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INLEDNING

Region Värmland är en stark aktör med egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar för regional utveckling, 
kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och tandvård. En attraktiv region med god utveckling och tillväxt skapas 
genom nära samverkan med primärkommunerna, näringslivet, universitet, angränsande regioner, statliga 
myndigheter och organisationer verksamma inom regionen. 

Regional utveckling innebär hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livs-
kvalitet. Det finns ett starkt samband mellan regionens utveckling och individens hälsa och välmående. Ett 
livskraftigt näringsliv, en väl fungerande hälso- och sjukvård, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjlig-
heter, tillgänglig kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud är exempel på viktiga förutsättningar för att människor 
ska trivas i Värmland och vilja bo och verka här.

Flerårsplanen utgör regionplan för 2019 och anger inriktningen för de regionplaner som ska göras för åren 
2020 och 2021. Det övergripande dokumentet för all planering i regionen är Värmlandsstrategin. Det är en 
samlad och sektorsövergripande regional utvecklingsstrategi för åren 2014–2020 som tagits fram i bred sam-
verkan. Kopplat till den finns handlingsplaner och fördjupade strategier för en mängd områden inom regional 
utveckling. För hälso- och sjukvården är det övergripande dokumentet Utvecklingsplan för framtida hälso- 
och sjukvård. Den fastställer inriktningen utifrån prognostiserade behov fram till år 2030.

Regionens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- 
och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län samt annan lagstiftning som är relevant för verksamheten. Regionen är också bunden till internationella 
konventioner och överenskommelser. Det gäller exempelvis FN:s konventioner om barnets rättigheter samt 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är områden inom vilka regionen också har ett stort 
eget engagemang. Regelefterlevnad kontrolleras av statliga och regionala tillsynsmyndigheter.
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VISION OCH MÅLBILD

VISION

Livskvalitet i världsklass 

Visionen innebär att regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

VÄRDEGRUND
Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt 

Värdegrunden innebär att Region Värmland genomsyras av en humanistisk grundsyn, där respekten för män-
niskors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas. Varje enskilt barn är en individ med 
egna rättigheter och i all verksamhet ska barnets bästa beaktas i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter.

EFFEKTMÅL
TRYGGA OCH NÖJDA INVÅNARE
Region Värmland ska arbeta för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda 
med det regionen gör.

ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART VÄRMLAND
Region Värmland ska bedriva ett samordnat regionalt utvecklingsarbete. Länets framtida konkurrenskraft och 
kapacitet att kunna möta samhällsutmaningar kommer att avgöras av förmågan till förnyelse och innovation. 

Region Värmland ska verka för jämlikhet – alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell lägg-
ning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning. På så sätt ökar den sociala 
sammanhållningen och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen.

Region Värmland ska öka den gemensamma kunskapen om och förståelsen för ekosystemets villkor och 
klimat- och energiutmaningen. 

GOD OCH JÄMLIK HÄLSA
Region Värmland ska med patienten som medaktör erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande 
hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från patientens behov. Utvecklingen med ett gemensamt hälso-
främjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsätta.

1.
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PERSPEKTIVMÅL
HÅLLBAR ORGANISATION
För en långsiktigt hållbar organisation krävs kontinuerliga förändringar, förbättringar och prioriteringar inom 
nedanstående områden.

Hållbart arbetsliv
Regionen värdesätter mångfald och arbetar för att organisationen kännetecknas av ett öppet och tillåtande 
klimat, en inkluderande kultur, där varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara. 
Det skapar ökad kreativitet och motivation hos medarbetarna.

Ett hållbart arbetsliv kännetecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god arbetsmiljö, välfungerande 
lönebildning och kompetensutveckling samt goda arbetsvillkor

Förmågan att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare är en förutsättning för att regionen ska 
kunna utföra sitt uppdrag.

Ekonomi i balans
God ekonomisk hushållning handlar om att använda resurserna på bästa sätt. Här ingår att ha ekonomi i ba-
lans, det vill säga utfall inom budgeterade ramar. God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och 
syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts till kommande generationer.

Minskat miljöavtryck
Regionen ska minska påverkan på klimatet, ha en hållbar resursanvändning samt utveckla mer hälsosamma 
inne- och utemiljöer.

Respektfulla möten
Alla möten i regionen ska kännetecknas av förtroende och tillit. Invånarna ska mötas med respekt och ska i 
dialog få välgrundad information.

Jämlikhetsarbetet kräver kunskap och kompetens och ett framgångsrikt arbete bygger på att det ingår 
som en naturlig del i regionens ledning och styrning.

UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR REGIONFULLMÄKTIGE 2019
Regionstyrelsen har till uppgift att följa upp regionplanen och rapportera till regionfullmäktige vid två tillfällen 
under året (via en årsredovisning respektive en delårsrapport). Styrelsen samordnar även nämndernas redo-
visningar. I rapporteringen ska styrelsen redovisa till fullmäktige hur styrelsen och nämnderna har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, genom finansbemyndigande samt i regionplan. 

Till årsredovisningen följs alla mål upp. I årsredovisningen sker även separat uppföljning av tillkommande 
uppdrag. I delårsrapporten, som ska upprättas för perioden 1 januari-31 augusti, redovisas resultat för mål 
med indikatorer som är möjliga att följa tertialvis. Under hösten genomförs arbete med att utveckla uppfölj-
ningen med avseende på periodicitet och indikatorer. 

I uppföljningen ingår följande:
1. Regionfullmäktiges mätplan 2019 med ett urval indikatorer för respektive mål (fastställs under hösten 

2018).
2. Beskrivning av utveckling över tid och/eller indikatornivå och/eller aktivitetsuppföljning. 
3. I första hand redovisning på övergripande regionnivå.
4. Könsuppdelad redovisning där så är möjligt.
5. Aktivitetsuppföljning av eventuella tillkommande uppdrag.
6. Finansiellt bokslut.
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2.
UPPDRAG

VÄRMLANDSSTRATEGIN
I Region Värmlands statliga tillväxtuppdrag ingår det att utarbeta, fastställa och genomföra en samlad och 
sektorsövergripande regional utvecklingsstrategi. Den nuvarande kallas Värmlandsstrategin och gäller åren 
2014–2020. Den togs fram i bred samverkan med offentliga organisationer, privat sektor och civilsamhället 
och över 1 000 personer lämnade bidrag till den. Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi.

Strategins gemensamma vision är ”Ett skönare liv” och fyra områden har identifierats som prioriterade 
att arbeta mot: Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och Bättre kom-
munikationer. Strategin pekar ut åtta styrkor, sådant som Värmland redan är bra på, som utveckling och 
marknadsföring ska bygga på: Internationellt näringsliv, Vänern, Karlstads universitet, Skog, Berättartraditio-
nen, Länken till Oslo, Välkomnande och öppet, Karlstad. Kopplat till strategin finns också 33 mätbara mål.

Förutom regional samverkan ska strategin även bidra till samverkan mellan länen och aktörer på nationell 
och internationell nivå. Den ska också ligga till grund för länets arbete inom den europeiska sammanhållnings-
politiken, strukturfondsprogrammen och territoriella samarbeten.

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi som pekar ut vad som ska göras, inte hur. Därför kopplas både 
befintliga och kommande handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd 
områden. Dessa planer och fördjupade strategier konkretiserar åtgärderna i Värmlandsstrategin och pekar ut 
såväl roller och ansvar som tidsaspekter och möjliga finansieringskällor.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- OCH 
TANDVÅRDSUPPDRAGET
Regionen ansvarar inför befolkningen för all regionfinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform. Hälso- 
och sjukvården drivs i egen regi, i samverkan med andra offentliga huvudmän och genom avtal med privata 
vårdgivare.  

Regionen har ett planeringsansvar för all tandvård i länet och ett utföraransvar för folktandvården. En del 
av tandvården är offentligt finansierad, bland annat barntandvård, specialisttandvård och tandvård för grup-
per med särskilda behov. Vuxentandvården finansieras huvudsakligen genom patientavgifter och det statliga 
tandvårdsstödet. Tandvårdstaxan beslutas av regionfullmäktige. 

Hälso- och sjukvårdsuppdraget utgår från Socialstyrelsens definition av god vård som säger att den ska 
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, individanpassad, effektiv, jämlik samt tillgänglig.

Regionen ska också medverka vid finansiering, planering och genomförande av både klinisk forskning på 
hälso- och sjukvårdens område och folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.

Inriktningen för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Värmland finns i Utvecklingsplan för framtida 
hälso- och sjukvård.

REGIONALA UTVECKLINGSUPPDRAGET
Region Värmland har ett regionalt utvecklings- och samordningsuppdrag att skapa förutsättningar för en 
hållbar tillväxt i Värmland. Regionen har ett ansvar för att regional utveckling och tillväxt har ett samlat och 
sektorsövergripande perspektiv och sker samordnat med länets kommuner, statliga myndigheter, näringsli-
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vet och det civila samhällets organisationer. Uppdraget är inriktat på att på en strategisk nivå initiera, stödja 
och leda regionala utvecklingsprocesser och att besluta om anslag och projektbidrag som bidrar till hållbar 
utveckling och tillväxt. 

De huvudsakliga arbetsområdena inom det regionala utvecklingsuppdraget omfattar tillväxtfrågor, kol-
lektivtrafik, kultur och huvudmannaskap för fem folkhögskolor. Verksamheterna inom dessa områden har alla 
i uppdrag att bidra till huvuduppdraget att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. De olika arbetsområ-
dena har mer specifika statliga uppdrag som regleras av lagar, förordningar och årliga villkorsbeslut.

REGIONAL TILLVÄXT
Förutom att utarbeta en regional utvecklingsstrategi (Värmlandsstrategin) ingår det i Region Värmlands 
statliga tillväxtuppdrag ansvar för att fördela och redovisa de statliga tillväxtmedelen (anslag 1:1) och årligen 
beskriva hur de använts och hur arbetet med strategin utvecklats i länet.

I det statliga uppdraget ingår att utarbeta och fastställa en länsplan för regional transportinfrastruktur.  
Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen. 
I uppdraget att stärka den regionala tillväxten ingår att verka för Värmlands förutsättningar i planarbete som 
rör den nationella infrastrukturen, som till exempel järnvägar, Vänersjöfart och Europavägar samt flygtrafik.

KOLLEKTIVTRAFIK
I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk planering av kollek-
tivtrafik. Region Värmland har detta uppdrag i Värmland. I myndighetens uppdrag ingår att besluta om 
regionalt trafikförsörjningsprogram och att utveckla den regionala kollektivtrafiken i Värmland. Myndigheten 
beslutar om allmän trafikplikt och i uppdraget ingår även att samordna den regionala kollektivtrafiken och 
sjukresor. Nämnden svarar även för upphandling och avtal om färdtjänst och skoltrafik i de fall kommuner 
överlåtit uppgiften till myndigheten.

KULTUR
Det regionala utvecklingsansvaret för kulturområdet omfattar bland annat uppgiften att upprätta en regional 
kulturplan och att inom ramen för kultursamverkansmodellen fördela statsbidrag till viss regional kulturverk-
samhet. Region Värmland bedriver också egen arkiv- och kulturverksamhet och ger stöd till regionala 
kulturinstitutioner och distriktsverksamhet inom kultur, folkbildning och idrott. Den egna kulturverksamheten 
inom till exempel film, dans och hemslöjd ska främja en ökad kulturell delaktighet för barn och unga såväl 
som att stödja kulturskaparnas möjlighet att verka i sitt yrke. Värmlandsarkiv verkar för att ta emot, vårda 
och bevara vårt gemensamma kulturarv, samtidigt som de gör arkiven tillgängliga för forskning och allmän-
het. Den regionala biblioteksverksamheten regleras genom bibliotekslagen. Region Värmland är huvudman 
för Stiftelsen Värmlandsoperan och en av huvudmännen för Dalslands kanal, Erlandergården och Stiftelsen 
Värmlands Museum.

FOLKHÖGSKOLOR
Region Värmland är huvudman för Ingesunds folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola, Klarälvdalens folk-
högskola, Kristinehamns folkhögskola samt Molkoms folkhögskola. Styrelsen för skolorna har antagit en 
strategi för folkhögskolorna 2016–2020 som beskriver uppdrag, verksamhetsinriktning och mål för skolornas 
utveckling under perioden. Skolornas verksamhet är inriktad på behörighetsgivande kurser på grund- och 
gymnasienivå, kurser inom skolornas profilområden samt uppdragsutbildningar. Skolorna är även en kultur-
arena och en resurs i det regionala kulturuppdraget.  
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ORGANISATION
Region Värmland är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda företräder medborgarna i styrningen 
och ledningen av regionens verksamhet. Medborgarna ska kunna förutsätta att verksamheten drivs utifrån la-
gar, föreskrifter och krav som fullmäktige satt upp. Utgångspunkterna för förtroendemannaorganisationen är 
fördjupad demokrati, enkelhet, tydlighet och effektivitet. Regionfullmäktige anger mål för regionstyrelsen och 
övriga nämnder på kort och lång sikt, fördelar resurserna mellan dem och följer upp resultaten i förhållande till 
de uppsatta målen. Verksamhetens uppgift är att genomföra de insatser som krävs för att uppnå de mål som 
de förtroendevalda har beslutat om.

REGIONFULLMÄKTIGE
Högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 81 direktvalda ledamöter. Regionfullmäktige har ansvar för 
regionala utvecklingsfrågor, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Fullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ell beskaffenhet eller annars av större vikt för regionen, främst om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, 
skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Regionfullmäktige ska enligt lag tillsätta en styrelse och utöver styrelsen de nämnder som behövs för att 
fullgöra regionens uppgifter.

VÄRMLANDSRÅDET
Värmlandsrådet är ett samverkansforum med representanter från samtliga kommuner i Värmland, rådet är 
knutet till regionstyrelsen. Syftet med forumet är att vara mötesplats och kontaktyta mellan regionen och 
kommunerna. 

DEMOKRATIBEREDNING
Beredningen ska bland annat bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om 
förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Den ska också verka för att utveckla rollen som 
förtroendevald och regionfullmäktiges arbetsformer. Ytterligare uppdrag är att verka för att utveckla formerna 
för medborgardialogen och samordna regionens deltagande i den allmänna demokratiutvecklingen.

REVISION
Regionens revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll och ska årligen granska regionens 
samtliga verksamheter. Revisorernas granskning är en del av regionfullmäktiges kontroll och uppföljning och 
ger därmed ett samlat underlag för ansvarsprövningen.

Revisionen granskar om regionens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig.  

Granskningen av regionens olika verksamheter sker baserat på framtagen granskningsstrategi, årlig 
riskbedömning samt revisionsplan. Resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter. Revisorernas 
uppdrag följer av bland annat kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verk-

Värmlandsråd

Krislednings- 
nämnd

Revision

Patient- 
nämnd

Val- 
beredning

Demokrati- 
beredning

Pensionärsråd
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Hälso- och sjuk- 
vårds/tandvårds- 

nämnd

Regional ut- 
vecklingsnämnd

Kultur- och 
bildningsnämnd

Kollektivtrafik- 
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samhet. I revisionsarbetet biträds regionens förtroendevalda revisorer av främst revisionskontoret, externa 
specialister samt av auktoriserade revisorer.

NÄMNDER
Nämnderna ska besluta om verksamhetsplan för respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar för att 
bereda regionstyrelsens förslag till regional utvecklingsstrategi samt att upprätta delstrategier eller hand-
lingsplaner för att genomföra de delar av den regionala utvecklingsstrategin som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. De ska även avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens 
ansvarsområde.

REGIONSTYRELSE
Styrelsen har ett helhetsansvar för Region Värmlands utveckling och ekonomiska ställning. Det övergripande 
och samordnande regionala utvecklingsansvaret, vilket bland annat innebär att upprätta förslag till den 
regionala utvecklingsstrategin och samordna insatser för att genomföra dess strategier ligger också hos region-
styrelsen.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionen och ansvara för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. Regionstyrelsens uppdrag innebär även att leda och samordna 
utformningen av övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar samt att ansvara för regionens gemen-
samma resurser: IT inklusive digitaliseringsarbete, fastigheter, stöd och service, ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet, strategiskt miljöarbete, internationella frågor på strategisk nivå, forskning på strategisk nivå, 
personalpolitik och personalplanering, kollektivavtal och andra övergripande arbetsgivarfrågor. Regionstyrelsen 
är även arkivmyndighet. Styrelsen ansvarar för regionens övergripande planering så att en katastrofmedicinsk 
beredskap finns vid allvarlig och/eller extraordinär händelse under fred och vid höjd beredskap.

Regionstyrelsen har kommunallagens stadgade uppsiktsansvar över Region Värmlands alla verksamheter, 
oavsett associationsform.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnd, ansvarar för att erbjuda befolkningen en god hälso- och 
sjukvård och tandvård samt att svara för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Nämnden ska också prioritera mellan olika behov och genom överenskommelser och avtal med utförare 
ange finansiering och innehåll för den verksamhet som ska genomföras. Dessutom ansvarar nämnden för 
smittskydd och vårdvalsfrågor. Nämnden leder och samordnar också regionens insatser inom de samord-
ningsförbund som inrättats tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och berörda kommuner. 

REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND 
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör nä-
rings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, 
arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden har också ansvar för det statliga tillväxtuppdra-
get i enlighet med det årliga villkorsbeslutet, fördelning av statliga medel till projekt och företagsstöd samt 
att analysera, följa upp, utvärdera och sammanställa resultatet av det regionala tillväxtarbetet. I uppdraget 
ingår även ansvar för det löpande samrådet och samverkan med Värmlands kommuner och andra berörda 
utvecklings- och tillväxtaktörer inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar innebär vidare uppgifter 
inom EU:s sammanhållningspolitik, till exempel strukturfonder. Nämnden upprättar även förslag till länsplan 
för regional transportinfrastruktur.   

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMND
Kultur- och bildningsnämnden upprättar förslag till, och följer upp, kulturplan inom ramen för kultursamver-
kansmodellen och fördelar statsbidrag inom samma ram. Nämnden fördelar regionala projektbidrag och 
anslag inom nämndens verksamhetsområde. I uppdraget ingår även ansvar för de åtaganden som följer av 
att Värmlandsarkiv enligt avtal är landsarkiv för Värmland och ansvarar för Föreningen Värmlandsarkivs arkiv. 
Nämnden fastställer formerna för utdelning av priser och stipendier inom nämndens ansvarsområde. Uppdra-
get innebär även att nämnden bedriver den regionala biblioteksverksamhet som föreskrivs i bibliotekslagen. 
Kultur- och bildningsnämnden utgör gemensam styrelse för regionens folkhögskolor och för folkbildning 
enligt förordning om statsbidrag till folkbildningen. Nämnden ansvarar också för folkhälsofrågor.
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KOLLEKTIVTRAFIKNÄMND 
Uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet innebär att nämnden ansvarar för att utreda, utforma och 
bereda det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Nämnden ansvarar även för den allmänna trafikplik-
ten samt upphandla och sluta avtal inom ramen för allmän trafikplikt samt upprätta en årlig rapport över 
den verksamhet som bedrivs inom densamma. I nämndens ansvar ligger färdtjänst och riksfärdtjänst, i 
de fall kommuner överlåtit uppgiften till myndigheten. Nämnden är regionens beställare av den trafik som 
tillhandahålls antingen av egna enheter eller av upphandlade entreprenörer. Nämnden har också ansvar 
enligt ingången överenskommelse med kommunerna om samverkan om kollektivtrafik. I enlighet med det 
beslutade samverkansavtalet med Värmlands kommuner är målsättningen att stärka samordningen mellan 
kollektivtrafiken och respektive kommuns stads- och samhällsplanering, genom inrättande av ett utskott för 
planering av tätortstrafiken.

PATIENTNÄMND
Patientnämnden har till uppgift att stödja och hjälpa patienter och närstående och tar emot synpunkter som 
rör folktandvården samt hälso- och sjukvård både i landstinget, länets kommuner och hos privata vårdgivare 
med avtal. Nämnden är fristående från hälso- och sjukvården och är opartisk. Nämnden har en fristående 
administration i förvaltningen. Enligt lag ska en patientnämnd finnas i varje län eller region. Huvuduppgiften 
är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnden ska 
tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i det nya klagomålssystemet. Nämnden har till uppgift att 
utse stödpersoner i enlighet med bestämmelserna i tvångsvårdslagstiftningen. Patientnämnden ska bidra till 
kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter 
patienternas behov och förutsättningar.

HJÄLPMEDELSNÄMND
Nämnden är en gemensam nämnd för regionen och samtliga kommuner i länet. Den ansvarar för att en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor erbjuds länets invånare.

KOST- OCH SERVICENÄMND
Kost- och servicenämnden är gemensam för regionen och kommunerna i Karlstad, Kil, Kristinehamn och 
Hammarö. Nämnden ska åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

KRISLEDNINGSNÄMND
Krisledningsnämnden träder i kraft först när det händer något som kallas för extraordinär händelse i freds-
tid. Med detta menas en händelse som avviker från det normala, en allvarlig störning eller överhängande 
risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser från regionen. 
Krisledningsnämndens huvudsakliga syfte blir då att minimera skador på invånare, personal och egendom. 
Nämnden anmäler beslut som fattats till fullmäktige.

REGIONDIREKTÖR
Verksamheten leds av regiondirektören, som tillsätts av regionstyrelsen och arbetar på styrelsens uppdrag. 
Regiondirektören tillsätter sedan en hälso- och sjukvårdsdirektör, en regional utvecklingsdirektör samt en 
trafikdirektör, som leder arbetet under nämnderna i kärnverksamheterna. Verksamheten utgörs av en samlad 
förvaltning. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Agenda 2030 de globala målen
Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 utrota fattigdomen och hunger, förverkliga 
mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturre-
surser. Det innebär att världens länder förbundit sig att gemensamt uppnå en ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbar utveckling till år 2030. Agenda 2030 förutsätter nya sätt att identifiera och ta sig an komplexa 
samhällsutmaningar. I agendan tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling och man betonar att de tre olika 
perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Agendan hänger nära ihop med verksamhet på lokal och regional nivå som hälso- och sjukvård, skola, 
samhällsplanering och omsorg. En nationell handlingsplan ska presenteras under 2018.

Digitalisering
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För offentlig 
sektor handlar digitalisering inte bara om att göra befintliga arbetsprocesser och arbetssätt digitala. Det 
handlar också om att våga omvärdera hur uppdragen utförs, att digitalisering ska ses som ett verktyg för 
ett mer genomgripande förändrings-, innovations- och utvecklingsarbete.1 Inriktning fram till år 2020 finns i 
Regional Digital Agenda Värmland (RDAV).

Jämställdhet
Jämställdhet är en rättvisefråga och en grundläggande rättighet och är också en av de viktigaste drivkrafterna 
för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga. Ett jämställt Värmland 2018–2027 är en strategi för hela 
Värmland. I strategin ingår också arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det förebyggande arbetet 
ska ha inriktningen på att stoppa våld i alla dess former, även våld i nära relationer.

Miljö och klimatförändringar
Generationsmålet (av riksdagen antagna miljömål) anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande 
för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För att skapa bättre förutsättningar för hela länet att nå de nationella 
miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 och att lära oss hantera ett förändrat klimat finns inriktningen 
fram till år 2020 i Åtgärder för ett hållbart Värmland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018–2020.
Förändringar i klimatet och dess konsekvenser är en viktig planeringsförutsättning.

DEMOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
De kommande åren innebär större demografiska utmaningar än de föregående decennierna. Behovet av väl-
färdstjänster ökar stort. Även om personer som uppbär pension också genererar skatteintäkter och många i 
dag arbetar längre än till 65 års ålder ger den ändrade åldersstrukturen en utmaning att finansiera den välfärd 
som invånarna behöver. I praktiken innebär det att glappet ökar mellan behovet av välfärdstjänster och möj-
liga skatteintäkter från den arbetande delen av befolkningen. I en befolkning där skillnaden i hälsa mellan 

3.

1. Digitalisering genom samverkan, Karlstads kommun
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olika grupper är betydande, blir det förebyggande arbetet ett strategiskt val och en ekonomisk nödvändighet. 
Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, 
ekonomi och jämlikhet.

I januari 2017 passerade värmlänningarna 280 000. Under de senaste fem åren har länets invånarantal 
totalt sett ökat med cirka 7 300 invånare, dock med en minskning av antalet invånare i de norra och östra de-
larna. Invandringen kan ses som en starkt bidragande orsak till befolkningsökningen, eftersom det i Värmland 
föds färre personer än det dör årligen. De asylsökande som idag finns i länet ingår inte i antalet länsinvånare.

Det behövs insatser för att fler ska bli anställningsbara och att andelen arbetande i befolkningen ökar. 
Andelen äldre i befolkningen ökar. Värmland har en högre andel personer 65 år och äldre jämfört med riket 

och den utvecklingen förväntas fortsätta. Det är stora skillnader mellan kommunerna.
En annan förändring i befolkningen är fler utrikesfödda. År 2012 var 10 procent av befolkningen i Värmland 

utrikesfödda. År 2017 har den siffran ökat till 13 procent. I några kommuner har andelen ökat med sex pro-
centenheter under samma period. Hur andelen utrikesfödda kommer att förändras är svårt att bedöma, då 
krigssituationer i världen och politiska beslut på nationell och EU-nivå påverkar denna utveckling.

 
 

Invånare

2017

Befolkningsföränd-

ring 2012–2017

Utrikes födda

2017
65 år och äldre 2017

Antal Antal Andel % Andel %

Riket 10 120 242 564 349 19 20

Värmland 280 399 7 319 13 24

Arvika 26 060 231 12 25

Eda 8 618 122 27 24

Filipstad 10 783 234 18 27

Forshaga 11 509 198 9 23

Grums 9 011 72 11 26

Hagfors 11 782 -388 13 29

Hammarö 16 174 1 113 7 19

Karlstad 91 120 4 191 13 20

Kil 11 910 128 7 24

Kristinehamn 24 650 921 14 26

Munkfors 3 763 121 14 28

Storfors 4 123 -27 19 27

Sunne 13 331 229 10 24

Säffle 15 727 419 15 27

Torsby 11 890 -329 13 28

Årjäng 9 948 84 21 24

 
Jämförelse befolkning riket, Värmland och kommunerna, 2017. Källa SCB. 

 
Den tydligaste trenden för befolkningsutvecklingen år 2014–2035 i Värmland är en åldrande befolkning. Ål-
dersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med nära en femtedel. År 2035 kommer mer än var fjärde invånare 
i Värmland vara över 65 år. Även åldersgruppen 0–19 år förväntas totalt sett öka, men de kommunala skillna-
derna är stora. Åldersgruppen 20–64 år förväntas minska under större delen av prognosperioden. 

HÄLSORELATERADE FÖRUTSÄTTNINGAR
Utmaningarna inom hälso- och sjukvård och tandvård handlar om jämlik hälsa, demografiska utmaningar, 
geografiska utmaningar och inte minst bemanning och resurssättning. Men det finns också en tradition och 
grund att bygga på inom svensk hälso- och sjukvård och tandvård, med goda medicinska resultat och hög 
kvalitet. Den åldrande befolkningen i Värmland gör att vårdsystemet till del behöver förändras till en nära vård 
anpassad efter den äldre och multisjuka patienten.
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Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, behand-
lingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till större 
behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Hälsoekonomiska utvärderingar 
kan komma att behöva göras i större omfattning för att underlätta prioriteringar.

En hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet som kontinuerligt förbättras bidrar till den regionala 
utvecklingen och ett hållbart samhälle. Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården och 
tandvården som ska utföras på lika villkor för alla. Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap 
genereras och att patienter får tillgång till bästa möjliga vård. Den sammanhållna strukturen för kunskapsstyr-
ning omfattar i ett första steg den verksamhet som regionen ansvarar för men en nationell dialog pågår för att 
hitta former för kopplingen även till det gemensamma arbetet med kommunerna. Detta kommer att prägla 
även det sjukvårdsregionala och lokala arbetet framöver.

En god folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt 
bland olika grupper i samhället. 

NYA PERSPEKTIV OCH STRATEGI FÖR HÄLSA
Utvecklingsarbetet Nya perspektiv startade 2007 med utgångspunkt från huvudmännens gemensamma 
ansvar för invånarnas bästa. Det är samverkan och samordning på högsta nivå mellan 16 kommuner och 
regionen; ett forum för dialog med invånarperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstemannaledning. Nya 
perspektiv lägger fokus på social hållbarhet och god och jämlik folkhälsa för att bidra till ett stabilt och dyna-
miskt samhälle där grundläggande mänskliga behov kan bli tillgodosedda. Arbetet drivs i fyra gemensamma 
utvecklingsområden: barns hälsa och uppväxtvillkor, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och äldres 
hälsa. Detta arbete är grunden för det som på nationell nivå är Strategi för hälsa.

Strategi för hälsa beslutades av SKL:s styrelse i december 2017. Strategi för hälsa innebär att Sveriges 
viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård behöver styras 
och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Att förbättra hälsan i befolkningen är nödvändigt för 
att klara de demografiska utmaningar som finns framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som 
det totala antalet arbetade timmar minskar. 

De tre övergripande målen för strategin är en god och jämlik hälsa, god kvalitet och ett hållbart och uthål-
ligt resultat.

Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra häl-
san hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden. Strategi för hälsa innebär en 
kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Kravet är att bli ännu bättre på att främja 
hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål samt mäta och följa upp resultaten.

Cirka 85 procent av vård- och omsorgskostnaderna är relaterade till kroniska sjukdomar. Uppemot 80 pro-
cent av kroniska sjukdomar kan förebyggas med förbättrade levnadsvanor. Varje procentenhets minskning av 
de kroniska sjukdomarna i befolkningen kommer ha betydande positiva effekter: ökad hälsa, minskad ohälsa, 
minskade kostnader och mer resurser till andra välfärdsområden. Genom att arbeta tillsammans för att nå en 
god och jämlik hälsa och utföra välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet att bli uthålligt. Hälsan 
kommer då att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

HÄLSOLÄGET
Den upplevda hälsan i länet bland vuxna förbättrades mellan 2016 och 2017 men har totalt sett försämrats 
den senaste 5-årsperioden och är nu på samma nivå som för 10–15 år sedan. Variationen i upplevd hälsa vari-
erar mellan kommunerna. Generellt kan sägas att hälsa samvarierar med utbildningsnivåerna i länet. 

Psykiskt välbefinnande i den vuxna befolkningen har ökat jämfört med föregående års mätningar. Dock är 
psykisk ohälsa som depression, nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter vanligt förekommande hälso-
problem. Vid årsskiftet år 2017 utgör psykisk ohälsa hälften av alla pågående sjukskrivningar i Värmland, vilket 
är en markant ökning bland både kvinnor och män under de senaste fem åren. 

God psykisk hälsa bland unga tenderar att minska. Gymnasieeleverna är den grupp som har sämst 
psykisk hälsa och det är i den gruppen andelen med god psykisk hälsa minskat tydligast. Barn och ungas 
psykiska hälsa följs genom indexet psykisk hälsa, som innehåller frågor om man känner sig ledsen, trött, ir-
riterad/dåligt humör, arg, sover bra och upplever oro/ängslan.

Den nedåtgående trenden för rökning fortsätter bland både vuxna och ungdomar. Riskbruk av alkohol har 
minskat under de senaste fem åren i den vuxna befolkningen, men en tendens till ökning ses i åldersgruppen 
70–84 år. Var fjärde 10-åring är överviktig och mer än hälften av alla vuxna värmlänningar är överviktiga. An-
delen med övervikt och fetma i befolkningen fortsätter att öka. Förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor 
varierar inom länet. 
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Bra hälsa

%

Psykiskt välbe-

finnande %

Depression

%

Övervikt

%

Daglig rök-

ning %

Riskbruk

alkohol %

Värmland 71 78 10 57 8 14

Arvika 72 76 11 52 10 12

Eda 72 78 11 59 14 13

Filipstad 67 77 10 61 11 13

Forshaga 69 79 10 61 7 16

Grums 67 76 15 66 9 17

Hagfors 68 77 9 62 4 15

Hammarö 76 79 9 53 6 14

Karlstad 74 79 9 53 6 17

Kil 71 78 8 63 10 12

Kristinehamn 67 71 12 59 9 12

Munkfors 67 78 14 61 8 13

Storfors 80 77 11 59 12 13

Sunne 69 82 8 61 9 9

Säffle 65 77 12 60 11 8

Torsby 66 78 5 62 8 10

Årjäng 63 77 11 57 10 14

Hälsorelaterade förutsättningar i befolkningen 18–84 år fördelning per kommun och länet, år 2017. Andel i procent. Källa; Liv & hälsa 2017 

Medellivslängden i Värmland har under de senaste åren ökat mer än i riket, fast från en lägre nivå. Även 
livslängden påverkas av utbildningsnivån. Den åldrande befolkningen medför nya utmaningar, till exempel 
med urkalkning som innebär att de som har fått en ny höftled kommer att få en alltmer komplicerade frakturer 
om de ramlar på nytt. Chansen att överleva när någon har drabbats av de traditionellt stora folksjukdomarna 
som cancer, stroke, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är större idag än tidigare. Samtidigt ökar risken för att i 
ett senare skede på nytt insjukna i samma eller andra sjukdomar. Sjukdomspanoramat har också förändrats 
under de senaste decennierna, många i yngre åldrar insjuknar i olika välfärdssjukdomar. Särskilt problematisk 
är utvecklingen av övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Att prioritera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet är en central strategi för att uppnå en 
mer jämlik hälsa och vård.

TANDHÄLSAN
Tandhälsan betyder mycket för människors livskvalitet och välbefinnande. Därför är tandhälsan också en 
viktig indikator på det allmänna hälsotillståndet. Tandhälsa har en stark koppling till levnadsvanor, vårdutnytt-
jande och ekonomiska förutsättningar.

Kunskapen om det särskilda tandvårdsbidraget till personer med vissa långvariga sjukdomar och funk-
tionshinder behöver öka. Det särskilda tandvårdsbidraget kan användas för förebyggande tandvård så att 
allvarliga tandsjukdomar kan undvikas.

Värmland har av tradition och i jämförelse med övriga Sverige en god självskattad tandhälsa. Det gäller 
framför allt de äldsta i befolkningen, vilka också som helhet har förbättrat sina värden särskilt mycket. Till 
stor del beror det på att den äldre multisjuka och den omsorgsberoende patientens tand- och munvård blivit 
en allt större del av folktandvårdens verksamhet och en utbyggnad av både mobil och stationär verksam-
het direkt vid äldreboenden fortsätter. Att också uppmärksamma den äldre patienten som riskerar att tappa 
kontakten med tandvården är en viktig uppgift.

Tandhälsan hos barn i Värmland är generellt god men de senaste uppgifterna från Svenskt Kvalitetsre-
gister för karies och parodontit (SkaPa) visar att antalet kariesfria barn i åldersgrupperna 6, 12 och 19 år har 
stagnerat eller i vissa fall minskat. Denna trend med ökad kariesaktivitet ses i hela landet och det är inte bara 
antalet barn med karies som ökar utan också antalet skador på samma individ. Det betyder att de sjuka blir 
allt sjukare. Det är viktigt att möta den här utvecklingen med åtgärder på flera nivåer, till både individ och 
patientgrupper.
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LÄKEMEDELSANVÄNDNING
Forskningens framsteg har lett till en väsentlig utveckling av antalet läkemedel, deras effektivitet och säker-
het. Kartläggningen av det mänskliga genomet kommer troligen att förändra läkemedelsutvecklingen än mer, 
med inriktning mot specifika genförändringar och proteiner som medverkar i sjukdomsprocessen. Antalet nya 
läkemedel som nått vården har tidigare varit relativt stabilt genom åren med ungefär 35 nya produkter varje 
år. Regionen står inför stora utmaningar med introduktion av flera nya dyra läkemedel på marknaden. För att 
skapa en jämlik vård finns det en nationell respektive en lokal införandeprocess för dessa läkemedel. I pro-
cessen ingår både hälsoekonomiska och etiska bedömningar. Landstingets läkemedelsstrategi 2018–2020 
anger inriktningen för området.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I DEN VÄRMLÄNDSKA VÅRDEN
Vårdbehoven ökar samtidigt som det kan uppstå arbetskraftsbrist inom delar av välfärden. Tidigare har sys-
selsättningen inom välfärden ökat, men Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar nu med oförändrad 
personaltäthet. Strategier för att möta en förändrad arbetsmarknad kommer att behövas. Ökad användning 
av teknikens möjligheter kan komma att ge betydande minskningar av arbetskraftsbehovet. Detta kräver dock 
kunskaper som möjliggör implementering och användande av ny teknologi som kan öka produktiviteten.

Arbetet för att skapa oberoende av hyrpersonal som pågår under 2018 gemensamt i hela Sverige är 
avsett att skapa en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten de 
närmaste åren. De skapar förutsättningar för kontinuitet för patienterna och möjliggör ett långsiktigt utveck-
lingsarbete. 

Resurser för utbildning och kompetensutveckling skapar bättre möjligheter för att rekrytera och behålla 
medarbetarna. En förutsättning är samverkan med både Karlstads och Örebro universitet. Samtidigt påverkar 
den nationella utvecklingen även värmländsk sjukvård och tandvård och fortsatta insatser behövs för att bli 
en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart arbetsliv.

Arbete görs som syftar till att underlätta att nyttja den kompetens som utrikesfödda tillfört och är en förut-
sättning för att klara det framtida personalbehovet.

DIGITALISERING
Den digitala utvecklingen går i en brant kurva uppåt vilket gör förändringarna betydligt snabbare än vad 
arbetssätt, lagar och regelverk hinner med. I framtiden kan tänkas att blockkedje-tekniken sömlöst binder 
samman all patientinformation som finns i olika system på ett säkert sätt. Artificiell intelligens (AI) och ma-
skininlärning skulle kunna ändra hela kunskapsunderlaget för vården. Troligtvis kommer sjukvård i relation till 
teknikens utveckling att omdefinieras löpande.2 Samtidigt ställs krav på utvärderingar av hur verksamheten, 
organisationen och framför allt människors hälsa påverkas av ny teknik. En viktig fråga är också hur rätt grup-
per ska nås.3 Grundförutsättningarna för e-hälsoutvecklingen hanteras nationellt i Vision e-hälsa 2025 inom 
tre insatsområden: regelverk, enhetligare begreppsanvändning och tekniska standarder. Strategi för digitali-
sering anger inriktningen för regionen. 

REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Fler och starkare företag där idéer och utvecklingsresurser tas tillvara ökar attraktionskraften. Det ger fler 
arbetstillfällen och därmed möjlighet för människor att bo och verka i Värmland. Genom en välfungerande 
regional samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga skapas förutsättningar för utveckling. 

Konkurrensen om företagen och arbetstillfällena fortsätter att öka på grund av globaliseringen. Ett 
gynnsamt företagsklimat och en ökad internationell och nationell konkurrenskraft blir därför allt viktigare för 
Värmland. 

Tack vare forskning inom spjutspetsområden samt nya kombinationer av kunnande kan Värmland tillhan-
dahålla nya lösningar och skapa förutsättningar för att stärka innovationskraften. Ett starkt entreprenörskap är 
en nyckel i vårt innovationsarbete. 

Norge, med tillväxtmotorn Oslo, är en av Europas snabbast växande ekonomier. Oslo är Värmlands 
närmaste storstad. Närheten innebär många möjligheter i form av en större närmarknad för företagande, ar-
betspendling, handel, etableringar och investeringar.

2. För digitalisering i tiden SOU 2016:89
3. SBU Uppkopplad eller bortkopplad (2018-04-25)
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Värmland står inför utmaningen att utveckla ett samhälle utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Ett nära samarbete mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället är en förutsättning för den om-
ställning som krävs för att utvecklas i målens riktning. 

I jämförelse med riket som genomsnitt har Värmland en lägre utbildningsnivå. För individen innebär en 
höjd utbildningsnivå ökad valfrihet och bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, för näringslivet och 
den offentliga sektorn att bli mer konkurrenskraftiga. Det tydliga sambandet mellan individers hälsa och 
utbildningsnivå är av stor betydelse för den sociala utvecklingen i Värmland. God tillgång till kunskap och 
kompetens är en avgörande faktor för att behålla och utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 
och en stark offentlig sektor. 

En förutsättning för tillväxt i Värmland är välutvecklade system för infrastruktur och transporter för såväl 
person som godstrafik. Resorna går över allt längre sträckor – regionalt, nationellt och internationellt. Ett led 
i att bygga långsiktigt hållbara transportsystem är att allt mer gods förs över från väg till järnväg och sjöfart 
samt att trafikslagen kombineras med varandra. Detta ökar betydelsen för Vänersjöfarten roll för Värmlands 
framtida transportsystem.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling och ökad tillväxt i Värmland. Den kan också bi-
dra till minskad negativ miljöpåverkan och ökad tillgänglighet till lokala och regionala arbetsmarknader. Därför 
är det viktigt att arbeta för ökad kollektivtrafik i Värmland, så att fler har möjlighet att välja bort bilen. Kollektiv-
trafiken behöver bli ännu mer attraktiv och anpassad efter resenärernas behov.

Bredbandsuppkoppling ökar möjligheterna att delta i den demokratiska processen och ger förutsättningar 
för samordning och effektivisering av offentlig sektor. Den skapar också förutsättningar för både nya och 
etablerade företag att växa i Värmland.

Kulturen är viktig för Värmland. Värmland har ett kulturliv med både bredd och spets, som bidrar till social 
gemenskap, rika upplevelser och en positiv bild av Väjrmland. För att Värmland ska kunna vara en livskraftig 
region behöver det finnas allt ifrån ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet till en mångfald av möjligheter 
till eget skapandet. Alla som bor i Värmland ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Även människors upplevelse av trygghet, delaktighet och ett öppet socialt klimat är viktigt för Värmlands 
utveckling. Där är folkbildning och ett starkt idrotts- och kultur- och föreningsliv viktiga för att skapa samman-
hållning. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt kommunallagen ska ett landsting varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten 
ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år. 

SKL:S BEDÖMNING AV SEKTORNS EKONOMI 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. In-
hemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre 
vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når sin topp 2019, men svensk BNP växer långsammare.

I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls 2019 sker det en snabb uppbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de 
växande behov av skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig.

Hushållen och kommunsektorns konsumtion bedöms av SKL öka långsammare än tidigare. BNP 
beräknas öka med 2,1 procent 2019, 1,4 procent 2020 och 1,6 procent 2021. Trots ett alltmer ansträngt ar-
betsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren 
ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. 

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de offentliga finanserna. I 
takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.

REGION VÄRMLANDS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR DE KOMMANDE TRE ÅREN
Värmland har länge präglats av en utveckling med en ökad andel äldre i befolkningen. Prognosen visar att den 
utvecklingen fortsätter. Till 2030 kommer befolkningen i Värmland öka med cirka 3 procent, men det är fram-
för allt i de äldre åldersgrupperna befolkningen förväntas öka, medan den arbetsföra befolkningen förväntas 
minska. Flerårsplanen för 2019–2021 visar att underliggande kostnadsökningar kan bli högre än intäktsök-
ningarna under perioden, om verksamhet och arbetssätt inte förändras. Det finns således ett fortsatt behov 
av förbättringsarbete och utveckling. 
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INRIKTNING OCH 
UPPDRAG 2019–2021

 

KONKRETISERING AV DET REGIONALA UPPDRAGET
STATLIGA UPPDRAG
De senaste åren har staten lämnat över allt fler uppdrag till den regionala nivån, bland annat ansvaret för att 
samordna alla aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet i de så kallade kompetensplattformar-
na, samt ansvaret för att fördela statsbidrag inom kulturområdet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. 
Region Värmland har i uppdrag att utveckla den regionala översiktsplaneringen. Regionen har fått uppdrag 
som rör jämställdhetsintegrering, och att integrations- och mångfaldsperspektiv samt klimat- och miljöarbete 
integreras i det regionala tillväxtarbetet. Den senaste förordningen (2017:583) innebär bland annat ökade krav 
på internationalisering, ett större ansvarstagande när det gäller att genomföra EU:s sammanhållningspolitik 
samt utökat ansvar för att koordinera olika statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. I 
alla dessa nya uppdrag ställer staten krav på omfattande insatser utan att verksamheten direkt kompenseras 
ekonomiskt. Således har både ansvar och kostnader flyttats över till den regionala nivån.

EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK
Sveriges medlemskap i EU är en faktor som har stort inflytande på regionens arbete. Inte minst gäller det EU:s 
regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, som syftar till att jämna ut skillnader mellan EU:s 
olika regioner. Sammanhållningspolitiken följer EU:s budgetcykler om sju år. 2014 var starten för EU:s nuva-
rande sammanhållningspolitik, med Europa 2020 som övergripande strategi. Sammanhållningspolitiken berör 
Region Värmlands verksamhet, bland annat genom de strukturfonder och program som regionen arbetar 
med för att “växla upp” de regionala utvecklingsmedlen. De strukturfonder och program som är viktigast för 
verksamheten är europeiska regionalfonden (ERUF), Interreg Sverige-Norge, samt Europeiska socialfonden 
(ESF). 

NÄRHETEN TILL NORGE
Värmlands geografiska läge med närhet till Norge och den växande Osloregionen fortsätter ha stort inflytande 
på regionens verksamhet. Osloregionen, som är en av Europas snabbast växande ekonomier, ger förutsätt-
ningar för ömsesidig utveckling och tillväxt där människor, idéer, kapital, varor och tjänster flödar fritt över 
gränsen. Region Värmland verkar för att vara en viktig part i att stärka och utveckla detta samarbete både på 
regional och nationell nivå. 

DIGITALISERINGEN
Digitaliseringen av samhället är ytterligare en trend som påverkar. Tillsammans med olika samhällsaktörer 
bidrar regionen till att skapa ett framgångsrikt digitalt Värmland. Det handlar om att använda informations-
teknikens möjligheter och ge människor tillgång till exempelvis bredband, e-tjänster och digital delaktighet. 
Efter regionens påverkan på EU-kommissionen är Värmland nu en av de regioner som har möjlighet att stödja 
bredbandsutbyggnad via regionalfonden.

FOLKHÄLSA
Ett av målen under delmål 3 i Agenda 2030 är att stärka alla länders kapacitet att minska nationella och glo-
bala hälsorisker.

4.
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Samverkan mellan idéburen- och offentlig sektor har fått bättre förutsättningar och stärkts genom att 
Överenskommelsen Värmland inom det sociala området gemensamt tagits fram. Överenskommelsen är en 
avsiktsförklaring där samverkan och dialog ger möjlighet att skapa livskraftiga och innovativa samarbeten. 
Detta för att stärka livskvalitén och främja samhällsutvecklingen i Värmland.

FOLKHÖGSKOLORNA
Folkhögskolorna har av staten de senaste åren fått ett ökat antal riktade arbetsmarknadspolitiska kursupp-
drag för specifika grupper, exempelvis ungdomar och nyanlända, vilket har inneburit en utökad verksamhet. 
De ordinarie statliga volymbidragen som räknas i form av deltagarveckor har utökats vilket innebär att 
regionens folkhögskolor under de närmast kommande åren kommer att utöka verksamheten med cirka 5 000– 
6 000 deltagarveckor, vilket även på sikt medför en ökad regional finansiering. Utökningen, som är natio-
nell, kan leda till ökad konkurrens och det kommer fortsatt vara en utmaning för regionens skolor att vara ett 
attraktivt studiealternativ, och även en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera personal. Ett ökat antal 
deltagare med utländsk bakgrund samt unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik innebär 
att fler lärare behöver specifik kompetens för att svara upp mot dessa deltagares behov. Flexibla former för 
lärande med digitala lösningar är och kommer också fortsatt att vara ett prioriterat utvecklingsområde.

KULTURPOLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SAMVERKANSMODELLEN 
En grundläggande förutsättning för väl fungerande regional kulturverksamhet är samverkan mellan stat, re-
gion och kommuner, inte minst när det gäller finansieringen. Samverkansmodellen infördes 2011 och omfattar 
sedan 2013 även Värmland. Modellen behöver fortsatt utvecklas, och statens relativt sett låga uppräkningar 
av statsbidraget till viss regional kulturverksamhet riskerar att leda till en fortsatt urholkning av verksamhe-
terna 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 Värm-
land som attraktivt kulturlän. 

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. 

Region Värmland ska verka utifrån de nationella kulturpolitiska målen och den regionala kulturpolitiska vis-
ionen och inriktningen, som den beskrivs i Värmlands kulturplan 2017–2020. Viktiga verktyg i arbetet för att nå 
de målen är årsanslagen och projektbidragen till kulturverksamheter. Region Värmlands egen kulturverksam-
het ska främja en ökad kulturell delaktighet, inte minst för barn och unga, och stödja kulturskapares möjlighet 
att verka i sitt yrke. Genom arbetet med att ta emot, vårda och bevara arkiv tillgängliggörs det gemensamma 
kulturarvet. Region Värmland ska också särskilt utveckla området kultur och hälsa.

 

KONKRETISERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- OCH 
TANDVÅRDSUPPDRAGET
Hälso- och sjukvården i länet ska utgå från invånarnas behov och alla delar behöver ingå i helheten. För att 
kunna skapa en effektiv hälso- och sjukvård nära invånarna krävs samverkan på alla nivåer, oavsett huvud-
mannaskap och oavsett om vården bedrivs av regionen eller privata utförare. Utvecklingen i öppenvården 
med bästa effektiva omhändertagandenivå är en början. Effektiv vård betyder dock att en del arbetsupp-
gifter som kräver specifik kompetens och ”sällanuppgifter” behöver koncentreras. Ur patientens perspektiv 
behöver vården vara sömlös, både mellan öppen- och slutenvård och gentemot kommunerna. Individens och 
befolkningens hälsoresultat ska vara i fokus. 

Ett viktigt verktyg för att uppnå effektivitet är att stödja patienten att nå vården efter behov. Där krävs en 
fortsatt utveckling av digitaliseringens möjligheter där det är lämpligt. Målbilden är ett kontaktsystem som ger 
hög tillgänglighet vid första kontakten och guidar patienten till rätt vård. Patienter med komplext vårdbehov 
och kontinuerliga kontakter har ett eget flöde.   

Socialstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvården står inför omfattande strukturella utmaningar när det 
gäller att utveckla nya arbetssätt och sammanhängande vårdprocesser som förebygger och behandlar kro-
niska sjukdomar. 

UTVECKLINGSPLAN FÖR FRAMTIDA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård beslutades under 2015 av landstingsfullmäktige. Planen har 
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sin utgångspunkt i de utmaningar som beskrivs i avsnittet om Planeringsförutsättningar. Utvecklingsarbetet 
ska ske i fyra samverkande inriktningar. De är Hälsofrämjande och förebyggande, Flexibla vårdnivåer, E-hälsa 
och digitalisering och Utvecklande arbetssätt. Sedan planen antogs 2015 har två kopplade strategier beslu-
tats: e-hälsostrategi och folkhälsostrategi. 

Planen genomförs genom en rad olika insatser som ger olika effekter, där ökad kvalitet är det bärande. 
Med länsövergripande samverkan, förändrade och standardiserade arbetssätt ska en jämlik hälsa uppnås 
genom hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Den digitala transformationen inom e-hälsa hjälper 
patienter till ökad tillgänglighet och skapar bättre arbetsmiljö för personalen. Utvecklande arbetssätt handlar 
mycket om samverkan, dels inom landstinget och dels med kommunerna. Det handlar också om standardi-
serade arbetssätt för att möta det ökande vårdbehovet på bästa och mest jämlika sätt. Kompetensförsörjning 
på olika sätt är också en viktig faktor i arbetet. Flexibla vårdnivåer är ett fortsatt arbete mot en behovsstyrd 
vård som är jämlik och kostnadseffektiv samt främjar rätt väg genom vården för våra patienter. 

E-HÄLSA 
Nyttan, ur både vårdens och patientens perspektiv, är av avgörande betydelse för att digitaliseringen ska 
skapa värde för patient, vårdgivare och samhället i stort. Samtidigt måste utvecklingen balanseras mot de 
etiska problem som kan uppstå i vårdsituationen. Digitaliseringen ger patienten bättre förutsättningar att bli 
en del av vårdteamet.

 

 
En målsättning från nationell e-hälsostrategi är att medarbetare har tillgång till välfungerande och samver-
kande it-stöd med hög användbarhet. Det kräver att medarbetarna också får utbildning för att uppnå bästa 
effektivitet.

En ökad digitalisering ska säkra en hälso- och sjukvård och tandvård som är jämlik, jämställd, tillgänglig 
och av god kvalitet. 

AKADEMISKA VÅRDCENTRALER
Akademiska vårdcentraler är ett exempel på hur landstinget sammanför patientnära forskning och utveck-
ling med verksamhetsförlagd utbildning för att möta framtidens personcentrerade vård. Verksamhetsförlagd 
utbildning på akademisk vårdcentral erbjuds på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och distrikts-
sköterskeprogrammet.

HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE
Riskfaktorer ökar risken för ohälsa, problem eller riskbeteende. Skyddsfaktorer ökar individens möjligheter 
att bibehålla en god hälsa och utgör motvikt till riskfaktorer. Om insatser syftar till att stärka skyddsfaktorer 
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kallas de hälsofrämjande. Om de istället bidrar till att reducera risker kallas de förebyggande. Det finns ett 
värde i att göra en förflyttning mot det hälsofrämjande perspektivet eftersom skyddsfaktorer har stor potential 
att uppväga riskfaktorer. Hälsofrämjande arbete innebär att mötet mellan patient och vårdgivare ska drivas av 
omtanken om individens hälsa. Respektfulla möten, goda vårdmiljöer och måltider, samt ett kulturutbud tillhör 
också den hälsofrämjande vården.

Exempel på förebyggande insatser är screening, vaccination och skadeförebyggande arbete.
Under sommaren publiceras en ny version av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälso-
samma levnadsvanor. Grunden för åtgärderna är alltid någon form av rådgivning eller samtal.

Arbetet för bättre levnadsvanor ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till hur många patienter som 
har ohälsosamma levnadsvanor. Resurserna behöver i första hand riktas till personer med särskild risk, till ex-
empel annan ohälsa eller sjukdom eller till personer som är socialt utsatta och därför kan ha större utmaningar 
att välja hälsosamma levnadsvanor. För att kunna följa arbetet måste medicinska åtgärdskoder för sjukdoms-
förebyggande arbete registreras i mycket större omfattning än idag.

EGENVÅRD4

I dagligt tal kan begreppet egenvård handla om de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och 
vanliga sjukdomar och skador utan beslut av legitimerad personal. Det kan också handla om att förebygga 
ohälsa eller skador. I framtiden kan det handla om hemmonitorering, det vill säga att patienten själv mäter och 
sänder uppgifter om sina vitalparametrar till vården. En ökad kunskap om egenvård behövs för att utveckla 
vårdnivåerna.

KUNSKAPSBASERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Kunskapsstyrning, kunskapsstöd, klinisk forskning, utbildning och kompetensutveckling är alla vägar till en 
ökad kvalitet i vården. Landstinget är delaktiga i den nationella kunskapsstyrningen och arbetar med vård-
processer som bidrar till standardiserade arbetssätt. För ökad patientsäkerhet bedrivs kontinuerlig klinisk 
kompetensutveckling.

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018–2024 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ger ra-
marna för forskningen och kopplingen till kunskapsstyrning.

LÄKEMEDELSANVÄNDNING
Under 2019 förväntas regionens kostnader för läkemedel till befolkningen i Värmland att uppgå till drygt en 
miljard kronor. Behandling med ett läkemedel för en enda patient kan kosta upp till en halv miljon kronor per 
år och för särläkemedel så mycket som ett par miljoner kronor. Landstinget tog under 2017 över viss del av 
läkemedelsförsörjningen i egen regi, och under 2018 även läkemedelsberedningen. Detta med syfte att skapa 
bättre förutsättningar för att stödja kärnverksamheten. Den nationella läkemedelslistan som förväntas träda 
i kraft under 2020 kräver förberedelser i verksamheten. Den skapas för att ge bättre förutsättningar för att 
upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, minska risken för överförskrivning och felaktig 
förskrivning av narkotiska läkemedel. 

PATIENTSÄKERHET
Mer än hälften av alla skador i vården kan förebyggas. Hög patientsäkerhet och hög kvalitet är några av regio-
nens viktigaste prioriteringar. Varje patient ska vara trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje 
medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en god och säker vård kan ges. Arbetet 
styrs av Patientsäkerhetsstrategin. 

4. Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6) ges en annan definition. Där avses hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad  
 hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvården kan också utföras med hjälp av närstående, personlig   
 assistent m. fl. Hälso- och sjukvården är ansvarig för bedömning, planering och uppföljning av egenvården.
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INRIKTNING OCH UPPDRAG 2019

Den övergripande inriktningen för den regionala utvecklingen utgår från Värmlandsstrategin, samt strate-
gier för tillväxt på nationell och europeisk nivå. Det gemensamma uppdraget är att i nära samverkan med 
intressenter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt bedriva ett samordnat sektorsövergripande utveck-
lingsarbete som är strategiskt viktigt för att skapa en jämlik och hållbar regional tillväxt i hela Värmland. I detta 
ingår att verka för att utvecklingsprojekt i länet får finansiellt stöd av och bidrar till att förverkliga programmen 
inom EU:s sammanhållningspolitik och även att vara proaktiva inför kommande programperioder.

Den övergripande inriktningen för hälso- och sjukvården är att vården ska ges med kvalitet, kunskap och 
känsla med Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård med tillhörande strategier samt regionala och 
nationella strategier inom området som underlag. För tandvården är inriktningen främst förbättrad tillgänglig-
het och insatser för äldre samt barn med karies.

REGIONSTYRELSE 
Regionstyrelsens mål: 
• Aktiv och attraktiv samverkan
• Aktivt kvalitetsarbete
• Klok utveckling och innovation
• Effektiv och flexibel förvaltning 

Medarbetare
• Arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser fortsätter så att hela regionen är certifierad som hälsofräm-

jande arbetsplats år 2021.
• Strategisk kompetensförsörjning bidrar till planering, styrning och systematik och formas av behov och 

tillgång på relevant kompetens.
• Fortsatt arbete för ett utvecklande ledar- och medarbetarskap som kännetecknas av ansvar, kompetens, 

engagemang, samverkan, jämlikhet, förtroende och tillit.

Miljö
• Klimateffekter som förorsakas av regionens verksamhet minskar 
• Andelen avfall som förbränns reduceras  
• Kemikalier som klassas som miljö- och/eller hälsofarliga fasas ut mot godtagbara alternativ där det är 

möjligt 
• Material som används vid nybyggnation, renoveringar, underhåll samt skötsel av inre och yttre miljöer ska 

vara miljö- och hälsomässigt säkra 
• Den negativa miljöpåverkan från läkemedel minskar

Internationella frågor strategisk nivå
Fler samarbeten och kontakter med aktörer från övriga världen.

Fastigheter, service, IT och stab
• Samordning och effektivisering inom stöd, administration och ledning 

5.
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• Stödja verksamhetens aktiva användning av digitaliseringens möjligheter.
• Utveckling av regionens ledningsprocesser

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND
Hälso- och sjukvårdsnämndens mål:
• Bästa vårdkvalitet
• Vård utan köer 

Inriktningen är att utveckla hälso- och sjukvården i utvecklingsplanens inriktning. Uppdraget är att varje dag 
säkerställa en vård som uppfyller kraven i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Resultatet ska 
uppnås genom:
• Förbättrad tillgänglighet
• Produktionsplanering införs i fler verksamheter
• Användandet av digitala tjänster ökar
• Den upplevda tillgängligheten förbättras
• Förebyggande och hälsofrämjande insatser ökar
• De faktiska möjligheterna att realisera (nationella) riktlinjer i vårdvardagen ökar
• Omvårdnadskvaliteten och den medicinska kvaliteten förbättras
• Den vård som behövs ofta ska finnas nära
• Samverkan med länets kommuner ökar
• Förekomsten av vårdskador minskar
• Patientsäkerhetsrisker vid vårdens övergångar minskar
• Delaktigheten för och mötet med patienter och närstående förbättras
• Information till patienter och närstående förbättras
• Identifiera riskområden när det gäller barn med karies och vidta speciella åtgärder
• Prioritera arbetsväxling/arbetsfördelning
• Fortsätta arbeta för att vården ska utföras på rätt vårdnivå
• Fler enskilda vårdgivare inom hälso- och sjukvården
• Minska undvikbar slutenvård
• Främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa

REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND 
Regionala utvecklingsnämndens mål: 
• Stärkt 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. Uppdra-
get är att skapa möjlighet för en hållbar tillväxt i länet som bidrar till att finansiera vår välfärd och ett gott 
samhälle. Resultatet ska uppnås genom:
• Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling 
• Forskning och innovation
• Ett resurseffektivare samhälle
• Konkurrenskraftiga kluster
• Tydligare profilering av Värmland
• Höjd utbildningsnivå 
• Arbeta med attityder till utbildning
• Förbättrad kompetensmatchning
• Öka anställningsbarheten och rörligheten på arbetsmarknaden
• Bygg ihop regionen med bra kommunikationer i Värmland 
• Värmland kommer närmare världen med fokus på Stockholm, Oslo och Göteborg
• Ökad bredbandstillgänglighet
• Utveckling av förnyelsebar energi
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KOLLEKTIVTRAFIKNÄMND 
Kollektivtrafiknämndens mål:
• God tillgänglighet och service

Kollektivtrafikens inriktning innebär att kollektivtrafiknämnden ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt och 
effektivt transportsystem för hela länet samt till och från länet och är resenärens bästa alternativ för dagliga 
resor. Resultatet ska uppnås genom:
• Ökad energieffektivitet
• Ökad resurseffektivitet
• Ett sammanhållet system av regional trafik och tätortstrafik, förbindelser över länsgräns mot angränsande 

län och landsgräns mot Norge samt kopplingar mot storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Oslo. 
• Upplevelse av ett attraktivt och användbart alternativ
• Aktiv samverkan med länets kommuner
• Samordning mellan kollektivtrafik och kommunernas stads- och samhällsplanering

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMND
Kultur- och bildningsnämndens mål: 
• Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
• Attraktiva folkhögskolor
• Ökad kulturell delaktighet

Kultur 
Region Värmland ska tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för gemensamma utvecklings-
resurser och en väl fungerande kulturell infrastruktur som5: 
• 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

Folkhögskolorna
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 kom-
petensmatchning och ett rikare kulturliv och bättre hälsa. Resultatet ska uppnås genom:
• En studiemiljö som motiverar till högre studier. 
• Attraktiva kurser inom skolornas profilområden
• Dialog och samverkan med samhällsaktörer
• Skolutveckling, gemensamt med deltagare, inriktad på demokratiska processer

5. Texten är hämtad från Värmlands kulturplan 2017-2020 
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Folkhälsa
Utveckla samverkan inom folkhälsoarbetet

KOST- OCH SERVICENÄMND
Kost- och servicenämndens mål:

• Inriktningen är att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

HJÄLPMEDELSNÄMND
Hjälpmedelsnämndens mål:

• Den gemensamma nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på 
lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren. 

PATIENTNÄMND
Patientnämndens mål: 
• Stödja patienter
• Bidra till kvalitetsutveckling

Patientnämndens inriktning innebär att Patientnämnden stödjer och hjälper patienter och närstående genom 
att hantera synpunkter och klagomål. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Nämnden ska säkerställa att regionen bedriver en effektiv klagomålshantering och hjälper patienten att 
föra fram klagomål till vårdgivare samt att få dem besvarade. I uppdraget ingår även att utse stödpersoner en-
ligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen. I nämndens 
uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienten att få relevant information, främja kontakterna mellan pa-
tient och vårdpersonal samt uppmärksamma inspektionen för vård och omsorg på förhållanden av relevans 
för myndighetens tillsyn.

Nämndens arbete ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna inom 
hälso- och sjukvården anpassas efter patientens behov. Detta sker genom att årligen analysera inkomna 
klagomål och synpunkter och rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienten, vårdgivare 
och vårdenheter.



 27

  FLER ÅRSPL AN OCH REGIONPL AN

BUDGET OCH INVESTERINGSPLAN 
2019–2021
I juni 2018 fastställde landstingsfullmäktige nettokostnadsramen för Region Värmland 2019 till
8 936 miljoner kronor. Nya prognoser för regionen har gjorts för samtliga delar av nettokostnaderna, det vill 
säga verksamhetens intäkter (patientavgifter, bidrag med mera) och kostnader (personal inklusive pensioner, 
högspecialiserad vård, läkemedel, kollektivtrafiken, avskrivningar med mera). I samband med budgetarbetet 
har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag samt de finansiella intäkterna och kostnaderna 
uppdaterats. 

I den nya skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL är skatteväxling avseende kollek-
tivtrafik inkluderad. Det innebär en skatteväxling från länets kommuner med 48 öre per skattekrona till Region 
Värmland.

Den ekonomiska flerårsprognosen framgår av bilaga 1: Ekonomisk flerårsprognos 2019–2021. 
Mot bakgrund av de nya prognoserna föreslås en nettokostnadsram på 9 045 miljoner kronor 2019.
Verksamhetens resultat för 2019 uppgår till 134 miljoner kronor och årets resultat uppgår till 146 miljoner 

kronor.
God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge invånarna i regionen en 

god hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik samt regional utveckling. God ekonomisk hushållning 
innebär att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs 
långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. Det krävs även rättvisande och tillförlitlig redovisning och uppföljning som ger information 
om avvikelser gentemot målen. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och 
ett verksamhetsperspektiv. Det fleråriga perspektivet är viktigare än det enskilda räkenskapsåret.

Det så kallade balanskravet innebär att om balanskravsresultatet för ett räkenskapsår är negativt, ska det 
regleras under de närmast följande tre åren. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning 
att det dessutom krävs ett positivt ekonomiskt resultat som är tillräckligt för att klara kommande investeringar, 
återbetala lån, klara av pensionsåtaganden och inte skjuta kostnader till kommande generationer.

Riksdagen har under året beslutat om en ny kommunal redovisningslag som bland annat innebär att vissa 
finansiella instrument ska värderas enligt marknadsvärde från 1 januari 2019. Dessutom sker en förändring av 
hur resultaträkningen är uppställd med en ny resultatrad för Verksamhetens resultat. I verksamhetens resultat 
ingår verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

En ny riktlinje för god ekonomisk hushållning kommer att tas fram för beslut i regionfullmäktige under 2019. 
För att inför 2019 kunna hantera förändringarna från den nya kommunala redovisningslagen och samtidigt 
fastställa en budget i regionplanen för Region Värmland med god ekonomisk hushållning föreslås följande 
förändring. I denna regionplan har verksamheternas nettokostnader budgeterats till 98,5 procent av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. Detta indikerar god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
för Region Värmland under 2019.

I kommunallagen finns möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunk-
turcykel, men endast för att täcka eventuella underskott. Landstinget i Värmlands resultatutjämningsreserv 
hade ett ingående värde 2018 på 118 miljoner kronor, reserverade för åren 2010–2012 och 2017. Kommunal-
förbundet Region Värmland har ingen resultatutjämningsreserv.

I den föreslagna budgeten utnyttjas inte resultatutjämningsreserven under 2019.
Resultatbudget och balansbudget redovisas i tabell nedan och beskrivs i den därefter följande texten.

6.
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Resultatbudget mnkr

Verksamhetens nettokostnader -9 045    

Skatteintäkter  6 786    

Generella statsbidrag och utjämning  2 393    

Verksamhetens resultat  134    

Finansiella intäkter  135    

Finansiella kostnader -123    

Resultat efter finansiella  poster  146    

Extra ordinära poster (netto)

Årets resultat  146    

Balansbudget 2019 mnkr

Tillgångar Förslag 2019

Anläggningstillgångar

Immateriella anlägningstillgångar 1

Mark och byggnader 3124

Maskiner och inventarier 1375

Aktier, andelar och bostadsrätter 118

Långfristiga fordringar 19

Summa anlägningstillgångar 4 637

Omsättningstillgångar

Förråd 8

Kortfristiga fordringar 467

Kortfristiga placeringar 3418

Kassa och bank 154

Summa omsättningstillgångar 4 047

SUMMA TILLGÅNGAR 8 684

SKULDER O EGET KAP

Eget kapital 1595

därav årets resultat 146

därav RUR 118

därav övrigt eget kapital 1331

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 3171

Övriga avsättningar

Summa avsättningar 3 171

Skulder

Långfristiga skulder 1552

Kortfristiga skulder 1966

Kortfristig upplåning 400

Summa skulder 3 918

SUMMA SKULDER O EK 8 684
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Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 146

Reducering för realisationsvinster av anläggningstillgång -

Justering för realisationsvinst enl undantagsmöjlighet 

Justering för realisationsförlust enl undantagsmöjlighet -

Tillägg för orealiserade vinster och förluster i värdepapper -

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar, (mnkr) 146

Avgår medel till resultatutjämningsreserv -

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv -

Årets balanskravsresultat (mnkr) 146

Balanskravsunderskott från tidigare år -51

Balanskravsresultat (mnkr) 95

Låneramen föreslås att vara oförändrad på 2 000 miljoner kronor.

NETTOKOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN
I nettokostnaderna ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för de finansiella kostnaderna.

Verksamhetens intäkter består av patientavgifter, såld verksamhet, sålda varor och tjänster, riktade bidrag 
och övriga intäkter. En försiktig bedömning är gjord utifrån tidigare års utfall och en analys av tillkommande 
avgifter och bidrag. De riktade statsbidragen hanteras i en särskild process där regionens medverkan i de na-
tionella satsningarna beror på hur väl de svarar mot regionens mål. Eftersom intäkter och kostnader beräknas 
motsvara varandra är påverkan på regionens totala budgeterade nettokostnader neutral. 

Verksamhetens kostnader inkluderar läkemedel, högspecialiserad vård, pensioner, personal, och övrig 
löpande drift. Den totala nettokostnadsramen för Region Värmland 2019 budgeteras till 9 045 miljoner kronor. 
I nettokostnadsramen ingår ett behov av att dämpa kostnadsutvecklingen med cirka 325 miljoner kronor, 
beräknat utifrån prognosen efter det andra tertialet 2018. I budgeten ingår fasta kostnadsökningar som pens-
ionskostnader, försäkringar, redan tecknade avtal etcetera. Övriga poster i nettokostnadsramen har ökats 
med en generell uppräkning på 1 procent.

Den totala nettokostnadsramen fördelas per nämnd enligt tabellen nedan. 
Regionstyrelsen kan på delegation från regionfullmäktige besluta om omfördelning mellan nämnder när 

nämnderna är överens om uppdrag och resurs. Fullmäktige informeras i den ordinarie rapporteringen.

Nettokostnadsram per nämnd och revisionen mnkr

Regionstyrelsen  1 643    

Hälso- och sjukvårdsnämnd  6 512    

Regional utvecklingsnämnd  55    

Kollektivtrafiknämnd  671    

Kultur- och bildningsnämnd  146    

Kost- och servicenämnd  2    

Hjälpmedelsnämnd  4    

Patientnämnd  5    

Revisionen 7

Total nettokostnadsram  9 045    
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I hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram ingår en budgetpost uppgående till 100 miljoner kronor som 
avser en satsning på hälso- och sjukvård med syfte att underlätta arbetet med att utveckla framtidens hälso- 
och sjukvård och öka måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvården. Beslut om hur medlen ska fördelas och 
följas upp tas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslutet baseras bland annat på det underlag som redovisas 
av hälso- och sjukvården i ärendet om resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i 
enlighet med utvecklingsplanen.

Investeringsplanen ligger till grund för simuleringen av kostnader för avskrivningar. I beräkningarna ingår 
avskrivningar för de investeringar som redan är tagna i bruk, bedömd nyttjandegrad av återinvesteringsutrym-
met och beslutade investeringar samt en planerad investeringsram för nyinvesteringar på 63 miljoner kronor.

Medel har också avsatts till de områden som har en fast uppräkning. Det gäller till exempel kostnader för 
kollektivtrafik (enligt regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland som gäller till och med 2021), kostnader för 
patientförsäkring i form av premier till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) och pensionskostnader.

Budgeten för regionens förtroendemannaorganisation ingår i den årliga budgeten som beslutas av full-
mäktige. Enligt principen för beräkning av anslag till förtroendemannaorganisationen utgör mandatperioden 
en helhet. Utifrån den modellen budgeteras förtroendemannaorganisationen till 42,3 miljoner kronor, ingen 
uppräkning för 2019. 

INVESTERINGAR
INVESTERINGAR UNDER PLANPERIODEN
Investeringstakten räknat per invånare har fram till 2015 legat högre än snittet i riket, efter 2015 har nivån sjun-
kit till en lägre nivå än snittet i riket.

Under den kommande planperioden finns behov av föryngringar i fastighetsbeståndet. Det är fram-
förallt på Centralsjukhuset i Karlstad det finns stora behov av ersättningar i form av nybyggnationer och 
ROT-renoveringar. Under perioden planeras även investeringar för att utveckla verksamheten i enlighet med 
Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård. Regionens förmåga att i framtiden bära avskrivnings- och 
driftkostnader påverkar också möjligheten till att satsa på nya investeringar.

Investeringsplanen delas in i tre utrymmen: ett återinvesteringsutrymme, ett utrymme för beslutade men ej 
färdigställda investeringar och ett utrymme för nyinvesteringar. 

ÅTERINVESTERINGAR
Löpande återinvesteringar hanteras och beslutas i respektive område eller motsvarande verksamhet. Återin-
vesteringarnas syfte är att bibehålla dagens status på de investeringar som finns. Om inte återinvesteringar 
görs kommer statusen på anläggningarna att försämras över tiden. Den tekniska utvecklingen innebär att 
man vid återinvesteringar kan få ersätta en teknologi med en ny teknologi. Inga extra medel tilldelas verksam-
heterna för återinvesteringar. Verksamheterna förväntas finansiera sina återinvesteringar inom befintlig ram. 
Det totala behovet av återinvesteringar beräknas till cirka 212 miljoner kronor för 2019. Ramen för återinveste-
ringar kan behöva justeras efter 2019 på grund av stora utrustningsbyten i Hus 2 Centralsjukhuset. Eventuella 
förändringar av redovisningsprinciperna kan också påverka återinvesteringsbeloppens storlek.

BESLUTADE MEN EJ FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR
Operationscentrum och Invallningen Centralsjukhuset kommer att färdigställas under 2018. För 2018 är ännu 
inte hela investeringsutrymmet prioriterat, av de beslutade investeringarna kommer ombyggnaden av Värm-
lands Museum att pågå in i 2019. I och med att Operationscentrum och invallningen färdigställts så sjunker 
utbetalningarna för beslutade investeringar.

Samtliga beslutade men ej färdigställda nyinvesteringar framgår av bilaga 2.

NYINVESTERINGAR 
Nyinvesteringar är investeringar vilka innebär ny funktionalitet för olika verksamheter och som långsiktigt får 
påverkan på hälso- och sjukvården samt tandvårdens inriktning. Som tidigare nämnts finns under planpe-
rioden behov av föryngringar i fastighetsbeståndet och arbetet med Utvecklingsplan för framtida hälso- och 
sjukvård kan komma att synliggöra problem och möjligheter som kräver ytterligare nyinvesteringar. 
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INVESTERINGSRAMAR
Följande tabell visar det förväntade likviditetsutfallet för investeringar under 2019.

Investeringar (mnkr) 2019

Återinvesteringar 212

Beslutade investeringar 25

Nya investeringar 63

Totalt 300

VÅRDVAL VÅRDCENTRAL
Beslut om ersättningsmodellen för vårdvalen kommer att tas av landstingsstyrelsen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Värmlandstrafik AB och Karlstads kommun har fastställt nya priser för resor och övriga produkter för perioden 
10/12–31/12 (bilaga 6). I beslut om budget 2019 fastställer landstingsfullmäktige att de beslutade priserna för 
resor och övriga produkter i kollektivtrafik gäller även 2019.

BIDRAG OCH ÖVRIGA CENTRALA ANSLAG
Kostnaden gällande ägarbidraget till Svensk Luftambulans bedöms öka med 2,5 procent 2019. Direktionen för 
Svensk Luftambulans tar beslut om att skicka förslaget på ökningen till medlemmarna för godkännande 7 juni.

Budgetförslaget innefattar även bidrag till länsövergripande idéburna organisationer inom det sociala 
området (se bilaga 3), bidrag till funktionsrättsorganisationerna (se bilaga 4), årsanslag kultur, folkbildning 
och idrott (se bilaga 5), Karlstads universitet, samt internationellt samarbete och bidrag till finansiella samord-
ningsförbund. Budget för dessa bidrag har räknats upp med 1 procent 2019 eller enligt tidigare fattade beslut. 

Övriga externa centrala anslag har räknats upp med 1 procent 2019. Detta gäller bland annat budget för 
årsavgift till Sveriges kommuner och landsting SKL.  

REVISION
Anslaget för revision har uppräknats med 25,3 procent enlighet med revisorernas budgetäskande till lands-
tingsfullmäktige (se bilaga 7).

SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG 
OCH UTJÄMNING
Den ekonomiska planeringen 2019 för Landstinget i Värmland bygger på SKL:s prognoser av dels skatteintäk-
ter, dels generella statsbidrag och utjämning (främst utjämningssystemet och läkemedelsbidraget).

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2019 mnkr

Skatteintäkter 6 786

Utjämningssystem 1 605

Läkemedelsbidrag 788

I det statsbidrag som beslutades 2016 som gäller förstärkning med anledning av flyktingsituationen är 
prognosen för Region Värmland 32,8 miljoner kronor för den del som beräknas på antal mottagna i länet. I 
regleringsbidraget ingår den delen som är beräknat per invånare, det beloppet är 41,4 miljoner kronor.
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Skatteprognosen bygger på en skattesats på 11,68 kronor per skattekrona, inkluderat en skatteväxling på 
0,48 kronor.

Prognosen för läkemedelsbidraget bygger på tecknat avtal men är osäker eftersom den överenskom-
melse som slutits med regeringen inte innehåller några definitiva belopp för 2019.

FINANSIELLA POSTER OCH PENSIONSMEDELS- 
FÖRVALTNING
Landstingsfullmäktige har beslutat att i samband med det årliga budgetbeslutet även fastställa det belopp 
som ska tillföras pensionsfonden nästkommande år. Beloppet måste motsvara minst 75 procent av den 
prognostiserade avsättningen till pensioner och utgår från den prognos som närmast föregår beslutstillfället. I 
enlighet med prognosen från KPA föreslås att pensionsfonden 2019 tillförs 259 miljoner kronor, beloppet mot-
svarar hundra procent av den avsättningen till pensioner. Det gäller pensioner för medarbetare i landstinget 
i Värmland. Som framgår ovan pågår arbete med en strategi för framtida hantering av Region Värmlands 
samlade pensionskostnader.

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER
Prognosen för 2019–2021 innehåller lägre finansiella kostnader och högre finansiella intäkter för
åren 2019 och 2020 jämfört med i flerårsplanen 2018–2020. De lägre kostnaderna för upplåning beror på ett 
lägre ränteläge samt att låneskulden inte planeras öka i samma takt som tidigare prognos.

I de finansiella kostnaderna ingår kostnader för upplåning och kostnader för pensionsskuldens finansiella 
delar, vilket avser ränteuppräkning av pensionsskulden inklusive löneskatt enligt KPA:s senaste prognos. 

I de finansiella intäkterna ingår den budgeterade avkastningen från pensionsmedelsförvaltningen. Förut-
sättningarna för avkastningsprognosen är att årliga avsättningar görs enligt regionens finansiella mål och att 
den tänkta avkastningen återinvesteras.

Riksdagen fattade 16 maj 2018 beslut om en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Lagen inne-
bär bland annat att finansiella tillgångar ska bokföras till marknadsvärde. De nya reglerna kommer att påverka 
de finansiella intäkterna under planperioden.

RISKANALYS
Det finns fortsatt behov av intensivt arbete för att verksamhetens kostnader ska rymmas inom de framtida 
ekonomiska ramarna. Behovet av att dämpa kostnadsutvecklingen innebär betydande utmaningar för Region 
Värmlands verksamheter.

Några särskilda riskområden för planperioden har identifierats. Ett område är bemanning, personalkostna-
der och hyrpersonal. Under 2019 bedöms Region Värmland befinna sig i samma situation som många andra 
landsting och regioner där verksamheterna upplever brist i kompetensförsörjningen för vissa yrkeskategorier 
och konkurrens om arbetskraften kan komma att påverka kostnadsutvecklingen. 

Ett annat riskområde är pensionskostnaden. Prognosen från KPA är osäker eftersom den påverkas av det 
låga ränteläget, vilket har gjort prognoserna instabila. Pensionsprognoser tas fram två gånger per år, i augusti 
och december.

Läkemedel är ett område som tidigare identifierats som ett riskområde. Eftersom nya dyra läkemedel lyfts 
in på marknaden löpande är prognosen svårbedömd. Dessutom råder viss osäkerhet rörande det statliga 
läkemedelsbidraget.

Kollektivtrafiken är också ett riskområde som bör lyftas. För att finansiera kollektivtrafiken i länet har 
alla Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland gemensamt varit finansiärer. Samtidigt med re-
gionbildningen kommer Region Värmland ta över hela finansieringen och en skatteväxling på 48 öre till 
region Värmland kommer att ske. Skatteväxlingen är beräknad utifrån 2016 års siffror. Bedömningen är att 
kostnaden 2019 är cirka 1 miljoner kronor lägre än skatteväxlingen. Kostnadsbilden bygger på trafikförsörj-
ningsprogrammet som är beslutat och gäller till och med 2021.
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7.
BILAGOR
BILAGA 1 
EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2019–2021

Ekonomisk flerårsplan 2019–2021

Skattesats (kronor per invånare) 11,68 11,68 11,68

Resultatbudget, mnkr Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021

Verksamhetens nettokostnader -9 045    -9 241    -9 483    

Skatteintäkter  6 786     6 960     7 192    

Generella statsbidrag och utjämning  2 393     2 466     2 491    

Verksamhetens resultat  134     186     200    

Finansiella intäkter  135     149     162    

Finansiella kostnader -123    -126    -175    

Resultat efter finansiella  poster  146     209     188    

Extra ordinära poster (netto)

Årets resultat  146     209     188    

 

BILAGA 2 
INVESTERINGSPLAN

 

Beslutade, ej ännu färdigställda nyinvesteringar Beslutat belopp (mnkr)

Invallning CSK 40,0

Ersättning OP Öst, CSK 1590,0

System och utrustning för personalkläder 9,2

Dialys Arvika 27,0

Snabb PCR 2,1

Läkemedelsautomater 2,0

Mobilt företagsnät CSK 6,3

Videokonferens/virtuella vårdrum 1,0

Utbyggnad trådlöst o mobilitet 1,7

Värmlands museum 87,0

Cytostatika sektionen och Palliativa teamet Arvika 7,0

Program H56 4,5

IT Säkerhetssatsning 5,0

Utökad takt utb trådl o mobil 3,6

Summa utgifter 1786,4



 35

  FLER ÅRSPL AN OCH REGIONPL AN

BILAGA 3 

BIDRAG TILL LÄNSÖVERGRIPANDE IDÉBUREN 
ORGANISATION INOM DET SOCIALA OMRÅDET 2019

Bakgrund 
Det övergripande syftet med landstingets bidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns 
insatser inom det sociala området. Bidraget ska möjliggöra att organisationen kan bedriva olika former av 
hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete som når ut i hela länet. Landstinget i Värmland 
har valt att luta sig mot Socialstyrelsen som hanterar statsbidrag för nationella organisationer inom samma 
typ av områden. Syftet bakom statsbidragen liksom landstingsbidraget är att stödja utvecklingen av ett 
civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnads-
situation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen.

Information om 2019 års bidrag förmedlades via LiV.se samt via mail till samtliga organisationer som 
tidigare sökt bidrag samt till de föreningar som varit aktiva i kontakten och processen gällande Överens-
kommelsen Värmland. De inkomna ansökningarna har granskats och bedömts enligt fastställda kriterier 
(LK090008) av hälso-och sjukvårdsstabens folkhälso- och samhällsmedicinska enhet. Från och med 2014 
tillämpas principen att det endast är möjligt att erhålla ett/en typ av landstingsbidrag.

Ansökningshandlingar har kommit från 17 organisationer. Det finns 2 711 000 kronor att fördela för år 2019. 
Organisationernas ansökningar uppgår totalt till en summa om 6 637 000 konor. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar i kombination med översyn av bidrag för verksamhetsbidrag, 
projektbidrag, projektbidrag psykisk hälsa samt bidrag till funktionsrätt har viss omfördelning skett.

Detta innebär att 14 organisationer med ansökningar om 5 537 000 kronor är att fördela för verksamhets-
bidrag 2019. 
Vid bedömning och fördelning har hänsyn tagits till:
• Vilket belopp organisationerna tidigare erhållit, för stora skillnader mellan åren har möjligaste mån undvi-

kits, samtidigt som nya sökanden ska ha möjlighet att erhålla verksamhetsbidrag.
• Fokus på de prioriterade områdena i landstingets folkhälsostrategi.
• Verksamhet för barn och unga samt särskilt sårbara barn och unga har prioriterats högt.
• Direkta insatser för organisationernas målgrupper har prioriterats högre än insatser inriktade mot mark-

nadsföring/information-/administration eller samverkansparter.
En principdiskussion har förts och fortsätter föras, kring krav på organisationer för att erhålla verksamhetsbi-
drag. Nedanstående bidrag erhålls under förutsättning att erforderliga underlag sänds in. Dagens förändrade 
föreningsformer och strukturer ger anledning att, med hänvisning till särskilda skäl, ge möjlighet att ”testa” 
nya föreningar. Redovisning och uppföljning kommer att följas extra noggrant för sådana. Det arbete som 
på-gått i processen med framtagandet av Överenskommelsen Värmland mellan länsövergirande regionala 
idéburna organisationer inom det sociala området samt landstinget, förväntas stödja denna principdiskussion. 

 

Organisation Sökt be-
lopp inför 
2019

Förslag till 
beslut

Förtydligande text Erhöll fö-
regående 
år

Amningshjälpen 
i Värmland

40.000kr 40.000kr Amningshjälpen arbetar via hjälpmammor med 
rådgivning via telefon, e-post, hembesök och 
via föreläsningar, till föräldrar och närstående.  
Samarbete med vårdkedjan, barnmorskemot-
tagn barnavårdscentraler, verksamheter vid 
Centralsjukhuset Karlstad. 

40.000kr

Attention
Karlstad/
Värmland

60.000kr 55.000kr Attention är en intresseorganisation för person 
er med neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar (NPF) såsom ADHD; Aspergers syndrom/
autismspektratillstånd (AST) språkstör-ning och 
Tourettes syndrom. Attention arbetar för att per-
soner med NÅPF ska bli bemötta med respekt 
och få det stöd de behöver i skolan, på arbets-
marknaden och på fritiden. Även att anhö-riga 
ska få ökat inflytande och avlastning.

50.000kr
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BRIS - barnens 
rätt i samhället, 
Region Mitt

100.000kr 75.000kr BRIS arbetar för att stärka barn och ungas 
rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, 
särskilt fokus på utsatta barn. Barn och ung-
domar har möjlighet att föra dialog med vuxna 
genom Bris telefon, Bris-chatten, Bris-mejlen, 
Bris forum. Bris har även en vuxentelefon - om 
barn. Bris fungerar även som remissinstans och 
arbetar med opinionsbildning och utbildning 
utifrån den kunskap som alla kontakter (28.415 
år 2017) med barn och ungdomar genererar.

75.000kr 
(2017)

Brottsof-
ferjourernas 
Regionförening i 
Värmland

360.000kr 320.000kr Brottsofferjourernas arbete utgår från hjälp till 
självhjälp till personer som utsatts för brott. Tre 
huvudinriktningar; brottofferstöd, vittnesstöd 
och information. Brottsofferjourernas region-
förening ombildas under 2019 till två lokala 
föreningar: Brottsofferjouren Värmland (13 kom-
muner) och Brottsofferjouren Östra Värmland 
(3 kommuner). För övrigt ingen förändring utan 
bidraget fördelas till lokala jourerna för stöd till 
alla brottsoffer, vittnen och anhöriga.

310.000kr

Bufff Värmland 235.000kr 170.000kr Bufff – Barn och ungdom med förälder/famil-
jemedlem i fängelse. Föreningens be-driver 
verksamhet som stödjer och hjälper barn vars 
ena eller båda föräldrar är/har varit aktuella 
inom kriminalvården. Stödsamtal via telefon 
för barn och ungdomar, anhöriga och profes-
sionella samt chatverksamhet. Pedagogisk 
verksamhet för en meningsfull fritid, regelbund-
na öppen huskvällar samt lovaktiviteter för barn 
från hela länet.

155.000kr

Fritidsbanken 
Värmland

710.000kr 210.000kr En paraplyorganisation för lokala fritidsbanker 
(15 st år 2018) i Värmland. Fritidsbanken är en 
bank där du kan låna sport- och idrottsprylar 
gratis, ungefär som ett bibliotek. Syftet är att 
uppmuntra barn och ungdomar till spontani-
drottande och att bidra till en mer hållbar miljö 
där saker tas tillvara som andra kan ha glädje av.

130.000kr

Föräldrastödet i 
Värmland

292.000kr 50.000kr Föreningens syfte är att ge föräldrar den 
information, stöd och utbildning för att stärka 
sitt föräldraskap. Fokus är på de sociala och 
känslomäss-iga behoven under graviditet, för-
lossning och i föräldrarollen. 

0 kr

(H)järnkoll i 
Värmland

200.000kr 70.000kr Målsättningen är att förändra negativa attityder 
och diskriminerande beteenden gentemot 
personer med psykisk ohälsa och psykisk 
funktions-nedsättning.

50.000kr

NTF Värmland 1.060.000kr 190.000kr NTF Värmland paraplyorganisation med 40 
med-lemsorganisationer. Syftet är att skapa 
opinion för rätten till en trygg och säker trafik 
där ingen accepterar att någon dödas eller 
skadas allvarligt. NTF Värmland söker verksam-
hetsbidrag för aktiviteter inriktade på cykling o 
hjälmanvändning, nykterhet, bältesanvändning, 
konsumentupplysning. 

160.000kr
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RFSL Värmland 180.000kr 180.000kr RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella 
och transpersoner samt andra personer med 
Queera uttryck och identiteter sak ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 
andra. Verksamhet genom sociala medlemsak-
tiviteter, påverkan, information, utbildning. Ingår 
i länets hiv/STI nätverk. Samverkar med kom-
munal verk-samhet sant hälso- och sjukvården

150.000kr

Suicide Zero 300.000kr 280.000kr Suicide Zero är en nationell organisation 
som arbetar för att radialt minska självmord 
genom kunskapsspridning via utbildningar 
och föreläsningar samt opinionsbildning kring 
samhällsproblemet suicid. 

105.000kr

Värmlands 
Länkråd

115.000kr 110.000kr Värmlands länkråd företräder fem länksällskap 
i Värmland. Fokus är kontakt och hjälp till de 
som frivilligt försöker komma från sitt missbruk. 
Verksamheten präglas av starkt socialt kam-
ratstöd och gemenskap. Flera sällskap ingår i 
lokala brukar råd och man deltar i länsstyrel-
sens ANDT-arbete.

100.000kr

Värmlands 
Nykterhets-
förbund

550.000kr 410.000kr Värmlands läns nykterhetsförbund samlar 13 
medlemsorganisationer vilka verkar för ett 
samhälle fritt från alkohol, narkotika och andra 
droger. Opinionsbildning genom upplysning, 
kampanjer, föreläsningar, personliga möten, 
teaterföreställningar, sociala medier. 

400.000kr

Värmlands Läns 
Kvinnojourer

1.325.000kr 550.000kr Länsjouren är en paraplyorganisation för de sex 
lokala kvinnojourer som finns i länet, merparten 
av bidraget fördelas till de lokala jourerna som 
alla erbjuder skyddat boende för kvinnor och 
barn och stödinsatser. 

520.000kr
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DIALOGPROCESS ÖVERENSKOMMELSE VÄRMLAND
Överenskommelsen Värmland har arbetats fram över en längre tid, tillsammans och i process med repre-
sentanter från den idéburna sektorn, tjänstemän och politiker från landstinget. Den är tänkt att fungera 
som en plattform för samverkan och innebär att samverkan grundas på en överenskommen värdegrund, 
överenskomna principer som bidrar till att utveckla demokrati och välfärd för invånarna i Värmland. Över-
enskommelsen Värmland antogs i landstingsstyrelsen 2018-01-30 och den signerades av 35 idéburna 
organisationer den 20 april 2018. En handlingsplan för åren 2018–2022 har arbetats fram där konkreta gemen-
samma aktiviteter är inplanerade för 2018. 

Enligt beslut (LK/163193) gällande bidrag processledare idéburen sektor i ordinarie budgetprocess, öns-
kas en framtida investering på 350 000 kronor per år.  

ÄRENDETS BEREDNING 
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2019 är berett av folkhälso- och tandvårdsutskottet den
2018-05-15.

Sammanställning över beviljade verksamhetsbidrag 2015–2019

Sammanställning Verksamhetsbidrag 2015-2019

Organisation 2015 2016 2017 2018 2019

Amningshjälpen i Värmland 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Attention Karlstad/Värmland Ej sökt Ej sökt 30 000 50 000 55 000

BRIS region Mitt 75 000 75 000 75 000  75 000

Brottsförebyggande Centrum i Värmland 60 000 60 000 60 000 60 000 ej sökt

Brottsofferjourernas Regionråd 

i Värmland
310 000 310 000 310 000 310 000 320 000

Bufff Värmland 160 000 155 000 155 000 155 000 170 000

EBL Barn  30 000 30 000 30 000 ej sökt

Fritidsbanken Ej sökt 90 000 90 000 130 000 210 000

Föreningen (H)järnkoll Ej sökt 75 000 50 000 50 000 70 000

Föreningen EBL-skolan 190 000 190 000 190 000 190 000 Blir IOP

Föräldrastödet i Värmland Ej sökt 0 40 000  50 000

NTF 220 000 190 000 160 000 160 000 190 000

RFSL 200 000 150 000 150 000 150 000 180 000

Suicide Zero Ej sökt 65 000 65 000 105 000 280 000

Svenska Röda Korset 100 000 150 000 125 000 150 000 ej sökt

Värmlands länkråd 110 000 100 000 100 000 100 000 110 000

Värmlands läns kvinnojouren 520 000 520 000 520 000 520 000 550 000

Värmlands Mansforum 60 000 50 000 50 000 50 000 ej sökt

Värmlands Nykterhetsförbund 400 000 400 000 400 000 400 000 410 000

  2 650 000 2 640 000 2 650 000 2 710 000
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BILAGA 4 
BIDRAG TILL FUNKTIONSRÄTTSORGANISATIONERNA 2019

2019 års anslag
Landstinget ger årligen bidrag till funktionsrättsorganisationerna, på länsnivå, till deras allmänna verksamhet 
(organisationsanslag), ändamålsbestämda verksamhet, ungdomsverksamhet samt till den verksamhet som 
landstingets handikappråd bedriver. Staten ger bidrag till riksförbunden och kommunerna stödjer de lokala 
föreningarna.

Budgetramen för år 2019 är uppräknad med 1 procent och uppgår till 5 995 118 kronor. 
Samverkan om förslaget har skett med Funktionsrätt Värmland i enlighet med gällande avtal. Förslaget 

sänds ut till samtliga funktionsrättsorganisationer.

Riktlinjer för beräkning av anslag till funktionsrättsorganisationerna
Landstingets riktlinjer för beräkning av anslag till länsfunktionsrättsorganisationerna ligger till grund för förslaget. 

Anslaget till Funktionsrätt Värmland grundas på andra bedömningar än vad som gäller för övriga organisa-
tioner. Samverkansavtalet mellan landstinget och funktionsrättsförbunden, uppdaterades år 2012, och ställer 
tydliga krav på Funktionsrätt Värmland som kontaktpunkt för information och samverkan mellan landstinget 
och funktionsrättsorganisationerna.  

Vid granskningen av inkomna ansökningar har särskilt beaktats funktionsrättsopolitisk verksamhet, det 
vill säga insatser som kompletterar landstingets egen verksamhet. Det gäller samverkan i råd och arbetsgrup-
per, deltagande i verksamhetsmöten och utredningar, rehabiliterande verksamhet och hälsoverksamhet, olika 
former av social verksamhet och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet av 
informativ karaktär för att öka kunskapen och förändra negativa attityder mot människor med funktionsned-
sättningar. 

Anslag till funktionsrättsorganisationernas allmänna verksamhet 
Totalt har 36 organisationer ansökt om bidrag. En organisation har inte inkommit med ansökan. 

Belopp att fördela uppgår till 2 345 872 kronor. Förslag till fördelning framgår av bilaga. 

Anslag till funktionsrättsorganisationernas ändamålsbestämda verksamhet
Afasiföreningen bedriver sedan 1995 språklig träning och stimulans för afatiker i Prova På Rums verksam-
heten. Den verksamhet som bedrivs kan sägas fungera som logopedernas förlängda arm och är ett viktigt 
komplement till den rehabilitering som afatiker kan erbjudas. Landstingets bidrag avser kostnaden för en 
tjänst som handledare, lokalhyra och övriga kostnader. 

Funktionsrättsförbunden Värmland får ett bidrag till tjänst som ombudsman.
Synskadades Riksförbund Värmlands län får ett bidrag till Taltidningen Värmlänningen.
Landstingets bidrag till badverksamhet är avsett att underlätta för föreningarna att arrangera bassäng-

träning för alla de patientgrupper som är i behov av detta, oavsett om man är medlem eller inte. En viss 
egenavgift rekommenderas. Träningen är en del av egenvården. Tillgång till regelbunden träning i uppvärmd 
bassäng är en viktig del av den terapin och sker efter instruktion av sjukgymnast. Träningen har stor betydelse 
för att komma till rätta med smärta och stelhet och ökar muskelstyrka och kondition. Anslaget avser kostna-
der för badledare. 

Det tioprocentiga lönebidraget ger organisationerna möjlighet att ha lönebidragsanställda på sina kanslier. 
Dessa är anställda på samma villkor som andra på den reguljära marknaden. Mycket av föreningsarbetet 
utförs av ideella krafter men anställda behövs för att det medlemsstödjande arbetet ska fungera. Många 
organisationer har i samspel med arbetsmarknadsmyndigheterna lyckats skapa bra förhållanden för att de 
arbetsfunktionsnedsatta ska komma till sin rätt. Statens lönebidrag varierar mellan 10–90 procent upp till ett 
visst tak.

Anslaget till folkhögskolekurser för personer med funktionsnedsättning är som exempel avsett för korta 
anpassningskurser vid KPS, korta kurser i kommunikationsträning vid Furuboda och Valjeviken för svårt funk-
tionshindrade som omfattas av LSS, samt till familjeveckor för sällsynta diagnoser vid Ågrenska. Kurserna är 
ett led i den enskildes habilitering och rehabilitering.

Anslaget för funktionsorganisationernas lägerverksamheter omfattar bidrag dels till läger för barn och 
ungdomar som anordnas av länsföreningar dels till läger som anordnas av riksförbunden. Lägren vänder sig 
till barn och ungdomar med funktionshinder och är ett komplement till landstingets habilitering och rehabilite-
ring. Syftet med aktiviteterna är att under betryggande former ge ungdomarna en större insikt i och kunskap 
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om sin sjukdom samt ökade kunskaper om och motivation till egenvård. 
Belopp att fördela till ändamålsbestämd verksamhet uppgår till 3 218 267 kronor. Förslag till fördelning 

framgår av bilaga. 

Anslag till funktionsrättsrörelsens ungdomsorganisationer
Disponibel ram att fördela uppgår till 211 417 kronor. Förslag till fördelning framgår av bilaga. 

Anslag till Landstingets handikappråd
Anslaget används till utåtriktad verksamhet, utbildningsverksamhet, brukarmedverkan, konferenser i 
samverkan med funktionsrättsorganisationerna samt ledamöternas deltagande i kurser och konferenser. 
Funktionsrättsorganisationerna har också möjlighet att under löpande år söka medel till projekt för att förnya 
verksamheten eller som medför en bättre integrering av funktionshindrade. Nystartade organisationer kan 
söka startbidrag ur anslaget. 

För år 2019 föreslås ett anslag på 219 562 kronor.

Summering
Under hänvisning till omstående uppställning med huvudrubriker för funktionsrättsverksamhetens olika om-
råden och bilagor, föreslår landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige
• att till funktionsrättsorganisationernas allmänna verksamhet (organisationsanslag) för år 2019 anvisa 2 345 

872 kronor,
• att till funktionsrättsorganisationernas ändamålsbestämda verksamhet för år 2019 anvisa 3 218 267 kronor,
• att till funktionsrättsrörelsens ungdomsorganisationer för år 2019 anvisa 211 417 kronor samt
• att till Landstingets handikappråds verksamhet för år 2019 anvisa 219 562 kronor. 

Landstingsstyrelsen

Fredrik Larsson
Ordförande
      Anneli Snobl 
      Landstingsdirektör
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2019 års anslag till funktionsrättsorganisationernas allmänna verksamhet

Organisation Dnr Beslut 

2018

Ansökt 

2019

Förslag 

2019

Afasiföreningen i Värmland LK/180622 167 761 185 840 167 761

Astma- och Allergiföreningen i Mellansverige LK/180667 45 349 60 000 45 349

Autism och Aspergersföreningen Värmland LK/180602 49 995 53 000 49 995

Blodsjukas förening i Örebroregionen LK/180621 5 000 5 000 5 000

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) 

Regionför-ening Värmland-Örebro
LK/180783 6 000 6 000 6 000

Bröstcancerföreningen Kurage LK/180663 37 000 37 000 37 000

Celiakiföreningen i Värmlands län LK/180594 23 735 27 000 23 735

Riksförbundet Cystisk Fibros Region Väst LK/180727 5 050 6 000 5 050

Värmlands läns Diabetesförening LK/180660 32 320 45 000 32 320

DHR Värmlands Distrikt LK/180486 70 000 75 000 70 000

Dyslexiföreningen i Värmland LK/180624 10 000 10 000 10 000

Värmlands Dövas Länsförening LK/180682 43 430 51 000 43 430

Elöverkänsligas Förening i Värmlands län LK/180688 25 250 35 000 25 250

FUB Värmland LK/180919 129 381 155 000 129 381

Föreningen Balans i Värmland LK/180534 10 403 14 000 10 403

Glaukomföreningen Värmland LK/180625 11 000 11 000 11 000

Gyncancerföreningen Musslan i Värmland LK/180620 18 584 25 200 18 584

Funktionsrätt Värmland LK/180784 528 735 560 000 528 735

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Värmlands 

län
LK/180689 65 000 100 000 65 000

Hjärtebarnsfonden Värmland LK/180655 10 000 10 000 10 000

Länsföreningen Värmland HjärtLung LK/180512 79 588 100 000 79 588

Hörselskadades Riksförbund Distrikt Värmland LK/180484 40 000 40 000 40 000

Värmlands Länsförening av ILCO Tarm-

Uro- och Stomiförbundet
LK/180603 62 115 70 000 62 115

Magtarmföreningen Värmland LK/180735 32 000 33 000 32 000

Migränföreningen i Värmlands län LK/180652 10 000 10 000 10 000

Neuroförbundet Värmland                                                            LK/180693 25 856 75 000 25 856

Njurförbundet i Värmlands län LK/180651 22 119 26 500 22 119

Osteoporosföreningen Värmland LK/180570 20 604 20 604 20 604

Parkinson Värmland LK/180545 27 000 27 000 27 000

Prostatacancerföreningen Värmland LK/180691 27 000 27 000 27 000

FPS Värmland LK/180662 15 800 18 000 15 800

Psoriasisförbundet Värmlands län LK/180654 29 694 35 000 29 694

RBU Värmland LK/180656 43 000
     43–45 

000
43 000

Reumatikerdistriktet Värmland LK/180641 188 062 200 000 188 062

Värmlands läns Distrikt av

Personskadeförbundet RTP
LK/180524 31 613 60 000 31 613

SRF Värmlands län LK/180690 178 669 185 000 178 669

Reserverade medel  130 767  218 759

SUMMA  2 286 515  2 345 872
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2019 års anslag ändamålsbestämd verksamhet

Ändamål Dnr Beslut 2018 Ansökt 2019 Förslag 2019

Afasiföreningen ProvaPåRummet LK/180969 494 395 592 700 494 395

Funktionsrättsförbunden Ombudsmanna-

tjänst
LK/180853 537 825 595 600 537 825

SRF Värmland Taltidningen Värmlänningen LK/180970 333 300 345 000 333 300

Reumatikerföreningen Karlstad,

Badverksamhet
LK/180717 58 580 62 000 58 580

Övrig badverksamhet 80 000  80 000

Kurs- och lägerverksamhet 557 520  557 520

Folkhögskolekurser 388 850  388 850

Lönebidrag 735 280  735 280

Reserverade medel ändamålsbestämt  32 517  32 517

SUMMA  3 218 267  3 218 267

2019 års anslag till funktionsrättsrörelsens ungdomsverksamhet

Organisation Dnr 1) allmänt 

bidrag

Beslut 

2019

Ansökt 

2019

Förslag 

2019

  2) kursbidrag    

Unga Allergiker LK/180665 1) 49 389 50 000 49 389

  2) 8 080 8 000 8 000

Dövas länsförening LK/180681 1) 8 080 8 000 8 000

  2) 10 100 0  

Unga RBU-are LK/180664 1) 48 900 49 000 48 900

  2)   0  

Reumatikerdistriktet,

Gruppen för Unga Reumatiker
LK/180642 1) 41 208 45 000 41 208

  2)  0  

Reserverade medel   42 630  55 920

SUMMA   211 417  211 417
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BILAGA 5
ÅRSANSLAG INOM KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDENS SAMT REGIONALA UTVECK-
LINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN 2019

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet, folkbildningen och idrotten ger regionkommunen års-
anslag till regionala kulturinstitutioner och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer, 
studieförbund, ungdoms-, pensionärs- och idrottsorganisationer. 

Inom kultursektorn ges årsanslag till organisationer som verkar med regionen som bas och anses bidra till 
Värmlands utveckling, attraktionskraft, kulturprofil och kreativa klimat. Verksamheter inriktade mot barn och 
ungdom prioriteras. 

Vid sidan av årsanslagen införs fleråriga verksamhetsstöd inom kulturområdet från år 2019. Dessa beslu-
tas i särskild ordning, inom ramen för bidragsgivningen till mindre kulturprojekt och arrangemang.

Regionen stödjer också Gammelkroppa skogshögskola.
Möjligheten att söka 2019 års bidrag har annonserats genom Region Värmlands webbplats, e-nyhetsbrev 

samt utskick till organisationer. Ansökningar från kulturverksamheter med statsbidrag inom samverkans-
modellen sker i särskild ordning. De inkomna ansökningarna har granskats och bedömts utifrån fastställda 
regelverk. 

Inom den regional utvecklingsnämndens område ges årsanslag till ALMI Värmland, Oslo-Stockholm 2.55 
samt Visit Värmland.

Kommentarer till förslag till fördelning

Region Värmland och Karlstads kommun har efter samråd med Landstinget i Värmland i två gemensamma 
avsiktsförklaringar sagt sig vara beredda att tidigast från 2019 öka de samlade driftbidragen till Värmlands 
Museum med maximalt 5,7 mkr för att täcka den faktiska nettokostnadshöjning som etapp 2 av ombyggnatio-
nen av museet medför. Finansieringen fördelas med 60 procent – maximalt 3,42 mnkr – för regionkommunen 
och 40 procent för Karlstads kommun. Bidraget ska beviljas som en del av ordinarie årsanslag till museet. 
Den nya hyran beräknas gälla från sommaren 2019. Ökningen av anslaget får därmed halvårseffekt, och 
beräknas till 1,71 mnkr.

Efter en överenskommelse mellan Region Värmland och Karlstads kommun höjdes anslagen till Wermland 
Opera och Värmlands Museum årligen med 2,5 procent under perioden 2015–2018. Inför budgetperioden 
2019–2022 har verksamheterna äskat fortsatta årliga höjningar med 2,5 procent.

Västanå Teater har äskat en höjning av årsanslaget 2019 med 2,4 mnkr, och därutöver en höjning av ansla-
get med 2,5 procent per år under budgetperioden 2020–2022. 

I stort sett samtliga kultur- och idrottsorganisationer har ansökt om ökade årsanslag 2019. I de flesta fall 
motiveras detta inte närmare. Några undantag finns: Kinship Center önskar en kraftig ökning av anslaget för 
att kunna bedriva arbetsmarknadsprojekt, KKV Värmland önskar höjt anslag för lokalanpassning, Kristine-
hamns konstmuseum ansöker om höjt regionalt anslag som kompensation för ett minskat kommunalt anslag 
och Värmlands Hembygdsförbund hänvisar till ökade kostnader för sitt kansli.

Wermland Opera och Värmlands Museum föreslås få en uppräkning med 2,5 procent 2019 under för-
utsättning att Karlstads kommun beviljar motsvarande höjning av årsanslagen. För övriga kultur- och 
idrottsorganisationerna samt Gammelkroppa skogshögskola föreslås en uppräkning av årsanslagen med 
vardera 1 procent, i enlighet med regionplan och budget för 2019. För studieförbund och ungdoms- och pen-
sionärsorganisationer har en viss omfördelning skett, i linje med gällande regelverk.

Inom ramen för stödet till ungdomsorganisationer avsattes 2018 115 tkr till utvecklingsmedel som utlyses 
i särskild ordning, så kallade Ungdomspengar. Bidraget handläggs av avdelningen för kulturutveckling. För 
2019 föreslås att 116 tkr avsätts.

Organisationerna inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde redovisar sin verksamhet i enlighet 
med gällande regelverk, och särskilda anvisningar för de organisationer som omfattas av kultursamverkans-
modellen.

Efter regionbildningen 2019 kan det finnas anledning att se över regelverken för anslagen samt vilka 
nämnder som ska ansvara för att lämna förslag till beslut om respektive kategori av årsanslag. Det gäller sär-
skilt bidragen till ungdoms- och pensionärsorganisationer och vissa idrottsorganisationer. Det kan finnas skäl 
att till exempel samordna dessa med regionkommunens stöd till länsövergripande frivilligorganisationer.
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Visit Värmland föreslås få en uppräkning motsvarande 1 procent.  ALMI Värmland föreslås utifrån ägar-
samtal få en nolluppräkning 2019. Utifrån viss förändring i ägarandel förslås årsanslaget till Oslo–Stockholm 
2.55 vara oförändrat från förgående år.

Förslag till fördelning i kronor framgår av bilaga.

Summering
Under hänvisning till förslaget om årsanslag inom kultur- och bildningsnämndens samt regionala utvecklings-
nämndens ansvarsområden föreslår landstingsstyrelsen till landsfullmäktige

• att som årsanslag för år 2019 anvisa 62 391 000 kronor ur kultur- och bildningsnämndens budget,
• att som årsanslag för år 2019 anvisa 11 403 000 kronor ur regionala utvecklingsnämndens budget,

Landstingsstyrelsen

Fredrik Larsson 
Ordförande    Anneli Snobl 
     Landstingsdirektör



 45

  FLER ÅRSPL AN OCH REGIONPL AN

Organisation
Anslag 

2018 (tkr)

Ansökt 

2019 (tkr)

Förslag 

2019 (tkr)

Uppräk-

ning %

Stiftelser och övriga organisationer inom samverkansmodellen:

Stiftelsen Värmlandsoperan (Wermland Opera) 21 732 22 275 22 275 2,5%

Stiftelsen Värmlands Museum 13 125 13 453 15 163 12,7%

Västanå teater 3 765 6 165 3 803 1%

Riksteatern Värmland 890 920 899 1%

Föreningsarkivet i Värmland 822 850 830 1%

Föreningen Värmlandsarkiv 439 450 443 1%

Totalt 40 773 43 413 6,5%

Övriga stiftelser:

Stiftelsen Erlandergården 265 310 268 1%

Stiftelsen Dalslands kanal 910 936 936 2,9%

Övriga organisationsstöd kultur:

Kinship Center 416 1 000 420

Rackstadmuseet 219 300 221

Kristinehamns konstmuseum 219 500 221

Konstfrämjandet 569 574 574

KKV Värmland 227 320 229

SAMSAM 100 175 101

Värmlands Konstförening 22 30 22

Sveriges Konstföreningar Värmland 16 20 16

Konsthantverkarna Karlstad 30,5 50 31

Arvika Konsthantverk 30,5 100 31

Värmlands Spelmansförbund 72 100 73

Värmlands Hembygdsförbund                     100 150 101

Föreningen Värmländsk Kultur 65 110 66

Värmländska Författarsällskapet 6,5 13 7

Gustaf Fröding-sällskapet 6,5 25 7

Länshemslöjden i Värmland 15 22 15

Föreningen Norden 10 17 10

Föreningen Värmlandslitteratur                     75 80 76

Värmlands Filmförbund 40 40 40

Totalt 2 239 2 261 1%
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Studieförbund:

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 3 562 3 400

BILDA 386 405

Folkuniversitetet (FU) 281 272

Medborgarskolan (Mbsk) 467 522

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 

(NBV)
390 469

Studiefrämjandet (SFR) 1 652 1 626

SENSUS 279 416

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 1 592 1 594

Kulturens Bildningsverksamhet (KBV) 19 15

Ibn Rushd Studieförbund (IB) 30 26

Totalt 8 658 8 745 1%

Idrott:

Värmlands Idrottsförbund 3 008 3 500 3 038

SISU Idrottsutbildarna 1 892 2 100 1 911

Friluftsfrämjandet 82 82 82

Livräddningssällskapet  21 25 22

Totalt 5 003 5 053 1%

Ungdomsorganisationer:

KFUK/M Örebro-Värmland 61 59

Svenska Kyrkans Unga 108 91

Svenska Missionsförbundet 168 176

Nykterhetsrörelsens scoutförbund 72 100

Riksförbundet unga musikanter 274 232

Värmlands Elevråd 82 81

Värmlands Schackförbund 25 35

Sverok 0 24

Ungdomspengar (utvecklingsmedel) 115 116

Totalt 905 914

1%

Pensionärsorganisationer:

PRO Värmland 328 322

SPF Värmland 114 118

SKPF Värmland 130 138

Totalt 572 578 1%
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Utbildning:

Gammelkroppa skogshögskola 221 223 1%

Kultur och bildning, totalt: 62 391

Övriga organisationer:

ALMI Värmland 7 447 7 447 0%

Oslo-Stockholm 2.55 AB 1 000 1 000 0%

Visit Värmland 2 927 2 956 1%

Regional utveckling, totalt: 11 403
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BILAGA 6
PRISER KOLLEKTIVTRAFIK 2019
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PRISER OCH PRODUKTER 2019

VÄRMLANDSTRAFIK AB
Beslut 1.0

Gäller från 9 december 2018

PRISER OCH PRODUKTER 2019

VÄRMLANDSTRAFIK AB
Beslut 1.0

Gäller från 9 december 2018
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FLEX 10/60 

Testperioden för Flex 10/60 fortsätter.
Priset på tätort sänkt från 395 kr till 325 kr för vuxen, på grund av dåliga försäljningssiffror. 
Avstämning under 2019 för att se om prissänkningen har avsedd effekt.

Höjt enfärgs tre procent
Flex 10/60 Vuxen Ungdom SkolungdStudent Senior
Tätort 325      235      215      235      235      
Ett pendlarområde (en färg) 754      603      302      603      603      
Två pendlarområden (två färger) 849      681      339      681      681      
Länet (tre eller fler färger) 942      753      375      753      753      
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ENKELBILJETT 2019

Sänkt reskasserabatten till 15 procent. Mobilbiljett 10 procent rabatt.
Duo/familj införs för tätort. Finns efterfrågan kommer även en variant för den regionala trafiken.

Tätort/ 4  eller 
Fullpris närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 26 50 75 130 175
Ungdom 20 - 25 år 24 45 70 120 155
Skolungdom 7 - 19 år 16 30 45 80 105

 Tätort/ 4  eller 
Reskassa närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 21 43 64 111 149
Ungdom 20-25 år 18 38 60 102 132
Skolungd 7-19 år 13 26 38 68 89

Tätort/ 4  eller 
Mobilbiljett närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 23 45 68 117 158
Ungdom 20 - 25 år 22 41 63 108 140
Skolungdom 7 - 19 år 14 27 41 72 95

Övriga enkelbiljetter Tätort 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Duo/familjebiljett* fullpris 49 95 143 247 333
Duo/familj* reskassa 41 81 121 210 283
Anropsstyrd flygbuss Karlstad, Torsby vuxen 75
Anropsstyrd flygbuss Karlstad, Torsby ungdom 70
Anropsstyrd flygbuss Karlstad, Torsby skolungdom 45

*Duo/familj: Två personer över 20 år och upp till tre personer upp till 19 år eller
en person över 20 år och upp till fyra personer upp till 19 år.
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FÄRDTJÄNST 2019 

Om del av resan sker med allmän kollektivtrafik gäller ordinarie kollektivtrafiks biljettpriser.
Med färdtjänsttillstånd är anslutningsresan till närmast anpassade hållplats avgiftsfri.
Färdtjänsttagare får ta med en medresenär som åker helt avgiftsfritt om hela eller del av resan 
sker med allmän kollektivtrafik. Anslutningsresan till närmast anpassade hållplats
är avgiftsfri även för medresenären.

Enkelbiljett, servicetrafikfordon
Inom startzon 50
Plus en zon 60
Plus 2 zoner 70
Plus 3 zoner 80
Plus 4 zoner 90
Plus 5 zoner 100
Plus 6 zoner 110
Plus 7 zoner 120
Plus 8 zoner 130
Plus 9 zoner 140
Plus 10 zoner 150
Plus 11 zoner 160
Plus 12 zoner 170
Plus 13 zoner 180
Plus 14 och fler zoner 190

Periodkort
Länskort Plus* kalendermånad 2 355          

*Gäller för fria resor med buss, tåg och servicetrafikfordon under en kalendermånad.
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TILLÄGGSBILJETT 2019

Tilläggsbiljett används när resenären vid övergång inte kunnat köpa biljett för hela resan på sin första 

delresa. Biljettmaskinen drar av priset för en länszon respektive en tätortszon från den fortsatta 

resans pris. 

Tillägg länsbiljett Tätort/ 4  eller 
Reskassa närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 0 0 21 68 106
Ungdom 20-25 år 0 0 22 64 94
Skolungd 7-19 år 0 0 12 42 63

Tätort/ 4  eller 
Fullpris närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 0 0 25 80 125
Ungdom 20 - 25 år 0 0 25 75 110
Skolungd 7-19 år 0 0 15 50 75

Tillägg tätortsbiljett Tätort/ 4  eller 
Reskassa närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 0 22 43 90 128
Ungdom 20-25 år 0 20 42 84 114
Skolungd 7-19 år 0 13 25 55 76

Tätort/ 4  eller 
Fullpris närresa 1 zon 2 zoner 3 zoner fler zoner
Vuxen 0 24 49 104 149
Ungdom 20 - 25 år 0 21 46 96 131
Skolungd 7-19 år 0 14 29 64 89
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BILJETTPRIS SAMTRAFIKEN 2019

Förköpt enkel och Resplus-biljetter.
Samtrafiken drar av 10 % från vårt pris för att skapa utrymme för bokningsavgift beroende på  
försäljningskanal. Priserna nedan är om biljetten köps på SJ.se och om den skickas som
e-biljett för egen utskrift/som sms. SJ lägger på 7 % (men minst 5 kr) i bokningsavgift.

Enkelbiljett Tätort 1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner
Vuxen 28 50 73 126 170
Ungdom 20 - 25 år 27 46 68 116 150
Skolungd 7-19 år 19 32 46 78 102
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BILAGA 7
FÖRSLAG TILL BUDGET ÅR 2019 FÖR REGIONENS REVISORER
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