
  

 

 

 

Minnesanteckningar Ordföranderådet 21 oktober 2022 

 

Inledning 

Peter Söderström vice ordförande, hälsar välkommen till dagens möte på Gustaf Fröding hotell, 
Karlstad. Fredrik Larsson, ordförande har förhinder att delta på mötet. 
 

Energiförsörjning 
Stina Höök, Eleonor Åkerlund, Daniel Ekström Region Värmland, Jörgen Persson, Pernilla Gälldin 
Länsstyrelsen Värmland 

 
Mot bakgrund av rådande situation kring energiförsörjning fick Direktörsberedningen vid 
Värmlandsrådets möte den 23 september uppdrag att till kommande Ordföranderådet informera om 
energiförsörjningsfrågan ur olika perspektiv.  

Vad görs just nu 
Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen, enhetschefer träffas regelbundet och stämmer av 
läget med bland annat energifrågan. De tjänstepersoner som arbetar med energifrågan träffas 
regelbundet, inom Regional utveckling på Region Värmland har en intern arbetsgrupp tillsats. 
Just nu-läget handlar om att kartlägga vad som pågår i olika stöd, finns fler aktörer som agerar.  

• RISE- elektrifiering tunga transporter. 

• Glava energicenter (GEC) bland annat; 
-smarta elnät 
- kartlägga nätet i Värmland 
-smarta hållbara energisystem 

 
Handelskammaren Värmland har haft kontakt med ett hundratal företag i Värmland angående de 
höga elpriserna. Några företag är direkt och hårt drabbade av det höga elpriset redan nu, andra har 
ännu inte sett effekten slå mot dem men tror sig snart vara där. Rapport i sin helhet kan laddas ner  
här https://www.handelskammarenvarmland.se/nyheter/sa-paverkas-foretagen-i-varmland-av-
elpriset/ 

Kort sikt - vad gör vi här och nu? 

• Energikontoret- utvecklingsledare för kommunernas energirådgivare. 

• Konsultcheckar, finns för företag upp till 49 anställda, 5 timmars genomgång 
pressmeddelande för info. 

Den 28 november anordnar Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, RISE och Glava energicenter 
en gemensam konferens med tema Energisituationen i Värmland — Vad kan vi göra på kort och lång 
sikt? Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida  

  
 

 

https://www.handelskammarenvarmland.se/nyheter/sa-paverkas-foretagen-i-varmland-av-elpriset/
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https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---varmland/2022-11-28-energisituationen-i-varmland---vad-kan-vi-gora-pa-kort-och-lang-sikt.html


  

 

Lång sikt - vad gör vi? 

Energimyndigheten finansierar utvecklingsledare på Region Värmlands energikontor, för år 2023 är 
finansieringen säkrad, därefter finns inga besked. 

Omställning av energi är en stor fråga och inom regionen finns en förutseende politik som i fjol gav 
Regional utveckling i uppdrag via politiskt initiativ att arbeta med frågor om fossilfritt samhälle, 
laddinfrastruktur, elbrister och grön omställning, berättar Eleonore Åkerlund, regional 
utvecklingsdirektör.  En del av resultaten presentas av Glava energicenter på konferensen 28 
november. 

Regional utveckling inom Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har olika roller i 
energiförsörjningsfrågan. 

Regional utveckling 

• Näringslivsfokus i energifrågan 

• Kompetensförsörjning i energifrågan 

• Kompletterande analyser för uppdraget 

• Direktiv m.m EU 

• Energikontoret 

• Projektmedelstöttning till aktörer 

• Påverkan 

Länsstyrelsen 

• Samordning offentlig verksamhet 

• Elektrifiering 

• Vindkraft 

• Energikris 

• Stötta kommuners energieffektivisering 

 

Elkraft Värmland är ett nätverk som Daniel Ekström, utvecklingsledare på Energikontoret driver med 
nätägare med fokus att uppnå en samsyn och skapa förståelse mellan ägare och politik. 

Fått nytt uppdrag om energibesparingsåtgärder med fokus på kort sikt. Minska vår 
energianvändning, erbjuda stöd till kommuner och region. Informativa åtgärder, sprida goda 
exempel. Viktigt med dialog med kommunerna för att kunna möta behov som finns. 

Daniel Ekström fortsätter att berätta om arbetet för att minska risk för elavbrott och den förväntade 
prishöjningen. Område som spänner över flera verksamheter, behöver se hur man kan bredda 
perspektivet. 

Länsstyrelsen tittar kommunikativa åtgärder, hur kan information bäst förpackas, hur vänder man sig 
till medborgare och håller sig på en balanserad nivå. 
Kan vara kris som individ och enskilt företag men bedömningen är inte en regional kris. Andra 
länsstyrelser i Sverige har annan situation och har gått upp i stabsläge för elenergi. 

Beredskapssamordnare i kommuner, region och länsstyrelsen ser på förmågan, planerat och plötsligt 
elavbrott. Hur man mildrar konsekvenser, vem drabbas och hur vägs det mot andra konsekvenser. 
Nuläget förändras varje vecka. På Länsstyrelsen webbplats samlas information hur var och en kan 
hantera eventuella elavbrott. Energimyndigheten förser länsstyrelser med information som 



  

 

kriskommunikatörer skickar vidare till kommunerna. Varje kommun får sedan avgöra vad som läggs 
ut på respektive hemsida, finns inga direktiv att information från länsstyrelsen måste spridas vidare. 

Länsstyrelsen Värmland arbetar med två projekt som rör vindkraft, planering hur och vilka 
möjligheter som finns samt den Nationella vindkraftstrategin där det görs en fördjupad regional 
analys, vilka områden finns i Värmland som lämpar sig för vindkraftutbyggnad. Finns det motstånd 
och intressen som kan försvåra? 

Bikupa diskussioner med frågeställningarna; 

Vad ser ni som viktiga områden att samverka kring? 

• Viktigt med gemensam kommunikation, informationen som går ut till invånare ska vara 
likvärdig  

• Samverka med strategiska nätverk- tekniska chefer etc 

• Information om möjliga elenergibesparingar. 

• Värmland har ganska många energikrävande industrier som är energislukare. Hur säkras det 
upp? 

• Använda andra energikällor, fjärrvärme 

• Svårt att få fram entreprenörer som kan utföra energibesparande åtgärder. 

• Pratar ihop oss om åtgärder och prioriteringar 

• Ishallar, sportanläggningar, om de stängs det ner får det konsekvenser. 

• Samverka kring transport, drivmedel, produktion ex biogas/vätgas. 

 

Vilka förväntningar har ni på Region Värmland kopplat till energifrågan? 

• Stöttning till energirådgivning 

• Driva på nätkapacitet utredning, energisatsningar ska inte stoppas på grund av solceller 

• Samordna och samverka inom ordförandråd, värmlandsråd, direktörsnät. Ta till vara på goda 
erfarenheter från pandemin. 

• Omvärldspaning, praktisk roll kring hälso-sjukvårdsroll samverkan mellan kommuner och 
regioner. 

• Konkurrensperspektiv inte glöms bort, prata med kommuner.  

• Många förväntar sig information från stat, vad kommer den att stötta. 

• Konsultcheckar är bra – oavsett energikris eller inte 

• Samordna stöd till idrottsvärmland, föreningslivet påverkas. Samtal med idrottsförbundet. 
 
 

• Försöka hålla ihop kommande vinter som kan bli utsatt. 

• Energieffektivisering- lära mycket av varandra. Finns mer att göra än bara byta lampor. 

• Elproduktion- småskalig lokal, lära sig av varandra, regionen kan lära sig av kommuner som 
kommit längre fram. 

• Sjukvården måste fungera, inte fallerar på grund a av ström inte finns. El-öar är viktigt, se 
vidare på den forskningen. Värsta elkrisen är om det sker oplanerat. 

 

Sammanhållande struktur – direktörgruppen får i uppdrag av Ordföranderådet att hålla i det fortsatt 
arbetet kring energiförsörjningen och återkopplar i dialog med Ordföranderådet. 



  

 

 

Uppdrag från Ordföranderådet till Direktörsberedning om översyn av Nya Perspektiv 

Uppdrag till Direktörsberedningen: 

 

"Ordföranderådet ger Direktörsberedningen i uppdrag att se över Nya Perspektivs befintliga struktur 
och upplägg med utgångspunkt i att tydliggöra Nya Perspektivs roll, dvs var och hur Nya Perspektiv 
finns som del i samverkansstrukturen, inom ramen för Samverkansavtal Värmland.  
Uppdraget redovisas till Ordföranderåd i anslutning till Värmlandsrådets möte den 20 januari 2023" 

 

 

Komplettering mötestider 2023 för Ordföranderådet – 20 januari 2023 

Mot bakgrund av ovanstående uppdrag behöver Ordföranderådet komplettera sina mötestider för 
2023 med möte den 20 januari 2023 (i anslutning till Värmlandsrådets möte) 

• Mötestid för ordföranderåd 20 januari 2023 läggs till i årshjul och i fortsatt programplanering 
av Värmlandsrådet 20 jan 

 

Återkoppling från Direktörsberedningen - stående punkt 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun 

Resvaneundersökning 2023 
Resvaneundersökning har gjorts var 10:e år i Värmland. Under år 2023 planeras en ny undersökning. 
Fler orsaker till att det är klokt att göra en ny undersökning, bland annat gör Örebro län 
resvaneundersökning nästa år och mellan våra län finns trafik. 
Svarsmöjligheter via digitalt formulär men även enkät i pappersform. Via resenärers mobiltelefoner 
kan digitala strömmar vara del av underlaget för analyser. 

Förslag att använda medel från de sk gemensamma resurserna till undersökningen, beslutsunderlag 
presenteras på extra möte med Ordföranderådet den 25 november i anslutning med redan inbokat 
möte med Värmlandsrådet. Ordföranderådet kommer då att göra ett ställningstagande. 

Nyttjande av de gemensamma resurserna följer struktur som är beslutad av respektive 
fullmäktigeförsamling i november/december 2021. 

God och nära vård 
Alla kommuner och Region Värmland har i sina respektive organisationer fattat beslut om det 
gemensamma måldokumentet för god och nära vård. Nu pågår arbete med att ta fram en färdplan 
för hur vi ska göra för att nå målbilden. Dialog och förankringsarbete pågår bland tjänstepersoner 
och Direktörsberedningen får återkommande återkoppling. 

Orsaker till arbetslöshet 
Tillsammans med Karlstads universitet (Kau) görs en studie om arbetslöshet i Värmland och dess 
orsaker. Åmåls kommun har gjort en studie och Värmland kommer använda samma modell. 
Intervjuer, statistik analyser ingår och ska vara färdigställt maj 2023.  

Direktörsberedningen har fått information av Kau vid sitt möte idag. 

 



  

 

Påminnelse om de val till samverkansstrukturen som parterna inom Samverkansavtal 
Värmland behöver göra inför mandatperiod 2023–2026 

 
Skrivelse med nedanstående innehåll har skickats till kommuner och region i augusti 2022. 

Inför kommande mandatperiod behöver respektive kommun i Värmland utse ledamöter/ersättare 
enligt nedan:  

• En förtroendevald till Värmlandsrådet för perioden 2023–2026, förutom kommunstyrelsens 
ordförande  

• Möjlighet att utse två ledamöter per kommun och forum och med möjlighet till personliga 
ersättare (med närvarorätt i ordinarie ledamots frånvaro). Gäller mandatperioden 2023–
2026.  

Notera att det är frivilligt för kommunen att utse ledamöter och ersättare till forumen.  

Med samma förutsättning som ovan behöver Region Värmland utse ledamöter/ersättare enligt 
nedan:  

• Region Värmland deltar med två eller fler ledamöter per forum och med möjlighet till 
personliga ersättare (med närvarorätt i ordinarie ledamots frånvaro). Gäller mandatperioden 
2023–2026.  

Notera att Region Värmland ska delta med två eller flera ledamöter i respektive forum 

 

Övriga frågor och avslutning 
Inga övriga frågor. 

Peter Söderström tackar alla för det sista ordinarie Ordföranderådet för den här mandatperioden och 
hälsar välkomna till Värmlandsrådet 25 november. 
 

 

 

 

Anteckningar skrivna av   Anteckningar justeras av 

Johanna Berglind De Backer   Peter Söderström, vice ordförande 

koordinator, Värmlandsrådsavdelningen 


