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REGION VÄRMLANDS VISION

Livskvalitet i världsklass

Genom att arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland,
god och jämlik hälsa samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot visionen – livskvalitet i
världsklass.

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 kompetens och våra arbetssätt.
Ett engagerat medarbetar- och ledarskap skapar förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål.

MÅL
Effektmålen är enligt regionplan 2020:
• Trygga och nöjda invånare
• Attraktivt och hållbart Värmland
• God och jämlik hälsa
• Hållbar organisation
Inom målet Hållbar organisation ingår:
• Hållbart arbetsliv
• Ekonomi i balans
• Minskat miljöavtryck

•

Respektfulla möten

AGENDA 2030
Region Värmland har etablerat en arbetsgrupp för organisationens arbete med Agenda 2030. En
handlingsplan kommer att presenteras under vintern 2019. Verksamheten inom nämndens
ansvarsområde kommer att vara delaktiga i införandet av agenda 2030 i organisationen med
målsättningen att arbeta för en hållbarutveckling inom nämndens ansvarsområden. Följande mål i
Agenda 2030 har tydlig koppling till nämndens ansvarsområde:
Mål 3. Hälsa och välbefinnande – bland annat genom förebyggande drogarbete, suicidprevention
samt främjandet av mental hälsa och inte minst genom det övergripande syftet med folkhälsoarbetet
– en god och jämlik hälsa.
Mål 4. God utbildning för alla – bland annat genom att arbeta med utbildning för alla, läsfrämjande
samt attityder relaterade till utbildning.
Mål 5. Jämställdhet – bland annat genom att arbeta för jämställdhet och mot diskriminering.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – bland annat genom att främja lokal kultur
och därigenom en hållbar turism.
Mål 10. Minskad ojämlikhet – bland annat genom att främja social inkludering.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen – bland annat genom att skydda kultur- och naturarv.
Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap – genom främjandet av partnerskap mellan
offentliga- och privata sektorn samt civilsamhället.
Under 2020 kommer nämnden att peka ut den långsiktiga strategiska inriktningen för nämndens
verksamhetsområden och i detta arbete kommer Agenda 2030 att utgöra ett ramverk. I samband
med detta tydliggörs nämndens kopplingar till Agenda 2030 än mer.

KULTUR OCH BILDNINGSNÄMNDENS MÅL
•
•
•
•

Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
Attraktiva folkhögskolor
Ökad kulturell delaktighet
Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan

Målen innebär att:
Region Värmland ska tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för gemensamma
utvecklingsresurser och en väl fungerande kulturell infrastruktur.
Folkhögskolorna ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för
personlig utveckling och delaktighet i samhället.
Region Värmland ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla
skapande förmågor
Region Värmland ska tillsammans med alla involverade aktörer bidra till att höja kunskapen, stärka
analysen, identifiera och forma mål och samordna genomförandet av folkhälsoarbetet i Värmland.

Nämnden ska arbeta för ökad samordning inom nämndens ansvarsområden kultur, folkhälsa och
folkbildning.

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR KULTUROCH BILDNINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Kultur- och bildningsnämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för styrelse
och nämnder, nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument.
Kultur- och bildningsnämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen
och förvaltningslagen.
Värmlandsstrategin pekar ut fyra prioriterade områden varav Livskvalitet för alla är en. Inom detta
område lyfts särskilt betydelsen av Ett rikare kulturliv och Bättre folkhälsa upp som två prioriterade
åtgärdsområden. Folkhögskolornas verksamhet bidrar framför allt till det prioriterade området Höjd
kompetens på alla nivåer.
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Kultur- och bildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. För kultur- och bildningsnämnden gäller särskilt att beakta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Bibliotekslag (2013:801)
Museilag (2017:563)
Arkivlag (1990:782)
Arkivförordning (1991:446)
Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

NATIONELLA OCH STATLIGA MÅL PÅ KULTUROMRÅDET
De av riksdagen beslutade nationella målen för kulturpolitiken (Tid för Kultur, prop 2009/10:3) gäller
alla samhällsområden inom stat, kommuner och regioner.
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:
•
•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom litteratur och läsfrämjande, inom film,
inom arkitektur, form och design, inom arkivområdet samt inom kulturmiljöområdet.

Kultursamverkansmodellen
För viss regional kulturverksamhet utgår statsbidrag som fördelas av Region Värmland inom
kultursamverkansmodellen. Modellen infördes 2011 och omfattar sedan 2013 även Värmland och tar
sin utgångspunkt i att en väl fungerande regional kulturverksamhet förutsätter samverkan mellan
stat, region och kommuner, inte minst när det gäller finansieringen. För att omfattas av modellen
förutsätts det också att Region Värmland verkar utifrån de nationella kulturpolitiska målen och den
regionala kulturpolitiska visionen och inriktningen, som den beskrivs i Värmlands kulturplan 2017–
2020. Viktiga verktyg i arbetet för att nå målen är årsanslagen och projektbidragen till
kulturverksamheter.
Modellen behöver fortsatt utvecklas, och statens relativt sett låga uppräkningar av statsbidraget till
viss regional kulturverksamhet riskerar att leda till en fortsatt urholkning av verksamheterna och till
en övervältring av kostnaderna på region och kommuner.
Mot bakgrund av detta har de regionala kulturverksamheterna ändå förmått att utveckla ett
professionellt utbud av hög kvalitet. Verksamheterna är centrala för att Värmland ska kunna
vidmakthålla ett rikt kulturliv med både bredd och spets, som bidrar till social gemenskap, rika
upplevelser och ett stort intresse för Värmland som en attraktiv kulturregion.

Styrande avtal för Värmlandsarkiv
För Värmlandsarkivs verksamhet och finansiering gäller två centrala avtal:
 Avtal mellan Riksarkivet och Region Värmland om villkoren för statens uppdrag till
Värmlandsarkiv. Avtalet gäller till och med 2022-12-31.
 Avtal mellan Föreningen Värmlands Företagshistoria och Region Värmland avseende
Värmlandsarkivs ansvar för Föreningen Värmlands Företagshistoria arkiv och respektive
organisations övriga åtaganden. Avtalet gäller till och med 2021-12-31
STATLIGA MÅL FÖR FOLKBILDNINGSPOLITIKEN
Statens mål för folkbildningspolitiken (Allas kunskap - allas bildning, prop 2013/14:172) är att ge alla
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och
delaktighet i samhället.
Syftet med statsbidragen till folkhögskolorna är att de ska:
•
•
•
•

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
bidra till att bredda intresset för- och öka delaktigheten i kulturlivet.

För statsbidragen till folkhögskolor gäller särskilda villkor från Folkbildningsrådet, som bland annat
avser grundläggande värderingar, organisatoriska villkor, verksamhetsformer, behörigheter och
studieomdömen samt uppföljning.
NATIONELLA MÅL INOM FOLKHÄLSOOMRÅDET
Riksdagen har beslutat om mål för folkhälsopolitiken (God och jämlik hälsa – en utvecklad
folkhälsopolitik, prop. 2017/18:249). Den nya folkhälsopolitiken innebär en mer långsiktig och
förebyggande struktur för folkhälsoarbetet på alla samhällsnivåer.
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En ny målstruktur har tagits fram med åtta målområden:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskap och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG OCH
FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Kultur- och bildningsnämnden ska enligt sitt reglemente förvalta och utveckla de gemensamma
resurserna på kultur-, bildnings- och folkhälsoområdet på regional nivå och ansvara för de åtaganden
som följer av den regionala kulturplanen.
I enlighet med reglementet ska nämnden varje år upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och
utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige 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 och
bereda ärenden som ska till fullmäktige. Nämnden ansvarar för att verksamhetens utveckling,
nämndens styrning och uppföljning samt åtgärder vid brister är tillräckligt ändamålsenlig. Beslut ska
årligen fattas om internkontrollplan baserad på en bedömning av risker knutna till regionens
övergripande målbild. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska även till fullmäktige bereda regionstyrelsens förslag till regional utvecklingsstrategi
inom det som avser nämndens ansvarsområde samt upprätta delstrategier eller handlingsplaner för
att genomföra de delar av den regionala utvecklingsstrategin som ligger inom nämndens
ansvarsområde.
Nämnden ska vidare:
•

upprätta förslag till den regionala kulturplanen inom ramen för kultursamverkansmodellen,

•

fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen,

•

fördela regionala projektbidrag och anslag inom nämndens ansvarsområde,

•

ansvara för folkhälsoarbetet,

•

ansvara för de åtaganden som följer av att Värmlandsarkiv enligt avtal är landsarkiv för Värmland
och ansvarar för Föreningen Värmlands Företagshistorias arkiv.

•

fastställa formerna för utdelning av priser och stipendier inom nämndens ansvarsområde,

•

bedriva den regionala biblioteksverksamhet som föreskrivs i bibliotekslagen,

•

upprätta förslag till regional biblioteksplan,

•

utgöra styrelse för Region Värmlands folkhögskolor (se vidare särskilt reglemente för styrelsen
för folkhögskolor),

•

ansvara för folkbildning enligt förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Nämndens övriga uppgifter:
•

ansvara dels för att huvudmannaskapet för Region Värmlands folkhögskoleverksamhet bedrivs i
enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen, dels för skolornas kostnad som inte
täcks av statsbidrag eller andra medel,

•

följa utvecklingen inom folkbildningen inom ramen för Sveriges kommuner och landstings (SKL)
representation av de offentligt ägda folkhögskolorna i Folkbildningsrådet,

•

besluta om regionala bidrag till Geijerskolan, rörelsefolkhögskolan i egna länet,

•

besluta om SKL:s rekommendation om mobilitetsersättning för studerande från egna länet som
studerar vid folkhögskola i annat län,

•

utse representant till Folkhögskoleföreningen inom SKL,

Utöver detta vilar det på nämnden att säkerställa dokumentation enligt reglerna för statsbidrag för
folkbildning.
KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDENS FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
Nämndens uppdrag ligger inom områdena folkbildning, kulturutveckling samt folkhälsa. Under 2020
upprättas förslag till ny kulturplan, en ny strategi för folkhögskolorna och en ny strategi för
folkhälsoområdet. Nämndens övergripande fokus för 2020 är alltså att peka ut den långsiktiga
strategiska inriktningen och prioriteringen för nämndens ansvarsområden. I samband med
framtagandet av nya strategier kommer samverkan och synergieffekter inom nämndens
ansvarsområden att beaktas och likaså kommer agenda 2030 att utgöra ett ramverk vid framtagande
av de nya strategierna. I arbetet med strategierna bör, förutom barn och unga även äldre vara en
prioriterad målgrupp. En annan viktig ingång är ökad tillgänglighet för socialt och ekonomiskt utsatta
målgrupper samt ett klargörande av vad det regionala uppdraget innebär.
Nämnden ska under 2020:
•

upprätta förslag till en ny kulturplan som ska gälla från år 2021, framtagandet av förslaget
sker utifrån 2019 års fastställda process,

•

upprätta förslag om en ny regional biblioteksplan som ska gälla från år 2021, framtagandet
av förslaget sker utifrån 2019 års fastställda process,

•

besluta om en ny strategi för folkhögskolorna som ska gälla från år 2021, framtagandet av
förslaget sker utifrån 2019 års fastställda process,

•

besluta om en ny strategi för folkhälsa som ska gälla från år 2021, framtagandet av förslaget
sker utifrån 2019 års fastställda process samt regionfullmäktiges beslut i juni 2019 om ett
mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa,

•

utifrån 2019 års kartläggning och översyn av samtliga bidrag, årsanslag och projektmedel
inom nämnden ansvarsområde ta fram förslag på ny struktur samt säkerställa att bidragen
stöttar nämndens mål,

•

kultur och hälsa ska fortsatt vara ett fokusområde för nämndens arbete.

NÄMNDENS PRIORITERINGAR

Prioriteringar inom kulturområdet
De regionala kulturpolitiska målen beskrivs i Värmlands kulturplan 2017–2020. Region Värmland ska
tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för gemensamma utvecklingsresurser och
en väl fungerande kulturell infrastruktur som:
•

bidrar till ett breddat deltagande i kulturlivet,

•

ger länets invånare tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet,

•

främjar och utvecklar kulturlivet,

•

bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse,

•

tillgängliggör och utvecklar kulturarvet,

•

bidrar till regional utveckling och tillväxt,

•

särskilt utvecklar kultur för, med och av barn och unga.

Genom samverkan ska:
•

möjligheterna att delta och vara delaktig i kulturlivet öka,

•

fler tillgängliga mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet etableras,

•

villkoren för professionellt konstnärligt skapande och företagande förbättras,

•

det ideella kulturlivet och arrangörskapet ges möjligheter att utvecklas,

•

samarbeten över kommun-, läns- och nationsgränserna underlättas,

•

kulturlivets möjligheter till internationellt utbyte och samverkan stärkas,

•

kulturlivet bidra till integration och mötet mellan olika kulturer.

Fortsatta utmaningar är att öka den kulturella delaktigheten, bidra till mångfald och konstnärlig
förnyelse, utveckla området kultur och hälsa samt särskilt utveckla kultur för, med och av barn och
unga.

Prioriteringar inom folkbildningsområdet
Folkhögskolornas strategiska mål för perioden 2016–2020 är:
•

Region Värmlands folkhögskolor ska vara ett attraktivt studiealternativ i det formella
utbildningssystemet och bidra till höjd utbildningsnivå i länet.

•

Våra deltagare upplever folkhögskolornas verksamhet som meningsfull och ett viktigt steg till
ett livslångt lärande. Deltagarna ges erforderliga kunskaper och färdigheter som skapar
förutsättning för personlig utveckling och till medborgare med god värdegrund.

•

Region Värmlands folkhögskolor är en självklar samarbetspartner för länets samtliga
kommuner, Arbetsförmedling och näringsliv i arbetet med att höja utbildningsnivån.
Folkhögskolorna arbetar för att skapa förutsättningar för att människor, som står långt ifrån
arbetsmarknaden, ska komma närmare ett arbete.

•

Folkhögskolorna är attraktiva arbetsplatser där personalen utvecklas och bidrar till
skolutveckling.

•

Samordningen av Region Värmlands folkhögskolor präglas av effektiv resursanvändning med
profilstarka folkhögskolor.

Folkhögskolornas inriktning är att genom sina kurser bidra till att rusta deltagarna för fortsatta
studier, arbete, samhällsengagemang och vardag. Detta inkluderar att öka den digitala kompetensen
för deltagare och pedagogisk personal. Folkhögskolornas uppdrag är att bidra genom höjd
utbildningsnivå och förbättrad kompetensmatchning och ett rikare kulturliv och bättre hälsa.
Resultatet ska uppnås genom:
•

en studiemiljö som motiverar till högre studier,

•

attraktiva och samhällsrelevanta kurser inom skolornas profilområden,

•

dialog och samverkan med samhällsaktörer,

•

skolutveckling, gemensamt med deltagare, inriktad på demokratiska processer.

Prioriteringar inom folkhälsoområdet
Arbetet inom folkhälsoområdet tar sin utgångspunkt i den fastslagna folkhälsostrategin 2015–2020.
På ett övergripande plan harmoniserar den väl med ambitionerna i Agenda 2030 som består av tre
dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Samtliga
dessa dimensioner har inflytande på en god och jämlik hälsa och arbetet bör därför samordnas.
Det långsiktiga målet är att Region Värmland ska bidra till att höja kunskapen, stärka analysen,
identifiera och forma målbilder och samordna genomförandet av folkhälsoarbetet i Värmland
tillsammans med alla inom området involverade aktörer (till exempel kommuner, ansvariga
myndigheter och civilsamhället).
Region Värmland ska utifrån den antagna folkhälsostrategin fortsatt:
•

följa befolkningens hälsa genom att mäta, analysera och bedöma vilka åtgärder som behövs,

•

utveckla folkhälsoområdet utifrån nationell styrning,

•

ge barn och unga en bra start i livet genom att bland annat arbeta för barnets rättigheter
utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter,

•

engagera för hälsa på den politiska dagordningen,

•

verka för samverkan inom organisationen, lokalt, regionalt och nationellt utifrån Region
Värmlands folkhälsostrategi.

Vidare avser nämnden att särskilt bevaka frågor som berör ANDT (alkohol, droger), ofrivillig
ensamhet och suicidprevention.

UPPDRAG TILL REGIONSTYRELSEN
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under 2020 enligt
nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot kultur- och
bildningsnämnden för att verksamheten genomförs i enlighet med planen.
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen för genomförandet avser följande:
•

Styrelsens förvaltning ska bedriva verksamheten som nämnden svarar för i enlighet med
nämndplanen och budget.

•

Styrelsens förvaltning ska bereda nämndens ärenden.

•

Styrelsens förvaltning ska biträda nämnden att ta fram de uppgifter nämnden efterfrågar och
som erfordras för nämndens uppdrag.

•

Styrelsens förvaltning ska följa upp den verksamhet som nämnden genomför för nämndens
räkning och rapportera till nämnden i enlighet med uppföljningsplan.

•

Styrelsens förvaltning ska vidta de åtgärder som nämnden uppdrar till regionstyrelsen under
förutsättning att nämnden finansierar åtgärderna.

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 2020 för kultur- och bildningsnämnden är 156 miljoner kronor.
Budgeten ska finansiera kostnader för följande inom nämndens ansvarområde: Region Värmlands
förvaltning, externa anslag, regionala projektmedel samt nämndens egen verksamhet. Nämndens
beslutar om den beslutade nettokostnadsramen om 54 miljoner kronor. Utöver detta prioriterar
nämnden verksamhet inom ramen för externa anslag, exempelvis statliga bidrag eller projekt. För att
synliggöra nämndens hela ansvar presenteras en budget med även externa finansieringar.
Uppföljning kommer att ske på hela budgeten samt nettokostnadsram enligt Region Värmlands
ekonomistyrning.

Kultur- och
bildningsnänden

Förändring av
budget från
Budget från Budget från Statsbidrag
Region Värmland
Region
Region
eller statlig Övrig
Total
mellan 2019 och
Värmland Värmland
ersättning finansiering omslutning 2020

Budget i tkr

2019

2020

2020

2020

2020

Belopp Procent

Verksamhetsområde
kultur och folkbildning 66 210

66 412

79 453

29 108

174 973

202

0,3%

Folkhälsan

14 938

14 279

14 279

-659

-4,4%

Statsbidrag inom
Folkhälsan*

3 900

Nämndsverksamhet

1 600

1 580

62 391

65 498

Förvaltningen:

-3 900

-20

-1,3%

Externa anslag
Anslag inom regional
utveckling

Friskvården i Värmland 5 950

5 950

Regionala satsningar
2020**

2 500

2 000

Projekt inom kultur och
folkhögskolor

Totalt för Kultur och
bildningsnämnd

156 989

156 219

53 136

3 107 5,0%
0

0,0%

2 500

500

25,0%

0

0,0%

3 400

14 329

17 729

135 989

43 437

335 645

*Centralt fördelade statsbidrag under 2019 **stöd till mindre kulturprojekt och flerårigt
verksamhetsstöd inom kulturområdet
Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget mellan
nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram.

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
även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de
övriga nämndernas redovisningar inför beslut i regionfullmäktige.
INTERNKONTROLL
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern kontroll
inom Region Värmland.
Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern kontroll
inom sina respektive ansvarsområden. Med nämnder avses även regionstyrelsen i sin roll som
verksamhetsansvarig för vissa områden. Regionstyrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan
som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Regionstyrelsen ska utifrån egen riskbedömning
besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen.
Regionstyrelsen ska även vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl
regionövergripande som egna kontrollmoment. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om
organisationens samlade arbete med intern kontroll. Nämnden kommer att besluta om egen
internkontrollplan.
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.

