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Ditt, mitt, vårt
● Den gemensamma riktningen
● Nu ska vi omhänderta den
● Det regionala ledarskapets roll

• Flera aktörer
• Stärkt utvecklingskraft



Det regionala 

ledarskapet

• Förändringsnycklar

o Vi leder modigt

o Vi samverkar på nya sätt

o Vi utforskar proaktivt

• Perspektiv

o Barn och unga

o Landsbygder och städer

o Jämställdhet

o Jämlikhet och inkludering

o Klimat- och miljö



Agenda
● Det regionala ledarskapets roll
● Regions Värmlands uppdrag
● Mötesformer framåt – årshjulet
● Era tankar och synpunkter



Framtidens Värmland skapar vi 
tillsammans!

Hur då?



• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• osv

• Flera verksamhetsområden som 
kollektivtrafik, regional utveckling osv



Region Värmlands uppdrag 
runt strategin
● Ska samordna insatser för strategins genomförande

• Stöd för handlingsplaner, dialogprocess om nuläget
● Finansierar delar (projektmedel, företagsstöd)
● Följer upp

• Årlig uppföljning - data publiceras löpande
• Vissa delar via enkät

• Enkel analys görs och fördjupas
● Ser över strategin minst en gång/mandatperiod





Det vi mäter kan vi förstå och det vi 
förstår kan vi förändra

Analysen ger underlag för
● Internt lärande
● Prioriteringsarbete
● Samverkan
● Strategiöversyn





Årshjulet – en trestegsraket
1. Januari – arbetsmöte - heldag
● Region Värmlands nulägesanalys ligger till grund
● Deltagarnas erfarenheter och frågor i fokus
● Samt processer mot målen

2. Mars – riktningsmöte - halvdag
● Region Värmland presenterar den omarbetade nulägesanalysen
● Deltagarna pekar ut områden att lyfta framåt

3. September – konferens - heldag
● Inspiration och lärande för många
● Kunskapshöjande inom det riktningsmötet pekat ut



Prata i fem minuter
Ser ni samverkansgrupper eller forum som
kan dra nytta av och bidra in I det här lärandet?



Reflektioner?
Maila gärna malin.vikner@regionvarmland.se



Tidplan 2022
Hösten
Aug/sept: Processen ok!
Uppföljning pågår - ex Liv och hälsa på G in
V41 Oktober
Save the date ut om dialog
V45 November
Konferens 10 november
V46 November
Enkät, inbjudan och teman för dialog skickas
V46-v51
Tid att besvara enkät och anmäla deltagare



Tidplan 2023
13 januari
Arbetsmöte
Februari-mars
Regionen sammanställer analysen 
23 mars
Riktningsmöte
Sen vår
Save the date ut om datum för dialog
29 september
Konferens
Höst
Uppföljning pågår
Oktober
Påminnelse ut om kommande möten
November
Enkät, inbjudan och teman för dialog går ut



Konferens 10 november
Eva Alfredsson, KTH
Om investeringar för omställning
Per Kristensson, CTF Karlstads universitet
Om beteendeförändringar
Anna-Karin Tollin, Region Värmland
Om nuläget i Värmland
Dalia Muhktar-Landgren, Lunds universitet
Experiment i offentlig sektor
Finansiering
Hur arbetade ni för att söka medel och samverkan?
Palle Lundberg, VD SKR
Modigt ledarskap

Anmäl dig här via Trippus: www.varmlandsstrategin.se

https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBA2PmS8bCqNXk0GmdcDhEgwpxMzAClcVAnFX2HRYmBgRseQMFWNo6nPT_JOBP-ZRtjyUFNo&ln=swe

