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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
kommunicerartydligt. 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 iMer. Vi
förstår att vi måste vara handlingskraftigaoch 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, könsöverskridandeidentitet, 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 kostnadseffektivaoch ständigt utveckla vår kompetens och
våra arbetssätt. Ett engagerat medarbetar- och ledarskap skapar förutsättningar för att vi
tillsammans når våra mål.

nnAL
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
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Utöver det som är gemensamt för alla nämnder beskrivs i avsnittet kost och
servicenämndensmål också de mål för nämnden som regionfullmäktigehar beslutat om.

AGENDA 2030
Samtliga 17 Agenda 2030-mål berör kost- och servicenämndensansvarsområde men i olika
omfattning.
De mål och delmål som bedömts ha en tydlig direkt koppling till kost- och servicenämndens
uppdrag i Region Värmland är mål 2, 3, 9, 12 och 13.

Mål 2 Ingenhunger:avskaffahunger,uppnåtryggadlivsmedelsförsörjning,
uppnåen bättre kosthållningochfrämja ett
hållbartjordbruk

Genomfolkhälsoarbete,hälso- och sjukvård samtutbildning bidrar Region Värmland till kompetens och förståelse för
hälsosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk och livsmedelshantering
Delmål2.1: Tillgångtill säkeroch näringsriktig mat året om
Delmål2.2: Utrota alla former av undernäringgenom att tillgodose äldre personersnäringsbehov
Delmål2.3: Fördubblasmåskaligalivsmedelsproducentersproduktivitet och inkomster genom att ställa krav vid
upphandlingar

Kost och servicenämndens bidrag till mål 2
Livsmedelslagstiftningenslagar och krav om hygienrutinerföljs.
Kost- och servicenämndensmåltider är näringsvärdesberäknadeoch anpassade till
målgruppen äldre, sjuka och sköra.
I den mån det är möjligt sker inköp av närproduceradelivsmedel. Inköp av kött och
fågel sker i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav. Det mesta köttet och
fågel är av svensk råvara.

Mål 3 God hälsaochvälbefinnande:Säkerställaatt alla kan leva ett hälsosamtliv och verkaför alla människors
välbefinnandei 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
Delmål3.d: stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreduceringoch hantering av nationella hälsorisker.
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Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3
-

Genom samverkan i kost- och servicenämndenfrämjas hälsa och välbefinnande för
målgruppen äldre, sjuka och sköra.

Mål 9 Hållbarindustri,innovationerochinfrastruktur:byggaupp en motståndskraftiginfrastruktur, verkaför en
inkluderandeoch hållbar industrialiseringochfrämja innovation

RegionVärmland ska främja hållbar tillväxt och utvecklingsom leder till starkare företag och bättre kommunikationeri
hela länet. I samverkanmed andra samhällsaktörerfrämjar Region Värmlandinnovativalösningar. Digitaliseringenger
nya möjlighetersom ska tas tillvara för att hanterasamhällsutmaningar.
Delmål9.c: Ökatillgångentill informations-och kommunikationstekniksamt eftersträvatillgång till internet

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9
-

Digitalisering är ett av kost- och servicenämndensfokusområden. Tillgången till
informations- och kommunikationsteknikger möjlighet till digitaliserad
beställningsprocess.

•
1

:•'
I

I I.

Mål 12 Hållbarkonsumtionochproduktion:främja hållbara konsumtions-ochproduktionsmönster

Hållbar konsumtionoch produktioninnebäreffektiv användningav resurser ur flera olika perspektiv.Genomökad
samverkanmed kommuneroch andra regionermedverkarRegionVärmlandtill ansvarsfullaval av produkteroch
tjänster.
Delmål12.3:Till 2030, halveradet globalamatsvinnetper personi butik- och konsumentledet,och minskamatsvinnetlängs
helalivsmedelskedjan,
ävenförlusterna efter skörd.
Delmål12.4:Senast2020 uppnå miljövänlighanteringav kemikalieroch alla typer av avfall under heladeraslivscykel,i
enlighetmed överenskomnainternationellaramverket,samt avsevärtminskautsläppenav dem i luft, vatten och mark i
syfte att minimeraderasnegativakonsekvenser
för människorshälsaoch miljön.
Delmål12:5:Till 2030väsentligtminskamängdenavfall genomåtgärderför att förebygga,minska,återanvändaoch
återvinnaavfall.
Delmål12:7: Främjahållbaraoffentliga upphandlingsmetoder,i enlighet med nationell politik och nationellaprioriteringar.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12
Minska matsvinnet i produktions- och beställningsledet.
Ställer hållbara krav för arbetsvillkor,transporter och kemikalier vid upphandling av
livsmedel och förpackningar.
Måltider förpackas i matlådor som är återvinningsbara.
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Mål 13 bekämpaklimatförändringen:
vidta omedelbaraåtgärderför att bekämpaklimatförändringen och dess
konsekvenser

Att minska RegionVärmlandspåverkanpå klimatet utgör en viktig insats för att uppnåflera av de globala målen
Agenda 2030. RegionVärmland ska aktivt arbeta för att inkluderaklimatåtgärderpå alla nivåer. RegionVärmland ställer
också krav på externasamarbetspartnersatt bidra till en minskadpåverkanpå klimatet.
Delmål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 13
-

Inköp av ekologiska livsmedel och fisk ur hållbara bestånd

-

Hållbara krav på samarbetspartnersvid upphandlingar

KOST- OCH SERVICENÄMNDENS MÅL
KOSTNADSEFFEKTIVOCH HÅLLBAR MÅLTIDSVERKSAMHETMED HÖG KVALITET
Kost- och servicenämnden ska sträva efter hög kundnöjdhet och att öka andelen inköp av
livsmedel i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav. En hållbar måltidsproduktion
uppnås genom minskat svinn, säsongsanpassadproduktion, ökad andel ekologiska
livsmedel och närodlat.
Nämndens inriktning/intentionär att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhetmed
hög kvalitet och att nämnden ska arbeta i enlighet med relevanta mål 1Agenda 2030.

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR KOST- OCH
SERVICENÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Kost- och servicenämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för
styrelse och nämnder, nämndspecifiktreglemente och övriga relevanta styrande dokument.
Kost- och servicenämndensuppdrag regleras bland annat av regeringsformen,
kommunalIagenoch förvaltningslagen.
Kost- och servicenämndenär 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.
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 Livsmedelsverketoch Socialstyrelsen styr arbetet inom måltidsoch nutritionsfrågor inom vård och omsorg.

Statens livsmedelsverksnäringsrekommendationerför vård och omsorg, 2017
Socialstyrelsensvägledningsdokument:Att förebygga och behandla undernäring, 2019
Livsmedelslagen206:804

KOST- OCH SERVICENÄMNDENS UPPDRAG OCH FOKUS
FÖR VERKSAMHETSÅRET2020
Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännenför att produktionen av
måltider sker i enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtalsamt för att
kostproduktionensker enligt gällande lagar och avtal.
Varje år ska nämnden upprätta en nämndplanför sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till
budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktigefastlagda ramarna. Nämnden
ska avge remissyttranden,utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
ansvarsområdesamt 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 internkontrollplanbaserad på en
bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande målbild. Nämnden ska
kontinuerligtfölja upp sin verksamhet.
FOKUSOMRÅDEN2020
Hög kundnöjdhet
Utveckla menyerna utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.
Livsmedel i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav
Inköp av kött och fågel sker i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav.
Digitalisering
Säkra och öka informationstillgänglighetenoch planera för ökad digitalisering av
beställningsprocessen.
Minskat miljöavtryck
Inköp av ekologiska livsmedel, miljövänligaförpackningar, minskat matsvinn,
klimatanpassademenyer med mindre rött kött, mer fisk och vegetariska rätter.

UPPDRAG TILL REGIONSTYRELSEN
Nämndens uppdrag till regionstyrelsenär att genomföra verksamheten under 2020 enligt
nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot kost- och
servicenämndenför att verksamheten genomförs i enlighet med planen.
Nämndens uppdrag till regionstyrelsenför 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.
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• 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 nettokostnadsramsom nämnden disponerar utifrån
fullmäktiges beslut.
I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för
de finansiella kostnaderna.
Den beslutade nettokostnadsramen2020 för kost- och servicenämnden inom Region
Värmland är 0,6 miljoner kronor. Respektive kommun lämnar ekonomiskt bidrag till
nämndens verksamhet som baseras på bruttokostnadenoch 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.
Eventuella budgetväxlingar,som är överenskomnagällande 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 kost- och
servicenämnden redovisa till regionfullmäktigehur den har fullgjort de uppdrag som
regionfullmäktigehar lämnat till den i reglemente och regionplan. Redovisningenföljer
regionfullmäktigesmätplan. I årsredovisningensker även separat uppföljning av
tillkommande uppdrag.
Kost- och servicenämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för
respektive mål och med vilken frekvens som uppföljningenska göras. Indikatornivånär ett
underlag för bedömning av måluppfyllelsenför respektive indikator. Nämndens mätplan ingår
i nämndplanen som en bilaga.
INTERNKONTROLL
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern
kontroll inom Region Värmland.
Enligt Kommunallagen6 kap 6§ ansvarar nämndernaför att det finns en tillräcklig intern
kontroll inom sina respektive ansvarsområden.
Syftet med internkontroll är att säkerställa att organisationen når sina uppsatta mål.
Internkontrollenstöttar genom att identifiera risker och utifrån det utforma kontrollåtgärder.
På så sätt ges möjlighet att i ett tidigt skede vidta åtgärder som syftar till att uppnå målen.
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UPPSIKTSPLIKT
Enligt Kommunallagen6 kap 1§ har regionstyrelsenuppsiktsplikt över övriga nämnder.
Regionstyrelsenska också ha uppsikt över Region Värrnlands verksamhet som bedrivs i
regionens bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbunddär organisationen är medlem.
Detta rapporteras i regionstyrelsensordinarie rapportering till regionfullmäktige.
Regionstyrelsensuppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med
företrädare för respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll,
verksamhetsplaneroch årsredovisningarfrån de verksamheter som regionstyrelsen har
uppsiktsplikt över. För Region Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten
genom rapportering till regionstyrelsen.

BILAGOR
MÄTPLAN

9

