
Samverkansavtal Värmland - samverkansstruktur från

regionbildning till sakområdesforum och hur det hänger ihop



Samverkansstruktur 
i Värmland mellan 
regionen och 
kommunerna

Regionbildning 2019

• Fyra organisationer (eller del av) gick samman -
Landstinget i Värmland, Region Värmland 
kommunalförbund, Värmlandstrafik AB, 
Karlstadsbuss (kommunal förvaltning)

• Före 2019: Region Värmland kommunalförbund –
landstinget och våra 16 kommuner medlemmar –
medlemsavgift utifrån nyckeltalsfördelning, arbeta 
på uppdrag av medlemmar och statliga uppdrag

• Från 2019: Region Värmland och kommuner 
jämbördiga – direktvalt parlament, rätt att ta ut skatt, 
självstyrelse osv
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Samverkansstruktur 
i Värmland mellan 
regionen och 
kommunerna

• Region Värmlands uppdrag utifrån de 
processer som regleras i lag och/eller 
reglemente att säkerställa att dialogen mellan 
regionen och kommunerna fungerar väl

• Hur göra?

• Lösningen: Samverkansavtal – Värmland, 
beslut 2018 i alla 17 fullmäktigeförsamlingar
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Samverkansstruktur 
i Värmland mellan 
regionen och 
kommunerna

• Startade våren 2019

• Värmlandsrådet, två politiska deltagare från varje 
kommun, presidierna från Region Värmlands nämnder, 

• Arbetsutskott med kommunstyrelseordförande (KSO) och 
regionstyrelseordförande (RSO)

• Uppstartsår och sedan kom pandemin

• Omställning till digitala möten, i början fokus på akut 
situation och på hälso- och sjukvård. Senare andra 
områden kollektivtrafik, regional utveckling, kultur mfl

• Nyttjat samverkansstrukturen 

• Lyckad och effektiv samverkan i krissituation
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Utvärdering våren 
2021(enligt 
samverkansavtal)

• Intervjuform genomförda via 
Teams

• Alla i Värmlandsrådet erbjöds 
möjlighet att delta; 
kommunstyrelsens ordförande, 
regionstyrelsens ordförande, 
presidier i Region Värmlands 
nämnder

• Region- och kommundirektörer
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Frågeområden som kom upp i 
intervjuer

• Övergripande om samarbetsklimatet

• Relevanta frågor som tas upp

• Avvägningen information/dialog

• Värmlandsrådets storlek och sammansättning

• De olika forumens roller

• Sakområdesråden 

• Beredningsprocessen

• Förankring på hemmaplan i kommun/region viktig

• Andra (konkurrerande) arenor

• Mellankommunala frågor
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Samverkansstrukturen processas under 2021 
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Några av de ändringar vi gjort – vår process under 2021-2022

Genomförda 
rekommendationer

Rollfördelning
Värmlandsråd/Ordföranderåd

Namnändring – förtydligande

Årshjul för 
Värmlandsrådet

Utökat tiden som 
Direktörsberedningen träffas

Strukturera 
beredningsprocessen

Bilda sakområdesforum



Samverkansstruktur 
i Värmland mellan 
regionen och 
kommunerna
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Värmlandsrådet

Ordföranderådet

Direktörsberedning

Sakområdesforum



Värmlandsrådet

• Politiskt samverkansarena - inga beslut -
inget kommunalrättsligt organ

• Arena för bred dialog, erfarenhetsutbyte, 
information. Möjlighet till bred förankring

• Möjlighet för information från externa parter, 
där informationen behöver komma hela den 
politiska ledningen till kännedom
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Värmlandsrådet

• Består av två förtroendevalda från varje
kommun (varav en är KSO), regionens
presidier i regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden
och kultur- och bildningsnämnden

• Regionen har ordförandeskapet, 
kommunerna vice ordförande

• Region- och kommundirektörer deltar vid 
mötena och utgör Direktörsberedning

• Totalt närmare 70 personer, varav knappt 50 
är förtroendevalda

• Träffas 2-4 gånger/år 12



Ordföranderådet

• Politiskt samverkansarena - inga beslut -
inget kommunalrättsligt organ

• Ordföranderådet tar ställning i specifika 
ärenden, gör så kallade ställningstaganden

• Ordföranderådet är rätt forum för ärenden 
som senare ska fattas beslut om av 
part/parterna. Ställningstagandena blir en 
del av ärendeberedningen inför beslut hos 
kommunerna och/eller Region Värmland. 
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Ordföranderådet

• Vid behov se över de prioriterade områden 
(infrastruktur, relationen med Norge, god 
och nära vård samt kompetensförsörjning) 
som tagits fram

• Uppdragsgivare till Direktörsberedningen

• Gör ställningstagande om 
sakområdesforum
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Ordföranderådet

• Består av kommunstyrelsens ordförande 
från varje kommun, regionstyrelsens 
ordförande och ordförande från hälso- och 
sjukvårdsnämnden, regionala 
utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden 
och kultur- och bildningsnämnden

• Regionen har ordförandeskapet, 
kommunerna vice ordförande

• Region- och kommundirektörer deltar vid 
mötena och utgör Direktörsberedning

• Totalt drygt 40 personer, varav drygt 20 är 
förtroendevalda

• Träffas minst sex gånger/år



Direktörsberedning
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• Region- och kommundirektörer, totalt 21 
personer

• Kopplade till Värmlandsrådet och 
Ordföranderådet

• Ansvar att samordna och organisera de 
processer som krävs för att genomföra de 
gemensamma utvecklingsinsatserna

• Bereder bereda och kommer med förslag på 
hur specifika frågeställningar, ärenden och 
processer ska hanteras vidare

• Träffas kontinuerligt (minst ½ dag varje månad)



Sakområdesforum

• Politiskt informationsforum för specifika 
sakfrågor

• Ordföranderådet avgör vilka forum som ska 
finnas;

- Hälso- och sjukvårdsforum
- Kollektivtrafik- och regionalt

utvecklingsforum

- Kultur- och bildningsforum
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Sakområdesforum

Roller och ansvar

• Gör inga ställningstaganden, 
ordföranderådet är den instans som gör 
ställningstagande

• Inte juridiskt beslutsorgan/kommunalrättsligt 
organ i kommunallagens mening

• Dialog med yrkesnätverk, 
direktörsberedning ansvar att utse nätverk 
som ska vara stöd för forumen

• Region Värmland administrativt ansvarig
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Sakområdesforum

Deltagare

• Kommunerna erbjuds möjlighet att utse två 
ledamöter och två personliga ersättare (som 
tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro)

• Regionen deltar med två eller fler ledamöter 
och med möjlighet till personliga ersättare (som 
tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro)

• Regionen har ordförandeskapet, kommunerna 
vice ordförande

19



Ordföranderådet

Hälso- och 
sjukvårdsforum

Socialchefsnätverket

Kollektivtrafik- och 
regionalt 

utvecklingsforum

Redan befintligt 
nätverk?

Kultur- och 
bildningsforum

Skolchefer

Kultur- och 
fritidschefer

Direktörsberedningen

Värmlandsrådet



Var är vi i 
processen 
nu?
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• Första mötet i forumet idag

• Förväntningar, hur kan vi arbeta tillsammans

• Vilka frågor behöver vi lyfta från kommunerna 
och från regionen?

• Möten och mötesfrekvens?

• Val av ledamöter/ersättare i forumen inför 
nästa mandatperiod mm

Andra viktiga utvecklingsfrågor inom 
samverkansstrukturen

• Utveckling av webbplats, framtagande av 
informationsmaterial bla inför ny 
mandatperiod

• Årshjul



Avslutning –
egna 
reflektioner 

• Ting tar tid

• Avsätta tid för reflektion

• Testa, våga ändra och 
göra om

• Bygga tillit

• Ödmjukhet
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Läs mer:

Värmlandsrådet Webb: Start (trippus.net)
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https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIMzRb_k4YzEUROdTKzFxH8XMGvz8wP6h7wfmHzNgYNWaiLAJywXYVDw4UU3byuTNnOHZSbK/AEAKgIOm4doCAh4ce2Tg4vsUqNPTJhQ8T0ze5enMSL4__OutwGW5aPJuAQEzERKYFgZIftCvNxaH/swe

