Välfärd för hela Värmland

Förslag till revidering av Regionplan och budget 2021
Enligt regionfullmäktiges beslut den 3 juni 2020 ska Regionplan och budget för 2021 revideras på
regionfullmäktiges möte den 8 december 2020 utifrån väsentliga förändringar i förutsättningarna
sedan beslutet vid junimötet.
Vi befinner oss nu mitt i en medicinsk och ekonomisk kris. Coronapandemin orsakar ett stort
mänskligt lidande med allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt. Många människor
riskerar arbetslöshet och annars livskraftiga företag riskerar att gå i konkurs. Det är svårt att
förutse vilka långsiktiga konsekvenser som pandemin och samhällets anpassningar kan komma att
få på folkhälsan i Värmland. Tidigare erfarenheter från finanskrisen visar att de ekonomiska och
arbetsrelaterade konsekvenserna riskerar att öka den psykiska ohälsan och den ekonomiska
återhämtningen kan komma att ta lång tid.
Det här är vårt förslag till revideringar på hur vi bäst tar oss an det vi står inför utöver den
regionplan och budget vi beslutade om på regionfullmäktige i juni. Förslaget bygger på två stora
förändringar, budgetpropositionen om statsbidrag till Region Värmland och behovet av
finansiering av den uppskjutna vården med anledning av coronapandemin.
Ökningen av de generella statsbidragen på 80 miljoner ger förutsättningar för komplettering och
tillägg till de uppdrag som finns i Regionplanen.
Fond för återställning och omställning
Inom hälso- och sjukvården ser vi allvarliga konsekvenser för värmlänningarnas hälsa som ett
resultat av coronapandemin. För flera diagnoser och tillstånd av ohälsa har behandlingar och
ingrepp blivit uppskjutna. Begreppen ”vårdskuld” och ”uppskjuten vård” används för att
beskriva de allt längre vårdköer som har uppstått när planerad vård har fått stått tillbaka för vård
av akut sjuka. Till det kommer signaler om ökad psykisk ohälsa som en konsekvens av pandemin
och mycket talar också för stora behov av rehabilitering för patienter som haft covid-19.
För att klara uppdraget kommer många åtgärder att behövas, främst inom hälso- och sjukvården
men också till omställningskostnader inom andra verksamhetsområden. Det kan handla om
kökortning, tillgänglighetssatsningar och digitalisering, men även samverkan med kommuner,
andra vårdaktörer och vår sjukvårdsregion.
Finansieringen av återställningsfonden består av tre delar:
− Riktat statsbidrag, 120 miljoner
− Den direkta ersättningen för coronapandemins kostnader som utbetalas 2021, 70 miljoner
− Den del av 2020 års överskott som överstiger det budgeterade resultatet. Enligt
delårsbokslutets prognos 275 miljoner. Summan fastställs av regionfullmäktige i
bokslutet.
Återställningsfondens kapital ska användas under åren 2021, 2022 och 2023.

Kompletterande uppdrag
Trygga och nöjda invånare
Välmående invånare är en grundförutsättning för en välfungerande region. Det ska finnas ett
brett kulturutbud i Värmland och vi satsar särskilt på barn och ungas tillgång till kultur och idrott
i syfte att främja en god folkhälsa. Det är viktigt att Region Värmland även arbetar för att minska
den ofrivilliga ensamheten.
Vi vill göra det enklare och mer hållbart att resa inom – samt till och från – Värmland. Vi vill
också genomföra satsningar för att stärka den värmländska livsmedelsproduktionen.
Bredband med låg kapacitet och låg täckningsgrad är ett hinder för Värmlands långsiktiga
utveckling. Det är därför viktigt med en regional bredbandssatsning för att ge fler företag och
invånare konkurrenskraftiga förutsättningar att utvecklas i Värmland.
− Öka barn och ungas tillgång till kultur och idrott (KBN)
− Arbeta för att minska den ofrivilliga ensamheten (KBN)
− Utveckling inom kollektivtrafiken av flexibilitet, tillgänglighet och digitala lösningar
(KTN)
− Satsningar för att öka den värmländska livsmedelsproduktionen (RUN)
− Regional bredbandssatsning för att underlätta bredbandsutbyggnad (RUN)
Attraktivt och hållbart Värmland
God hälso- och sjukvård och regional utveckling är varandras förutsättningar. Båda behövs för
att Värmland ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv region med välmående invånare.
Näringslivets och de offentliga organisationernas tillgång till kompetent arbetskraft är en av
grundpelarna för Värmlands framtid. Det är därför viktigt att vi satsar på våra folkhögskolor som
en del i att få fler människor att nå arbetsmarknaden.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och det behövs nya innovativa sätt att
organisera hälso- och sjukvården inför framtiden. Vi vill därför satsa på sektorsöveripande
samarbeten i näringslivsutvecklingen. Detta är viktiga förutsättningar för att människor ska trivas
i Värmland och vilja bo och verka här.
− Lyfta fram folkhögskolor som en betydelsefull aktör för att fler människor ska nå
arbetsmarknaden framför allt inom yrkesutbildningar (KBN)
− Basfinansiering av strategiska utvecklingsaktörer (RUN)
− Främjande av innovation och näringslivsutveckling (RUN)

God, jämlik och jämställd hälsa
Region Värmland arbetar för att erbjuda en tillgänglig och välfungerande hälso- och sjukvård.
Det är viktigt att vi avsätter resurser för att hantera den uppskjutna vården och samtidigt
vidareutvecklar de innovationer som situationen krävt.
En av vår tids största utmaningar är den psykiska ohälsan och det är därför viktigt att vi satsar på
psykiatrin och stärker det förebyggande psykiatriska folkhälsoarbetet.
− Återställning av uppskjuten vård, psykisk ohälsa och rehabilitering efter Corona, genom
kökortning, tillgänglighetssatsningar, digitalisering och bättre samverkan mellan olika
aktörer (HSN)
− Utveckling av digitala vårdmöten (HSN)
− Psykiatrilyft, barn, unga och vuxna (HSN)
− Satsningar på kvinnosjukvård inom slutenvården (HSN)
− Säkerställa ambulanssjukvård i hela Värmland (HSN)
− I samverkan med kommunerna utveckla välfärdsteknik som en del av
hjälpmedelsnämndens uppdrag (Hjälpmedelsnämnden)
− Stärkt god och nära vård (HSN)
− Intensifierat folkhälsoarbete med inriktning på jämlik hälsa och förbättrad folkhälsa med
fokus på att minska skillnader gällande bostadsort och socioekonomi (KBN)
− Kompetenslyft inom primärvården om mäns våld mot kvinnor (HSN)
Hållbar organisation
Region Värmland ska vara framtidens arbetsgivare som använder sina samlade resurser smart och
effektivt. För att vara attraktiv måste organisationen vara inkluderande och jämställd samt
vara öppen för nya sätt att se på arbetstid, anställningsformer och arbetets organisering.
Region Värmland ska föregå med gott exempel och ha nödvändig specialistkompetens när det
gäller organisationens interna miljö-och hållbarhetsarbete genom hela kedjan från medvetna
upphandlingar till konkret handling
− Genomföra utvärderingsbara försök med sex timmars arbetsdag/30-timmarsvecka på
minst en avdelning per sjukhus, till exempel inom operation, akutsjukvården och
kvinnosjukvården. Implementering påbörjas senast under kvartal fyra (RS)
− Öka attraktiviteten till anställningar på vårdcentraler på mindre orter genom införande av
till exempel anpassade arbetstidsmodeller eller ersättningar (RS)
− Öka satsningarna på konkreta verktyg för att hela Region Värmland ska bli fullt ut en
jämställd organisation (RS)
− Miljöarbete med fokus på kompetensförstärkning inom upphandling,
transportsamordning och avfallssamordning (RS)
− Öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel (RS)

Till Regionstyrelsen anvisas 24 miljoner kronor
Till Hälso- och sjukvårdsnämnden anvisas 27 miljoner kronor
Till Kollektivtrafiknämnden anvisas 7 miljoner kronor
Till Regionala utvecklingsnämnden anvisas 14 miljoner kronor
Till Kultur- och bildningsnämnden anvisas 7 miljoner kronor
Till Hjälpmedelsnämnden anvisas 1 miljon kronor

