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2019



25 januari 2019  
Första Värmlandsrådsmötet med 
workshop på KCCC.



Viktigaste frågorna att samverka kring inom Värmlandsrådet

• Hur kan vi lyfta Värmland till att vara en förebild i Sverige

• Regionalutveckling

• Hållbar utveckling

• Strategiska utvecklingsfrågor

• De frågor som anges i samverkansavtalet

• Hitta former för hur region och kommuner kan samverka för att utveckla Värmland

• Kompetensförsörjningen

• Sjukvård psykisk ohälsa missbruk

• Infrastruktur

• Värmland som inflyttningslän

• Andras bild av Värmland

• Att hitta framgångsrika lösningar och utvecklingsområden inom regionens verksamhetsområden för 
att stärka Värmland att vara en bra plats att leva och verka

• Sådant som är meningsfullt för invånarna



Gäster och information under 2019
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2020



Konferens Västerås
23-24 januari 2020

• Västmanlands samverkansresa

• Mälardalsrådet

• Oslo Stockholm 2.55

• Årliga prioriteringar



Relationen till Norge

Utveckla relationerna med de framtida norska storregionerna, Viken, Oslo och Innlandet
Säkerställa kopplingarna och länken till Osloregionen. Relationerna inkluderas med Värmlands grannregioner 
samt ingående regioner längs med sträckan Oslo-Stockholm.

Infrastruktur

Fortsätta arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan Oslo-Stockholm och att öka de statliga underhållsmedlen
till Värmland. Även satsningar som inbegriper bredbandsutveckling och digitalisering, utveckling av resecentrum, 
Karlstad Airport framtida finansiering och länstransportplanens genomförande.



God och nära vård

Uppdrag att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård
• Samverkan mellan Värmlands kommuner och Region Värmland
• Användning av ny teknik för utvecklade arbetssätt
• Stärka medarbetares digitala kompetens
• Personcentrering
• Kompetensförsörjning som stödjer arbetsväxling

Kompetensförsörjning

Kartlägga det framtida värmländska kompetens försörjningsbehovet och identifiera de strukturella 
utmaningar som den värmländska arbetsmarknaden står inför. Viktigt att arbeta med målsättning om 
höjd utbildningsnivå och förbättra kompetensmatchningen.



Fakismil Aftonbladet



Samverkan Samhandling
mellan kommuner, region, länsstyrelse mot covid-19

Samordning
i processer och strukturer

Agerar tillsammans mot målsättning,
beslut som gynnar det gemensamma



Krisorganisation snabbt igång

•

• Möten varje vecka med 
högsta 
chefstjänstepersoner

• Extra insatta 
Värmlandsråd

• Säkra gemensam 
riktning

Digitala möten

• Samhällsviktiga 
funktioner

• Skyddsutrustning

• 8 samverkansformer i 
tidigt skede

Samordning
• Gemensam information 

till allmänhet om 
virusläget

• Provtagning 

• Vaccination

Information



Värmland har från att vaccinationerna 
startade legat i topp med antal 
vaccinerade invånare.
Intensivt och nära samarbete mellan 
parterna i Värmlandsrådet har 
möjliggjort det.

Lennart Gustafsson,
Ruds trygghetsboende Karlstad, 
första värmlänningen att få vaccination 
mot covid-19 i mellandagarna 2020



2021



Utvärdering  Samverkansavtal Värmland

• Intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner

• 27 rekommendationer från konsult Magnus Persson

• Uppdrag till direktörsberedning att processa 

rekommendationerna

• Skapa arbetsformer för Värmlandsrådet



Gemensam webbplats

Program

Årshjul

Anmälan

Dokument

Ledamöter

Minnesanteckningar

Kurser & konferenser

Information om samverkan

Kontaktuppgifter



Gemensamma resurser

Business Region Värmland



2022



Digital konferens med tema Norge

Direktörsberedningens förslag 
arbetsformer för Värmlandsrådet

Ukraina-kriget

God och nära vård -målbild

Hot mot demokratin i Värmland- Agera

Värmlandsstrategin - lägesrapport

Axplock av ärenden 

under 2022




