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Sammanfattning av 2020 
Under 2020 har regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde nästan helt präglats av 

coronapandemin. Verksamheten har på kort tid ställts om genom att anta nya arbetsuppgifter och 

roller och arbeta digitalt. Många insatser har gjorts för att möta pandemins konsekvenser. Nedan följer 

en sammanfattning av de aktiviteter som genomförts under perioden, där mycket har gjorts som ett led 

i omställningen och anpassningen till det nya normalläget. 

Nya Värmlandsstrategin 2021-2040 
Sedan 2019 pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för 

Värmland med sikte mot 2040. Det sker i dialog med representanter för kommuner, myndigheter, 

näringsliv, civilsamhälle och allmänheten.  

Regionfullmäktige beslutade 2020 att förlänga giltighetstiden för Värmlandsstrategin 2014–2020, fram 

till dess att en ny har antagits. Remissperioden, planerad att inledas i juni, flyttades med anledning av 

coronapandemin fram några månader, med hänsyn till rådande läge och belastning på delaktiga 

verksamheter. Efter dialog med bland andra kommunerna och beslut i regionala utvecklingsnämnden i 

september 2020 inleddes remissen och pågick till 18 december. För att synliggöra remissen pågick en 

kampanj med nyhetsbrev och inslag i bland annat sociala medier. Alla som velat har kunnat lämna 

svar, och totalt har 145 svar inkommit från såväl offentliga remissinstanser som privatpersoner. 

I september 2020 hölls en digital remisskonferens och under hösten har ett flertal digitala 

remissdialoger hållits med bland annat kommuner och civilsamhälle. Värmlandsstrategin planeras 

antas i regionfullmäktige i juni 2021. 

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad 
Under våren har en digital utbildningsportal startats där man har samlat utbildningar och kurser som 

kan fördjupa och/eller utveckla kompetensen framför allt hos dem som blivit permitterade, varslade 

eller uppsagda under coronapandemin.  

Initiativ har tagits till att samla aktörer för att söka särskilda projektmedel som Europeiska 

Socialfonden (ESF) avsatt för de branscher som är särskilt drabbade av pandemin. Det har under 

våren varit ett mycket nära samarbete mellan myndigheter och regionen för att dels initiera, dels följa 

upp regeringens satsningar utifrån coronapandemin. 

Det pågår två studier i samarbete med World Values Survey för att få ett ökat kunskapsunderlag vad 

gäller att matcha migranter in på arbetsmarknaden. 

Ett regionalt omställningsråd bildades där ordförande och vice ordförande i regionala 

utvecklingsnämnden valdes in som representanter för Region Värmland. 

Under 2020 har Region Värmland färdigställt en omfattande rapport av regionens 

kompetensförsörjningsbehov inom alla sektorer och identifierat de strukturella utmaningar som 

regionens arbetsmarknad står inför. Kartläggningen har utgjort ett mycket värdefullt underlag i 

planering av insatser kopplade till effekter på arbetsmarknaden beroende på coronapandemin, samt 

särskilda satsningar som behövs utifrån Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart 

specialisering. 16 kommunrapporter (en rapport/kommun) har färdigställts som kommer att utgöra ett 

värdefullt underlag för det lokala kompetensförsörjningsuppdraget. 

Utvecklingsarbetet av Värmlands Industriråd har fortsatt. Industrirådet består av stål- och 

verkstadsindustrin, skoglig bioekonomi, IT-företag samt de särskilda industrigrenarna såsom; 

teknikdriven stålindustri, livsmedelsindustrin, fordonsindustrin, papper/massaindustrin, avancerad 

verkstadsindustri, sågverksindustrin och förpackningsindustrin/grafisk industri. Syftet med Värmlands 

industriråd och de sex utbildningsnoderna är att förse industrin med kompetent arbetskraft. 

Näringsliv 
Som en följd av krisen för näringslivet startades under våren Verksamt Värmland Företagsjour, dit 

företagare kan vända sig med frågor kring stödåtgärder för företagare som drabbats av 
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coronapandemins effekter. En särskild telefonlinje har varit avsedd för rådgivning kring 

korttidspermitteringar. Plattformen verksamt.se har utvecklats för att ge näringslivet det stöd och den 

service som behövs under krisen. 

Under 2020 har nyhetsbrev med lägesbilder av hur näringsliv och arbetsmarknad påverkats av 

coronapandemin publicerats regelbundet.  

I april fattade nämnden beslut om ett tidsbegränsat företagsstöd i form av omställningscheckar. Stödet 

är riktat till småföretag upp till 49 anställda i hela länet och kan användas för att utveckla eller ställa 

om verksamheten, att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med 

coronapandemin. 240 ansökningar om omställningscheckar inkom under 2020, men en del av dessa 

har omvandlats till andra stödformer och hanterats där. Av resterande 189 ansökningar beviljades 121 

st (64%). Den stora majoriteten som ansökte var aktiebolag (84%), och 33,8% av de sökande har varit 

kvinnor. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat för sammanlagt 12 500 024 kr. Digitaliseringen 

har varit den dominerande insatsen. 

Nämnden har också fattat beslut om att öka driftsanslaget till Almi för att möta de ökade 

ansökningarna om lån och amorteringsanstånd.  

Vidare har beslut fattats om att medfinansiera satsningar inom ramen för Europeiska Regionalfondens 

(ERUF) så kallade ”corona-utlysning”, för att kunna erbjuda stöd och rådgivning till företag inom flera 

olika branscher för omställning och utveckling. 

Ett intensivt påverkansarbete har bedrivits för att lyfta Värmlands behov på nationell nivå. Bland annat 

har det förts en löpande dialog med Näringsdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

och Tillväxtverket. Dialogen har exempelvis syftat till att regionen ska tilldelas ytterligare statliga 

utvecklingsmedel (så kallade 1:1-medel). 

Jämställd regional tillväxt och hållbarhet 
Under våren har nämnden följt coronapandemins effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktiviteter har 

integrerats för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i projektansökningar, vilket 

genomförts i de så kallade ”corona-utlysningarna” från ESF och ERUF. Könsuppdelad statistik har 

förts i Verksamt Värmland Företagsjour.  

Nämnden har beslutat att bevilja projektmedel till Hållbara Värmland 2020-2022. Syftet med projektet 

är att öka kapaciteten och genomförbarheten gällande de hållbara dimensionerna i det regionala 

utvecklingsarbetet hos länets aktörer, samarbetspartner och vår egen organisation.  

I arbetet med Värmlandsstrategin har nämnden säkerställt att de tre hållbarhetsperspektiven 

genomsyrar strategin 2021-2040. 

Internationellt arbete 
Under våren 2020 har arbetet inför den kommande strukturfondsperioden 2021 – 2027 intensifierats. 

Region Värmland har ansvarat tillsammans med Region Dalarna och Region Gävleborg, för att skriva 

ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige 2021 – 2027 och för ESF+.  

Region Värmland koordinerar även framskrivning av Interreg Sverige-Norgeprogrammet.  

Region Värmland har deltagit i olika Interreg-kommittéer för fördelning av projektmedel. Dessa är 

Interreg Sverige-Norge, Interreg Nordsjön och Interreg Östersjön. Ett arbete avseende kommande 

programperiod har även påbörjats för Interreg Nordsjön och Interreg Östersjön. 

Under våren och sommaren har Brysselkontoret haft stort fokus på att bevaka EU:s åtgärder för att 

hantera coronapandemin och de omarbetade förslagen gällande EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 

som presenterades som en effekt av pandemin. 

Region Värmland deltar aktivt i de europeiska nätverken Assembly of European Regions (AER), The 

conference of peripheral maritime regions (CPMR), European Regions Research and Innovation 

Network (ERRIN) och Vanguardinitiativet för att stärka regionens position som påverkansaktör. Inom 

ramen för detta arbete har Region Värmland arrangerat och deltagit i en rad olika aktiviteter. 
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Innovation och konkurrenskraft 
I februari tog nämnden beslut om en ny modell för kvalitetssäkring, finansiering och prioritering för 

innovationsstödsystemet i Värmland. Modellen gör det enklare att prioritera och finansiera de 

viktigaste aktörerna som på olika sätt stödjer näringslivet i Värmland. Även uppföljning och utvärdering 

av arbetet i innovationsstödsystemet förenklas genom framtagande av samarbetsavtal som skapar 

gemensamma målbilder för det regionala utvecklingsarbetet, med de aktörer som nämnden 

finansierar. 

Nämnden beslutade vidare att bevilja projektmedel till Bioeconomy Regions in Scandinavia (BiS) samt 

utökat stöd till Sting Bioeconomy. BiS verkar för ett utvidgat partnerskap mellan Sverige och Norge i 

området Dalarna-Värmland-Västra Götaland-Viken och Innlandets fylken så att nya 

innovationsområden kan initieras för att öka takten i transformationen till en biobaserad cirkulär 

ekonomi. På längre sikt syftar projektet till att det geografiska området utvecklas till en stark och 

ledande nod för skoglig bioekonomi och att områdets samlade resurser blir internationellt kända. Sting 

Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell 

marknad. 

Nämnden har också beslut att bevilja projektmedel till Paper Province 2.0. Paper Province 2.0 syftar 

till att bygga en internationellt lyskraftig regional demonstrator för bioekonomi. Tillsammans med andra 

aktörer i regionen skapar klusterorganisationen förutsättningar för att utveckla tjänster och produkter 

som bidrar till bioekonomi och en omställning till det fossilfria samhället. 

Framtagandet av ny strategi för smart specialisering påbörjades under senare delen av 2020. 

Strategin utgör en förutsättning för kommande möjligheter att få EU-finansiering av projekt 

(strukturfondsperiod). Som en grund för arbetet med en ny strategi för smart specialisering har en 

genomgång av samtliga nuvarande specialiseringar genomförts. En övergripande redovisning av de 

viktigaste aktiviteterna, resultaten och återstående gap kommer att kunna redovisas tillsammans med 

en samlad bedömning av respektive specialisering. Dialoger med nya kandidater till smarta 

specialiseringar har inletts.  

Samarbetet inom smart specialisering i Norra Mellansverige har utvecklats ytterligare genom mer 

långtgående samordning och har bland annat resulterat i en gemensam strategi för industriell 

omvandling för Norra Mellansverige. 

En metod och metodhandbok för plats- och produktutveckling som inkluderar digitalisering har tagits 

fram, där piloter och konceptutveckling med platser/besöksmål samt besöksnäringen har ingått. 

Arbetet har även omfattat att mobilisera och knyta ihop olika branscher som kommunikationsbyråer, 

kultur, dataspel, IT-företag samt forskning om media och platser.  

Under perioden beviljades medel för framtagandet av en exporthandlingsplan, som kommer att knyta 

Region Värmland närmare andra regioners och aktörers exportsatsningar. 

Infrastruktur 
Inom ramen för Oslo-Stockholm 2.55 har flera av bolagets planerade aktiviteter fått ställas in på grund 

av coronapandemin. Under våren har dock arbetet med fördjupad nyttoanalys av vad en utbyggd 

järnväg kan innebära utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv pågått. 

I arbetet med att få med stråket Stockholm-Oslo i Core Network Corridors på det Europeiska 

Transportnätet TEN-T (Trans European Transport Network) har många aktiviteter skett under våren. I 

arbetet med stråket Stockholm-Oslo har det under våren tagits fram ytterligare ett positionspapper för 

att trycka på vikten av sträckan Stockholm-Oslo införlivas i Stomnätskorridoren Scan-Med. 

Arbetet med att revidera länstransportplan och nationell plan har påbörjats. Region Värmland ansvarar 

för revideringsarbetet för regional plan samt deltar i Trafikverkets uppdrag kopplat till nationell plan. 

Region Värmland har bidragit med inspel och yttranden på remiss om inriktningsunderlaget. 

Under år 2020 har arbetet med bredbandsutbyggnaden med finansiering från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF), Region Värmland och kommunerna fortgått. En femte etapp har inletts där 

ansökan godkändes i juni månad. Planering för en sjätte och sannolikt sista etapp av de ERUF-
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finansierade bredbandsprojekten har initierats och i samband med slutredovisning av etapp 1 och 2 

har förutsättningarna landats för uppstart av etapp 6. 

Bedömer nämnden att resultatmålen uppnåtts för helåret 2020? 

Ja 

 

Uppföljning av resultatmål 

• Stärkt hållbar tillväxt och utveckling 

 

Attraktivt och hållbart Värmland 
Regionala utvecklingsnämnden bidrar till Region Värmlands effektmål genom fokusområdena 

innovations- och konkurrenskraft, internationellt arbete och infrastruktur. 

Under 2020 har stora insatser gjorts för en snabb omställning av verksamheten för att anpassa 

åtgärder och insatser till olika aktörers behov utifrån coronapandemins effekter. Omställningen har 

handlat om allt från ekonomiska stödinsatser (som t ex omställningscheckar) till rådgivning, 

information och konsultativt stöd (som t ex stödet som erbjuds i Företagsjouren, arbetet med 

konsekvenser kring gränsfrågan Norge-Sverige). Vid sidan av omställningsarbetet har nämnden bland 

annat arbetat intensivt med programmeringen inför den kommande strukturfondsperioden 2021 – 

2027. Vidare har framtagandet av flera stora, viktiga strategier och planer påbörjats och/eller 

genomförts, som t ex Värmlandsstrategin, strategi för smart specialisering samt revidering av 

länstransportplan och nationell plan. 

Sammantaget bedömer regionala utvecklingsnämnden att nämnden i stor utsträckning har bidragit till 

måluppfyllelse av regionens effektmål genom att snabbt och effektivt ställa om verksamheten, 

samtidigt som nämnden omhändertagit flera mycket stora och viktiga processer utöver hanteringen av 

coronapandemins effekter. 

Trygga och nöjda invånare 
Regionala utvecklingsnämnden bidrar till Region Värmlands effektmål genom fokusområdena 

sysselsättning, utbildning och digital delaktighet (bredbandsutbyggnad). 

Under 2020 har flera branscher drabbats hårt av coronapandemin, vilket fått stor effekt på 

sysselsättningen. Regionala utvecklingsnämnden har tagit fram en omfattande kartläggningsrapport 

av regionens kompetensförsörjningsbehov och identifierat de strukturella utmaningar som regionens 

arbetsmarknad står inför; ett mycket värdefullt underlag i planering av insatser kopplade till effekter på 

arbetsmarknaden beroende på coronapandemin. Vidare har ett omställningsråd inrättats med syftet 

att på kort sikt arbeta med effekterna av coronapandemin som påverkar näringslivet i Värmland. 

Nämnden har också tagit initiativ till att samla aktörer för att söka särskilda projektmedel som 

Europeiska Socialfonden (ESF) avsatt för de branscher som är särskilt drabbade av pandemin. 

Bredbandsutbyggnaden med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 

Region Värmland och kommunerna har fortgått under 2020 enligt plan. 

Sammantaget bedömer regionala utvecklingsnämnden att nämnden i stor utsträckning har bidragit till 

måluppfyllelse av regionens effektmål genom att snabbt och effektivt ställa om och anpassa 

verksamheten för att motverka den ökande arbetslösheten i coronapandemins spår. Utöver dessa 

åtgärder har arbetet med bredbandsutbyggnaden fortsatt enligt tidigare planering. 
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Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag 
 

1. Upprätta förslag till ny regional utvecklingsstrategi enligt process för framtagande som 
beslutats under 2019.  

 

Nämnden beslutade 27 mars 2020 att ta en paus i framtagandet av Värmlandsstrategin 2020-2040, 

som en följd av coronapandemin. Arbetet med strategin återupptogs dock i juni med en ny tidplan för 

framtagandet. En remissutgåva av strategin togs fram, och efter dialog med bland andra kommunerna 

och beslut i regionala utvecklingsnämnden i september 2020 inleddes remissperioden som pågick till 

18 december. För att synliggöra remissen pågick en kampanj med nyhetsbrev och inslag i bland annat 

sociala medier. Alla som velat har kunnat lämna svar, och totalt har 145 svar inkommit från såväl 

offentliga remissinstanser som privatpersoner. 

I september 2020 hölls en digital remisskonferens och under hösten har ett flertal digitala 

remissdialoger hållits med bland annat kommuner och civilsamhälle. Värmlandsstrategin planeras 

antas i regionfullmäktige i juni 2021. 

 

2. Stärka dialogen och insatserna för det värmländska näringslivet och särskilt 
kopplingen till besöksnäringen, detta för att stärka Värmlands långsiktiga 
konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt. Kompetensförsörjningen är avgörande för 
utvecklingen och här ingår även arbetet med Smart specialisering med fokus på den 
skogliga bioekonomin samt digitaliseringen av välfärdens tjänster. Genomföra en 
översyn/strukturering av berörda styrdokument inom området. 

 

Det långsiktiga arbetet med Värmlands konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt har i stor utsträckning 

varit tvunget att ställas om under våren, till förmån för mer akuta insatser för näringslivet i samband 

med coronapandemin. De akuta insatserna har genomförts med utgångspunkt i de strukturer och 

processer som kopplar an till det långsiktiga arbetet inom det regionala utvecklings- och 

tillväxtuppdraget, men fokus och tempo har anpassats för att möta behoven som uppkommit till följd 

av coronapandemin. Parallellt med omställningsarbetet pågår arbetet för att anpassa verksamheten till 

”det nya normalläget”, som även inbegriper det långsiktiga perspektivet. 

Coronapandemin har intensifierat olika samarbeten inom det regionala utvecklings- och 

tillväxtuppdraget; med nationell nivå och övriga regioner, med de värmländska kommunerna, liksom 

samarbetet med de olika klustren och företagsstödjande aktörerna i Värmland. 

Besöksnäringen har varit en utsatt bransch under coronapandemin, vilket gjort att samarbetet 

förstärkts ytterligare, med tätare dialoger, behov av analyser och dialog kring projektansökningar.  

Under 2020 har Region Värmland färdigställt en omfattande kartläggningsrapport av regionens 

kompetensförsörjningsbehov inom alla sektorer och identifierat de strukturella utmaningar som 

regionens arbetsmarknad står inför. Kartläggningen har utgjort ett mycket värdefullt underlag i 

planering av insatser kopplade till effekter på arbetsmarknaden beroende på coronapandemin. 16 

kommunrapporter (en rapport/kommun) har färdigställts som kommer att utgöra ett värdefullt underlag 

för det lokala kompetensförsörjningsuppdraget. 

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptogs i juni 2020 efter att ha pausats i samband med 

coronapandemins utbrott under vintern/våren 2020. Därmed återupptogs även arbetet med berörda 

styrdokument och handlingsplaner, och en struktur för handlingsplanerna kopplade till 

Värmlandsstrategin har tagits fram. 

 

3. Utifrån internationella uppdrag se över styrdokument inom det internationella området 
(exempelvis går den nuvarande internationell strategin ut under 2020). Det gäller bland 
annat det fortsatta påverkansarbetet kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken 
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för att säkerställa att inriktningen är i linje med Region Värmlands prioriteringar. 
Relationerna med Norge och att utveckla och stärka relationerna med de nya norska 
storregionerna, Viken, Oslo by och Innlandet i syfte att säkerställa kopplingarna och 
länken till Osloregionen. Det gäller även relationerna med våra grannregioner samt 
ingående regioner längs med sträckan Oslo-Stockholm.   

 

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptogs i juni 2020 efter att ha pausats i samband med 

coronapandemins utbrott under vintern/våren 2020. Därmed återupptogs även arbetet med berörda 

styrdokument och handlingsplaner, och en struktur för handlingsplanerna kopplade till 

Värmlandsstrategin har tagits fram. Senareläggningen av Värmlandsstrategins implementering 

påverkar framtagningen av en ny handlingsplan för det internationella området. En ny handlingsplan 

för det internationella området har därför inte tagits fram under 2020. 

Det har pågått ett intensivt arbete kopplat till sammanhållningspolitiken, med pågående arbetsgrupper 

för framskrivning av nya strukturfondsperioden för 2021 – 2027 inom Interreg, ERUF och ESF.  

Region Värmland koordinerar framskrivning av Interreg Sverige-Norgeprogrammet och en 

arbetsgrupp har bildats från berörda svenska och norska regioner samt förvaltande myndighet 

(länsstyrelsen i Jämtland). Arbetsgruppen har inlett arbetet med framskrivningen av programmet som 

preliminärt ska lämnas in till regeringen i januari 2021.  

Region Värmland har deltagit i olika Interreg-kommittéer för fördelning av projektmedel, varav ett är 

Interreg Sverige-Norge.  

Ett besök med en delegation av politiker och tjänstepersoner från Innlandets fylke genomfördes under 

mars. Syftet var att lära känna varandras nya strukturer samt öka samarbetet genom att ett nytt 

samarbetsavtal utarbetades. Mötet var en del av en treårig satsning på att stärka relationerna och 

dialogen med Norge som har arbetats fram av Region Värmland. 

Under perioden har det varit ett stort fokus mot Norge med anledning av att Norge stängt gränsen mot 

Sverige som en följd av coronapandemin. Särskilda analyser, informationsmaterial och kontakter med 

Norge har upprättats. Det har också varit ett nära samarbete med grannregionerna kopplat till arbetet 

kring nästa programperiod för strukturfonderna och Oslo-Stockholm.  

 

4. Vidareutveckla arbetet med jämställd regional tillväxt och fortsätta arbeta med 
implementering av resultaten från det nationella projektet jämställd regional tillväxt – 
exempelvis säkerställa att beslut som fattas av den regionala utvecklingsnämnden har 
ett jämställdhetsperspektiv (enligt beslut i nämnden 2019-06-12).  

 

Regionala utvecklingsnämnden hade en workshop om jämställdhetsintegrering i maj 2020. En 

utbildning planerades under våren men har på grund av coronapandemin skjutits upp till 2021. 

Fortlöpande lyfts erfarenheter från nationella jämställdhetsprojektet in i det regionala tillväxtarbetet, 

exempelvis i samband med projektansökningar. 

 

5. Fortsätta arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan Oslo/Stockholm och att öka 
de statliga underhållsmedlen till Värmland, men också satsningar som inbegriper 
bredbandsutveckling och digitalisering. 

 

Inom ramen för Oslo-Stockholm 2.55 har flera av bolagets planerade aktiviteter fått ställas in på grund 

av coronapandemin. Under våren har dock arbetet med fördjupad nyttoanalys av vad en utbyggd 

järnväg kan innebära utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv pågått. Därutöver har Region Värmland 

deltagit i referens- och arbetsgrupper i Trafikverkets utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan. 
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Arbetet med att revidera länstransportplan och nationell plan har påbörjats. Region Värmland ansvarar 

för revideringsarbetet för regional plan samt deltar i Trafikverkets uppdrag kopplat till nationell plan. 

Region Värmland har bidragit med inspel och yttranden på remiss om inriktningsunderlaget. 

Bedömningen i nuläget är att konkurrenssituationen och andra förutsättningar på 

bredbandsmarknaden i Värmland har förändrats relativt kraftigt de senaste åren, vilket gör att det är 

en större klarhet i vilka aktörer som är dominerande i respektive område i Värmland. Det gör det 

lättare att planera den fortsatta utbyggnaden men också svårare att påverka då bredbandsmarknaden 

inte omfattar någon leveransplikt utan är fortsatt efterfrågestyrd och beror på volymen i efterfrågan 

samt respektive aktörs intresse att fortsätta utbyggnaden. Det gör det hela svårare för Region 

Värmland att påverka måluppfyllelsen. 

Uppenbart i nuläget är att tillgängliga investeringsstöd inte fullt ut möter behovet av stöd till 

bredbandsutbyggnad. Bredbandsmarknaden har också förändrats där enskilda aktörer satsar mer på 

trådlösa tekniker, som kan ha både positiva och negativa konsekvenser för den fortsatta utbyggnaden. 

Möjligheterna att absorbera mer pengar till bredbandsstöd är också beroende på marknadsaktörernas 

intresse att söka stöd och bygga mer bredband. Det är i sin tur bland annat beroende av kundernas 

efterfrågan. 

 

6. Översyn av finansieringen av det regionala stödsystemet (innovation och 
entreprenörskap) med ambitionen att ha en ny finansieringsmodell framtagen och 
beslutad under 2020 – exempelvis kan det handla om olika former av finansiering för 
aktörerna i systemet. 

 

5 februari 2020 tog nämnden beslut (§ 10) om en ny modell för kvalitetssäkring, finansiering och 

prioritering för innovationsstödsystemet i Värmland. Modellen gör det enklare att prioritera och 

finansiera de viktigaste aktörerna som på olika sätt stödjer företagen i Värmland. Även uppföljning och 

utvärdering av arbetet i innovationsstödsystemet förenklas genom framtagande av samarbetsavtal 

som skapar gemensamma målbilder för det regionala utvecklingsarbetet, med de aktörer som 

nämnden finansierar. Modellen ska implementeras under 2021. 

 

7. Se över och komma med förslag på uppföljning av nämndplan i relation till verksamhet, 
effekter, mätplan och internkontrollplan. 

 

I arbetet med nämndplan 2021 har det tagits fram ett förslag till mätplan som tar sikte på ett mer 

kvalitativt sätt att följa upp regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. De kvantitativa indikatorer 

som tidigare legat till grund för uppföljningen ger inte någon information om vilken effekt insatserna 

inom det regionala utvecklingsuppdraget har haft, och det behövs därmed ett annat sätt att utvärdera 

verksamheten med kvalitativa analyser som det främsta verktyget.  

Under hösten 2020 har nämnden arbetat med en risk-och konsekvensanalys som underlag för 

interkontrollplan 2021. Internkontrollplanen planeras antas av regionala utvecklingsnämnden i mars 

2021. 

 

8. Stärka arbetet för att Region Värmland får ta ett större inflytande och ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken 

 

Under 2020 har arbetet med att ta fram underlag för nuläge och framtida behov inför fortsatt dialog 

med Värmlands aktörer kring arbetsmarknadspolitiken pågått. Behovet av ett tydligare och stärkt 

ansvar för arbetsmarknadspolitiken har lyfts till olika instanser inom området, till exempel 

departementen.  
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Nämndanalys 
Regionala utvecklingsnämnden visade ett överskott på 1 mnkr. Prognosen vid delåret var ett 

nollresultat. Differensen mellan budget och utfall på 1 mnkr beror huvudsakligen på att uteblivna 

planerade aktiviteter under våren istället planerades att genomföras under hösten. Den andra vågen 

av pandemin omöjliggjorde dock aktiviteternas genomförande även under resterande året.   

Medel för aktiviteter som planerades in i året men som inte har gått att genomföra på grund av 

coronapandemin (t ex konferenser, resor och att rekryteringar försenats) har istället använts för 

finansiering av externa aktörer i så hög utsträckning som möjligt, för att ytterligare möjliggöra insatser 

för regional tillväxt och utveckling, både av mer akut karaktär kopplat till coronapandemin, och mer 

långsiktiga insatser för att Värmland ska bibehålla konkurrens- och utvecklingskraft.  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Omvärldsrisker 

Risk Konsekvens Åtgärder 

Den demografiska förändringen, 

andel personer i Värmland i 

arbetsför ålder minskar. 

Utmaningar både för 

kompetensförsörjningen 

och försörjning av välfärden i 

Värmland. 

Arbeta för att attrahera den 

arbetsföra åldern att stanna 

kvar i Värmland och få nya 

invånare utifrån Värmland. 

Ej fungerande 

kompetensförsörjning 

Obalans mellan tillgång och 

efterfrågan på arbetskraft.  

Höja utbildningsnivån generellt 

och mellan olika grupper i 

samhället 

Att den digital 

infrastrukturen med fortsatt 

utbyggnad av bredband inte 

lyckas. 

Ökat utanförskap, mindre 

möjligheter till att kunna bo och 

verka i hela Värmland 

Åtgärder för att höja den digitala 

kompetensen, möjliggöra 

finansiering av utbyggnad av 

bredband 

 

 

Verksamhetsrisker 

Risk Konsekvens Åtgärder 

Kompetensförsörjning Problem att hitta rätt kompetens 

och erfarenhet för viktiga 

funktioner 

Arbeta för att vara en attraktiv 

arbetsgivare, bra 

introduktionsprogram 

Resurser och 

finansieringsmöjligheter är inte i 

balans med behov 

Kan inte verka strategiskt eller 

genomföra satsningar som är 

viktiga för tillväxt och utveckling 

i Värmland och genom det bidra 

till en god välfärd. 

Arbeta aktivt med 

kunskapsunderlag, 

prioriteringar, verka och ha en 

god dialog med aktuella 

finansieringskällor för att nå 

balans utifrån behov och 

möjlighet. 
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Risk Konsekvens Åtgärder 

Svårt att påvisa evidens för 

åtgärder inom 

verksamhetsområdet 

Viktiga insatser kan klassas 

som verkningslösa eftersom 

evidens inte kan påvisas. 

Hitta nya sätt att följa upp och 

utvärdera insatser inom 

verksamhetsområdet. 

 

 

Internkontroll 
Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020 omfattade följande kontrollmoment: 

• Berörda direktörer informerar muntligt om aktuella frågor i samband med varje nämndsmöte 

• Tertialrapport, tertial 1 (maj) 

• Delårsrapport, tertial 2 (oktober) – uppföljning av mätplan och lägesrapport 

• Årsredovisning (februari 2020) inklusive uppföljning av mätplan 

• Uppföljning av strategier inom nämndens ansvarsområde (december) 

• Följa upp att särskilda villkor i projektbeslut efterlevs (december) 

• Fördjupningar 

• Översyn av bidrag och anslag inom nämndens ansvarsområde 
 

Internkontrollplanen har följts genom att regionala utvecklingsnämnden tagit del av både skriftliga och 

muntliga redovisningar från förvaltningen.  

Mätplan 
 

Stärkt tillväxt och utveckling 

Fokusområde Indikator Resultat 2020 

Regionala utvecklingsstrategin 

Värmlandsstrategin 2014-2020 

Uppföljning (prognos) av vissa 

mål samt och slutrapportering 

av samtliga 33 mål 

Inget resultat för 2020 med 

anledning av att nya 

Värmlandsstrategin har blivit 

försenad och gamla strategin 

fortfarande är gällande. 

Därmed görs ingen 

slutrapportering förrän hösten 

2021. 

Regionala tillväxtuppdraget Återrapportering av årligt 

villkorsbeslut till Tillväxtverket 

(TVV) 

Återrapportering utförd, skickas 

in till TVV 21 februari. 

Beviljade projektmedel  91,6 mnkr beviljat till 41 projekt, 

rapporterat på varje nämnd 

Stärkt regional utveckling EU-medfinansiering  9 EU-projekt med 39,2 mnkr i 

EU-medfinansiering 

Total uppväxling av 

projektmedel  

91,6 mnkr i projektstöd går till 

projekt med budgetomslutning 

om 236 mnkr. 
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Hållbar organisation 

Ekonomi i balans 

 

Budget i balans Nettokostnadsram 2020 

51 mnkr 

Resultat 2020 

50 mnkr 

Utfall jämfört med budget 

1 mnkr 

 

Budget i balans 

Regionala utvecklingsnämnden visade ett överskott på 1 mnkr. Prognosen vid delåret var ett 

nollresultat. Differensen mellan budget och utfall på 1 mnkr beror huvudsakligen på att uteblivna 

planerade aktiviteter under våren istället planerades att genomföras under hösten. Den andra vågen 

av pandemin omöjliggjorde dock aktiviteternas genomförande även under resterande året.   

Medel för aktiviteter som planerades in i året men som inte har gått att genomföra på grund av 

coronapandemin (t ex konferenser, resor och att rekryteringar försenats) har istället använts för 

finansiering av externa aktörer i så hög utsträckning som möjligt, för att ytterligare möjliggöra insatser 

för regional tillväxt och utveckling, både av mer akut karaktär kopplat till coronapandemin, och mer 

långsiktiga insatser för att Värmland ska bibehålla konkurrens- och utvecklingskraft.  

Utöver nettokostnadsramen hanteras inom nämndens ansvarsområde regionala tillväxtmedel (statens 

anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling). Detta anslag 

består dels av ett beställningsbemyndigande som uppgår till ett tak på 150 mnkr. Detta belopp är den 

högsta utestående engagemang (dvs skuld) Region Värmland får ha i samband med årsskifte med 

krav på utbetalningar till utomstående aktörer kommande år. För utbetalningarna finns i sin tur en ram 

på cirka 70 mnkr per år.  

Därutöver hanteras inom nämndens ansvarsområde olika medel eller anslag från Tillväxtverket eller 

andra myndigheter till Region Värmland ensamt eller tillsammans med andra aktörer. I vissa fall 

disponerar regionen dessa medel, och i andra fall deltar regionen i hanteringen av myndighetens 

beslutsfattande. Nämnden hanterar även medel kopplat till länstransportplanen, planeringsramen för 

perioden 2018-2029 uppgår till 1003 mnkr. 
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