
  

 

 

 

Minnesanteckningar Ordföranderåd 17 juni 2022 

 

Inledning 

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen 
till dagens möte. 

Erica Andrén, tillträdande kommunchef i Grums hälsas välkommen. Hon börjar sin tjänst den 
1 augusti. 
 

SOM-undersökningen genomförs nu för fjärde gången; erfarenheter, slutsatser 
och framtid 
P-O Norell, Karlstads universitet, berättar om SOM-undersökningarnas historia. Han går 
igenom delar av de frågor som ställs och resultat. Presentation bifogas 

 
Ställningstagande om medel för att genomföra SOM-undersökning 2022  

Ordföranderådet gör följande ställningstagande: 

1. Ordföranderådet ställer sig bakom förslag till delfinansiering av SOM-undersökning 
2022, innebärande att 1 miljon kronor av de sk gemensamma resurserna används till 
ändamålet. 
 

2. Efter ställningstagandet kommer formellt beslut i ärendet att fattas av Region 
Värmland, i enlighet med bilaga till Samverkansavtal Värmland (Överenskommelse 
om hantering av de gemensamma resurserna för Värmlandsstrategins 
genomförande) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Karlstads universitet (Kau) har i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet 

genomfört tre omfattande enkätundersökningar i samband med de politiska valen åren 

2010, 2014 och 2018. I höst är det val igen och ambitionen är att genomföra en fjärde studie. 

Parallella processer pågår för att få finansiering, utveckla enkätfrågor och forma en 

forskargrupp.  

KaU uppskattar att den totala budgeten för genomförandet ligger runt 5 mkr och att det 

krävs en extern medfinansiering på ca 2 mkr för att få budgeten att gå ihop. Förslaget är att 

Region Värmland och Karlstad kommun går in med 1 miljon kronor (fördelningen 60 % 

Region Värmland och 40 % Karlstads kommun). Resterande summa, i miljon kronor, tas av 

de gemensamma medel som finns för Värmlandsstrategins genomförande, de sk 

gemensamma resurserna.  



  

 

Den regionala SOM-undersökningen ger goda förutsättningar för att förstå den värmländska 

samhällsutvecklingen och lägger utifrån sin långsiktighet (mer än 10 år) god grund för en 

förståelse för både regionala utvecklingstrender och behov som vi – kommuner och region – 

behöver förhålla oss till i våra ambitioner att möta Värmlandsstrategins mål och vision. 

Enligt antagen beslutsordning kommer, efter gjort ställningstagande, Region Värmland att 

fatta formellt beslut i sin organisation.  

 
Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet (information och dialog) 
Stina Höök, Region Värmland, inleder och berättar om bakgrunden till att 

sårbarhetsanalysen tagits fram. Region Värmland som tar fram analysen och det gör 

regionen utifrån sitt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och det ansvar som detta 

omfattar. Sårbarhetsanalysen är ett kunskapsunderlag för Värmland och dess kommuner för 

att kunna möta framtida (på kort och lång sikt) risker med den sårbarhet som finns, och i 

aktuell analys med utgångspunkt av och beroende på näringslivets uppbyggnad i 

kommunerna och i länet. Arbetet med att ta fram analysen har skett genom vedertagen 

metod. 

Samuel Gök, Region Värmland, berättar mer om analysen och visar presentation, som 

bifogas anteckningarna. 

Pressmeddelande om analysen kommer att skicka ut i början av nästa vecka. 

 
Nationell plan för transportinfrastruktur (återkoppling av resultat av 

remissrunda) 
Stina Höök, Region Värmland, informerar. Nationell plan för transportinfrastruktur har helt 

nyligen presenterats, se även denna länk Nationell infrastrukturplan - Regeringen.se 

Region Värmland med flera aktörer har under flera år arbetat med påverkansarbete för 

Värmlands del i nationell plan. Det har bestått av möten, uppvaktningar, seminarier mm. 

Planen har en tolvårig planperiod och denna sträcker sig från till 2033. Planen uppdateras 

vart fjärde år. 

Analys av vad planen innebär pågår och är inte klar än. Planen måste studeras närmare. 

Dubbelspår på Värmlandsbanan är inte med i planen. Men det finns uppdrag om utredning 

för hela järnvägssträckan Oslo-Stockholm, som ska vara klar i höst, och där är 

Värmlandsbanan en viktig del. 

Det finns med en första etapp med mötesseparering på E18, sträckan Töcksfors Bäckefall. 

Min not: Efter mötet framkommer att denna etapp enbart delvis är finansierad i planen. 

Nybyggnation av slussarna i Trollhättan, ett projekt som Värmland arbetat med länge, finns 

med i planen, vilket är positivt.  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/


  

 

Fråga: Med nuvarande takt tar det drygt 130 år att bygga ut vägarna till mötesseparerade 

vägar (sk 2+1-väg), finns det snabbare sätt? 

Svar: Dialog är inledd med Trafikverket i denna fråga. Utmaning med mycket hög 

kostnadsökning på kort tid. 

Inlägg: Viktigt att Värmland drar åt samma håll och vi måste vara eniga. Positiv och 

berömmer regionen för det arbete regionen gjort och lagt ner. 

Fråga: Kan man använda tåg som inte används på Inlandsbanan till Fryksdalsbanan, där det 

är brist på tåg? 

Svar: Ja 

Inlägg: Även om vi i denna process pratat med en gemensam Värmlandsröst har vi ändå inte 

fått vad vi ville. Förslag om analys om vad vi behöver göra mer av? Vad behöver vi göra 

annorlunda? Vad gör andra?  

Region Värmland tar med sig detta förslag. 

 
Återkoppling från Direktörsberedningen (stående punkt) 
Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun och ordförande för kommundirektörsnätverket (KDN), 
informerar från KDN:s möte 16–17 juni. Vid mötet har KDN bland annat lyft frågan om hur vi 
tillsammans kan bli bättre i samverkan. Frågan kommer att lyftas i Direktörsberedningen i 
augusti. 

Peter Bäckstrand, Region Värmland, återrapporterar uppdrag som Direktörsberedningen fick 
vid möte den 17 december 2021 om övergripande utbildning för ny- och omvalda inför nästa 
mandatperiod. 

Peter Bäckstrand informerar vidare kort om frågan om välfärdsteknik. Den kommer att lyftas 
på Direktörsberedningen i augusti och Direktörsberedningen kommer att utgöra arbetsgrupp 
i frågan. 

 
Inför 2023 - förslag till mötesdatum, konferens 2023 mm (dialog) 
Förslag till datum för Värmlandsråd och ordföranderåd för 2023 har skickats ut. Förslaget 
innehåller även konferens våren 2023 och datum är den 15–17 mars 2023. 

Ordföranderådet enas om att Bryssel är lämpligt mål för konferensen. Alla kommuner och 
regionen är med i Värmland European Office (sk Brysselkontoret) och Värmlands globala 
arbete är viktigt. 

Värmlandsrådsavdelningen får i uppdrag att påbörja arbetet med konferens i mars 2023.  

Ordföranderådet är överens om övriga förslag till datum.  

  

 



  

 

 

 

 

Information om valärenden i samverkansstrukturen inför mandatperioden 
2023–2026 
Val behöver ske av ytterligare en kommunal förtroendevald till Värmlandsrådet (förutom 
KSO) och ledamöter till de tre forumen (hälso-och sjukvårdsforum, kollektivtrafik och 
regionalt utvecklingsforum samt kultur- och bildningsforum). Detta gäller under 
förutsättning att ordföranderådet inte gör någon ändring. 

 
Region Värmland kommer att skicka ut information till kommunerna. 
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