
  

 

 

 

Minnesanteckningar Ordföranderåd 8 april 2022 

 

Inledning 

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen till 
dagens möte.  

Ulrika K Jansson, ny kommundirektör i Karlstad kommun, välkomnas extra då det är hennes första 
med Ordföranderådet och hon ger en kort presentation av sig och sin bakgrund. 

Information och avstämning om frågor om besöksnäring 
Stina Höök, Region Värmland och Mia Landin, Visit Värmland 

Punkten är uppdelad i tre delar: 

 - Visit Värmland, 
 - Nationell plan för hållbar turism och växande besöksnäring, samt 
 - Rapporten "Transformering av den värmländska besöksnäringen” 

Besöksnäringen är en av de branscher som drabbats mest under pandemin, kommuner och Region 
Värmland har gjort insatser för att stärka och stötta den breda näringen. Tecken visar att 
återhämtning nu sker. Pandemin har även visat saker som kan bli bättre och det är viktigt för 
Värmlands utveckling.  

Mia Landin, Vd för Visit Värmland, medverkar på dagens möte och berättar om ämnen som det 
arbetas med inom besöksnäringen. 

En nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring tas för första gången fram i Sverige 
och den täcker in fem prioriterade områden; enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och 
innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Kopplat till områdena finns fyra horisontella mål; 
hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. 
Strategin är förankrad hos alla politiska partier och har omfattande remissrunda. 
 
I Värmland har deltagare från samtliga kommuner, näringslivet och övriga intressenter formerats i 
fem arbetsgrupper för att arbeta fram en värmländsk besöksstrategi som kommer att presenteras 
under planerad remissrunda september/oktober 2022. Den värmländska besöksnäringsstrategin som 
grundar sig bland annat i den nationella strategin, värmlandsstrategin och smart 
specialiseringsstrategi kommer förhoppningsvis vara antagen vid årsskiftet 2022/2023. 
 
Region Värmland har tillsammans med Visit Värmlands ekonomiska förening tecknat nytt 
samarbetsavtal för att tillsammans förvalta och utveckla varumärket Värmland. 
En strategisk förflyttning från lokalt stöd för turistverksamhet till utveckling av hela regionens 
attraktionskraft. 

Rapporten "Transformering av den värmländska besöksnäringen" skickades ut inför dagens möte, 
mer ingående information finns att läsa där. 

 



  

 

Uppdrag 

Ordföranderådet ger Direktörsberedningen i uppdrag att fortsätta processen och arbeta vidare 
utifrån rapporten ”Transformering av den värmländska besöksnäringen”, om hur kommuners behov 
och förväntningar skiljer sig åt, gemensamt förtydliga roller, gemensamma önskemål och analys mm. 
Se även sista sliden i presentation som bifogas anteckningarna. 

Uppdraget ska återredovisas till Ordföranderådet senast den 26 augusti 2022. 

 

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland 2022–2030 - 
information och avstämning. 
Elisabeth Kihlström och Karen O'Quin, Region Värmland 

En regional handlingsplan har funnits tidigare. Det regionala nätverket för suicidprevention, som 
arbetar med frågan, har nu tillsammans med samhällsaktörer tagit fram en strategisk plan och nu är 
det dags för en politisk process.  Förslag till länsgemensam strategisk plan för suicidprevention har 
skickats ut inför dagens möte. 

Karen O’Quin redovisar aktuell situation med fördelning över hur antal suicid och suicidförsök mellan 
män och kvinnor ser ut. Fler män som tar sitt liv medan kvinnor gör fler suicidförsök. Värmland har 
legat över riket snitt i över 20 år, det finns en uttalad problematik i Värmland. 

På nationell nivå har Folkhälsomyndigheten ansvar, på regional nivå har regionerna ansvar. Det 
regionala nätverket för suicidprevention i Värmland träffas två gånger per år och har representanter 
från alla Värmlands 16 kommuner. 

Revidering av förra länsgemensamma strategiska planen har försenast på grund av regionbildning, 
personalomsättning och pandemi. Planen är kopplad till folkhälsopolitiken och utgår från nationella 
handlingsprogrammet. 

Prioriterade områden; 

• Universell - hela befolkningen. Samordnad strukturerad samverkan är väldigt viktig, tidigt 
stöd till barn och unga. Insatser i arbetslivet, arbetsgivarens roll 

• Selektiv - grupper i riskzon, sju av tio är män. 

• Indikerad - individnivå 

Fredrik Larsson reflekterar över vikten av att hitta aktiviteter som betyder skillnad på riktigt för 
individer. Det är hur nedslående att situationen inte förändrats och att Värmland ligger över rikets 
snitt gällande suicid och suicidförsök.  

Uppdrag 

Ordföranderådet ger Direktörsberedningen i uppdrag att komplettera och säkerställa 
förankringsprocessen om länsgemensam strategisk plan för suicidprevention och i samverkan ta fram 
beslutsunderlag för politisk process om att anta den strategiska planen hos samtliga 17 parter. 

Uppdraget ska återredovisas till Ordföranderådet senast den 26 augusti 2022. 

 



  

 

Situationen i Ukraina - avstämning 

Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland 

Drivmedelsförsörjning och ökade materialkostnader påverkar kommunerna då upphandlade 
leverantörer kontaktar ansvariga för att justera avtal när de inte kan leverera varor och tjänster till 
överenskommet pris. Kommundirektörsgruppen har en tät dialog för att navigera rätt, dels för att 
inte riskera stå utan varor och tjänster, dels för att inte skapa obalans i marknaden. 

Länsstyrelsen fortsätter med att ha ledningen i Ukraina-frågan (genom bl a genom regionala 
krishanteringsrådet) och kommunerna känner sig trygga med det. Migrationsverkets prognos om 
ankommande är nedskriven men kan givetvis komma att svänga beroende på utvecklingen i Ukraina. 

Länsstyrelsen får i uppdrag att driva ersättningsfrågan som är en central problematikfråga för 
kommunerna. 
Lagförslag kom idag 8 april om att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar för att skapa en jämn 
fördelning, problem uppstår när inte alla kommuner har lediga boenden att erbjuda. 

I Värmland finns 344 registrerade flyktingar men mörkertal på cirka 200 personer bara i Arvika. 
Rädsla för att registerna sig finns, oklart varför.  

Vaccination mot covid-19 kommer erbjudas, andra delar av vaccinationsprogram kan bli aktuella. 

Behov lyfts om att prata med en gemensam röst kring integrationen. När kommer ukrainare att 
återvända hem och kommer de ens ha något att vända hem till? Kommuner som inte har 
bostadsköer har kanske inte jobb att söka och vice versa. Hur skapar vi tillsammans boende och 
verkar för att det blir en bra integration? 
 

Direktörsberedningens avstämning - stående punkt på ordföranderådets agenda 

Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland 

Lars Christensen informerar om kommande SOM-undersökning. Karlstads universitet (Kau) har i 

samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört tre omfattande 

enkätundersökningar i samband med de politiska valen åren 2010, 2014 och 2018. I höst är det val 

igen och ambitionen är att genomföra en fjärde studie. Parallella processer pågår för att få 

finansiering, utveckla enkätfrågor och forma en forskargrupp. Kontaktperson från Kau är som tidigare 

år P-O Norell. 

Den regionala SOM-undersökningen ger goda förutsättningar för att förstå den värmländska 

samhällsutvecklingen och lägger utifrån sin långsiktighet (mer än 10 år) god grund för en förståelse 

för både regionala utvecklingstrender och behov som kommuner och region behöver förhålla sig till i 

ambitioner att möta Värmlandsstrategins mål och vision. 

Kau uppskattar att den totala budgeten för genomförandet ligger runt 5 mkr och att det krävs en 

extern medfinansiering på ca 2 mkr för att få budgeten att gå ihop. Förslaget är att Region Värmland 

går in med 600 tkr och Karlstad kommun med 400 tkr, dvs totalt 1 mkr och att resterande summa (1 

mkr) tas av de sk gemensamma resurserna.  

Ärendet lyfts upp vid nästa Ordföranderåd den 17 juni för ställningstagande och därefter sker, i 

enlighet med samverkansstrukturen, beslutsprocess hos aktuell huvudman, i detta fall Region 

Värmland. 



  

 

Återkoppling efter remiss länstransportplan och slussar 

Stina Höök, ordförande regionala utvecklingsnämnden 

Nationell plan innehåller huvudförslag kring hur medel fördelas, men även andra objekt som är 
möjliga samt samfinansiering. 

Generellt ett stort stöd från de 27 inkomna svaren, kritiskt till ökade kostnader. Miljö- och 
klimatfrågor lyfts och länsstyrelsen är till stor del kritiska för konsekvenser mot klimatmål. 
Kommuner har påpekat olika exempel som de saknar i planen. Beslut om planen förväntas i juni. 

Stina Höök informerar om lägesbilden för slussar i Trollhättan och hur de olika alternativen skulle 
påverka sjötrafiken i Vänern. Utredning pågår och nytt samråd troligtvis i sommar. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

Nästa möte 5 maj kl 9.30-12.00 på Selma Spa Sunne i samband med Nya Perspektivs seminarium. 
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