
  
 

 

Minnesanteckningar Ordföranderåd 18 mars 2022 

Fredrik Larsson och Peter Söderström hälsar deltagarna varmt välkomna till dagen Ordföranderåd 

som hålls på Gustaf Fröding Hotell, det första mötet sen pandemin bröt ut för två år sedan, som 

kommunstyrelsernas ordförande, regionstyrelsens ordförande och ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt 

kollektivtrafiknämnden, regiondirektör, bitr regiondirektör, kommundirektörer och direktörer från 

regionen träffas fysiskt på möte.  

  

Nytt är att ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, regionala utvecklingsnämnd, 

kollektivtrafiknämnd och kultur- och bildningsnämnd ingår i Ordföranderådet. 

 

Värmlandsstrategin – lägesrapport 

Stina Höök och Malin Wikner, Region Värmland  

 

Föredragshållarna berättar om Värmlandsstrategin som är hela Värmlands strategi och tillsammans 

arbetar vi mot visionen Vi förändrar världen. 

Region Värmland har uppdrag att samordna framtagandet av strategin, uppföljning och vara 

genomförare, tillsammans med många andra aktörer. 

 

I sin presentation visar Malin Wikner de olika delarna i strategiarbetet, mål på lång sikt som behöver 

brytas ner i delmål. En process som många behöver vara delaktiga i. 

 

Stina Höök poängterar att det inte får bli en planverkstad men det är viktigt att ha koll på att rätt 

saker görs, ordning och reda hålls och att det blir ett bra resultat. 

 

Förhållningssättet till strategin, ibland rör det hela Värmland, ibland delar, viktigt att bygga 

förtroende och tillit. Nya Perspektiv är ett framgångsrikt exempel, kan vi tänka hyfsat lika för 

strategiarbetet? frågar Stina Höök. 

 

På gång är dialogmöte, hösten 2022 arrangeras en stor konferens med bred målgrupp. 

På Youtube finns en kortare film som beskriver det regionala utvecklingsuppdraget, Malin Wikner 

rekommenderar att se den, klicka på länken för att komma dit direkt Det regionala 

utvecklingsuppdraget 

 

Lagrådsremissen “Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre 
kompetensförsörjning" – information 
Stina Höök, Eleonore Åkerlund, Fredric Norlin och Ulrica Matthew Bergström, Region Värmland 

 
En lagrådsremiss är ett utkast till lag som lämnats till Lagrådet som i sin tur granskar så att det inte 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdjolcl6pe8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Qdjolcl6pe8&t=8s


  
strider mot någon lag. 
 
Remissen som Ordföranderådet får mer information kring syftar till att underlätta för unga och vuxna 
att etablera sig på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till näringsliv och 
välfärd. 

 
Regioner och kommuner har ett delat ansvar, berättar Fredric Norlin. Regionerna ska få ett tydligare 
mandat att arbeta med kompetensförsörjning och validering - finns behov av samverkan. Utbildning, 
här är det ökat krav på kommunerna för samverkan eftersom det fortfarande en primärkommunal 
fråga. 
Regionala planeringsunderlag för dimensionering-Skolverket/Regionen 
 
Huvudsakligt innehåll är att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och 

dimensionering. Kommunerna ska samverka om planering, dimensionering och erbjudande av 
utbildning inom ett samverkansområde. Frisök inom yrkesvux som erbjuds i ett samverkansområde. 
Regionala utvecklingsansvaret omfattar bland annat att bedöma regionens kompetensbehov, 
(privat/offentlig sektor) 
 
Värmland är förberett då det funnits samverkansavtal mellan alla kommuner för gymnasiet i 10 år, 
ett nytt avtal för yrkesvux är på gång, Region Värmland kommer vara en aktör i det avtalet. 
 
Fråga: Hur tänker vi när skola ska väljas? Viktigt med information, byggbranschen pratade om detta 
på konferens. 
Svar: Kommunernas sak att diskutera men givetvis ska regionen vara med och förmedla vart det finns 
jobb. Vara tydlig med vart utbildningen leder till jobb. 
 
 
Samverkansavtal vuxenutbildning 
Alexander Torin, Karlstad och Johan Kullander, Karlstads kommun 
 
Varför behövs ett samverkansavtal? Jo, ett behov av att samverka är identifierat. Det handlar om 
länets tillväxt och framtid, att det finns goda förutsättningar för invånare och företag att växa. 
Stora personalbehov framöver i många branscher, omställningar av arbetslivet kräver utbildning för 
att kunna fortsätta i arbetslivet. 
 
Parter i ett avtal är Värmlands 16 kommuner, Region Värmland, i nära samarbete med 

arbetsmarknaden och våra branscher samt de kluster och nätverk som redan finns. 

Yrkesvux - kan genomföras på flera olika sätt antingen som yrkesutbildning på gymnasial nivå, 
yrkespaket 400–1600 apl, lärling eller som kombinationsutbildningar yrke och språk som främst riktar 
sig till nyanlända i Sverige. 
 
Avtalet innebär i korthet att gemensamt planera och dimensionera för att sedan ansöka om 
statsbidrag. Värmland behöver en bra analys och samverkande administration som ger ett breddat 
utbildningsutbud för den enskilde individen. Frisök för invånare i samverkansområdet innebär att 
personer kan söka utbildning i hela Värmland, inte bara i den kommunen som man bor i. 
En flödeskarta visar hur den tänkta processen ska tas framåt med förhoppning att avtal kan tecknas i 
juni 2022. Se ppt på Värmlandsrådets webbplats under aktuellt mötesdatum. 
 



  
Per Lawén, Forshaga, konstaterar att de tär viktigt att få till en bra process och fler behöver komma 
med i processen. Måste också ta in att det finns 16 olika erfarenheter för att få till ett bra avtal. 
 
Fråga: Är det möjligt att studera på deltid så som äldreomsorgslyftet tillåtit? 
Svar från Johan Kullander: Beror på hur statsbidrag är utformat men flexibilitet bör finnas. 
Statsbidrag är frikostiga, staten satsar mycket i den här sektorn. 
 
Fredric Norlin kompletterar med information att det inte ska möta hinder att arbeta och studera 
samtidigt. Lagrådsremissen har nu gått som proposition under Ordföranderådets pågående möte. 

 
Barnrättsdagarna i Karlstad den 24–25 maj  
Anne-Marie Brodén, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Lina Wahlgren, Region 
Värmland 

Barnrättsdagarna arrangeras i Karlstad med temat Varje barns rätt till utbildning och information ur 
ett folkhälsoperspektiv. 
 
Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga 
om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig 
information samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella 
källor. Med detta som utgångspunkt kommer 800–1000 deltagare från hela Sverige att få lyssna till 
föreläsare och se utställningar under två dagar på KCCC, 24–25 maj. 
Arrangörer är Stiftelsen Allmänna Barnhuset, en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har de i 
uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och 
ungdomar i socialt utsatta situationer. Anne-Marie Brodén uppmanar att anmäla sig redan nu, 
programinnehållet byggs på allt eftersom. 

Lina Wahlgren berättar om att Region Värmland genom subvention hos verksamheterna ökar 
deltagande från medarbetare samt att Region Värmland kommer att delta med egen monter i 
utställningen. 

Genius den 2 juni 2022 – information 
Äntligen är den årliga konferensen tillbaka efter ett par års uppehåll på grund av pandemin. Dagen 
kommer att genomföras 2 juni på KCCC och det finns 400 fria platser för värmlänningarna att anmäla 
sig till, därefter är det självkostnadspris för att delta. 
Moderator för jämställdhetsdagen är Lisa Bjurwald, prisbelönt journalist, debattör, föreläsare och 
författare. Hon har bland annat granskat svensk högerextremism som medlem i redaktionen för Expo 
och varit ledarskribent på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kolumnist i Aftonbladet och 
Expressen. Idag är Lisa en av landets ledande samhällsdebattörer. 
Program uppdateras löpande men redan nu finns Kommissionen för jämställda livsinkomster, 
Ownershift och Fredrika Bremerförbundet pratar livslång ekonomi, Secos berättar hur de blev 
branschbäst på Allbrights gröna lista, goda värmländska exempel, Irena Pozar, Geniuspriset 2022 
bokat. 

 
Situationen i Ukraina 
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland 



  
Det finns skillnader nu mot flyktingvågen 2015/16, händelsen nu är krig i Europa, det har kommit oss 

avståndsmässigt mycket närmare med bara ett par timmar bort med flyg. Finns en stor medkänsla 

för den ukrainska befolkningen och även en oro för Sverige och våra invånare. Bland annat 

intresseökning vart finns skyddsrum etcetera. 

 

Massflyktsdirektivet är aktiverat vilket innebär 

• Identifikation (medborgare, bott längre tid), snabbare process 

• Fri rörlighet (90 dagar) 

• Personen får uppehållstillstånd 1 år med möjlighet till förlängning 2 år 

• Migrationsverket ska stå för ersättningen 

• Kan komma via anvisning till kommunen behov av mer permanenta bostäder eller eget 

initiativ 

• Personen får arbeta från dag ett efter LMA kort 

• Minderåriga har rätt till skolgång, förskoleplatser 

• Hälso och vårdinsatser 

• Regelverket oklart med ersättning till kommunen (kan bli aktuellt med schabloner likande 

PUT) och/eller återsök 

Jan-Olov Ragnarsson menar att primärkommunen måste ta på sig ledartröjan, processen ser helt 

annorlunda ut nu än 2015 och enligt beräkningar kan det komma ca 5700 flyktingar till Värmland. 

Hur kan vi hantera det på bästa sätt? Kommunerna måste bli bättre på att ta vara på den 

kompetens som flyktingarna har. 

Värmland har förutsättningar att klara detta efter ett bra samarbete under två års tid med 

pandemin som krävde många och snabba beslut.  

 

Utmaningar som påverkar 

• Hur många kommer? 

• Kommer processen bli snabbare än 2015–2016? 

• Vad kommer rörelsefriheten att betyda? 

• Boendefrågan i ett längre perspektiv? 

• Ersättningsfrågor? 

• Det pågår även andra konflikter i Världen, nuvarande flyktingmottagande 

• Hur fångar vi det engagemang som finns hos befolkningen att hjälpa till? 

• Svårt att för leverantörer att leverera enligt avtal pga kriget i Ukraina  

Länsstyrelsen har en viktig roll i samordningen och leder det regionala krishanteringsrådet. 



  
Lars Christensen berättar att Region Värmland har en annan roll än vid pandemiarbetet och 

linjearbetet fortsätter, ingen stabsfunktion. Givetvis ses det över hur Regionen Värmland kan bidra, 

bland annat har kollektivtrafiknämnden fattat beslut att uppvisande av ukrainska id-handlingar ger 

fria resor med kollektivtrafik inom Värmland. 

Åsa Hååkman-Eriksson, Filipstad, berättar om Filipstads erfarenheter vid flyktingkrisen 2015 då 

många asylsökande kom till dem. Hon är inte orolig för den första humanitära hjälpen men hur löser 

sig boende? Allmän frustration att Migrationsverket inte fungerar, finns många lärdomar från 2015 

men få systemändringar. 

Humanitära skäl kan vi ta emot 200 personer till en gymnastiksal, men vad betyder det i långa loppet 

för kommunerna? Långsiktig kommunal ekonomi? Hur kan vi stötta och hjälpa människor, behöver 

svar från staten. Filipstad har idag inget avtal med migrationsverket och flera lokaler är rivna. Hannes 

Fellsman, Filipstad, ber alla rikta sig mot staten för att få svar på den frågan. 

 

 

Nästa möte 

Ordföranderåd hålls digitalt via teams 8 april kl 13-15 

 

Anteckningar skrivna av    Anteckningar justeras av 

Ingrid Strengsdal   Fredrik Larsson, ordf. Värmlandsrådet 

Chef Värmlandsrådsavdelningen 

 

Johanna Berglind De Backer,                                                      Peter Söderström,  

Koordinator                                                                                    Vice ordf Värmlandsrådet 

  


