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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 2021:
• Trygga och nöjda invånare
• Attraktivt och hållbart Värmland
• God, jämlik och jämställd hälsa
• Hållbar organisation
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Inom målet Hållbar organisation ingår:
•
•
•
•

Hållbart arbetsliv
Ekonomi i balans
Minskat miljöavtryck
Respektfulla möten

Utöver det som är gemensamt för alla nämnder beskrivs i avsnittet Nämndens mål också
de mål för nämnden som regionfullmäktige har beslutat om.

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

Mål 2 Ingen hunger: avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning
och främja ett hållbart jordbruk
Genom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård samt utbildning bidrar Region Värmland till kompetens och
förståelse för hälsosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk och livsmedelshantering.

Delmål 2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat året om
Delmål 2.2: Utrota alla former av undernäring genom att tillgodose äldre personers näringsbehov
Delmål 2.3: Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och inkomster genom att ställa krav
vid upphandlingar

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 2;
•
•
•
•

Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs.
Kost- och servicenämndens måltider är näringsvärdesberäknade och anpassade
till målgruppen äldre, sjuka och sköra.
I den mån det är möjligt sker inköp av närproducerade livsmedel.
Inköp av kött och fågel sker i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav.
Det mesta av kött och fågel är av svensk råvara.
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Mål 3 God hälsa och välbefinnande: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i 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

Delmål 3.d: stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella
hälsorisker.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3;
•

Genom samverkan i Kost- och servicenämden främjas hälsa och välbefinnande
för målgruppen äldre, sjuka och sköra.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka
för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
Region Värmland ska främja hållbar tillväxt och utveckling som leder till starkare företag och bättre
kommunikationer i hela länet. I samverkan med andra samhällsaktörer främjar Region Värmland
innovativa lösningar. Digitaliseringen ger nya möjligheter som ska tas tillvara för att hantera
samhällsutmaningar.

Delmål 9.c: Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva tillgång till internet.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9;
•

Digitalisering är ett av Kost- och servicenämndens fokusområden. Tillgången till
informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet till digitaliserad
beställningsprocess.

Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser ur flera olika perspektiv.
Genom ökad samverkan med kommuner och andra regioner medverkar Region Värmland till ansvarsfulla
val av produkter och tjänster.
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Delmål 12.3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
Delmål 12.4: Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras
livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i
luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
Delmål 12:5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
Delmål 12:7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella
prioriteringar.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12;
•
•
•
•

Minska matsvinn i produktions-och beställningsled.
Hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och kemikalier vid upphandlingar
av livsmedel och förpackningar.
Måltider förpackas i matlådor som har god miljöprestanda.
Inköp av ekologiska livsmedel och fisk ur hållbara bestånd.

Mål 13 bekämpa klimatförändringen: vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och
dess konsekvenser
Att minska Region Värmlands påverkan på klimatet utgör en viktig insats för att uppnå flera av de globala
målen i Agenda 2030. Region Värmland ska aktivt arbeta för att inkludera klimatåtgärder på alla nivåer.
Region Värmland ställer också krav på externa samarbetspartners att bidra till en minskad påverkan på
klimatet.

Delmål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 13;
•
•

Hållbara krav på samarbetspartners vid upphandlingar.
Minska andelen rött kött.

Kost- och servicenämndens mål
KOSTNADSEFFEKTIV OCH HÅLLBAR MÅLTIDSVERKSAMHET MED 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
omfattas av såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt robusthet. Den
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uppnås genom tillgången till säker och näringsrik mat som är anpassad till målgruppen
äldre, sjuka och sköra, minskat matsvinn, ökad andel närodlat, svenska och ekologiska
livsmedel samt att hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och förpackningar vid
upphandling.
Nämndens inriktning/intention är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet
med hög kvalitet och att nämnden ska arbeta i enlighet med relevanta mål i Agenda
2030.
Till att börja med påverkades kost- och servicenämden av den pågående Corona
pandemin, både när det gällde verksamhet, personal och ekonomi. Läget har nu
stabiliserats.

Förutsättningar som är styrande för nämndens
ansvarsområde
Kost- och servicenämndens uppdrag utgår från nämndspecifikt reglemente och övriga
relevanta styrande dokument.
Kost- och servicenämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen,
kommunallagen och förvaltningslagen.
Kost- och servicenämnden är 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 Livsmedelsverket och Socialstyrelsen styr arbetet inom
måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg.
Statens livsmedelsverks näringsrekommendationer för vård och omsorg, 2017.
Socialstyrelsens vägledningsdokument: Att förebygga och behandla undernäring, 2019.
Livsmedelslagen 206:804

Kost- och servicenämndens uppdrag och fokus för
verksamhetsåret 2021
Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen för att produktionen av
måltider sker i enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att
kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal.

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
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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.

FOKUSOMRÅDEN 2021
Hög kundnöjdhet
Utveckla menyerna utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.
Hållbar måltidsproduktion
Inköp av kött, fågel samt övriga livsmedel sker, när så är möjligt, i enlighet med svenska
miljö- och djurskyddskrav.
Säkerställa en fortsatt hållbar måltidsproduktion vid eventuell störning genom att arbeta
fram en checklista/plan för robusthet.
Digitalisering
Öka informationstillgängligheten samt digitalisera beställning för kund.
Minskat miljöavtryck
Inköp av ekologiska livsmedel, förpackningar med god miljöprestanda, minskat matsvinn,
klimatanpassade menyer med mindre rött kött, mer fisk och vegetariska rätter.

Uppdrag till regionstyrelsen
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under 2021 enligt
nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot nämnden
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 2021 för Kost- och servicenämnden är 909 tkr.
Kost- och servicenämndens budgetomslutning för verksamheten 2021, uppgår till 10 800
tkr. Budgeten ska finansiera kostnader för andelen avropade måltider.
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Respektive kommun lämnar ekonomiskt bidrag till nämndens verksamhet som baseras
på bruttokostnaden och 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 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.
Kost-och servicenämndens 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.

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.
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Bilagor
Mätplan
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