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1 Inledning 
Nämndplanen anger vilka prioriteringar som nämnden ska göra under 2023 och långsiktigt, mellan 
2023 – 2025 samt vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för statliga lagar och 
förordningar och egna styrdokument. Nämndplanen ska också på ett operativt sätt ange vad som ska 
åstadkommas och när i tiden det ska ske. 

2 Region Värmlands vision 
Region Värmlands vision är "Livskvalitet i världsklass". Med utgångspunkt från invånarnas behov 
medverkar Region Värmland till att främja en hållbar utveckling i hela Värmland och göra länet ännu 
mer attraktivt att bo, verka i och besöka. 

Genom att alla medarbetare arbetar för att nå de beslutade effektmålen styr Region Värmland i rätt 
riktning för att nå visionen och, genom det, mot en långsiktig utveckling för värmlänningarna. 

3 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 arbete, ser vår roll i 

helheten, samarbetar och förstår att alla är viktiga. Olikheter berikar och utvecklar 

oss – ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet breddar våra perspektiv. Vi lyssnar, 

är lättillgängliga och kommunicerar tydligt. För oss är god kommunikation alltid 

schyst och inkluderande. 

Framåt 
Vi strävar alltid efter att bli bättre. Därför är vi nyfikna, lyhörda och öppna för nya 

idéer. Vi förstår att vi måste vara handlingskraftiga 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 samma förutsättningar till ett gott liv, 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 kunskap, känsla och 

kompetens för att göra skillnad. Respekten för allas lika och okränkbara värde 

oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionshinder, 

könsöverskridande identitet, social situation eller bostadsort är fundamental – därför 

uppträder vi alltid respektfullt och professionellt. 

Kvalitet 
Vår verksamhet kännetecknas av kunskap och kvalitet. Vi tar ansvar för att nå goda 

resultat genom att ha helhetssyn, vara kostnadseffektiva och ständigt utveckla vår 
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kompetens och våra arbetssätt. Ett engagerat medarbetar- och ledarskap skapar  

förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål. 

4 Mål 2023 
Kost- och servicenämndens resultatmål för 2023 är att åstadkomma en kostnadseffektiv och hållbar 
måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa. Nämnden ska arbeta i 
enlighet med relevanta mål i Agenda 2030. Samtliga 17 Agenda 2030-mål berör kost- och 
servicenämndens ansvarsområde men i olika omfattning. De mål som bedömts ha en tydlig koppling 
till nämndens uppdrag är mål 2, 3, 9 ,12 och 15. Kost- och servicenämnden bidrar till målen i Agenda 
2030 enligt aktiviteter planerade för året. 

Kost-och servicenämnden ska fortsatt bibehålla en hög kundnöjdhet genom att arbeta med hela 
måltidskedjan, öka kompetens och förståelse om nutritionens betydelse för god hälsa och välmående, 
tillgång till säker och näringsriktig mat samt utveckla menyer utifrån nya behov och önskemål som är 
anpassad till målgruppen äldre, sjuka och sköra. 

 
Kost- och servicenämnden ska fortsatt öka andelen inköp av livsmedel i enlighet med svenska miljö- 
och djurskyddskrav samt öka andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel. Nämnden 
ska också arbeta för ökad informationstillgänglighet i digitaliseringsprocessen. 

  

4.1 Trygga och nöjda invånare 

Kost- och servicenämnden bidrar starkast till Region Värmlands effektmål Trygga och nöjda 
invånare. Det sker genom att nämndens måltider är anpassade för gruppen äldre, sjuka och sköra 
samt att nämnden värnar om att de livsmedel som används håller hög kvalité. 
 
Region Värmland arbetar för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig 
nöjda. Alla ska ha möjlighet att uppleva, delta i och utöva olika former av konst och kultur. Ett brett och 
inkluderande kulturutbud av hög kvalitet ska erbjudas. Kollektivtrafiken i länet ska erbjuda resor som 
underlättar och berikar människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som möjligt. Det ska 
finnas en god och tillgänglig vård med hög kvalitet för de som vistas i länet. 
 

4.1.1 Kostnadseffektiv hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa 

Kost- och servicenämndens resultatmål innebär att måltiderna inom kost- och servicenämnden är 
anpassade till målgruppen äldre, sjuka och sköra. Hela matleveranskonceptet, från beställning till 
kundens smakupplevelse, ska kontinuerligt utvecklas efter kundernas önskemål och behov. 
Under planperioden kommer flera aktiviteter inom kost- och servicenämnden bidra till att uppnå flera 
av Agenda 2030-målen. Nämnden ska bland annat genomföra satsningar för att öka den värmländska 
livsmedelsproduktionen genom att när så är möjligt öka andelen inköp av närproducerade samt 
ekologiska livsmedel. Nämnden ska öka digital delaktighet genom att utveckla, kvalitetssäkra och 
effektivisera utbud, tjänster och processer.  

4.1.1.1 Utifrån Agenda 2030 mål 2. Uppnå en hög kundnöjdhet, följa livsmedelslagstiftning samt öka 
andelen närproducerade livsmedel. 

 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Kundenkät (Andel kunder som ger 
lägst betyg 4–6 ska vara minst 90% År 

Andel närproducerade livsmedel 30% Delår 
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Nämndens strategi utgår ifrån Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen samt 
Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider 
och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen 
består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje 
och bidra till hållbar utveckling. 

 
Livsmedelsverket; 2018 ”Nationella riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen”, 2020 ”Nationella 
riktlinjer för måltider på sjukhus”. 

 

Aktiviteter Status 

Utveckla måltidskedjan utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.  Pågående 

Kost- och servicenämnden ska bidra till en ökad andel närproducerade livsmedel.  Ej påbörjad 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 2; 

• Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs. 
• Kost- och servicenämndens måltider är näringsvärdesberäknade och anpassade till 

målgruppen äldre, sjuka och sköra. 
• Kost- och servicenämnden ökar andelen inköp från närproducerade och småskaliga 

livsmedelsproducenter. 

 
Mål 2 Ingen hunger; avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 
kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. 
 
Genom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård samt utbildning bidrar Region Värmland till kompetens 
och förståelse för hälsosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk och livsmedelshantering. 
 
Delmål 2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat året om. 
Delmål 2.2: Utrota alla former av undernäring genom att tillgodose äldre personers näringsbehov. 
Delmål 2.3: Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och inkomster genom att 
ställa krav vid upphandlingar. 

4.1.1.2 Utifrån Agenda 2030 mål 3. Genom samverkan i nämnden öka kunskap om nutritionens 
betydelse samt öka andelen svensk råvara av kött och kyckling. 
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Indikatorer Mål Periodicitet 

Genomförda utbildningsinsatser. Minst en genomförd aktivitet År 

Andelen svensk råvara av kött och 
kyckling. 95% Delår 

 

Aktiviteter Status 

Fortsatta utbildningsinsatser för personer som ingår i hela måltidskedjan samt öka 
förståelse och kunskap kring nutrition vid patientens hemgång.  Pågående 

Andelen inköp av svensk råvara från kött och kyckling ska öka.  Ej påbörjad 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3; 

• Öka kompetens och kunskap om nutritionens betydelse för god hälsa och välmående. 
• Bidrar till minskad antibiotikaresistens genom att köpa svensk råvara av kött och kyckling från 

djur som inte behandlats med antibiotika i förebyggande syfte. 

 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande: säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar. 
 
Målet innebär att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar. För att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska är Region Värmland, 
vid sidan av länets kommuner, en nyckelaktör när det gäller att säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla. Utöver de egna välfärdstjänsterna verkar regionen indirekt som samverkanspart 
i det regionala folkhälsoarbetet. Delmål 3.d: stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, 
riskreducering och hantering av nationella hälsorisker. 

4.1.1.3 Agenda 2030 Mål 9, Öka informationstillgängligheten genom hela måltidskedjan. 

 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Öka information och säkerhet i 
våra digitala system. Minst en genomförd aktivitet. Delår 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9; 

• Öka informationstillgängligheten genom hela måltidskedjan. 

 
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. 
Delmål 9.c: Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva tillgång till 
internet. 
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Målet innebär att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation. Region Värmland ska främja hållbar tillväxt och utveckling som 
leder till starkare företag och bättre kommunikationer i hela länet. I samverkan med andra 
samhällsaktörer främjar Region Värmland innovativa lösningar. Digitaliseringen ger nya möjligheter 
som ska tas tillvara för att hantera samhällsutmaningar. 
 

4.1.1.4 Stärkt försörjningsberedskap i hela måltidskedjan. 

 

Aktiviteter Status 

Öka beredskapen för att möta fredstida kriser och stärka motståndskraften.  Ej påbörjad 

4.2 Hållbar organisation 

4.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans 

Kost- och servicenämnden ansvarar för att utarbeta förslag till budget samt att följa upp verksamheten 
gällande ekonomi.  

Indikatorer Mål Periodicitet 

Nettokostnad mot budget  Månad 

Kostnad per måltid (kr). 32 kr År 

4.2.1.1 Agenda 2030 Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion. 

 
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Andel inköp av svenska livsmedel 
ska öka. 70% Delår 

  

Aktiviteter Status 

Hållbara krav ställs vid upphandling av förpackningar.  Pågående 

Inköp av svenska livsmedel ska öka.  Pågående 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12; 
• Hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och kemikalier vid upphandlingar av livsmedel och 
förpackningar. 
• Främjar ökad självförsörjningsgrad genom inköp av svenska livsmedel. 

 
Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser ur flera olika perspektiv. 
Genom ökad samverkan med kommuner och andra regioner medverkar Region Värmland till 
ansvarsfulla val av produkter och tjänster. Delmål 12.3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per 
person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd. Delmål 12.4: Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla 
typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, 
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samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Delmål 12:5: Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Delmål 12:7: 
Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar. 

4.2.1.2 Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och mångfald. 

 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Andelen ekologiska livsmedel av 
den totala livsmedelskostnaden 
ska öka. 

50 % Delår 

  

Aktiviteter Status 

Inköp av ekologiska livsmedel ska öka.  Pågående 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 15; 

• Inköpsandelen från ekologiska livsmedel ska öka. 

 
Mål 15 Ekosystem och mångfald. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Andelen ekologiska livsmedel av den totala 
livsmedelskostnaden, i linje med regeringens beslut att 30% av den svenska jordbruksmarken ska 
utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60% av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. 

 

4.3 Agenda 2030 

Agenda 2030 är en universell agenda som inrymmer 17 mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar 
utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Agenda 
2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling, till år 2030 har världens ledare 
förbundit sig att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 
klimatkrisen. Region Värmlands planeringsarbete ska utgå från målen i Agenda 2030, jämlikhet och 
hållbarhet ska genomsyra allt arbete i regionen. 
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4.4 Miljöplan 2021 - 2024 

Region Värmlands miljöplan antogs under 2021 och gäller för perioden 2021–2024.Målen i 
miljöplanen berör Kost- och servicenämnden och ingår därför under planperioden 2023–2025. 

Måltidsförsörjning 

Långsiktig målsättning enligt Miljöplanen; Vår måltidsförsörjning främjar en biologisk mångfald, ett 
hållbart klimatavtryck, en god hälsa hos såväl människor som djur och en ökad självförsörjningsgrad 
av livsmedel inom regionen. 

Mål 2024 som berör kost- och servicenämnden, 

• Livsmedelsinköp ska så långt möjligt uppfylla krav motsvarande svensk lagstiftning inom 
livsmedelsproduktion och djuromsorg. Samma krav ska tillämpas av upphandlade leverantörer där 
produktion eller servering av måltider ingår. 

• Inköpsandelen närproducerade livsmedel ska öka under perioden med en strävan om att uppnå 
minst 30 procent. 

• Inköpsandelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent. Enligt regeringens handlingsplan för 
en nationell livsmedelsstrategi ska livsmedelskonsumtionen inom offentlig sektor utgöras av 60 
procent ekologiskt till år 2030.  

Kost- och servicenämndens bidrar till målområdet genom att uppfylla krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion och djuromsorg, öka andelen inköp av ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt öka andelen inköp av svensk råvara av kött och fågel. 

Inköp och resursförbrukning 

Långsiktig målsättning enligt Miljöplanen; Genom våra upphandlingar, avtalstrohet och en effektiv 
resurshantering i vår verksamhet, bidrar vi till en hållbar konsumtion och produktion och en övergång 
till en cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Mål 2024 som berör kost-och servicenämnden; 

• Miljönyttan av genomförda upphandlingar ska öka. 

• Antalet uppföljda avtal där miljökrav ställts ska öka. 

• Minst 20 unika cirkulära materialflöden ska kartläggas och utvecklas. 

• Materialåtervinningsgraden ska vara minst 55 procent. 

Kost- och servicenämnden bidrar till målområdet genom att öka miljönyttan vid upphandling och inköp 
samt att hållbara krav ställs vid upphandling av förpackningar samt att måltider förpackas i matlådor 
med god miljöprestanda. Svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion och djuromsorg ska utgöra 
grunden i våra upphandlingar, där vi också ska sträva efter att öka andelen svenska, närproducerade 
och ekologiska livsmedel.  

 Resor och transporter 

Långsiktig målsättning enligt Miljöplanen; De resor och transporter som vår verksamhet genererar är 
resurseffektiva, fossilbränslefria och påverkar miljön och klimatet minimalt. 
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Mål 2024 som berör kost- och servicenämnden. 

•  Andelen medarbetare och förtroendevalda som reser hållbart till och från arbetet, respektive 
uppdraget ska öka. 

• Region Värmland ska stödja utvecklingen av infrastruktur för fossilfria bränslen samt elladdning av 
fordon i länet.  

Kost- och servicenämnden bidrar till målområdet Resor och transporter genom att ställa krav på 
samordnade transporter vid upphandlingar samt att eftersträva resfria möten, som ett kompletterande 
alternativ till fysiska möten. 

 

5 Nämndens uppdrag och fokus för verksamhetsåret 2023 

Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen för att produktionen av måltider sker i 
enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att kostproduktionen sker enligt 
gällande lagar och avtal. 

Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget 
och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. 

Nämnden ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens 
ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt 
bereda ärenden som ska till fullmäktige. 

Nämnden ansvarar för att verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning samt 
åtgärder vid brister är tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan 
baserad på en bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande målbild. 

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, 
Kil och Kristinehamn. Verksamheten regleras genom "Avtal om samverkan i gemensam kost- och 
servicenämnd". För nämnden gäller även Region Värmlands reglemente för kost och servicenämnden 
i Värmland. 
Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen så att produktionen av måltider sker i 
enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att kostproduktionen sker enligt 
gällande lagar och avtal. 
Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget 
och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. Nämnden ska avge 
remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens ansvarsområde samt följa och 
verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt bereda ärenden som ska till 
fullmäktige. Nämnden ansvarar för att verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning 
samt åtgärder vid brister är tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan 
baserad på en bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande målbild. Nämnden ska 
kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Kost- och servicenämndens styrande dokument 
Kost- och servicenämndens uppdrag utgår från nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta 
styrande dokument. Kost- och servicenämndens uppdrag regleras utifrån bland annat 
regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen. 
Region Värmland är värdkommun, vilket innebär att den gemensamma nämnden ingår i Region 
Värmlands nämndorganisation. Region Värmland är juridisk person för gemensamma kost- och 
servicenämnden. 

Lagar och förordningar från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen styr arbetet inom måltids- och 
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nutritionsfrågor inom vård och omsorg. 

• Statens livsmedelsverks nationella riktlinjer för vård och omsorg, 2017. 
• Statens livsmedelsverks (SLV) nationella riktlinjen för måltider på sjukhus 2020. 
• Socialstyrelsens vägledningsdokument Att förebygga och behandla undernäring 2019. 
• Livsmedelslagen 206:804 

 

Fokus för verksamhetsområdet 2023 

Nämndens inriktning för verksamhetsåret samt kommande år är att fortsätta att belysa nutritionens roll 
och betydelse för god omvårdnad. Nämnden ska verka för att ytterligare öka samarbetet inom området 
utifrån nämndens ansvarsområde. 

Det pågår arbete kring Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, en överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om civilt försvar, där ett av insatsområdena handlar om 
försörjningsberedskap, där bland annat livsmedel ingår. Överenskommelsen innebär att beredskapen 
att möta fredstida kriser kommer att behöva prioriteras under en lång tid och arbetet för att stärka 
motståndskraften i hälso- och sjukvården behöver vidareutvecklas och fördjupas. Arbetet innebär 
bland annat att kartlägga hur den normala försörjningen inom hälso- och sjukvårdens stödjande 
verksamheter behöver anpassas för att möta behoven under höjd beredskap avseende bland annat 
livsmedel, utifrån kartläggningen även genomföra prioriterade åtgärder för att stärka 
försörjningsberedskapen. 

Under perioden ska kost- och servicenämnden genomföra åtgärder för att stärka 
försörjningsberedskapen. Prioriterad åtgärd är bland annat att arbeta för ökad andel närproducerade 
livsmedel samt att säkerställa avtal. I det långsiktiga perspektivet kommande år behöver lagerhållning 
och lagerytor ses över.  

6 Budget 

Nämndens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån fullmäktiges 
beslut. I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för de 
finansiella kostnaderna. 

Den beslutade nettokostnadsramen för 2023 är 1 107 tkr.  

Respektive part i nämnden lämnar ekonomiskt bidrag till nämndens verksamhet som baseras på 
bruttokostnaden och andelen avropade måltider. Över-/underskott regleras årligen och fördelas 
proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala årsvolymen. Den definitiva 
slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, dock senast tre månader därefter. Kost- och 
servicenämndens budgetomslutning för verksamheten 2023, uppgår till 11 864 tkr. Budgeten ska 
finansiera kostnader för andelen avropade måltider. 

Kost- och servicenämnden ser stora utmaningar i de kostnadsökningar som uppstått under och efter 
pandemin samt till följd av kriget i Ukraina. Kostnadsökningar som påverkar både gällande produktion 
och inköp. 

7 Arbetsmiljö och personalfrågor 

Frågan är inte aktuell för kost- och servicenämnden. 

8 Uppföljningsplan 
Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden redovisa till 
regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har lämnat till den i 
reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges mätplan. I årsredovisningen sker 
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även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de 
övriga nämndernas redovisningar inför beslut i regionfullmäktige. 

Nämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive mål och med vilken 
frekvens som uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för bedömning av 
måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämndens mätplan ingår i nämndplanen som en bilaga. 
Regionstyrelsen tar även del av rapporteringen som sker utifrån övriga nämnders och fullmäktiges 
mätplaner 

9 Internkontroll 
Styrelse och nämnd ansvarar enligt 6 kap. 6 § KL för den interna kontrollen inom sitt respektive 
verksamhetsområde. Det innebär bland annat att beslut årligen ska fattas om internkontrollplan 
baserad på en riskanalys. 

För viss speciallagstiftning gäller särskilt ansvar, exempelvis 

• Arbetsmiljölag 
• Hälso- och sjukvårdslag (vårdgivare och huvudman inom hälso- och sjukvård) 

För ansvar enligt speciallagstiftning ska styrelse respektive nämnd anses ha det ansvar som 
fullmäktige, i den mån fullmäktige har rättslig förmåga att bestämma ansvarsfördelningen, särskilt 
reglerar. Ansvar enligt speciallagstiftning som inte lagts på annan nämnd, åvilar styrelsen. 

Kost- och servicenämndens internkontrollplan beslutas i särskild ordning. 

10 Uppsiktsplikt 
Enligt Kommunallagen 6 kap 1§ har regionstyrelsen uppsiktsplikt över övriga nämnder. 
Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Värmlands verksamhet som bedrivs i regionens 
bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund där organisationen är medlem. Detta rapporteras i 
regionstyrelsens ordinarie rapportering till regionfullmäktige. 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med företrädare för 
respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll, verksamhetsplaner och 
årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har uppsiktsplikt över. För Region 
Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten genom rapportering till regionstyrelsen. 
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