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1 Region Värmlands vision 
Livskvalitet i världsklass 
Genom att arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, 
god, jämlik och jämställd hälsa samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot visionen – 
livskvalitet i världsklass. 

2 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 kompetens och våra arbetssätt. Ett 
engagerat medarbetar- och ledarskap skapar förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål. 

3 Mål 
Regionstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av Region Värmlands 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Region Värmlands effektmål för år 2022 är: trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och hållbar organisation. Regionstyrelsens resultatmål 
effektivt genomförande bidrar till samtliga Region Värmlands effektmål men framför allt till effektmålet 
hållbar organisation kopplat till indikatorer för en ekonomi i balans (3.1), ett hållbart arbetsliv (3.2), ett 
minskat miljöavtryck (3.3) och respektfulla möten (3.4). 
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3.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans 

3.1.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans 

Ekonomi i balans innefattar såväl regionstyrelsens egna ansvarsområden som hela Region Värmlands 
ekonomi. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär: 

• att regionens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås 
• att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt 
• att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Nettokostnad mot budget  Månad 

3.1.2 Effektivt genomförande 

Regionstyrelsen ska i sin roll som samordnande part och i sitt uppdrag att leda förvaltningen utveckla 
samverkan och samordning mellan organisationens olika verksamheter för bästa resursutnyttjande. 
Samverkan är en förutsättning för att lyckas i den komplexa verksamhet som Region Värmland 
bedriver. Inom regionstyrelsens eget ansvarsområde ligger uppdraget att stödja och 
underlätta för regionens verksamheter så att övergripande målsättningar nås. 
 
Regionstyrelsen ska följa upp att arbetssätt och leveranser är hållbarhetssäkrade. 

  
Regionstyrelsen ska främja och bistå utvecklingen inom digitalisering samt samordna och 
verka som stöd i organisationens arbete med innovation. Regionstyrelsen ska ge 
metodstöd inom utveckling och innovation, process- och projektstöd, patient-, kund- och 
medarbetarinvolvering. Regionstyrelsen ansvarar för stöd inom användardriven utveckling med hjälp 
av tjänstedesign. 
 
Regionstyrelsen ska säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och 
förvalta regionens tillgångar väl. Regionstyrelsen ska delta i den övergripande 
planeringen av investeringar inom sitt sakområde samt samråda med berörda 
verksamheter om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över 
och prioritera investeringsförslag. 
 
Regionstyrelsen har huvudansvaret för att analysera måluppfyllelse ur ett jämställdhets och 
jämlikhetsperspektiv, hur tilldelade resurser används internt och externt, vilka 
effektiviseringsmöjligheter som finns samt att sammanställa uppföljningen av de övergripande 
effektmålen för Region Värmland. 
 
För att uppnå ett effektivt genomförande kommer regionstyrelsen, förutom 
intensifierad intern samordning, att vidareutveckla samverkansytor externt. 
Samverkan med externa parter är avgörande för att nå effektmålen för Region 
Värmland och för att nå framgång i hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030. 
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Antal startade och slutförda 
digitaliseringsinitiativ under året  År 

Digital mognad organisationen  År 

Tillgänglighet infrastruktur 
(servertillgänglighet, datanätverket 
i Värmland, Cosmic) 

 År 
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3.1.2.1Stärka den innovativa kulturen 
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Andel medarbetare som känner till 
innovationsarbetet  År 

3.1.2.2Social hållbarhet 

Kommentar 

Genom att tillgodose de mänskliga rättigheterna och erkännandet av allas lika värde ska vi utveckla 
samhället utifrån nuvarande och kommande värmlänningars olika behov. 
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning  År 

Myndigheten för delaktighet följer varje år upp regionernas arbete för att göra verksamhet, lokaler och 
information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Procentsatsen indikerar i hur hög utsträckning 
regionen arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
 

Aktiviteter Status 

Uppföljning av budget utifrån jämställdhet och jämlikhet  Ej påbörjad 

3.1.2.3Hållbar fastighetsförvaltning 
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Nyckeltal fastighetsunderhåll  År 

Effekthemtagning utifrån 
prioriterade investeringar  År 

3.2 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv 

3.2.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv 

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom Region Värmland.  
 

Indikatorer Mål Periodicitet 

Sjukfrånvarokvot, 
regionledningskontor  Delår 

Andel med 100 % 
tjänstgöringsgrad enligt avtal  År 

Kompetensförsörjning - Ökande 
andel rekryteringar i enlighet med 
kompetensförsörjningsplanen -
Minskande vakanta tjänster inom 
bristyrken  

 År 
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3.3 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck 

Regionstyrelsen har antagit en miljöplan för perioden 2021–24. Den identifierar tre övergripande mål:  

• Vi minimerar vårt miljöavtryck 
• Vi använder våra resurser klokt 
• Vi bidrar till hälsosamma miljöer 

Vidare har sju målområden med konkreta mål mot 2024 slagits fast. De sju målområdena utgörs av: 
(1) resor och transporter; (2) fastighetsdrift och byggnation; (3) finansförvaltning; (4) inköp och 
resursförbrukning; (5) måltidsförsörjning; (6) läkemedel samt (7) bidrag, medel och stöd. Miljöplanen 
följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Under 2022 kommer särskilt det övergripande 
målet "Vi använder våra resurser klokt” att belysas. 

3.3.1 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck 

3.4 Hållbar organisation - Respektfulla möten 

Regionstyrelsen ansvarar för att arbetet med respektfulla möten bedrivs i hela organisationen. Målet 
beskrivs därmed främst i regionplan 2022 och följs likaså främst upp i den regionövergripande 
rapporteringen.  

3.4.1 Hållbar organisation - Respektfulla möten 

Aktiviteter Status 

Värdegrundsarbete  Ej påbörjad 

4 Förutsättningar som är styrande för nämndens ansvarsområde 
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. 

Regionstyrelsen har, enligt sitt reglemente, ett eget ansvarsområde.  

5 Nämndens uppdrag och fokus för verksamhetsåret 2022 
Regionstyrelsen är Region Värmlands politiska förvaltningsorgan. 

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Värmland och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt Region Värmlands verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund där regionen är medlem. 

Regionstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på Region Värmlands utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera 
till fullmäktige. 

Regionstyrelsen ansvarar bland annat också för följande: 

• Personalfrågor som berör regionens hela personal. 
• Interna säkerhetsfrågor. 
• Övergripande planering vid allvarlig och/eller extraordinär händelse. 
• Gemensamma resurser som fastigheter, IT och central administration. 
• Digitaliseringsarbete. 
• Strategiska frågor om informationssäkerhet. 
• Ledningssystem. 
• System för intern kontroll. 
• Strategiskt arbete för en hållbar utveckling inklusive rättighetsfrågor enligt FN:s deklarationer. 
• Samordning av forskning inom Region Värmland. 
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Jämställdhet och jämlikhet 
Alla uppdrag inom Region Värmland har bäring på jämställdhet och jämlikhet. Vissa uppdrag är på 
övergripande nivå och andra finns inom våra olika verksamhetsområden. Det innebär att jämställdhet 
och jämlikhet ska integreras i alla planer som tas fram, i alla beslut som fattas och i all daglig 
verksamhet med arbetsgivar-, verksamhets- och invånarperspektiv.  

Fokus för verksamhetsåret 2022 

Under 2022 ska arbete inledas med att säkerställa en god krisberedskap, civilt försvar och ett 
systematiskt säkerhetsarbete genom att arbeta med kompetenshöjning gällande totalförsvar och 
implementera ett ledningssystem för säkerhet. 

Utvecklings- och innovationsarbetet ska stärkas genom digitalisering och automatisering. 
Digitaliseringens möjligheter ska användas för att kvalitetssäkra och effektivisera utbud, tjänster och 
processer. Det bidrar till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Tillgänglighet kräver att tekniken och 
verktygen är universellt utformade för att kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan 
behov av anpassning. Digitalisering ställer också krav på att informationssäkerhet och andra 
integritetsfrågor prioriteras. 

Under 2022 ska Region Värmlands styrsystem ytterligare utvecklas för att stödja arbetet med att nå 
Region Värmlands vision. Hela budgetprocessen ska utvecklas för att nå en tydligare 
verksamhetsstyrning. 

Det övergripande hållbarhetsarbetet förstärks genom att hållbarhetsstärkning av beslut som sker via 
verktyget Luppen utökas med flera fördjupningsområden. 

Inom området social hållbarhet ligger fokus på planer, under året ska det tas fram handlingsplan för 
funktionsrätt och funktionshinderpolitik, länsövergripande plan för barnkonventionen och en 
handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. 

På fastighetssidan inleds genomförande av projektet Nya CSK med planering och revidering av 
programhandlingar. 

6 Budget 
Regionstyrelsens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån fullmäktiges 
beslut. I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för de 
finansiella kostnaderna. 

Den preliminärt beslutade nettokostnadsramen 2022 för regionstyrelsen är 
1 735 951 tusen kronor. Budgeten ska finansiera kostnader för politiker och revision, 
regionledningskontoret, Region-IT, Regionfastigheter samt övriga gemensamma kostnader inom 
regionstyrelsens ansvarsområde. I budgeten ingår även fasta kostnadsökningar som 
pensionskostnader, försäkringar, redan tecknade avtal och övriga centrala anslag. 

Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget mellan 
nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram. 

7 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 ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive mål och med vilken 
frekvens som uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för bedömning av 
måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämndens mätplan ingår i nämndplanen som en bilaga. 
Regionstyrelsen tar även del av rapporteringen som sker utifrån övriga nämnders och fullmäktiges 
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mätplaner. 

8 Internkontroll 
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern kontroll 
inom Region Värmland. 

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern kontroll inom 
sina respektive ansvarsområden. Med nämnder avses även regionstyrelsen i sin roll som 
verksamhetsansvarig för vissa områden. Regionstyrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan som 
innehåller regionövergripande kontrollmoment. 

Regionstyrelsen ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den 
regionövergripande kontrollplanen. Regionstyrelsen ska även vid behov initiera åtgärder som följd av 
resultaten av såväl regionövergripande som egna kontrollmoment. Regionstyrelsen ska årligen 
informera fullmäktige om organisationens samlade arbete med intern kontroll. 

9 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. 

10 Agenda 2030 
Genom att arbeta för ett hållbart Värmland, arbetar organisationen även för att nå de globala målen i 
Agenda 2030 och för en mer hållbar och rättvis värld. Arbetet med att integrera hållbarhet i allt arbete 
inom regionstyrelsens ansvarsområde ska fortsätta under 2022. Regionstyrelsen ska också leda och 
samordna hela organisationens strategiska hållbarhetsarbete utifrån målen i Agenda 2030. Arbetet 
ska ske i samverkan med andra aktörer. Jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet ska genomsyra hela 
organisationen. 

Arbetet följs upp i den regionövergripande rapporteringen. 
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