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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
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•

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 hållbar utveckling inom nämndens ansvarsområden. Följande mål i
Agenda 2030 har tydlig koppling till nämndens ansvarsområde:
Mål 2. Ingen hunger – främst genom att stötta det regionala arbetet med småskalig
livsmedelsproduktion.
Mål 4. God utbildning för alla – genom att driva utvecklingen mot fler personer med färdigheter för
ekonomisk trygghet.
Mål 5. Jämställdhet – genom ett brett påverkansarbete inom jämställdhetsområdet driva
utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle.
Mål 7. Hållbar energi för alla – bland annat genom att stötta energieffektiviseringar i företag och
organisationer samt stötta satsningar på förnybar energi.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – bland annat genom att arbeta för en hållbar
ekonomisk tillväxt, ökad innovation och en gynnsam och hållbar turism.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bland annat genom att främja en
inkluderande och hållbar industrialisering samt att öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom
industrisektorn.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen – bland annat genom att främja arbetet med hållbar
byggnation.
Ovanstående ska inte ses som uttömmande utan utgör de tydligaste kopplingarna till Agenda 2030.
Under 2020 kommer nämnden att upprätta förslag till den nya regionala utvecklingsstrategin och i
detta arbete kommer Agenda 2030 att utgöra ett tydligt ramverk. I samband med detta och i
implementeringen av Agenda 2030 inom Region Värmland kommer nämndens kopplingar till Agenda
2030 tydliggöras än mer.

NÄMNDENS MÅL
STÄRKT HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Inriktningen är attraktivitet och konkurrenskraft genom att koppla ihop Värmlands ekonomi med
resten av världen och en global marknad där värmländska företag kan konkurrera med produkter och
tjänster. Uppdraget är att skapa möjlighet för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt
i länet som bidrar till att finansiera vår välfärd och ett gott samhälle.

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS
ANSVARSOMRÅDE
Regionala utvecklingsnämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för styrelse
och nämnder, nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument.
4

Regionala utvecklingsnämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen
och förvaltningslagen.
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Region
Värmlands uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen.
För regionala utvecklingsnämnden gäller särskilt att beakta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

STYRANDE PROGRAM OCH DOKUMENT
Utöver dessa lagar och förordningar har nämnden att särskilt beakta följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
Regeringens villkorsbeslut för budgetåret 2020
EU:s sammanhållningspolitik med fokus på strukturfondsprogram
Värmlandsstrategin
Länstransportplan
Regional cykelplan för Värmland
Region Värmlands internationella strategi
Värmlands forsknings- och innovationsstrategi (Smart specialisering)
Klusterstrategin
Entreprenörskapsstrategin
Bredbandsstrategin
Handlingsplan för jämställd regional tillväxt
Handlingsplan för affärsdriven miljöutveckling
Avsiktsförklaringar om samarbete och inriktning – exempelvis med Karlstads universitet,
Innovation Park samt Research Institutes of Sweden (RISE), Stiftelsen Inova (Sting
Bioeconomy), Visit Värmland.

NATIONELLA STRATEGIN FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH
ATTRAKTIONSKRAFT 2015–2020
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för
det regionala tillväxtarbetet i hela landet fram till 2020 och ska bidra till att uppnå målet med den
regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera
företag och verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional
tillväxt och ett Sverige som håller samman. Region Värmland ska inom området verka för
uppfyllandet av den nationella strategins mål och de nationella prioriteringarna för det regionala
tillväxtarbetet.
VILLKORSBESLUT FÖR BUDGETÅRET
Utöver den övergripande styrningen via den nationella strategin har Region Värmland årligen att
beakta regeringens villkorsbeslut. I villkorsbeslutet återfinns ett antal återkommande årliga uppdrag,
som till exempel att följa länets utveckling och redovisning av användandet av statliga medel.
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Villkorsbesluten kan dock även innehålla uppdrag av mer tillfällig karaktär, till exempel att redovisa
eventuellt arbete med Agenda 2030 eller att upprätta en handlingsplan för energi- och
klimatarbetets inkludering i det regionala tillväxtarbetet.
VÄRMLANDSSTRATEGIN
I Värmland utgör även Värmlandsstrategin ett tydligt styrdokument för prioritering av insatser och
projekt inom det regionala tillväxtarbetet. Värmlandsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för
att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag
vill expandera och etablera sig. Värmlandsstrategin innehåller åtta stycken styrkeområden att bygga
vidare på i det regionala tillväxtarbetet:









Välkomnande och öppet
Skogen
Berättartraditionen
Karlstad
Internationellt näringsliv
Länken till Oslo
Vänern
Karlstads universitet

Värmlandsstrategin har fyra prioriterade områden med ett antal, för nämnden aktuella, åtgärder.
Nedan listas de prioriterade områdena samt de åtgärder som är särskilt aktuella för den regionala
utvecklingsnämnden:
Livskvalitet för alla
 Attraktivare livsmiljö
 Tydligare profilering av Värmland
Fler och starkare företag
 Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling
 Mer forskning och innovation
 Ett resurseffektivare samhälle
 Utveckla konkurrenskraftiga kluster
Höjd kompetens på alla nivåer
 Höjd utbildningsnivå
 Förbättra kompetensmatchningen
Bättre kommunikationer
 Bygga ihop Värmland
 Värmland ska komma närmare världen
 Öka tillgängligheten till bredband och nya elektroniska lösningar
EU:S STRUKTURFONDSPROGRAM
EU:s strukturfondsprogram utgör viktiga prioriteringsunderlag då ett uppdrag som Region Värmland
har är ett finansiera projekt som även får finansiering via EU:s olika strukturfonder inom ramen för
sammanhållningspolitiken.

6

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS UPPDRAG OCH
FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget
och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige 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 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
internkontrollplan baserad på en bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande
målbild. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska delta i den övergripande
planeringen av investeringar inom sitt sakområde samt samråda med berörda verksamheter om
förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över och prioritera investeringsförslag.
Nämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter enligt förordning om regionalt tillväxtarbete
(2017:583), vilket innebär att nämnden ska svara för bland annat följande uppgifter:
1. Ansvara, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets
utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning,
arbetsmarknad, utbildning, jämställd regional tillväxt och miljö med fokus på bioekonomi –
här ingår att upprätta förslag till regional utvecklingsstrategi.
2. Ansvara för det statliga tillväxtuppdraget i enlighet med det årliga villkorsbeslutet, inklusive
att inom ramen för av fullmäktige fastställd budget besluta om stöd till utvecklingsprojekt
samt fördela statliga medel till projekt och företagsstöd för regionalt tillväxtarbete.
3. Löpande analysera, följa upp, utvärdera och sammanställa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet – återrapporteringar sker årligen till Tillväxtverket och näringsdepartementet
kring resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
4. Ansvara för det löpande samrådet och samverkan med Värmlands kommuner och andra
berörda utvecklings- och tillväxtaktörer inom nämndens ansvarsområde.
5. Ansvara för och utföra uppgifter inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Här ingår att
uppfylla målen inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik vilket bland annat genomförs
genom EU-finansierade projekt inom ramen för sammanhållningspolitiken, exempelvis
europeiska regionalfonden, europeiska socialfonden och olika interregprogram som
exempelvis Interreg Sverige-Norge.
6. Upprätta förslag till länsplanen för regional transportinfrastruktur, samt löpande samordna
och följa upp insatserna i länsplanen.
FOKUS FÖR 2020
1. Upprätta förslag till ny regional utvecklingsstrategi enligt process för framtagande som
beslutats under 2019.
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.
3. Utifrån internationella uppdrag se över styrdokument inom det internationella området
(exempelvis går den nuvarande internationell strategin ut under 2020). Det gäller bland
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4.

5.

6.

7.
8.

annat det fortsatta påverkansarbetet kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken 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.
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).
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.
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.
Se över och komma med förslag på uppföljning av nämndplan i relation till verksamhet,
effekter, mätplan och internkontrollplan.
Stärka arbetet för att Region Värmland får ta ett större inflytande och ansvar för
arbetsmarknadspolitiken.

UPPDRAG TILL REGIONSTYRELSEN
Regionala utvecklingsnämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under
2020 enligt nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot regionala
utvecklingsnämnden 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 regionala utvecklingsnämnden är 54 miljoner kronor.
Budgeten ska finansiera kostnader för följande inom nämndens ansvarområde: Region Värmlands
förvaltning, externa anslag, regionala projektmedel samt nämndens egen verksamhet. Nämnden
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beslutar om den beslutade nettokostnadsramen om 54 miljoner kronor. Utöver detta prioriterar
nämnden verksamhet inom ramen för externa anslag, exempelvis statliga projekt och företagsstöd
eller inom ramen för länstransportplanen. 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.

Budget 2020 tkr

NettoNettokostnads-ram kostnads-ram Statlig
Övrig
Total
2019
2020
finansiering finansiering omslutning
2019

2020

2020

2020

2020

25 689

27 889

4 031

1 494

33 414

Almi

7 447

7 447

7 447

Oslo-Stockholm 2.55

1 000

1 000

1 000

Visit Värmland

2 956

2 956

2 956

Regionala utvecklingsprojekt
2020

16 043

12 843

12 843

Regional utveckling
Externa anslag:

Egna projekt

15 000

Nämnd

1 900

1 880

Totalt egen budget

55 035

54 015

15 000
1 880

4 031

16 494

74 540

Budget utanför nämndens
ekonomi:
Statliga projekt och företagsstöd

70 870

70 870

Årliga medel till
länstranportplan

75 570

75 570

Totalt

220 980

Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget mellan
nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram.
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UPPFÖLJNINGSPLAN
Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska regionala
utvecklingsnämnden 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.
Regionala utvecklingsnämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive
mål och med vilken frekvens som uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för
bedömning av måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämndens mätplan ingår i nämndplanen som
en bilaga. Regionstyrelsen tar även del av rapporteringen som sker utifrån övriga nämnders och
fullmäktiges mätplaner.
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.

Internkontroll för regionala utvecklingsnämnden 2020
• 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
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.

10

11

BILAGA 1 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS MÄTPLAN 2020
OM MÄTPLANEN
• Utgår från Regionplan 2020.
• Avser uppföljningen till Regional utvecklingsnämnd.
• Indikatorerna är framtagna utifrån gällande strategier.
• Redovisning av indikatornivåer kommer att ingå i årsredovisning, delårsrapport och/eller månadsrapportering.
DEFINITION AV MÅLUPPFYLLELSE
• = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2020.
Försämrat resultat jämfört med senast motsvarande period.
• = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2020.
Förbättrat eller oförändrat resultat jämfört med senaste motsvarande period.
= Periodens resultat uppfyller indikatornivån i mätplanen 2020.

Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2020. Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling
över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter.
Måluppfyllelse för Ekonomi i balans redovisas endast i årsredovisningen. I delårsrapporterna ges en beskrivning av status och prognos.

NÄMNDMÅL
Stärkt tillväxt och utveckling
Fokusområde
Regionala utvecklingsstrategin
Värmlandsstrategin 2014-2020
Regionala tillväxtuppdraget
Stärkt regional utveckling

Indikator

*Indikatornivå 2020

Frekvens

Källa

Uppföljning (prognos) av vissa mål
samt och slutrapportering av samtliga
33 mål
Återrapportering av årligt villkorsbeslut
till tillväxtverket
Beviljade projektmedel

Vissa mål årligen
(Slutrapportering
samtliga mål 2020)
Årsredovisning

Egen uppföljning samt
samhällsstatistik

Månadsrapportering

Egen uppföljning samt
samhällsstatistik
Egen uppföljning NYPS

EU-medfinansiering

Årsredovisning

Egen uppföljning

Totalt uppväxling av projektmedel

Årsredovisning

Egen uppföljning

* Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2020. Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda
aktiviteter, insatser och effekter.

PERSPEKTIVMÅL
Hållbar organisation – Ekonomi i balans
Budget i balans

Nettokostnadsram mot budget

Beslutad nettokostnadsram
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Månadsrapportering

Raindance
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