
 
 
 
Minnesanteckningar Värmlandsrådets arbetsutskott den 29 oktober 
2021 
 
  
Inledning  
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkomna till 
Värmlandsrådets arbetsutskott 29 oktober 2021.  
  
Vaccination - aktuellt läge mm  
Peter Bäckstrand, Anna Skogstam och Anders Nordmark, Region Värmland  
 
Ser en ökning av covid-19 i ungdomsgrupper, men smittan förs inte vidare till vuxna eftersom 
majoriteten är vaccinerade. Anna Skogsstam, smittskyddsläkare, berättar att förväntad effekt är att 
smitta kvarstår tills ungdomar i åldern 12–15 år är färdigvaccinerade, vaccination av 
denna åldersgrupp påbörjas i början av november i samarbete med skolhälsovården.  
   
Beslut om en tredje vaccinationsspruta innebär en omstart som ger en viss ansträngning, översyn av 
lösningar pågår. Inriktar sig att det kommer bli en längre period att beta av eftersom alla målgrupper 
ska erbjudas tre vaccinationssprutor.  
 
Inför dagens möte har det inkommit frågor som:  

- Vad händer med de som fick sin första dos i Norge?  
Nationella vaccinationsarbetet har uppdrag att ge vaccin där man uppehåller sig mest så att 
få vaccindos nr två i Värmland, om första givits i Norge, är inte något problem. Frågan gäller 
främst hur det ska gå att få ut att få ett covidbevis. Lösning finns med rättning som görs 
manuellt via telefonkontakt, berättar Anders Nordmark, vaccinationssamordnare,   
 

Den grupp som står högst på prioriteringslistan för vaccination är vuxna ovaccinerade. Har även 
identifierat kritiska situationer, ex vill Folkhälsomyndigheten att boende på särskilda boenden får sin 
3:e dos och i Värmland är det i princip klart. För fullständig listning över nuläget se ppt-presentation 
i PDF-format på aktuellt sammanträdesdatum på landningssidan trippus.net/varmlandsradet  
  
Ökad kontakt från vaccinationsmotståndare har uppmärksammats, finns det grupper eller individer i 
kommuner som behöver stöd i detta? Regionen erbjuder kontakt för att stötta upp, ta kontakt med 
vaccinationssamordnaren. 
   
Den 1 november ändras rekommendationer för provtagningar vid symtom som kan bero på covid-19 
(kortfattat att man inte behöver provta sig vid symtom man är vaccinerad), men finns många 
undantag att vara uppdaterad kring.  
 
Vaccination mot influensa påbörjas och riskgrupper som rekommenderas vaccinera sig listas, en svår 
influensasäsong tros komma. Kan se tendenser med ökad risk för RS-viruset.   
 
För åldersgruppen 65-år och uppåt riggas för influensavaccin samt dos 3 mot covid. Problemet att 
uppskatta mängd som kommer gå åt, hur ska det prioriterats vid eventuell brist på influensavaccin.   



Prioritet 1 är gravida efter v 16 och medicinska riskgrupper. Intensivt arbete pågår för att räkna 
ut hur stort antal doser, men kan bli brist som innebär väntetid.  
 
Fråga: Genom företagshälsovård har det tidigare varit möjligt att ta influensaspruta, hur tänker 
regionen där?  
Svar: Kommer inte vara så som tidigare år, blir inte möjligt för företagshälsovården att få doser 
förrän regionen har det som krävs till prioriterade grupper.   
  
  
Förslag till överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland.   
Lars Christensen, Region Värmland  
 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets juridiska 
person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 
balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik 
AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Under 2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen för avtal 
inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma resurserna. 
 
De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 
 
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att tillgängliggöra de 
gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region 
Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till Värmlandsrådets 
arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för 
Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i ”Överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra 
ett tillägg i form av en bilaga till ”Samverkansavtal Värmland” 
 
Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 kommuner och Region 
Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Observera vikten av att kommunerna och regionen först fattar beslut om gemensamma resurser och 
därefter om etableringsfunktion. Skälet är enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de 
gemensamma resurserna. 
 
För mer information kring uppföljning och redovisning se presentation i PDF-format under aktuellt 
sammanträdesdatum på landningssidan trippus.net/varmlandsradet. 
 
Ställningstagande 
Värmlandsrådets arbetsutskott gör följande ställningstagande: 
 
1. Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom förslag till överenskommelse om gemensamma 
resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland  
 
2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i Värmlandsrådet att fatta 
beslut om överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - 
tillägg till Samverkansavtal Värmland - senast vid utgången av 2021 för att möjliggöra att de 



gemensamma resurserna kan användas enligt överenskommelsen från 1 januari 2022.  
 
3. Förslag till överenskommelse, samt förslag till tjänsteskrivelse och tillhörande missiv, skickas ut till 
parterna för beslut i respektive parts fullmäktige.  
  
Förslag till samverkansavtal framtida etableringsfunktion-  
Business Region Värmland.   
Eleonore Åkerlund och Fredric Norlin, Region Värmland  
 
Business Värmland var ett projekt under sex år, tiden har löpt ut och nu skapas något 
nytt med långsiktighet och tillsvidaretänk. Arbetet har pågått sedan förra hösten och resulterade vid 
Värmlandsrådet den 18 juni i att uppdrag gavs till Värmlandsrådets arbetsgrupp om att ta fram 
konkret förslag på samverkansavtal. 
 
Fredric Norlin, enhetschef regional tillväxt, Region Värmland, berättar om följande punkter kring 
etableringsfunktionen;  
  

• Samordna ett proaktivt investerings- och etableringsarbete.  
• Regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder.  
• Ska bidra till att antalet företagsetableringar i länet ökar.  
• Nationell och internationell marknadsföring.  
• Analyser som främjar värmländska etableringar.  
• Region Värmland ansvarar för BRV.  
• Styrgrupp av politiker från varje part – gör ställningstaganden kring verksamheten.  
•  Kommunernas näringslivsfunktioner, en viktig samverkanspart.  
•  Samsyn, det som är bra för en kommun, är bra för Värmlands övriga kommuner.  

   
Företagsetableringar var de än är i Värmland är bra, inte alla gånger den kommun som etableringen 
placerats är den som gagnas mest. Ett exempel är Stora Enso på Skoghall där 37% av de 
anställda bor i Hammarö kommun, resten av personalen bor utanför, bland annat Kristinehamn, 
Grums, Karlstad, Kil och Sunne. 
   
Bra ska stärka varumärket Värmland, expandera och behålla verksamhet i länet. Nyinvesteringar hos 
etableringar hos befintliga företag ska ske i länet. Finansieringsmodell med siffror fram till 2025 
finns i presentationen under aktuellt sammansträdesdatum på landningssidan 
www.trippus.net/varmlandsradet  
  
Tidsplan är snäv – alla ingående parter ska fatta sina beslut senast den 31 december 2021.   
 
För mer information kring uppföljning och redovisning se presentation i PDF-format under aktuellt 
sammanträdesdatum på landningssidan trippus.net/varmlandsradet. 
   
Värmlandsrådets arbetsutskott är eniga om att det är ett bra arbete som gjorts och viktigt att vi kör i 
gång. 
 
Ställningstagande 
Värmlandsrådets arbetsutskott gör följande ställningstagande:    
  
 1.Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom samverkansavtal om en gemensam 
etableringsfunktion i Värmland inkluderande förslag att de gemensamma resurserna får tas i anspråk 
i enlighet med avtalet,  
 

http://www.trippus.net/varmlandsradet%C2%A0
http://www.trippus.net/varmlandsradet%C2%A0


2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i Värmlandsrådet att fatta 
beslut om samverkansavtal om en gemensam etableringsfunktion senast vid utgången av 2021 för 
att möjliggöra att avtalet kan träda i kraft från 1 januari 2022.    
 
3. Förslag till samverkansavtal, samt förslag till tjänsteskrivelse och tillhörande missiv, skickas ut till 
parterna för beslut i respektive parts fullmäktige. 
 
  
Omställningsrådet  
Stina Höök, Region Värmland  
 
Kort uppdatering kring omställningsrådet som bildades strax före sommaren 2020 för att vara ett 
stöd och bidra till att stärka företagens förnyelseförmåga, stöd i kompetensförsörjning och 
kompetensväxling av personal och att bidra till att offentliga systemet förbättrar sina förutsättningar 
att möta företagens behov under pandemin.  
 
Regionens representanter i omställningsrådet är Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S). 
Kommunernas representanter är Peter Söderström (S), Arvika och Alexander Thorin (M), Karlstad. De 
är utsedda av Värmlandsrådet. 
  
Hur hitta den breda förankringen är något man arbetar vidare med det. En guide i detta arbete är 
den migrantrapport som Bi Puranen haft i uppdrag att ta fram. Rapporten belyser bla frågan hur man 
får personer som står långt från arbetsmarknaden in i arbete och vikten av utbildning. Regionala 
utvecklingsdirektören Eleonore Åkerlund kommenterar att arbetet är i gång och återkommer till 
Värmlandsrådet och dess arbetsutskott längre fram.   
 
  
Delrapportering av uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp om att utforma 
förslag till arbetsordning/motsvarande som kan tillföras till Samverkansavtal-
Värmland   
Peter Bäckstrand, Region Värmland, Birgitta Evensson, Årjängs kommun, Hans Karlsson, Arvika 
kommun, Annika Lomarker, Grums kommun, Petra Svedberg, Sunne kommun och Ingrid Strengsdal, 
Region Värmland  
 
Vid sitt möte den 27 augusti gav Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrag till Värmlandsrådets 
arbetsgrupp att arbeta vidare med föreslagna rekommendationerna från utvärderingen av 
Samverkansavtal - Värmland som gjordes under våren. Inom Värmlandsrådets arbetsgrupp har fem 
(del)arbetsgrupper med representanter från kommun och region bildats och som arbetar vidare med 
rekommendationerna. Fyra grupper har kommit en bit på väg, uppstart av sista gruppen snart.   
Presentationen med detaljer och status från denna programpunkt finns publicerad på 
trippus.net/varmlandsradet under aktuellt sammanträdesdatum.   
  
Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor på mötet. 
 
Avslutning 
 
Fredrik Larsson och Peter Söderström tackar för dagens möte med bra presentationer och md viktiga 
ställningstagande som gjorts och önskar en trevlig helg. 
 



Allmän not: Samtliga presentationer från dagens möte finns publicerade på Värmlandsrådets sida 
trippus.net/varmlandrådet, under fliken sammanträden och aktuellt mötesdatum. 
 
 
Anteckningar skrivna av    
 
 
Ingrid Strengsdal    Johanna Berglind de Backer  
Enhetschef Värmlandsrådsenheten          Koordinator  
  
 
Anteckningar justeras av  
 
 
Fredrik Larsson    Peter Söderström  
Ordförande Värmlandsrådet                     Vice ordförande Värmlandsrådet  
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