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1 Inledning 
Nämndplanen anger vilka prioriteringar som nämnden ska göra under 2023 och långsiktigt, mellan 
2023 – 2025 samt vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för statliga lagar och 
förordningar och egna styrdokument. Nämndplanen ska också på ett operativt sätt ange vad som ska 
åstadkommas och när i tiden det ska ske. 

2 Region Värmlands vision 
Region Värmlands vision är "Livskvalitet i världsklass". Med utgångspunkt från invånarnas behov 
medverkar Region Värmland till att främja en hållbar utveckling i hela Värmland och göra länet ännu 
mer attraktivt att bo, verka i och besöka. 

Genom att alla medarbetare arbetar för att nå de beslutade effektmålen styr Region Värmland i rätt 
riktning för att nå visionen och, genom det, mot en långsiktig utveckling för värmlänningarna. 

3 Region Värmlands värdegrund 
För alla i Värmland 

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

konkurrenskraftig. 

Tillsammans 

Tillsammans blir vi bättre. Därför respekterar vi varandras arbete, ser vår roll i 

helheten, samarbetar och förstår att alla är viktiga. Olikheter berikar och utvecklar 

oss – ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet breddar våra perspektiv. Vi lyssnar, 

är lättillgängliga och kommunicerar tydligt. För oss är god kommunikation alltid 

schyst och inkluderande. 

Framåt 
Vi strävar alltid efter att bli bättre. Därför är vi nyfikna, lyhörda och öppna för nya 

idéer. Vi förstår att vi måste vara handlingskraftiga och modiga, men aldrig 

dumdristiga. Därför lär vi av det vi gör bra, men också av det som blir mindre bra. Vi 

vill bidra till ett Värmland där alla ges samma förutsättningar till ett gott liv, och där 

invånarna har tillit och förtroende för vårt arbete. Det gör vi genom att prioritera 

ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet och ett förhållningssätt som bygger 

på inkludering och respekt. 

Vi bryr oss 

Vi är engagerade i det vi gör, tar ansvar och använder vår kunskap, känsla och 

kompetens för att göra skillnad. Respekten för allas lika och okränkbara värde 

oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionshinder, 

könsöverskridande identitet, social situation eller bostadsort är fundamental – därför 

uppträder vi alltid respektfullt och professionellt. 

Kvalitet 
Vår verksamhet kännetecknas av kunskap och kvalitet. Vi tar ansvar för att nå goda 

resultat genom att ha helhetssyn, vara kostnadseffektiva och ständigt utveckla vår 
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kompetens och våra arbetssätt. Ett engagerat medarbetar- och ledarskap skapar 

förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål. 

4 Mål och uppdrag  

4.1 Effektmål 

Regionala utvecklingsnämndens resultatmål ”Stärkt hållbar tillväxt och utveckling i hela Värmland” 
kopplas till samtliga regionövergripande effektmål: 

• Trygga och nöjda invånare  

• Attraktivt och hållbart Värmland 

• God, jämlik och jämställd hälsa  

• Hållbar organisation 

4.2 Resultatmål 2023 

Regionala utvecklingsnämndens resultatmål 2023 är ”Stärkt hållbar tillväxt och utveckling i hela 
Värmland”. 

4.2.1 Nämndens verksamhet och uppdrag 

Regionala utvecklingsnämndens uppdrag kommer från såväl statligt som regionalt håll. Verksamheten 
arbetar också med EU:s sammanhållningspolitik och samordnar många uppdrag och frågor som 
involverar Värmlands kommuner. Uppdraget är mångfacetterat och innefattar ett brett spektrum av 
olika frågor som ställer höga krav på verksamheten. Regional utveckling är bland annat organiserad 
utifrån strategiområden för att omhänderta alla olika uppdrag som ingår i det regionala 
utvecklingsansvaret. Verksamheten faciliterar också en mängd olika projekt. (Se bild nedan) 

 

 

 

Nedan följer en sammanställning av alla de områden som ingår i det regionala utvecklingsansvaret 
och således även i regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde: 

• Strategiområde näringsliv – företagsstöd: 
- En mängd olika former av stöd till näringsliv och besöksnäring, såväl ekonomiska som 
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rådgivande insatser, i arbetet med omställningen av det värmländska näringslivet och 
arbetsmarknaden för att stärka Värmlands långsiktiga konkurrenskraft, attraktivitet och 
tillväxt. 
 

• Strategiområde jämställdhet: 
- Arbete för att främja jämställd tillväxt och öka jämställdheten i länets samhällsstrukturer. 

 
• Strategiområde Forskning och Innovation (FoI) – smart specialisering: 

- Arbete med innovation och smart specialisering för ett konkurrenskraftigt näringsliv som är 
i framkant såväl nationellt som internationellt inom de smarta specialiseringarna. 
 

• Strategiområde kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning 
- Insatser för att höja kompetensnivån i länet och matcha rätt kompetens efter behov på 

arbetsmarknaden, i syfte att stärka näringsliv, öka länets attraktivitet samt invånarnas 
hälsa. 
 

• Strategiområde bioekonomi, klimat, miljö 
- Ett brett arbete inom ramen för den miljömässiga hållbarheten med insatser inom bland 

annat bioekonomi, miljödrivna investeringar, energi- och klimatrådgivning och el- och 
energiförsörjning. 
 

• Strategiområde infrastruktur 
- Arbete med en mängd olika infrastrukturfrågor inom och utom länet; som t ex sträckan 

Oslo/Stockholm och att öka de statliga underhållsmedlen till Värmland. Strategiområdet 
innefattar även bredbandsutbyggnad och utveckling och arbete med digitalisering. 
 

• Strategiområde Internationellt 
- Arbete med EU:s sammanhållningspolitik som innefattar finansieringsmöjligheter för 

insatser kopplat till Värmlandsstrategin. Kontor i Bryssel och nätverk för att bevaka viktiga 
utvecklingsfrågor för Värmland. Relationen Sverige-Norge är prioriterad.  

Kopplat till ovanstående strategiområden pågår en mängd olika projekt i Region Värmlands regi, eller 
med stöttning av projektmedel från Region Värmland, som stärker arbetet inom de olika 
strategiområdena.  

4.2.2 Utökat uppdrag 

Det regionala utvecklingsuppdraget är under omställning och utökas kontinuerligt med nya områden 
som ska omhändertas; som exempel kan nämnas etableringsfunktionen, el- och 
energiförsörjningsfrågorna, utveckling av livsmedelsproduktionen och de vattenstrategiska frågorna. 
Nämnden ska därmed fortsatt arbeta med och utveckla alla frågor inom strategiområdena ovan, samt 
tillhandahålla resurser att ta hand om nya ansvarsområden. Dessutom har de senaste årens kriser 
med pandemin och kriget i Ukraina aktualiserat nödvändigheten i att nämnden utvecklar beredskapen 
för att snabbt ställa om verksamheten utifrån händelser i omvärlden. 

4.2.3 Det regionala utvecklingsansvaret – ett långsiktigt uppdrag 

Alla de uppdrag och verksamhetsområden som beskrivs ovan är långsiktiga frågor som inte ändras 
från år till år. Det handlar om långsiktiga processer som behöver omhändertas under lång tid för att ge 
effekter inom det regionala utvecklingsansvaret, vilket man även behöver ha i åtanke vad gäller den 
kontinuerliga utökningen av nya områden inom uppdraget. Betonas bör att det regionala 
utvecklingsansvaret är hela Region Värmlands ansvar, inte bara regionala utvecklingsnämnden. 

4.2.4 Målsättningar som är särskilt aktuella under 2023: 

Som beskrivits ovan är nämndens uppdrag långsiktiga processer som är beständiga över tid, men 
nedanstående målsättningar anses vara särskilt aktuella under 2023. 
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• Genom arbetet med Värmlandsstrategin ska en förflyttning mot ett mer hållbart och jämställt 
Värmland kunna uppvisas. 

• Öka takten i arbetet med omställningen av och kompetensförsörjningen till det värmländska 
näringslivet och arbetsmarknaden för att stärka Värmlands långsiktiga konkurrenskraft, 
attraktivitet, tillväxt och hållbarhet. Det territoriella perspektivet1 ska genomsyra arbetet. 

• Särskilt fokus ska riktas mot att utveckla el- och energiförsörjning, livsmedelsproduktion, 
besöksnäring. 

• Arbetet med sammanhållningspolitiken och relationen med Norge ska resultera i insatser för 
en hållbar utveckling och ökad samverkan med aktörer. 

• Processen med Oslo/Stockholm 2:55 och satsningarna på digital infrastruktur ska visa positiva 
resultat. 

• Region Värmland ska ta ett tydligare samordningsansvar för den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. 

• Färdplanerna utifrån den nya smarta specialiseringsstrategin ska implementeras. 

• Utforma en hållbar strategi för hantering av vattenstrategiska frågor inom uppdraget för 
Regional utveckling. 

 

4.3 Hållbar organisation 

Regionala utvecklingsnämnden följer upp följande tre delar i effektmålet ”Hållbar organisation”: 

4.3.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv 

4.3.2 Hållbar organisation - Ekonomi i balans 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Nettokostnad mot budget  Månad 

4.3.3 Hållbar organisation - Respektfulla möten 

4.4 Hållbar utveckling och Agenda 2030 

4.4.1 Vår gemensamma agenda i det regionala ledarskapet 

Genomförandet av Agenda 2030 och Värmlandsstrategin kräver löpande dialog där alla har möjlighet 
att bidra. Aktörer i Värmland som ingår i det regionala ledarskapet behöver lära av varandra och delta i 
ett systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete för hållbar utveckling. Ett exempel är test av en 
metod för att ta fram en hållbarhetsanalys som gjorts på regional nivå i samarbete med länsstyrelsen. 

 
1 Med territoriellt perspektiv avses varierande förutsättningar mellan landsbygd och städer av olika storlek och karaktär 
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4.4.2 Mål i Agenda 2030 som har tydlig koppling till nämndens ansvarsområde 

Agenda 2030 integreras i allt som görs utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, och nedanstående 
redogörelse ska därför inte ses som en uttömmande beskrivning av allt som görs som kan kopplas till 
målen i Agenda 2030, utan de utgör de tydligaste kopplingarna. Agenda 2030 har integrerats med 
Värmlandsstrategin 2040 på ett sådant sätt att när man arbetar utifrån mål och insatsområden i 
Värmlandsstrategin, så arbetar man också utifrån målen i Agenda 2030. 

 

  
Mål 2. Ingen hunger – Främja det regionala arbetet med småskalig livsmedelsproduktion och stötta 
arbetet med landsbygdsutveckling samt regionala livsmedelsstrategier. 

 

Mål 4. God utbildning för alla – Genom att säkerställa inkluderande och tillgänglig utbildning för alla 
och öka möjligheten till yrkeskunnande och entreprenörskap. 

 

Mål 5. Jämställdhet – Genom ett brett påverkansarbete inom jämställdhetsområdet driva 
utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. 

 

Mål 7. Hållbar energi för alla – Genom att stötta energieffektiviseringar i företag och organisationer 
samt stötta satsningar på förnybar energi och innovationer för nya energisystem. 

 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Genom att arbeta för en hållbar tillväxt 
genom bland annat en cirkulär biobaserad ekonomi, främja hållbar upplevelse- och besöksnäring och 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Genom infrastruktursatsningar, en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom 
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industrisektorn. I arbetet med den regionala innovationsstrategin för Smart Specialisering har 
hållbarhet i de olika dimensionerna antagits som grundläggande styrning. 

 

Mål 10. Minskad ojämlikhet – Nämnden ska verka för att alla människor oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder blir inkluderade i samhället. 

 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen – Genom att främja positiva ekonomiska, sociala och 
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden och landsbygdsområden, infrastruktur för hållbara 
transporter samt att främja arbetet med inkluderande hållbar byggnation. 

 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, 
uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av resurser, bidra till en inkluderande och 
cirkulär ekonomi samt öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn. 

 
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna – Genom att främja oberoendet av fossila bränslen, hållbar 
infrastrukturplanering och samhällsplanering i samspel med näringsliv och invånare. 

 
Mål 17. Genomförande och partnerskap - Stärka partnerskapet för hållbar utveckling tillsammans 
med andra parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser för att 
bidra till målen för hållbar utveckling. 

5 Förutsättningar som är styrande för nämndens ansvarsområde 
Region Värmlands uppdrag ska utföras i enlighet med lagar, förordningar och regionens egna 
styrande dokument. Enligt kommunallagen ska god ekonomisk hushållning uppnås och detta ingår i 
Region Värmlands målbeskrivning. 

Nämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för styrelse och nämnder, 
nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument. 

Nämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen. 

5.1 Lagar och förordningar 

För regionala utvecklingsnämnden gäller särskilt att beakta: 

1. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
2. Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 
3. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag 
5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar 
6. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service 
7. Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
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5.2 Styrande program och dokument 

Utöver dessa lagar och förordningar har nämnden att särskilt beakta följande: 

1. Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 
2. Regeringens villkorsbeslut för budgetåret 2023 
3. EU:s sammanhållningspolitik med fokus på strukturfondsprogram 
4. Värmlandsstrategin 2040 
5. Länstransportplan 
6. Avsiktsförklaringar om samarbete och inriktning – exempelvis med Karlstads universitet, 

Innovation Park samt Research Institutes of Sweden (RISE), Stiftelsen Inova (Sting 
Bioeconomy), Visit Värmland. 

En rad olika insats- och handlingsplaner som är knutna till den nya Värmlandsstrategin håller på att 
arbetas fram. 
 

5.3 Nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 

Nationella strategin för hållbar regional utveckling är vägledande för det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet i hela landet och ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken – 
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av 
landet. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och 
verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och ett 
Sverige som håller samman. Region Värmland ska inom området verka för uppfyllandet av den 
nationella strategins mål och de nationella prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet. 
 

5.4 Villkorsbeslut för budgetåret 

Utöver den övergripande styrningen via den nationella strategin har Region Värmland årligen att 
beakta regeringens villkorsbeslut. I villkorsbeslutet återfinns ett antal återkommande årliga uppdrag, 
som till exempel att följa länets utveckling och redovisning av användandet av statliga medel. 
Villkorsbesluten kan dock även innehålla uppdrag av mer tillfällig karaktär, till exempel att redovisa 
eventuellt arbete med Agenda 2030 eller att upprätta en handlingsplan för energi- och klimatarbetets 
inkludering i det regionala tillväxtarbetet. 
 

5.5 Värmlandsstrategin 

I Värmland utgör även Värmlandsstrategin ett tydligt styrdokument för prioritering av insatser och 
projekt inom det regionala tillväxtarbetet. Värmlandsstrategin är Värmlands regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) och syftar till att skapa förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, 
attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig. 
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete slår fast att varje region ska ha en regional 
utvecklingsstrategi som ska ses över en gång per mandatperiod. 
 

5.6 EU:s strukturfondsprogram 

EU:s strukturfondsprogram utgör viktiga prioriteringsunderlag då ett uppdrag som Region Värmland 
har är att finansiera projekt som även får finansiering via EU:s olika strukturfonder inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. 

6 Budget 

6.1 Medel regionala utvecklingsnämnden förfogar över 

Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska medel regionala utvecklingsnämnden förfogar 
över (baserat på 2022 års medel): 
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Region Värmland har till regionala utvecklingsnämnden för 2022 avsatt en nettokostnadsram (intäkter 
och kostnader) på 75,6 mnkr varav egna regionala projektmedel (ERP) på 41,2 mnkr. 

 

Statliga projektmedel (1:1-medel) och egna regionala projektmedel är avsedda för regional 
tillväxtpolitik och uppgår sammanlagt till 112 mnkr varav ERP 41,2 mnkr och statliga 1:1-medel 70,8 
mnkr. Dessa medel motfinansieras av EU:s strukturfonder, Tillväxtverket och andra aktörer 
motsvarande cirka 150 mnkr, d.v.s. varje krona som Region Värmland bidrar med växlas upp med 
medel från andra aktörer och ger utvecklings- och tillväxtkraft i länet. ERP-medlen fördelas mellan 
projekt och basfinansiering av kluster/samverkansaktörer. 1:1-medeln fördelas mellan företagsstöd 
och projekt. Se bild nedan.  

 

Utöver nettokostnadsram, statliga projekt och motfinansiering EU:s strukturfonder har nämnden att 
under en 12-årsperiod fördela medel till länstransportplan med 1003 mnkr. Totalt om man räknar om 
statliga stöd, EU:s strukturmedel och länstransportplanen till ett årligt snitt (obs, finns variationer 
mellan åren) så hanterar regional utvecklingsnämnd cirka 300 mnkr. Andel egna regionala 
projektmedel som finansieras via Region Värmland uppgår till 13%. 

41,234,4

Nettokostnadsram, finansiering via Region Värmland. 
Avdelningsbudget totalt 75,6 mnkr

ERP-medel

Avdelningen

ERP projekt; 
12,8 ERP 

Basfinansierin
g; 28,4

1:1 
företagsstöd; 

26,1

1:1 
projektmedel; 

44,7

Projektmedel totalt 112 mkr

ERP projekt

ERP Basfinansiering

1:1 företagsstöd

1:1 projektmedel
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6.2 Regionala utvecklingsnämndens nettokostnadsram 2023 

Regionfullmäktige beslutade 8 juni 2022 att regionala utvecklingsnämndens nettokostnadsram ska 
uppgå till 75 219 tkr för år 2023. 

Utöver nettokostnadsramen förfogar regionala utvecklingsnämnden över de medel som beskrivs i 
avsnitt 6.1. 

7 Arbetsmiljö och personalfrågor 
Varje nämnd ansvarar för personalen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för 
arbetsmiljö och personalfrågor i övrigt under anställningstiden, såsom exempelvis ledning och 
fördelning av arbetet (inkl. arbetsmiljöuppgifter), kompetensutveckling och åtgärderna varning och 
omplacering. 

Regionala utvecklingsnämnden följer upp arbetet med arbetsmiljö och personalfrågor genom 
uppföljning av delarna ”Hållbart arbetsliv” och ”Respektfulla möten” i effektmålet ”Hållbar organisation”. 

8 Uppföljningsplan 
Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden redovisa till 
regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har lämnat till den i 
reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges mätplan. I årsredovisningen sker 
även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de 
övriga nämndernas redovisningar inför beslut i regionfullmäktige. 

Nämndens mätplan visar hur nämndens verksamhet ska följas upp. Nämndens mätplan ingår i 
nämndplanen som en bilaga. 

9 Internkontroll 
Styrelse och nämnd ansvarar enligt 6 kap. 6 § KL för den interna kontrollen inom sitt respektive 
verksamhetsområde. Det innebär bland annat att beslut årligen ska fattas om internkontrollplan 
baserad på en riskanalys. 

27%

13%
23%

37%

Andel statliga och regionala medel, EU:s 
stukturfonder och länstransportplan av totala årliga 

bidragsmedel som hanteras av Regional 
utvecklingsnämnd.

Länstransportplan
omräknat årligt (är
1003 mnkr på 12 år)
ERP årligt

1:1 statliga medel
årligt

Motfinansiering EU:s
strukturfonder, andra
aktörer årligt



Nämndplan 2023_, Regional utvecklingsnämnd – REGION VÄRMLAND 
 

 
 

12 
 

För viss speciallagstiftning gäller särskilt ansvar, exempelvis arbetsmiljölag. 

För ansvar enligt speciallagstiftning ska styrelse respektive nämnd anses ha det ansvar som 
fullmäktige, i den mån fullmäktige har rättslig förmåga att bestämma ansvarsfördelningen, särskilt 
reglerar. Ansvar enligt speciallagstiftning som inte lagts på annan nämnd, åvilar styrelsen. 

10 Uppsiktsplikt 
Enligt Kommunallagen 6 kap 1§ har regionstyrelsen uppsiktsplikt över övriga nämnder. 
Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Värmlands verksamhet som bedrivs i regionens 
bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund där organisationen är medlem. Detta rapporteras i 
regionstyrelsens ordinarie rapportering till regionfullmäktige. 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med företrädare för 
respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll, verksamhetsplaner och 
årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har uppsiktsplikt över. För Region 
Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten genom rapportering till regionstyrelsen. 
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11 Bilaga: Mätplan 2023 med indikatorer 
 

Mätplanen utgår från nämndplan 2023 och avser uppföljning till regionala utvecklingsnämnden. 
Redovisning av sammantagen analys för periodens resultat kommer att ingå i årsredovisning, 
delårsrapport och/eller månadsrapportering.  
 
Periodens sammantagna bedömning av nämndens måluppfyllelse baseras på en kvalitativ uppföljning 
bestående av resultat från indikatorer (se utdraget ur beslutsstödsystemet Stratsys nedan), 
aktivitetsredovisningar och fördjupningar utifrån analyser och rapporter. Utifrån detta underlag 
genomför verksamheten en analys för att bedöma resultat och måluppfyllelse. 
 
I 2023 års mätplan görs den kvalitativa uppföljningen och analysen utifrån de målsättningar som 
angetts som särskilt aktuella i nämndplan 2023: 

• Genom arbetet med Värmlandsstrategin ska en förflyttning mot ett mer hållbart och jämställt 
Värmland kunna uppvisas. 

• Öka takten i arbetet med omställningen av och kompetensförsörjningen till det värmländska 
näringslivet och arbetsmarknaden för att stärka Värmlands långsiktiga konkurrenskraft, 
attraktivitet, tillväxt och hållbarhet. Det territoriella perspektivet2 ska genomsyra arbetet. 

• Särskilt fokus ska riktas mot att utveckla el- och energiförsörjning, livsmedelsproduktion och 
besöksnäring. 

• Arbetet med sammanhållningspolitiken och relationen med Norge ska resultera i insatser för 
en hållbar utveckling och ökad samverkan med aktörer. 

• Processen med Oslo/Stockholm 2:55 och satsningarna på digital infrastruktur ska visa positiva 
resultat. 

• Region Värmland ska ta ett tydligare samordningsansvar för den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. 

• Färdplanerna utifrån den nya smarta specialiseringsstrategin ska implementeras. 

• Utforma en hållbar strategi för hantering av vattenstrategiska frågor inom uppdraget för 
Regional utveckling. 

 
Resultatmålet följs upp i årsredovisning och delårsrapport och rapporteras i en sammantagen analys.  
 
Övriga mål 
Regionala utvecklingsnämndens uppföljning omfattar även följande tre delar i effektmålet ”Hållbar 
organisation”:  

• Ekonomi i balans 
• Hållbart arbetsliv  
• Respektfulla möten  

 
Uppföljningen sker i årsredovisning och delårsrapport. Ekonomi i balans följs även upp genom 
månadsrapportering. Indikatorer som är kopplade till ”Hållbar organisation” framgår av utdraget ur 
beslutsstödsystemet Stratsys (se nedan). 

  

 
2 Med territoriellt perspektiv avses varierande förutsättningar mellan landsbygd och städer av olika storlek och karaktär 
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