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Kortversion Regionplan

2021

FÖR ALLA I VÄRMLAND TILLSAMMANS FRAMÅT VI BRYR OSS KVALITET

Region Värmlands värdegrund

All verksamhet inom Region Värmland 

utgår ifrån organisationens vision 

och värdegrund.

Region Värmlands vision är livskvalitet i världsklass och genom 

att arbeta för att nå effektmålen styr vi regionen mot visionen. 
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Effektmål och fokusområden

Regionstyrelsen
•  Effektivt genomförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
•  Bästa vårdkvalitet 
•  Tillgänglig vård

Kollektivtrafiknämnden
•  God tillgänglighet och service
•  Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Regionala utvecklingsnämnden
•  Stärkt hållbar tillväxt och utveckling

Nämndernas mål 2021
Kultur- och bildningsnämnden
•  Ett varierat kulturutbud av 
 hög kvalitet
•  Ökad kunskap och bildning för  
 personlig utveckling och delaktighet  
 i samhället
•  Ökad kulturell delaktighet
•  Förbättrad folkhälsa genom ökad
  samverkan och intensifierat 
 folkhälsoarbete
•  Ökad samverkan och samordning  
 mellan nämndens verksamhets-
 områden

Patientnämnden
•  Stödja patienter
•  Bidra till kvalitetsutveckling

Hjälpmedelsnämnden
•  God hjälpmedelsförsörjning utifrån  
 individens behov

Kost- och servicenämnden
•  Kostnadseffektiv och hållbar 
 måltidsverksamhet med hög kvalitet

Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden samman-
kallas endast vid ett extraordinärt läge. 
Nämndens huvudsakliga syfte är att 
minimera skador på invånare, personal 
och egendom.

Trygga och nöjda 
invånare

Attraktivt och hållbart 
Värmland

God, jämlik och 
jämställd hälsa

Hållbar organisation

•  Innovations- och 
 konkurrenskraft
•  Infrastruktur till och 
 från länet
•  Agenda 2030
•  Varumärket Värmland

•  Sysselsättning
•  Utbildning
•  Digital delaktighet
•  Kulturutbud
•  Nöjdhet
•  Förtroende 

•  Tillgänglighet
•  Vårdkvalitet
•  Patientens perspektiv
•  Folkhälsa
•  Digitala tjänster

•  Hållbart arbetsliv
•  Ekonomi i balans
•  Minskat miljöavtryck
•  Respektfulla möten

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att 
vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Varje effektmål är underbyggt av ett antal fokusområden med kompletterande 
indikatorer och aktivitetsredovisningar.
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Ekonomisk flerårsprognos 2021–2023

Budget 2021

Region Värmlands ekonomi
Region Värmlands nettokostnadsram för 2021 budgeteras till 9 845 miljoner kronor. 
Verksamhetens resultat för 2021 budgeteras till 197 miljoner kronor och nettokostnadsramen 
utgör 98 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat budgeteras till 180 miljoner kronor.

2023

1 907

-11 616

-4107

-10 116

7 276

3 050

210

63

-135

138

138

2022

1 883

-11 500

-411

-10 028

7 050

3 184

206

58

-86

178

178

2021

1 850

-11 279

-416

-9 845

6 853

3 189

197

53

-70

180

180

Resultatbudget, mnkr 

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

(Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar)

Resultat inkl. orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

Resultatbudget (mnkr) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

(Orealiserad värdeförändringar av finansiella tillgångar)

Resultat inkl. orealiserad värdeförändringar av finansiella tillgångar

2021

1 920

-11 261

-426

-9 767

6 915

3 047

195

53

-133

114

114

I Regionplan 2021 och ekonomisk flerårsplan ingår budgetplan för 2021 och prognos för de kommande 
tre budgetåren.
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