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet i 
deras arbete med jämställdhetsfrågor. Under 
2010 har flera workshops och utbildningsin-
satser genomförts med politiska beslutsfattare, 
ledande tjänstemän och handläggare.

Insatsområde Strategi Beviljade medel Beviljade projekt

LEDARSKAP                  Gränsöverskridande regionalt ledarskap                 4 347 500 20

               Profilera Värmland    3 720 000 5

                 Öka nyttan av mångfalden 509 935 2

               Totalt 8 577 435 27

Tabell 2: Fördelning av medel och projekt inom insatsområdet Ledarskap

Ledarskap – året som gick
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MAGNuS LINDH, uNIVERSITETSADJuNKT STATSVE-

TENSKAP KARLSTADS uNIVERSITET. VAD HANDLAR 

PROJEKTET OM?

– Vi ska studera värmländskt agerande 
i vertikala nätverk. Speciellt hur Värmland 
försöker påverka beslutsfattandet i EU. 
Regionala aktörer blir allt mer involverade 
i europeisk politik och driver i ökande 
utsträckning sina egna regionala intressen 
gentemot både stat och EU. 

Vi ska studera två dimensioner. Dels hur 
Värmland arbetar för att samlas kring en 
regional fråga. Dels hur man därefter driver 
denna fråga gentemot EU. Som ett andra 
steg i projektet skall vi sedan jämföra med 
hur andra regioner arbetar. 

Resultatet ska dels mynna ut i en aka-
demisk avhandling, dels i en mer praktiskt 
inriktad modell som kan användas av 
politiker och tjänstemän för att bli bättre 

på att få ut det bästa av EU. Modellen fo-
kuserar på viktiga dimensioner att tänka på 
för regionala beslutsfattare och ska kunna 
användas i olika benchmarkning-aktiviteter 
med andra regioners beslutsfattare. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR REGIONER ATT AGERA 

På Eu-NIVå?

– Inledningsvis engagerade sig regionala 
aktörer för att” hämta hem” pengar som 
finns att söka i de olika regionala fonderna. 
Men nu ökar medvetenheten om betydelsen 
av EU:s politiska beslutsfattande i form 
av lagar och regler. För att kunna påverka 
dessa beslut krävs en tydligare ”EU-blick”. 
Det finns idag få områden som inte berörs 
av politiska beslut i EU. Därtill finns en 
tredje anledning till större internationellt 
engagemang och det är vikten av att lära 
av varandra. Att ta hem kunskap om hur 

Projektet Fusing
Regions Plus+
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Projektägare: Karlstads universitet
Projektperiod: 2010-07-01 – 2012-12-31

Total finansiering:
Region Värmland    700 000
Landstinget i Värmland    671 000
SNES* 440 000
Övrig 63 695
Totalt 1 874 695

*Svenska nätverket för europaforskning i 
statskunskap

Kontakt: Magnus Lindh, tel. 054-700 17 90

andra regioner har gjort för att lyckas i 
olika frågor.

VAD HAR HÄNT uNDER 2010?

– Under 2010 har det varit mycket inläs-
ning och researcharbete, bland annat för att 
ta reda på vilken regional fråga, vilket case, 
vi ska följa i projektet. Vi kommer att välja 
ut en fråga som är aktuell för Värmland att 
driva på EU-nivå.

VAD PLANERAS uNDER 2011?

– Vi ska bestämma vilket case i Värm-
land vi ska följa och sedan studera och 
samla in data om det. Kanske blir det något 
av klusterinitiativen som vi kommer att 
följa under året. Detta arbete ligger till 
grund för modellen om hur regionala poli-
tiker kan arbeta mot EU som vi ska ta fram 
senare i projektet.

Magnus Lindh,  Karlstads universitet
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Gränsöverskridande regionalt ledarskap                     

Arbetshelg för Värmlands ungdomsråd Torsby kommun           20 000    

Förstudie – underlag för kunskap till näringslivsutveckling Västra Götalandsregionen           20 000    

Förstudie E-norm Värmlandsarkiv           45 000    

Utr. om översyn av skatteväxling, ekonomiska effekter i regionfrågan Region Värmland           50 000    

Regionprocessen Region Värmland           75 000    

Nio veckor i Bryssel etapp 5 och 6 Region Värmland         100 000    

Pilotprojektet Processledarutb. för regionala utvecklingsprocesser Region Värmland         100 000    

Utvärdering av regional biblioteksplan Region Värmland         100 000    

Medlemsavgift 2010 Reväst         125 000    

Hyra av kontorslokal i Bryssel 2010 Region Värmland         150 000    

Levnadsvillkor och hälsa i spåren av den finansiella krisen Karlstads universitet         150 000    

EU-mässa 2009* Region Värmland         178 000    

Förstudier – öppen källkod Region Värmland         187 000    

Gemensam bibliotekswebb Region Värmland         255 000    

Strukturfondspartnerskapet i NMS 2009-2010 Region Gävleborg         275 000    

Vänern – Maritima besöks- och upplevelsenäringar Region Värmland         300 000    

PURE – uppföljning av OECD-projekt Region Värmland         460 000    

Vänersamarbetet 2010 Region Värmland         500 000    

Medborgarundersökning i Värmland och V:a Götaland Region Värmland         557 500    

Fusings Regions Plus+ Karlstads universitet         700 000    

Strategi: Profilera Värmland

Attraktiva Värmland* Region Värmland 2 455 000

World Summit on Media for Children and Youth 2010 Karlstads kommun 480 000

Evenemangsutveckling FIS Skicross World Cup Branäs Skicross Club 500 000

Projekt Värmland – idrott och motion IF Göta Karlstad 225 000

Sommarteater i Mariebergsskogen 2010 Föreningen Friluftsteaterns 
Vänner

60 000

Strategi: Öka nyttan av mångfalden

INEO 2010 Mångfaldscentrum Projekt           214 935    

Integration Värmland Länsstyrelsen Värmland           295 000

Projekt LEDARSKAP 

Tabell 3: Beslutade projekt och beviljade medel av Region Värmlands styrelse 2010 inom 
insatsområdet Ledarskap

* Projektet medfinansieras av EU.
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Sommarteater i Mariebergsskogen
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Insatsområde

INNOVATIVA MILJÖER

Insatsområdets intention är ökad internationell konkurrens-
kraft för det värmländska näringslivet.

Till insatsområdet finns följande strategier knutna:

¢ INNOVATIVA ENTREPRENÖRER

Målet är fler växande kunskapsdrivna regionexporterande 
företag.

¢ INNOVATIVA KLuSTER 
Målet är internationellt konkurrenskraftiga värmländska 
kluster.

¢INNOVATION FÖR HåLLBAR TILLVÄxT

Målet är en ökad innovationstakt och innovationshöjd.
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Innovativa miljöer – året som gick

¢ Under 2009 präglades arbetet inom 
insatsområdet till stor del av Region Värmlands 
satsning på att ta fram en avsiktsförklaring1 
tillsammans med Karlstads universitet. Denna 
satsning handlar om att stärka forskarmiljöer vid 
universitetet som har en stark bäring på viktiga 
utvecklingsområden för Värmland. Under 2010 
har denna process kommit till ett genomförande-
skede där ansvaret delas mellan Region Värmland 
och universitetet. Region Värmland har i detta 
arbete täta dialoger med universitetet om rutiner 
och indikatorer för att kunna följa upp avsiktsför-
klaringen. Löpande beslut fattas av regionstyrel-
sen inom ramen för avsiktsförklaringen.

Att utveckla entreprenörskapet i Värm-
land har varit ett viktigt arbete under 2010. En 
tydlig uppväxling har skett under året. Region 
Värmland har varit drivande i processen att få till 
projektet Det företagsamma Värmland, ett pro-
jekt som syftar till att öka tillväxten i Värmland 
genom att stärka entreprenörskapet, öka nyföre-
tagandet, öka tillväxten i befintliga företag och 
öka antalet innovationer. Projektet siktar på att 
Värmland ska gå från sämst i Sverige på entrepre-
nörskap till årets klättrare år 2013. Förankringen 

av projektet har skett löpande under året och i 
december fattade Region Värmlands styrelse 
beslut om att stödja projektet. Projektet drivs av 
Almi företagspartner i Värmland AB men i nära 
samarbetet med Region Värmland, de värmländ-
ska kommunerna och övriga entreprenörsstöd-
jande aktörer. 

Värmland har under året uppmärksam-
mats både nationellt och internationellt för 
innovations- och klusterarbetet som bedrivs i 
regionen. Bland annat lyfter OECD i sin rapport 
OECD Territorial Reviews – Sweden Värmlands 
innovationssystem som ett föregångsexempel 
bland OECD-länder.2 Främst lyfts resultaten 
som Värmland har nått i termer av innovations-
kapacitet och välutvecklade dynamiska regionala 
kluster.  Även under Open Days3 i oktober 2010 
i Bryssel uppmärksammades Värmlands arbete 
genom att projektet SLIM II höll ett semina-
rium under temat Frontrunners in innovation 
and sustainable growth där Värmland lyftes som 
ett gott exempel. Det värmländska klustret The 
Paper Province blev 2010 klassificerat som ett 
World-Class Cluster av organisationen European 
cluster Observatory.

Insatsområde Strategi Beviljade medel Beviljade projekt

INNOVATIVA MILJÖER                  Innovativa entreprenörer                 14 708 096 26

               Innovativa kluster    9 285 00 9

                 Innovation för hållbar tillväxt 3 310 423 9

               Totalt 27 303 519 44

Tabell 4: Fördelning av medel och projekt inom insatsområdet Innovativa miljöer

1 Avsiktsförklaringen innebär att Region Värmland går in med 10 miljoner kronor per år (2010–2014, totalt 50 miljoner kronor) i projekt-
finansiering förutsatt att Karlstads universitet går in med lika mycket pengar. Förhoppningen är också att universitetet under perioden 
ska få in 50 miljoner kronor i from av externa forskningsmedel. Sammanlagt innebär detta en omslutning på 150 miljoner kronor under 
fem år. 2 OECD, 2010, OECD Territorial Reviwes – Sweden, s. 97. 3 Regioners och städers vecka i Bryssel, syftet är att städer och regioner ges 
tillfälle att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning.
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Ulf Green, Almi Invest Västsverige AB
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HåKAN KROOK, VD, OcH uLF GREEN, INVESTMENT 

MANAGER, ALMI INVEST VÄSTSVERIGE. VAD HANDLAR 

PROJEKTET OM?

– Projektet stödjer den regionala tillväx-
ten genom att investera i små och medelstora 
företag som har tillväxtpotential. Syftet är att 
vara en katalysator på riskkapitalmarknaden 
genom att ta hit kapital från andra delar av 
landet och öka kunskapen om riskkapital som 
finansieringskälla och möjlighet för värmländ-
ska företag.

HuR HAR Eu:S FINANSIERING PåVERKAT MÖJLIGHETEN 

ATT GENOMFÖRA PROJEKTET?

– Finansieringen från EU har möjliggjort 
hela projektet. Med EU-kapitalet får regionen 
utfall av sina satsningar.

VAD HAR HÄNT uNDER 2010?

– 2010 har varit ett spännande år, vi har 
bland annat analyserat bolag och genomfört 
två investeringar. Den första är i företaget
I Read New Media AB i Karlstad där ett ungt 
duktigt gäng har byggt ett jättebra företag som 
sysslar med digitala tidningar och tidskrifter. 
Den andra investeringen är Liveside Event AB i 
Arvika som hyr ut material till eventindustrin.

VAD PLANERAS uNDER 2011?

– Målsättningen är att fram till utgången 
av 2014 ha investerat i tio till tolv bolag. Under 
2011 tror vi att vi kommer att genomföra två in-
vesteringar, vi kommer också att träffa många 
värmländska bolag och jobba engagerat i de 
företag som vi redan har investerat i.

Projektet Förstärkt riskkapital-
kompetens för Värmland

Finansiering stödprojekt:
Region Värmland   1 350 000

Huvudprojekt:
Projektägare: ALMI Invest Västsverige AB
Projektperiod: 2008-12-01 – 2014-12-31

Finansiering huvudprojekt:
Region Värmland 10 000 000
ALMI Företagspartner AB   8 000 000
Intäkter 3 551 000
EU 18 000 000
Totalt 39 551 000

Kontakt: Håkan Krook, tel. 031-779 79 04



20

Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Innovativa entreprenörer                     

Förstärkt riskkapitalkompetens för Värmland Almi Invest Västsverige AB            1 350 000    

Det företagsamma Värmland* ALMI företagspartner            1 200 000    

IUC-länken* IUC Värmland            1 100 000    

En destination värd att investera i 2013* Filipstads kommun            1 000 000    

Metsi+* Stiftelsen Inova              850 000    

Inova Evolution EU-projekt* Stiftelsen Inova              850 000    

Tillväxt i Värmland* Communicare              800 000    

Kil Innovation Food Arena KIFA* Kils kommun              700 000    

Kunskapsentreprenörer Stiftelsen Drivhuset              600 000    

Kom Kap AB Kom Kap AB              600 000    

Företagsamhet i hela skolan/Värmland* Ung Företagsamhet              570 000    

SELMA* Uvåns Näringslivscenter AB              500 000    

IMN - Innovation Music Network* Studieförbundet Värmland/Bergslagen              500 000    

Mötesplats Världen II* Handelskammaren              450 000    

E-CLIC* Stiftelsen Compare              444 973    

Inova Evolution Regionalt projekt Stiftelsen Inova              400 000    

Inova 2011–2013* Stiftelsen Inova              400 000    

Destinationsutveckling Norra Klarälvdalen /Fryksdalen* Torsby kommun              350 000    

Grön Arena* Hushållningssällskapet              310 000    

Barnens gränsland* Årjängs kommun              300 000    

Investeringsfrämjande i Värmland Region Värmland              290 000    

FILMLYFTET II: Gränsen Region Värmland              290 000    

Navet i länet ALMI företagspartner              270 000    

Vänteläge för Kreditgarantiföreningen Värmlands Kreditgarantiförenig              200 000    

Genius Loci 2010* Sunne kommun              200 000    

Entreprenöriellt lärande i skolan Hammarö kommun              183 123    

Strategi: Innovativa kluster

TPP Framtidsfabriken del 3* The Paper Province            2 000 000    

Stål & Verkstad 2015* Stål&Verkstad            1 285 000    

forts. nästa sida

Projekt INNOVATIVA MILJÖER 

Tabell 5: Beslutade projekt och beviljade medel av Region Värmlands styrelse 2010 inom 
insatsområdet Innovativa miljöer

* Projektet medfinansieras av EU.
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Innovativa kluster forts.

REM - Remote Electronic Monitoring Stiftelsen Compare              300 000    

Energy Square (Framtidsfabriken)* The Paper Province              750 000    

SLIM II år 2010* Region Värmland            1 500 000    

SLIM III år 2011* Region Värmland              900 000    

Stärkt konkurrenskraft för stål- och verkstadsindustrin* Stål&Verkstad            1 100 000    

TPP Framtidsfabriken* The Paper Province            1 150 000    

Referensgrupp för klusterledarskap – European Cluster.
Observatory.*

Handelshögskolan i Stockholm              300 000    

Strategi: Innovation för hållbar tillväxt

Medlemsavgift 2010 Intresseföreningen Bergslaget 68 985    

Medlemsavgift 2010 West Sweden 424 786    

Medlemsavgift 2010 Grensekomitéen 68 652    

Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet* Karlstads universitet         900 000    

Globe City Challenge Tour 2010 Kristinehamns kommun         140 000    

Förstudie – Bergslagens Berg- och mineralcenter* Bergsskolan komp.utv. AB 100 000    

The Packaging Print Park II* Broby Grafiska Utbildning 1 200 000    

Innovationssluss Vivan* ALMI företagspartner 258 000    

Utredning Tjänsteinstitut Karlstads universitet 150 000    

* Projektet medfinansieras av EU.
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Insatsområde

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Insatsområdets intention är att kunskap och kompetens är 
grunden för hållbar tillväxt i en globaliserad värld.

Till insatsområdet finns följande strategier knutna:

¢HÖJ uTBILDNINGSNIVåN

Målet är att höja den samlade utbildningsnivån i regionen i 
snabbare takt än jämförbara regioner.

¢KOMPETENSMATcHNING

Målet är att säkerställa företagens och den offentliga 
sektorn kompetensbehov och öka värmlänningens anställ-
ningsbarhet.
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Kompetensförsörjning –
året som gick

¢ Region Värmland är operativt delaktig 
i många olika processer kopplat till kompe-
tensförsörjningsområdet. Vi intar olika roller 
beroende på frågeställning och processens 
skede. Arbetet med kompetensförsörjning har 
förstärkts under 2010 i och med att Region 
Värmland, i egenskap av samverkansorgan, har 
fått uppdraget från regeringen att arbeta med 
kompetensplattformar.4 Utifrån såväl aktö-
rerna i regionen som regeringens önskemål sker 
detta genom en utveckling av redan etablerade 
regionala samverkansarenor. Arbetet med olika 
College-samarbeten är en del i detta och Servi-
ceCollege Värmland blev under året certifierat 
som Sveriges andra ServiceCollege.

De värmländska klusterorganisationerna5  
har, i samarbete med Karlstads universitet och 
Region Värmland, under året drivit ett gemen-

samt kompetensförsörjningsprojekt kallat Kom 
Inn (Kompetensutveckling och innovativt 
tänkande). Projektet, som är bransch- och sek-
torsöverskridande, arbetar för att gemensamt 
kartlägga nuvarande och framtida kompetens-
försörjningsbehov.

Region Värmland har också arbetat aktivt 
för att minska ungdomsarbetslösheten i 
regionen. Under 2010 drog projektet Lärling 
2.0 igång. Syftet med projektet är att bidra 
till ungas etablering på arbetsmarknaden och 
förhindra utanförskap. Projektet är en viktig 
pussebit för att underlätta framtida kompetens-
försörjning i Värmland. Region Värmland har 
även under året deltagit i Reglabs6 lärpojekt för 
kompetensförsörjning med syftet att förbättra 
arbetet med prognoser och analyser av framtida 
kompetensförsörjningsbehov på regional nivå.

Insatsområde Strategi Beviljade medel Beviljade projekt

KOMPETENSFÖRSÖRJNING                  Höj utbildningsnivån               1 332 000 3

               Kompetensmatchning 4 383 372 7

               Totalt 5 715 372 10

Tabell 6: Fördelning av medel och projekt inom insatsområdet Kompetensförsörjning

4 Arbetet med kompetensplattformar är ett regeringsuppdrag. Syftet med kompetensplattformarna är att de inom kompetensför-
sörjnings- och utbildningsområdet skall bidra till: ökad kunskap och översikt, samordning av behovsanalyser, ökad samverkan kring 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt ökad kunskap om utbud och efterfrågan av olika utbildningsformer.
5 Compare, Stål & Verkstad, The Packaging Arena och The Paper Province.
6 Reglab är en medlemsstyrd organisation med fokus på regional utveckling. Plattformen är ett initiativ från den regionala nivå. Reglab 
ägs idag av 21 medlemmar. Merparten är regionförbund.
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Projektet Affärskraft Värmland

Finansiering stödprojekt:
Region Värmland   300 000

Huvudprojekt:
Projektägare: Handelskammaren
Värmland
Projektperiod: 2010-03-01 – 2013-02-28

Finansiering huvudprojekt:
EU 12 000 000
Totalt 12 000 000

Kontakt: Frida Johansson, 
tel. 070-618 77 22

FRIDA JOHANSSON, uTVEcKLINGScHEF På HANDELS-

KAMMAREN VÄRMLAND. VAD HANDLAR PROJEKTET OM?

– Projektet syftar till att få mikroföretag 
att växa genom att utveckla affärsmannaska-
pet. 90 procent av alla företag i Värmland är 
just mikroföretag med upp till nio anställda. 
Alla anställda får möjlighet att gå en affärsin-
riktad utbildning inom försäljning, marknads-
föring, ledarskap, projektledning, ekonomi 
eller affärsjuridik, vilket ger en skjuts för hela 
företaget. Samarbetspartners är kommuner, 
kluster och näringslivsorganisationer.

HuR HAR Eu:S FINANSIERING (SOcIALFONDEN) PåVER-

KAT MÖJLIGHETEN ATT GENOMFÖRA PROJEKTET?

– EU-finansieringen är avgörande såklart! 
Utan EU-pengarna hade vi inte kunnat ge-
nomföra projektet.

VAD HAR HÄNT uNDER 2010?

– Under projektets tre år erbjuder vi 800 
utbildningsplatser. 2010 fick vi närmare 
600 anmälda kursdeltagare, och eftersom 
efterfrågan bland småföretagen i Värmland är 
så stor så vill vi utöka antalet platser med 400 
till. Vi har haft 23 informationsmöten i elva 
kommuner, 14 uppstartsträffar där det gjorts 
företagsanalyser, och arrangerat 16 kurser. 

VAD PLANERAS uNDER 2011?

– Vi kommer att fortsätta utbilda anmälda 
företagare. Utbildningen är två till fyra dagar 
och är skräddarsydd för småföretag. 18 kurser 
är inbokade under våren, det blir fler nät-
verksaktiviteter, utvärdering, och vi hoppas 
kunna utöka med 400 nya utbildningsplatser.

Målet är att 800 företagare ska ha ökat sitt 
affärsmannaskap under projektets gång.
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Frida Johansson, Handelskammaren Värmland
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Höj utbildningsnivån                     

UNISKA-Universitetet* Karlstads universitet      432 000

Industricollege Inre Skandinavia* Karlstads kommun      600 000

Affärskraft Värmland Handelskammaren      300 000  

Strategi: Höj utbildningsnivån

Servicecollege 2010-2011 Region Värmland         843 000

Lärling 2.0* Region Värmland      1 430 133 

Utveckling mot arbete UMA 2010–2013* Kristinehamns folkhögskola         300 000 

Turism & Service vårterminen 2010 Klarälvdalens folkhögskola         290 000 

Uppstart Lärling 2.0 – planering och förberedelsearbete Region Värmland      1 063 239 

Förstudie Ungdomsarbetslöshet Region Värmland         290 000 

Förstudie Meritportfölj Kristinehamns folkhögskola         167 000  

Projekt KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Tabell 7: Beslutade projekt och beviljade medel av Region Värmlands styrelse 2010 inom 
insatsområdet Kompetensförsörjning

* Projektet medfinansieras av EU.
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Insatsområde

TILLGÄNGLIGHET

Insatsområdets intention är att bygga ihop Värmland som 
region, men också Värmland med världen.

Till insatsområdet finns följande strategier knutna:

¢KOMMuNIKATIONER I SAMSPEL

Målet är att öka kundnyttan av befintlig infrastruktur.

¢ByGG IHOP REGIONEN

Målet är vägar, järnvägar och vattenvägar som gör det möj-
ligt att transportera gods och att resa säkert och bekvämt 
mellan Karlstad och kommunhuvudorter i Värmland 
samt Örebro på mindre än en timme. Ett annat mål är att 
Värmland även i fortsättningen ska ha god tillgänglighet till 
virtuell kommunikation.

¢ VÄRMLAND NÄRMARE VÄRLDEN

Målet är att det ska vara enkelt att snabbt komma till och 
från Värmland.
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Tillgänglighet – året som gick

¢ Arbetet med länsplanen för regional 
transportinfrastruktur har fortsatt under året.  
I mars 2010 fastställdes de definitiva ekono-
miska ramarna för länsplanen i Värmland av 
regeringen. Mot bakgrund av detta har Region 
Värmland genomfört ett omfattande förank-
ringsarbete i regionen där Trafikverket har 
redogjort för det slutgiltiga resultatet gällande 
den nationella och regionala planen. I juni 2010 
beslutade regionfullmäktige om den slutgiltiga 
planen.

Mot bakgrund av att staten den 1 december 
2010 lämnade ansvaret för Karlstad Airport har 
Region Värmland medverkat i förhandlingar 
angående flygplatsen. Region Värmlands 
styrelse fattade under 2010 ett enigt beslut att 
aktivt medverka till att i bred samverkan med 
regionens kommuner och näringsliv stödja 
Karlstad Airports framtida utveckling.

Under 2010 påbörjades ett arbete med att forma 
en regional bredbandstrategi. Region Värmland 
har uppdraget att initiera och samordna proces-
sen tillsammans med samtliga värmländska 
kommuner. Upprinnelsen till detta process-
arbete finns i den övergripande kartläggning 
av bredbandsstatusen i regionen som Region 
Värmland tillsammans med Länsstyrelsen 
Värmland genomfört. Förhoppningen är att 
strategin ska kunna bidra till att attrahera män-
niskor (arbetskraft) och företag (arbetsplatser) 
till de värmländska kommunerna.

Tabell 8: Fördelning av medel och projekt inom insatsområdet Tillgänglighet

Insatsområde Strategi Beviljade medel Beviljade projekt

TILLGÄNGLIGHET                  Kommunikationer i samspel                 210 000 1

               Bygg ihop regionen 761 500 6

                 Värmland närmare världen 86 000 1

               Totalt 1 057 250 8
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SABINE zIMMERL-BERG, SÄFFLE KOMMuNIKATION AB.  

VAD HANDLADE PROJEKTET OM?

– Att alla på landsbygden i Säffle ska ha 
möjlighet till ett bra bredband. 92 mil fiber 
har vi grävt ned. Utbyggnaden av fiber täcker 
hela landsbygden, det finns inte en enda vit 
fläck på kartan förutom själva tätorten. Vi har 
byggt ett nät som idag klarar 100 MB men 
som går att uppgradera och ska fungera i 50 år 
framåt.

Projektet är unikt på så vis att kommunen 
samarbetar med tio ekonomiska föreningar 
på landsbygden. Kostnaden för att ansluta till 
bredbandsnätet har varit låg tack vare att för-
eningarna har lagt ned mycket ideellt arbete, 
på projekteringar och markförberedelser till 
exempel. 

Att ansluta sig till nätet har varit frivil-
ligt för alla företag och hushåll. 92 procent av 
företagen och hushållen har valt att ansluta sig 
under projektet och fler ansluter fortfarande. 

VAD BLEV RESuLTATET AV PROJEKTET?

– För många företag, både entreprenörer 
och jordbrukare, har bredbandet inneburit en 
förbättring eller till och med varit en förut-
sättning för att ha kvar företaget på landsbyg-
den. För de boende har det gett möjligheter 
till distansarbete. Utbyggnaden innebär också 
ett större utbud av telefoni och tv, bredband är 
mer än bara Internet.

ÄR DET NåGRA ANDRA SOM FÖLJT ERT ExEMPEL?

– Årjäng är på gång att göra samma sak. 
Där har det har startats ekonomiska fören-
ingar och de har fått EU-bidrag för ett projekt. 
Sunne, Torsby och Hagfors har startat en 
dialog om utbyggnad av fiber på landsbygden.

HuR HAR Eu:S MEDFINANSIERING PåVERKAT MÖJLIG-

HETEN ATT GENOMFÖRA PROJEKTET?

– Vi hade planer på att genomföra projek-
tet innan vi sökte EU-bidrag. Då räknade vi 
med att få en anslutningsprocent på cirka 50 
procent. EU-bidraget har inneburit att vi har 
kunnat erbjuda fler att ansluta sig, vilket har 
gjort att vi har fått högre anslutningsgrad, 2321 
av totalt 2500 hushåll/företag. Jag tror inte 
att vi hade fått ett kommuntäckande nät utan 
EU-bidraget. Då hade anslutningsavgiften 
blivit högre med färre som anslutit. Vi hade 
antagligen fått komplettera med fler projekt 
längre fram för att bygga ut successivt.

Projektet Fibernät i Säffle –
ett framtidssäkert bredband

Projektägare: Säffle kommunikation AB
Projektperiod: 2008-01-01 – 2010-03-31 

Finansiering:
Region Värmland   150 000

Säffle kommun  15 516 280
Övriga   120 000
Företagarna och LRF 40 000
EU 15 786 280
Totalt 31 612 560*

*Region Värmlands beslut omfattar 17 955 500 av 
projektets totala budget.

Kontakt: Sabine Zimmerl-Berg, 
tel. 0533-68 11 11
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Sabine Zimmerl-Berg, Säffle kommunikation AB
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Kommunikationer i samspel                     

Partnerskapet Bergslagsbanan* Falun Borlänge-regionen AB       210 000    

Strategi: Bygg ihop regionen

2xKOLL* Värmlandstrafik AB       100 000    

Stråkstudier för väg 63 Trafikverket Region Väst        61 250    

Fibernät i Säffle* SäKom AB       150 000    

Gemensamt bibliotekssystem i Värmland Region Värmland       150 000    

Regional bredbandsstrategi Region Värmland       250 000    

Avvecklingskostnader för VNR Vänerregionens Näringslivsråd        50 000    

Strategi: Värmland närmare världen

Destinations och trafikutveckling Karlstad Airport Handelskammaren 86 000

Projekt TILLGÄNGLIGHET

Tabell 9: Beslutade projekt och beviljade medel av Region Värmlands styrelse 2010 inom 
insatsområdet Tillgänglighet

* Projektet medfinansieras av EU.
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Insatsområde

LIVSKVALITET

Insatsområdets intention är en friskare region som många vill bo 
i och flytta till.

Till insatsområdet finns följande strategier knutna:

¢ ATTRAKTIV LIVSMILJÖ

Målet är att stärka Värmlands förmåga att erbjuda hållbara 
livsmiljöer, en mångfald av trygga, attraktiva miljöer att bo 
och vistas i och stimulerande upplever inom natur-, kultur- och 
friluftsliv.

¢HÄLSA SOM RESuRS

Målet är fler värmlänningar i arbete och förbättrad folkhälsa.

¢KREATIV KuLTuR

Målet är att utveckla ett blomstrande och dynamiskt kulturliv 
som bidrar till utveckling av innovationsförmåga och tillväxt, 
lockar kreativa grupper, profilerar regionen, utvecklar besöksnä-
ringen och berikar människor.

¢KLIMAT- OcH MILJÖSMARTARE

Målet är att lägga grunden för ett miljömässigt hållbart samhälle 
och se klimat- och miljöfrågor i ett regionalt helhetsperspektiv.
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Livskvalitet – året som gick

¢ Under året har det blivit allt tydligare 
att det krävs en starkare koppling mellan den 
regionala och kommunala nivån. Den fysiska 
samhällsplaneringen och den kommunala 
översiktplaneringen behöver samordnas vilket 
leder till ökade krav på inblandade aktörer att 
samverka både lokalt och regionalt.

2010 påbörjades projektet Systematiskt 
förbättringsarbete med värmlänningen i fokus 
som är ett led i att förbättra folkhälsan och öka 
livskvaliteten för värmlänningen.

Från 2011 införs den nya samverkansmodel-
len mellan stat, regioner och kommuner inom 
kulturområdet. Under året inleddes därför 
förberedelserna för att ta fram en regional 
kulturplan för genomförandet av samverkans-
modellen i Värmland. Projektet Kulturella och 
Kreativa Näringar (KKN) genomförs av Re-
gion Värmland i samverkan med regionförbun-
den och landstingen i Dalarna och Gävleborg. 
Projektet har under året fortsatt sitt arbete 
med att skapa samsyn kring förutsättningar 
och förståelse inom området entreprenörskap 
och företagande inom den kreativa sektorn. 
Målet är att skapa en hållbar utveckling inom 
den kreativa sektorn och därmed stärka dess 
ställning i samhället och som en tillväxtfaktor.

I juni arrangerade Region Värmlands 

resurscentra, Dans i Värmland, den interna-
tionella dansfestivalen Abundance för tredje 
gången. I årets upplaga medverkade 120 dans-
konstnärer ifrån 30 olika länder och över 5 000 
personer tog del av de över 100 programpunk-
terna. Arrangemang av detta slag är viktiga i 
arbetet med att profilera regionen och utveckla 
besöksnäringen.

2009 års klimatupprop för ett klimatneu-
tralt Värmland år 2030 gick under året in i en 
genomförandefas. Ett inventeringsarbete har 
genomförts i samverkan mellan kommuner och 
näringsliv. En studie initierades som har till syf-
te att kartlägga ”energi- och klimatbranschen” 
i Värmland. 2010 började biogasanläggningen 
på Sjöstad i Karlstad att producera biogas för 
drivmedel. Under året invigdes även Glava 
Energy Centers solmodulspark och Vindpark 
Vänern. Arbetet med klimatplaner har fortsatt 
i regionen. Region Värmland har arbetat med 
en enklare form av miljödiplomering som kom-
plement till det mer kostsamma alternativet 
certifiering. Detta möjliggör för mindre företag 
att visa på ett aktivt miljötänkande. Rollen 
för kommunernas energirådgivare har stärkts 
under året genom ett utökat uppdrag gällande 
rådgivning kring energieffektivisering för före-
tag, transportsektorn och hushåll.

Tabell 10: Fördelning av medel och projekt inom insatsområdet Livskvalitet

Insatsområde Strategi Beviljade medel Beviljade projekt

LIVSKVALITET                  Attraktiv livsmiljö              4 004 188 12

               Hälsa som resurs 1 070 000 6

                 Kreativ kultur 14 968 847 11

Klimat- och miljösmartare 1 620 333 6

               Totalt 21 663 368 35
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Projektet Världens bästa
idrottsregion 2010

PER DALEBJER, SVENSK KOORDINATOR FÖR PROJEKTET 

VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSREGION 2010. 

VAD HANDLAR PROJEKTET OM?

– Projektet syftar till att få fler människor 
i fysisk aktivitet genom att utveckla breddi-
drottsevenemang i regionen och hitta nya mo-
deller för föreningar att locka till sig inaktiva 
personer som kan hitta gemenskap i den lokala 
föreningen. En annan viktig del i projektet är 
att utbilda idrottsledare.

HuR HAR Eu:S FINANSIERING PåVERKAT MÖJLIGHETEN 

ATT GENOMFÖRA PROJEKTET?

– Utan EU:s finansiering hade vi aldrig 
kunnat ha utbildningstillfällen med 200 ung-
domar i år och lika många nästa år.

VAD HAR HÄNT uNDER 2010?

– Under 2010 arrangerades studieresor 
för arrangörsutveckling, seminarier och vi 
arbetade med att göra orienteringssporten mer 
tillgänglig.

VAD PLANERAS uNDER 2011?

– Vi kommer bland annat att ha ett erfa-
renhetsutbyte med Norge, där vi under hösten 
kommer att arrangera en stor konferens för 
politiker och tjänstemän från kommuner i 
Sverige och Norge.

Projektägare: Värmlands idrottförbund
Projektperiod: 2009-01-01 – 2011-12-31 

Finansiering:
Region Värmland        1 800 000
Värmlands idrottsförbund    900 000
EU 2 700 000
Totalt 5 400 000

Kontakt: Per Dalebjer, tel. 010-476 47 05
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Per Dalebjer, Värmlands idrottsförbund
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Projektägare: Region Värmland  
Projektperiod: 2011-01-01 – 2013-12-31 

Finansiering:
Region Värmland  2 108 500
Kommuner           645 000                  
Trafikverket 200 000
Privat 30 000
Värmlandstrafik    100 000
Länstyrelsen Värmland    150 000
EU 3 203 500
Totalt 6 437 000

Kontakt: Dag Hallén, tel. 054-701 10 95

Dag Hallén och Christer Pettersson, Energikontor Värmland
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DAG HALLéN, VERKSAMHETSLEDARE ENERGIKONTOR 

VÄRMLAND, REGION VÄRMLAND.

VAD HANDLAR PROJEKTET OM?

– I projektet ska vi arbeta för att öka 
tillgången och användningen av biodrivme-
del i regionen. Vi ska vara en regional resurs 
för kommuner och andra aktörer i frågan. 
Arbetet vi gör ska öka möjligheterna för bio-
drivmedelsanläggningar och tillverkning av 
utrustning till anläggningar i regionen. 

HuR HAR Eu:S FINANSIERING PåVERKAT MÖJLIGHE-

TERNA ATT GENOMFÖRA PROJEKTET?

– Vi har en bred regional finansiering där 
många kommuner och andra aktörer är med. 
I diskussionerna med dem har det varit en 
viktig faktor att de pengar de satsar i projek-
tet tillför projektet lika mycket pengar från 
EU. EU-medlen gör budgeten för projektet 
dubbelt så stor vilket bland annat innebär att 

vi kan anställa tillräckligt med personal och 
att det blir bra utredningar och kompetens-
höjande aktiviteter.

VAD PLANERAR NI ATT GÖRA uNDER 2011?

– Vi kommer att göra en förstudie om bio-
gas där vi tittar på vilken marknadspotential 
som finns. Vilka fordon kan ställas om till 
biogas? Är det till exempel möjligt att ställa 
om kollektivtrafiken, taxibilar, tunga lastbi-
lar och företagsbilar till att köra på biogas? Vi 
kommer i ett nära samarbete med The Paper 
Province att föra samtal med företag inom 
skogsindustrin om projektets andra förstu-
die. I den ska vi undersöka möjligheterna till 
produktion av biodrivmedel vid befintlig 
industri i regionen. Under projektets första 
år startar vi också med aktiviteter för att öka 
användningen av biodrivmedel hos slutan-
vändare.

Projektet Biodrivmedels-
utveckling i Värmland
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

Strategi: Attraktiv livsmiljö

Hälso- och breddidrottsturism* Filipstads kommun   1 000 000    

Förstudie EU – Idretten – Frivilligheten Värmlands idrottsförbund       40 000    

Landsbygdsriksdagen 2010* Hela Sverige ska leva      400 000    

UTEV - utv av entreprenörskap o turism* Årjängs kommun      800 000    

Förnyelse Rottneros park etapp 2-3* Rottneros Park Trädgård      484 388    

Värmland – en vandringsdestination* Hushållningssällskapet      300 000    

Ek utvärdering av Svennis Cup Värmlands idrottsförbund       30 000    

IdrottOnline – utbildningssatsning SISU       75 000    

Fritidens betydelse för livskvalitet i regionen Region Värmland      154 800    

Modell A – kultur-besöksnäring-näringsliv Region Värmland      300 000    

Förstudie ARENAN Hembygdsgården i Ransäter Hembygdsföreningen i Ransäter      100 000    

Föreläsningsserie och arrangemang 2010 Erlandergården       40 000    

Strategi: Hälsa som resurs

Världens bästa idrottsregion* Värmlands idrottsförbund      600 000    

Läsglädje för äldre Region Värmland      100 000    

Förstudie – Redskap för unga i riskzonen Brottsförebyggande Centrum i Värmland       60 000    

Nya perspektiv – utvecklingsarbetet Region Värmland      200 000    

Värmland fritt från nazism ABF Värmland      110 000    

Världens bästa idrottsregion* Värmlands idrottsförbund      600 000    

Strategi: Kreativ kultur

Kulturprojekt 2010**       2 295 000    

Medlemsavgift 2010 Les Rencontres           15 847    

Utv. av kultur- och kongressanläggning Karlstads kommun     10 000 000    

Kreativa näringar – N.M.S.* Region Dalarna          928 000    

En tydligare bild av Värmlandsoperan Värmlandsoperan          300 000    

Kultur på Landsbygd år 3 Riksteatern Värmland          200 000    

Sommarpraktik 2010 Region Värmland          500 000    

forts. nästa sida

Projekt LIVSKVALITET 

Tabell 11: Beslutade projekt och beviljade medel av Region Värmlands styrelse 2010 inom 
insatsområdet Livskvalitet

* Medfinansiering med EU-medel, **Samlingsnamn för projekt inom kulturområdet som utifrån särskilda riktlinjer, av Region 
Värmland, beviljats medel upp till 100 000 kr.
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Projektnamn Projektägare Belopp 2010

forts. från förra sidan

Sinfoniettan på turné i Kina Värmlandsoperan          200 000    

Konstliv Värmland – tilläggsanslag Värmlands Museum          100 000    

Utvärdering av projekt Kultur på landsbygd Riksteatern Värmland          100 000    

DOK.MOB! Pilotprojekt Dokumentärfilm Molkoms Folkhögskola          250 000    

Strategi: Klimat och miljösmartare

Biodrivmedelsutveckling i Värmland* Region Värmland          640 333    

Miljö och EU-finansiering Karlstads kommun           20 000    

Nätverket för älvsäkerhet 2009–2010 Karlstads universitet          750 000    

Miljösamverkan Värmland 2010 Karlstads kommun          150 000    

Internationell Klimatfilmsfestival The Green Planet Föreningen Global Kunskap           20 000    

Ett rättvist och demokratiskt ungdomsprojekt 2010 Erlandergården           40 000    

* Medfinansiering med EU-medel.
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Insatsområde Strategi Beviljade
projektmedel 2010

Andel av beviljade 
projekt-medel

Antal beviljade 
projekt

Andel av beviljade 
projekt

Beviljade medel till 
EU-projekt

Andel av beviljade projekt-
medel till EU-projekt

Ledarskap Gränsöverskridande regionalt ledarskap          4 347 500    7 % 20 16 %              178 000    4%

Profilera Värmland          3 720 000    6 % 5 4 %           2 455 000    66%

Öka nyttan av mångfalden             509 935    1 % 2 2 %                       0   0%

Deltotal          8 577 435    13 % 27 21 %           2 633 000    31%

Innovativa miljöer Innovativa entreprenörer        14 708 096    22 % 26 21 %          10 124 973    69%

Innovativa kluster          9 285 000    14 % 9 7 %           8 985 000    97%

Innovation för hållbar tillväxt          3 310 423    5 % 9 7 %           2 458 000    74%

Deltotal        27 303 519    41 % 44 35 %          21 567 973    79%

Kompetensförsörjning Höj utbildningsnivån          1 332 000    2 % 3 2 %           1 032 000    77%

Kompetensmatchning          4 383 372    7 % 7 6 %           1 730 133    39%

Deltotal          5 715 372    9 % 10 8 %           2 762 133    48%

Tillgänglighet Kommunikationer i samspel             210 000    0 % 1 1 %              210 000    100%

Bygg ihop regionen             761 250    1 % 6 5 %              250 000    33%

Värmland närmare världen               86 000    0 % 1 1 %                       -      0%

Deltotal          1 057 250    2 % 8 6 %              460 000    44%

Livskvalitet Attraktiv livsmiljö          4 004 188    6 % 12 10 %           2 984 388    75%

Hälsa som resurs          1 070 000    2 % 6 5 %              600 000    56%

Kreativ kultur        14 968 847    23 % 11 9 %              928 000    6%

Klimat- och miljösmartare          1 620 333    2 % 6 5 %              640 333    40%

Deltotal        21 663 368    33 % 35 28 %           5 152 721    24%

uppföljning och utvärdering Deltotal          1 500 000    2 % 1 1 %                         0      0%

Totalt        65 816 944    100 %             125    100 %          32 575 827    49%

Tabell över beviljade
projektmedel 2010 

Tabell 12: Av Region Värmlands styrelse beviljade beslut under 2010 fördelat på insatsom-
råde och strategi
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Insatsområde Strategi Beviljade
projektmedel 2010

Andel av beviljade 
projekt-medel

Antal beviljade 
projekt

Andel av beviljade 
projekt

Beviljade medel till 
EU-projekt

Andel av beviljade projekt-
medel till EU-projekt

Ledarskap Gränsöverskridande regionalt ledarskap          4 347 500    7 % 20 16 %              178 000    4%

Profilera Värmland          3 720 000    6 % 5 4 %           2 455 000    66%

Öka nyttan av mångfalden             509 935    1 % 2 2 %                       0   0%

Deltotal          8 577 435    13 % 27 21 %           2 633 000    31%

Innovativa miljöer Innovativa entreprenörer        14 708 096    22 % 26 21 %          10 124 973    69%

Innovativa kluster          9 285 000    14 % 9 7 %           8 985 000    97%

Innovation för hållbar tillväxt          3 310 423    5 % 9 7 %           2 458 000    74%

Deltotal        27 303 519    41 % 44 35 %          21 567 973    79%

Kompetensförsörjning Höj utbildningsnivån          1 332 000    2 % 3 2 %           1 032 000    77%

Kompetensmatchning          4 383 372    7 % 7 6 %           1 730 133    39%

Deltotal          5 715 372    9 % 10 8 %           2 762 133    48%

Tillgänglighet Kommunikationer i samspel             210 000    0 % 1 1 %              210 000    100%

Bygg ihop regionen             761 250    1 % 6 5 %              250 000    33%

Värmland närmare världen               86 000    0 % 1 1 %                       -      0%

Deltotal          1 057 250    2 % 8 6 %              460 000    44%

Livskvalitet Attraktiv livsmiljö          4 004 188    6 % 12 10 %           2 984 388    75%

Hälsa som resurs          1 070 000    2 % 6 5 %              600 000    56%

Kreativ kultur        14 968 847    23 % 11 9 %              928 000    6%

Klimat- och miljösmartare          1 620 333    2 % 6 5 %              640 333    40%

Deltotal        21 663 368    33 % 35 28 %           5 152 721    24%

uppföljning och utvärdering Deltotal          1 500 000    2 % 1 1 %                         0      0%

Totalt        65 816 944    100 %             125    100 %          32 575 827    49%
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Region Värmlands uppdrag är att verka för en regional 
tillväxt och utveckling i Värmland som är ekonomisk, 
socialt och miljömässigt hållbar. Vi gör detta genom 
att initiera, stödja, samordna och leda utvecklingspro-
cesser. Arbetet tar sin utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsprogrammet Värmland växer – och kän-
ner inga  gränser 2009–2013.

Denna projektkatalog är tänkt att ge en nuläges-
beskrivning över vilka projekt som just nu bidrar till att 
uppfylla målen idet regionala utvecklingsprogramet.
Vi hoppas att projektkatalogen ska inspirera till att nya 
projekt initieras men även till möjligheter att finna 
samverkan mellan projekt. Katalogen presenterar de 
projekt som Region Värmlands styrelse har fattat be-
slut om under 2011. Projekten är kategoriserade efter 
insatsområden och strategier i det regionala utveck-
lingsprogrammet.


