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Inledning
Regionala utvecklingsnämnden svarar för att fullgöra Region Värmlands uppgifter enligt
förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) och arbetar med strategisk utveckling
inom områdena näringsliv, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och innovation,
strategisk utveckling inom internationella relationer (med fokus på EU och Norge),
infrastruktur, bioekonomi, energi och klimat samt jämställd regional tillväxt. Arbetet stöds
av en analysfunktion som arbetar med att ta fram och sammanställa kunskap om
regionens utveckling och samhällsplanering. Ett centralt verktyg i det regionala
utvecklings- och tillväxtuppdraget är att arbeta med de statliga medel som tillförs
Värmland i form av företagsstöd och projektmedel.
Ambitionen är att nämndens arbete ska bidra till att stärka Värmlands attraktivitet och
långsiktiga konkurrenskraft för att därigenom stärka den värmländska ekonomin med
särskilt fokus på det värmländska näringslivets förmåga att verka och konkurrera på en
global marknad. Grunduppdraget är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela
Värmland som bidrar till att finansiera den gemensamma välfärden och ett samhälle som
präglas av Livskvalitet i världsklass.

Regionala utvecklingsnämndens mål –
sammanfattning av måluppfyllelse
Stärkt hållbar tillväxt och utveckling
Under 2019 har verksamheten fokuserat på de områden som regionala
utvecklingsnämnden pekat ut som särskilt viktiga för att nå nämndmålet Stärkt hållbar
tillväxt och utveckling. Nedan följer en kort sammanfattning av arbetet inom dessa
prioriterade områden under 2019:
Politiker och tjänstepersoner har aktivt deltagit i forum för den framtida
sammanhållningspolitiken. Att lyfta och utveckla arbetet med Smart specialisering har
varit och är fortsatt viktigt för att därigenom stärka Värmlands möjligheter till framtida
strukturomvandling och stöttning med finansiering.
Nämnden har deltagit i projekt i syfte att stärka jämställdhetsarbetet i den egna
organisationen, för att på så sätt bättre kunna arbeta med frågorna kopplat till
tillväxtuppdraget.
Under 2019 har nämnden fortsatt fokuserat på skogens betydelse för den regionala
tillväxten i Värmland. Inom ramen för redan beviljade projekt och satsningar har företag
fått möjlighet att utvecklas via testbäddar och samverkan har skett inom Smart
specialisering med fokus på den skogliga bioekonomin samt digitaliseringen av
välfärdens tjänster. De båda vinnväxtinitiativen Paper Province 2.0 och DigitalWell Arena
utgör strategiska resurser genom sin omfattning och långsiktighet. The bioeconomy
region, ett Interregprojekt med syfte att marknadsföra Värmland och angränsande fylken i
Norge som den självklara platsen för att hitta kompetens, aktörer och innovationer inom
bioekonomi, fortsätter att utveckla arenor för SME:s. Under året har det fattats beslut om
en utvecklingssatsning på industriellt byggande i trä. Det övergripande målet är att främja
entreprenörskap och öka antalet innovativa SME:s inom skoglig bioekonomi i Norra
Mellansverige, genom att lägga grunden för en utvecklad affärsverksamhet med ökad
förädlingsgrad runt industriell träbyggnation i Värmland och Dalarna. En strategisk
workshop har också arrangerats om inriktningen för skoglig bioekonomi i Värmland.
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Det har också pågått en fortsatt utveckling av Värmlands industriråd. Det har inom ramen
för detta arbete etablerats fem yrkescentra för industrinära vuxenutbildningar på fem orter
i regionen. Syftet med Värmlands industriråd och de fem tekniknoderna är att förse
industrin med kompetent arbetskraft.
I samtliga kommuner har det under året genomförts en migrantstudie.1 409 migranter har
hittills deltagit i studien via enkätundersökning och djupintervjuer. Den vetenskapliga
studien möjliggör att migranterna själva kan vara med och formulera både hinder och
förslag till lösningar för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Nämnden har fortsatt arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan Oslo-Stockholm,
samt fortsatt arbetet med att öka de statliga underhållsmedlen till Värmland, men också
gjort satsningar som inbegriper bredbandsutveckling och digitalisering.
Nämnden har sökt projektmedel från Glokala Sverige i syfte att säkerställa att Agenda
2030 integreras i allt utvecklingsarbete.
Flera projekt pågår som har som mål att utveckla och stärka relationerna med Norge,
Viken, Oslo by och Innlandet fylke, för att säkerställa kopplingarna och länken till
Osloregionen. Under 2019 fattades också beslut om framtagande av en handlingsplan för
att stärka samarbetet mellan Sverige och de nybildade norska storregionerna.
En översyn har gjorts av Region Värmlands internationella arbete och ett beslut har
fattats att samla de internationella frågorna inom verksamhetsområdet regional tillväxt. I
samband med översynen fastställdes också vilka internationella nätverk som Region
Värmland ska delta i inom ramen för det internationella arbetet. Nätverken är Conference
of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Vanguard och Assembly of European Regions
(AER).
I september 2019 var det kick-off för arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS), den så kallade Värmlandsstrategin. Både fysiska och digitala
workshops har genomförts under hösten i syfte att möjliggöra ett brett deltagande för så
många aktörer som möjligt i framtagandet av strategin.
Har nämndens resultatmål uppnåtts i slutet av perioden?
Regionala utvecklingsnämndens resultatmål är ett strategiskt mål som anger riktningen
för verksamheten över tid. Bedömningen utifrån årets insatser och resultat visar på att
verksamheten utvecklas i önskad riktning. Därmed anses resultatmålet uppfyllt för 2019.

Nämndens bidrag till Region Värmlands effektmål
Nedan följer en kort sammanfattning av hur de insatser och projekt som nämnden
initierat, drivit och finansierat i arbetet med nämndmålet Stärkt hållbar tillväxt och
utveckling bidragit till Region Värmlands övergripande effektmål under 2019.

Trygga och nöjda invånare
Arbetsmarknaden i Värmland har varit stark under 2019, och regional tillväxt bidrar till
den positiva utvecklingen genom att processleda och föra en löpande dialog med länets
aktörer om insatser utifrån regionens arbetskrafts- och kompetensutmaningar. Bland
annat har det genomförts en kartläggning av regionens kompetensförsörjningsbehov
inom samtliga sektorer, samt en identifiering av de strukturella hinder som regionens
arbetsmarknad står inför. För att åstadkomma ökad digital delaktighet i Värmland har
verksamhetsområdet arbetat med det statliga uppdraget regional bredbandskoordinator
och koordinerat ett flertal bredbandsprojekt.
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Attraktivt och hållbart Värmland
Nämnden har under året drivit flera projekt med fokus på industrins omvandling, att fler
företag startas samt att fler små och medelstora företag börjar exportera eller utöka sina
marknader internationellt. Arbetet med innovation har bedrivits inom ramen för Värmlands
forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. I samarbete med Karlstads
universitet har nämnden arbetat med forsknings- och innovationsprojekt inom samtliga
smarta specialiseringar. Inom ramen för det internationella arbetet satsade verksamheten
bland annat på projekt för att utveckla Norgesamarbetet. Nämnden arbetade också i
samverkan med många olika aktörer för att förbättra och utveckla infrastrukturen såväl
inom som till och från länet, med särskilt fokus på Oslo-Stockholm.

Uppföljning av 2019 års prioriteringar i
nämndplanen
Nedan görs en uppföljning av de prioriterade områden som nämnden gjorde i
nämndplanen 2019.
Fortsätta påverkansarbetet kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken
Flera tjänstepersoner och valda politiska företrädare har deltagit i sakråd, arbetsgrupper
och tjänstepersonsforum där den framtida sammanhållningspolitiken har diskuterats.
Regional tillväxt har tagit fram ett dialogunderlag som skickats till näringsdepartementet
som inspel till framtida strategier och politik, svarat på en enkät gällande ESF+ samt haft
en tät dialog med Gävleborg och Dalarna (Norra Mellansverige) i dessa frågor.
Fortsätta att säkra upp den långsiktiga uppväxlingen av EU-medel
Det strategiska arbetet är nära sammankopplat med ovan beskrivna insatser. I övrigt har
det initierats projekt som medfinansierats av EU-medel. Beredningen av dessa har skett i
den regionala utvecklingsstaben och beslut har fattats av den regionala
utvecklingsnämnden. Under året har 14 EU-projekt medfinansierats med stöd av
regionala utvecklingsnämndens projektmedel. EU-finansieringen i dessa 14 projekt var
40,3 mkr, varav merparten kom från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Inom socialfonden beviljades ett projekt (30 mkr från EU) till Värmland.
Vidareutveckla arbetet med jämställd regional tillväxt och arbetet med
implementeringen av resultaten från det nationella projektet jämställd regional
tillväxt
Tjänstepersoner och valda politiska företrädare deltar i SKR:s projekt Modellregion där ett
erfarenhetsutbyte och lärande sker mellan Värmland, Gotland och Västerbotten. Syftet är
att stärka upp jämställdhetsarbetet i den egna organisationen för att bättre kunna arbeta
med frågorna kopplat till tillväxtuppdraget. Ett resultat är att nämnden fattade ett beslut att
alla ärenden som går via den regionala utvecklingsnämnden ska vara
jämställdhetsintegrerade. Konferensen Genius arrangerades för 8:e gången med 720
deltagare. En ansökan blev beviljad av Vinnova för att arbeta vidare med ett digitalt
verktyg som ska säkra att jämställdhetsperspektivet tas i beaktande av de som söker
projektmedel av Region Värmland samt vara ett stöd i beslutsprocesser. Schyst
företagsrådgivning släpptes under våren.
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Fortsätta arbetet med Smart specialisering med fokus på den skogliga
bioekonomin samt digitaliseringen av välfärdens tjänster
Inom ramen för redan beviljade projekt och satsningar har företag fått möjlighet att
utvecklas via testbäddar och samverkan har skett inom nämnda områden. Ett projekt
inom Interreg Östersjöprogrammet avslutades. Syftet med projektet var att stärka smart
specialisering inom bioekonomi genom att arbeta med SME och triple helix.
The bioeconomy region fortsätter att utveckla arenor för SME:s. The bioeconomy region
är ett Interregprojekt med syfte att marknadsföra Värmland och angränsande fylken i
Norge som den självklara platsen för att hitta kompetens, aktörer och innovationer inom
bioekonomi. Under året har ett nytt projektinitiativ arbetats fram för industriellt byggande i
trä. Det övergripande målet är att främja entreprenörskap och öka antalet innovativa
SME:s inom skoglig bioekonomi i Norra Mellansverige, genom att lägga grunden för en
utvecklad affärsverksamhet med ökad förädlingsgrad runt industriell träbyggnation i
Värmland och Dalarna.
I början av hösten arrangerades också en strategisk workshop om inriktningen för skoglig
bioekonomi i Värmland. Fokus blev att titta på olika faktorer för ett framgångsrikt
utvecklingsarbete och hur huvudaktörerna kan arbeta gemensamt för att stärka och
prioritera inriktningen framåt.
Digital Well Arena är en fortsättning av projektet Digital Well research, som bidrar med
forskning till industri och offentlig verksamhet, för utveckling av digitala välfärdstjänster
med användarens behov i fokus. Digital Well Research var en av de avgörande
förutsättningarna för att Digital Well Arena blev en vinnväxtvinnare under 2018.
Stärka dialogen och insatserna för det värmländska näringslivet och särskilt
kopplingen till besöksnäringen, detta för att stärka Värmlands långsiktiga
konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt
För att stärka dialogen och insatserna för det värmländska näringslivet har det under
2019 genomförts olika typer av dialoger med företrädare för företag och klusterledare,
inte minst inom Smart specialisering. Kopplat till besöksnäringen har arbetet med Visit
Värmland intensifierats under året. Dels har dialog förts för ett strategiskt mer nära
samarbete, dels har samarbete mellan analysfunktionerna inletts. Ytterligare ett
samarbetsområde med Visit Värmland är kopplat till projekthanteringen, där former för att
Visit Värmland ska kunna ge inspel till projektansökningar kopplade till besöksnäring
innan beslut är under framtagning.
Utreda och kartlägga det framtida värmländska kompetensförsörjningsbehovet och
identifiera de strukturella utmaningar som den värmländska arbetsmarknaden står
inför
En kartläggning av regionens kompetensförsörjningsbehov har genomförts inom alla
sektorer, samt en identifiering de strukturella hinder som regionens arbetsmarknad står
inför. Rapport förväntas vara klar i april 2020. Kartläggningen är en sammanställd
utvärdering och analys av Värmland vad gäller befolkningsprognos, sysselsättning,
arbetslöshet, utbildningsnivå, gymnasiebehörighet, genomströmning och avbrott i
gymnasiet, unga som varken studerar eller arbetar, samt inom vilka sektorer
arbetstagarna jobbar.
Det har också pågått en fortsatt utveckling av Värmlands industriråd som består av ståloch verkstadsindustrin, skoglig bioekonomi, IT-företag samt de särskilda industrigrenarna
såsom teknikdriven stålindustri, livsmedelsindustrin, fordonsindustrin,
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papper/massaindustrin, avancerad verkstadsindustri, sågverksindustrin och
förpackningsindustrin/grafisk industri. Syftet med Värmlands industriråd och de fem
tekniknoderna är att förse industrin med kompetent arbetskraft. Det har inom ramen för
detta arbete etablerats fem yrkescentra för industrinära vuxenutbildningar på fem orter i
regionen. De etablerade fem yrkescentra för industrinära utbildning ska kunna fungera
som lärcentra med flexibla utbildningsupplägg som tillgodoser samtliga kommuner i
Värmland. Satsningen har bidragit till att en helt ny infrastruktur för utbildningsleverans
har byggts upp. När det gäller distribution av yrkeshögskole- och högskoleutbildning till
dessa yrkescentra är ambitionen att Värmländska Industrirådet med arbetsgivarna som
företrädare (även nationella industrirådet) ska påverka den nationella nivån att underlätta
tillgång till efterfrågestyrd högskoleutbildning.
Även inom kompetensplattformen hälsa, vård och omsorg som består av de större
kommunerna, Region Värmland samt vård- och omsorgscollege, har det pågått en
fortsatt utveckling.
I samtliga kommuner har det under året genomförts en migrantstudie.1 409 migranter har
hittills deltagit i studien via enkäter och djupintervjuer. Den vetenskapliga studien
möjliggör att migranterna själva kan vara med och formulera både hinder och förslag till
lösningar. Studien ger värdefulla subjektiva data som kompletteras med objektiva data.
Utöver ovanstående har följande aktiviteter genomförts:


deltagande i planering av insatser/projekt inom Europeiska socialfonden,



deltagande i en fallstudie om regional kompetensförsörjning som Nordregio
genomfört på uppdrag av Nordiska ministerrådet,



deltagande i flera rundabordssamtal med nationella aktörer avseende dels
planeringsunderlag för den nationella industridagen, dels för
kompetensförsörjning till industrin,



planering av basfinansieringsinsatser inom kompetensförsörjningsområdet.

Ta ett fortsatt ansvar för gymnasiesamverkan i Värmland
I samband med regionbildningen beslutade kommunerna, utifrån det kommunala
självstyret, att inte låta de kommunala utbildningsfrågorna följa med till det nybildade
Region Värmland. Samordningen vad gäller de kommunala utbildningsfrågorna har under
2019 fasats ut från Region Värmland. En utmaning är att finna effektiva
samverkansformer med kommunerna.
Fortsätta arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan Oslo/Stockholm och att
öka de statliga underhållsmedlen till Värmland, men också satsningar som
inbegriper bredbandsutveckling och digitalisering
Deltagande i norska konceptvalgsutredningen för Kongsvingerbanan genomfördes i
Lilleström i januari 2019. Under året har arbetet fortsatt med att synliggöra stråket OsloKarlstad-Stockholm och få med sträckan som stomnätskorridor på TEN-T-kartan, i
samband med revideringen av TEN-T som ska genomföras i slutet av 2021. Arbetet sker
i nära samarbete med bolaget Oslo-Stockholm 2.55 och regionerna i stråket, samt med
Brysselkontoren för regionerna. En strategisk arbetsgrupp för tjänstepersoner hos ägarna
av Oslo-Stockholm 2.55, samt regionernas Brysselkontor, startades under året för
information, rapportering och insatser för att synliggöra stråket. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55
genomförde också ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan.
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Nämnden deltog även i ansökan om förlängt projekt i TenTacle men ansökan fick avslag
på grund av formella skäl, eftersom det ansågs vara ett helt nytt projekt. En positiv
sidoeffekt var dock att Region Stockholm och Oslo etablerade en kontakt under
ansökningsprocessen och är numera på ”speaking terms” med varandra. Ett tjugotal
åtgärder fick statlig medfinansiering under 2019 efter ansökningar från kommuner i
Värmland. Beslut om statlig medfinansiering för 2020 togs i juni 2019.
Utöver funktionen regional bredbandskoordinator, koordinerar nämnden fyra ERUFfinansierade bredbandsprojekt som berör 12 av länets 16 kommuner. Region Värmland
är projektägare och samordnar projekten i nio av de 12 kommunerna. Regionen har
under åren 2016-2019 även ansvarat för projektet NAV för bredbandsfrågor i Värmland
som har koordinerat utbyggnaden och agerat virtuellt samordningskansli för Region
Värmland och länsstyrelsen i Värmland.
Inom ramen för NAV-projektet har ett antal aktiviteter genomförts, inte minst
fondsamordningen av bredbandsstöden i Landsbygdsprogrammet och regionalfonden.
Inom NAV-projektet har även insatser för ett ökat digitalt innanförskap genomförts i
samtliga 16 kommuner. Insatser och samordning av bredbandsutbyggnad och
samarbetet med länsstyrelsen kommer att fortgå efter att NAV-projektets slutredovisning
vid årsskiftet 2019/2020.
Projektet Till Dig har slutförts med gott resultat. Syftet med projektet var att minska det
digitala utanförskapet genom att erbjuda alla kommuner i Värmlands län insatser för att
höja den digitala kompetensen samt tilliten till digitala tjänster. Aktiviteter genomfördes i
samtliga av Värmlands kommuner.
Säkerställa att Agenda 2030 integreras i allt utvecklingsarbete
Region Värmlands planeringsarbete ska utgå från målen i Agenda 2030. Jämlikhet och
hållbarhet ska genomsyra allt arbete i organisationen och de uppsatta målen ska kunna
härledas till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det innebär att Region Värmland
tillsammans med resten av världen har en gemensam inriktning för den globala
hållbarheten som bland annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar
och skapa fredliga och trygga samhällen. Strategins 17 mål (som initierades av FN 2015),
och de nationella hållbarhetsstrategierna ger länets regionala utvecklingsstrategi ett
sammanhang. Grundidén är att planeringen inom Region Värmland ska beakta
konsekvenserna för nu levande och kommande generationer.
Under hösten har regional tillväxt deltagit i det nya uppdraget om regional hållbar
utveckling och ansökt om bidrag för att göra en behovsanalys. Analysen genomfördes
under november i bred samverkan med länets aktörer. Materialet sammanställs nu för en
ansökan om ett fördjupat hållbarhetsarbete under kommande år.
Region Värmland har också skrivit i regionplanen att Agenda 2030 ska, i samspel med
den regionala utvecklingsstrategin, vara det vägledande styrdokumentet för
organisationen när det gäller hållbarhet. En workshop om Agenda 2030 anordnades
därför i april för både regional tillväxt och andra avdelningar på regionen. Syftet med
träffen var att höja kunskapen om de 17 globala målen för hållbar utveckling och ge
möjlighet att diskutera hur de kan kopplas till de olika verksamhetsområdena. Träffen
leddes av Svenska FN-förbundet och gjordes möjlig genom Region Värmlands
deltagande i Glokala Sverige, en kommunikationssatsning som drivs av SKR och
Svenska FN-förbundet med stöd av SIDA.
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Utveckla och stärka relationerna med de framtida norska storregionerna, Viken,
Oslo by och Innlandet fylke i syfte att säkerställa kopplingarna och länken till
Osloregionen
Det har tagits fram ett fyra-årigt projekt som ska fokusera på det framtida
Norgesamarbetet på strukturell-, politisk-, näringslivs- och tjänstepersonsnivå, där
grunden är den nya fylkesindelningen i Norge. Projektet ska fokusera på det framtida
Interreg-samarbetet inför den nya programperioden. En tjänsteskrivelse i form av en
avsiktsförklaring om framtida Interreg Sverige-Norge 2021–2027 har tagits fram. Målet är
att tillskapa ett nytt Interreg Sverige-Norge delprogramområde för perioden 2021-2027.
Nytt programområde för Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen ska vara
Central Scandinavia (CSN). Tilltänkta samarbetspartners i Sverige är Västra
Götalandsregionen, Region Värmland och Region Dalarna, och i Norge är det Viken och
Innlandets fylkeskommuner. Arbetet har fortskridit under 2019 med två
tjänstepersonsmöten i Karlstad.
Nämnden har under året varit engagerat i Interreg Sverige-Norgeprogrammets
berednings- och styrkommittémöten. Under oktober deltog regional tillväxt i
styrkommitténs studietur till Interregområdet Serbien-Bulgarien. Under november var
Region Värmland värd för styrkommitténs möte i Karlstad där politiker och
tjänstepersoner deltog i mötet vid Karlstads universitet och Värmlands museum.
Deltagande har även skett vid övervakningskommitténs två möten i Oslo respektive
Strömstad. Ett informationsmöte har arrangerats för framtida projektägare inom ramen för
programmet i Karlstad. För att kunna bedriva ett aktivt EU-arbete avseende
sammanhållningspolitiken är Region Värmland även aktiv i subkommittéerna inom
Interreg Östersjön och Nordsjön.
Genomföra översyn av det internationella arbetets organisering inklusive en
uppföljning av den internationella strategin och påbörja framtagandet av en ny
internationell strategi
En översyn har gjorts av Region Värmlands internationella arbete och ett beslut har
fattats att samla de internationella frågorna inom verksamhetsområdet regional tillväxt. I
samband med översynen fastställdes också vilka internationella nätverk som Region
Värmland ska delta i inom ramen för det internationella arbetet, och dessa är Conference
of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Vanguard och Assembly of European Regions
(AER).
Värmlands deltagande i EU-kommissionens pilot Industrial Transition Regions har
inneburit att Värmlands internationella nätverk har utökats, och att regionen varit med i ett
lärande där aktiviteterna sätts i ett internationellt sammanhang. Omdömena om Norra
Mellansveriges och Värmlands arbetssätt och insatser från medverkande experter har
varit i linje med dessa exempel: ”The quality of the strategic thinking which is at
excellence stage. Among the 12 pilot regions/countries they consider North Middle
Sweden as best in class” eller ”Värmland is the archetype for smart specialization”.
Arbetet i Nordiska ministerrådets program för regional utveckling har fortsatt under året i
arbetsgruppen Innovative and recilient regions. Åtta rapporter är publicerade så här långt.
Samarbete har initierats på två platser i Kanada; Thunder Bay i Ontario och Montreal i
Québec.
Region Värmlands Brysselkontor har under 2019 fortsatt att arbeta aktivt i Vanguardinitiativet, där kommunikationsgruppen koordineras, med syfte att stärka nätverkets
strategiska kommunikation. Region Värmlands Brysselkontor har också stöttat arbetet
med bioekonomi, klimat och miljö genom att ta fram inspel till Regionkommittén och
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ledamot Jácint Horváth (HU/PES) i arbetet med Regionkommitténs yttrande om ”En
hållbar bioekonomi för Europa”.
Region Värmlands Brysselkontor arbetar kontinuerligt med att synliggöra goda exempel
från Värmland i Bryssel.
En översyn av en ny internationell strategi kommer att ske 2020.
Utveckla formerna för uppföljning av nämndens verksamhet
Under 2019 har en internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden tagits fram i syfte
att förbättra uppföljningen av nämndens verksamhet. Formerna för uppföljning av
verksamheten behöver utvecklas ytterligare.
Initiera och genomföra processen med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi
Beslut fattades under våren 2019 att sätta igång arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Fokus under våren har varit planering för höstens aktiviteter samt
framtagande av underlag för beslutsprocesserna. I enlighet med det fortsatta
påverkansarbetet för den framtida sammanhållningspolitiken tog regional tillväxt fram ett
dialogunderlag för samtliga aktörer i Värmland; näringsliv, offentlig sektor och
medborgare. Dialogunderlaget skickades även till Näringsdepartementet för framtida
inspel till strategier och politik.
I september hölls en uppstartskonferens öppen för alla, där cirka 300 representanter från
bland annat kommuner, näringsliv och universitet deltog. Därefter hölls två workshops,
den första med fokus på att genom en variant på backcasting-metoden försöka föreställa
sig ett Värmland 2040, och den andra med fokus på prioriteringar i den nya strategin.
Både den första och andra workshopen hölls vid två av Region Värmlands fysiska möten.
Det gick också att göra övningarna för respektive workshop vid egna anordnade träffar
för exempelvis grupper på en arbetsplats eller liknande, alternativt lämna in digitalt. Totalt
sett gjorde cirka 500 personer övningarna för workshop 1 och 550 deltagare övningarna
för workshop 2. Utöver dessa anordnade Region Värmland särskilda övningstillfällen för
gymnasieelever, idéburen sektor samt nyanlända (totalt sett cirka 115 personer).
Anledningen till det var att dessa grupper kan vara svåra att nå ut till på annat sätt och
därför kan bli underrepresenterade, vilket ville förhindras.
Det har varit Region Värmlands förhoppning och ambition att efter omständigheterna och
given tidsram inkludera så många som möjligt i framtagandet av Värmlandsstrategin
2040. Efter att övningarna genomförts påbörjades processen med att skriva strategin, en
process som planeras vara klar under våren 2020. Kopplat till framställan av strategin
beaktas särskilt förändringslogik och hur den kan implementeras i en strategi för en
transformation mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Värmland.

Internkontroll
Enligt Region Värmlands reglemente för internkontroll ansvarar regionstyrelsen för att
årligen fastställa en internkontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment.
Huvuddelen av kontrollmomenten ska utformas så att de berör alla eller flertalet av
regionens olika verksamhetsdelar. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om
organisationens samlade arbete med internkontroll. Nämnderna ska utifrån egen
riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande
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internkontrollplanen. Nämnderna ska vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten
av såväl regionövergripande som egna kontrollmoment.
Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 omfattade följande
kontrollmoment:








Berörda direktörer informerar muntligt om aktuella frågor i samband med varje
nämndsmöte
Tertialrapport, tertial 1 (maj)
Delårsrapport, tertial 2 (oktober) – uppföljning av mätplan och lägesrapport
Årsredovisning (februari 2020) inklusive uppföljning av mätplan
Uppföljning av strategier inom nämndens ansvarsområde (december)
Följa upp att särskilda villkor i projektbeslut efterlevs (december)
Fördjupning: Översyn av bidrag och anslag inom nämndens ansvarsområde

Internkontrollplanen har följts genom att regionala utvecklingsnämnden tagit del av både
skriftliga och muntliga redovisningar från förvaltningen.

11

ÅRSREDOVISNING 2019 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN – REGION VARMLAND

Ekonomisk redovisning
Driftredovisning, perioden (Nettokostnad, tkr)
Regional
Utfall perioden
Budget
utvecklingsnämnd, jan-dec 2019
period jantkr
dec 2019
Regional
utveckling

Budgetavvikelse jandec 2019

Prognos aug
2019

23 818,2

24 677,0

858,8

22 166,0

1 613,5

1 900,0

286,5

1 900,0

Verksamhetens
nettokostnader*

25 431,7

26 577,0

1 145,3

24 066,0

Projekt

-4 424,7

4 424,7

0,0

Regionala
satsningar 2019

16 043,0

16 043,0

0,0

16 043,0

Organisationsstöd
2019

11 403,0

11 403,0

0,0

11 403,0

Summa
48 453
*inklusive interna finansiella kostnader

54 023

5 570

51 512

RUN

Regionala utvecklingsnämnden har ett överskott på 5,6 mkr för år 2019. Nämndens
överskott beror på att Nya Perspektiv har bedrivit projektverksamhet under året, vilket
genererat ett överskott på 3,0 mkr. Vidare har beviljade projekt under verksamhetsåret
2014 avslutats under 2019, vilket resulterat i ett överskott på 1,4 mkr. Resterande summa
är överskott på förvaltningen om 860 tkr och nämnden om 290 tkr.
Verksamheten har under året bedrivits med återhållsamhet beroende på 2019 års
budgetväxling. Regionala utvecklingsnämnden har budgetväxlat kostnader under året
och budgetväxlingen innebär ett nollsummespel.
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Bilaga: Uppföljning av regionala
utvecklingsnämndens mätplan 2019

Regionala utvecklingsnämnden

Nämndens resultatmål: Stärkt hållbar tillväxt och utveckling
Fokusområde

Indikator

Regionala utvecklingsstrategin

Uppföljning (prognos) av
vissa mål samt
slutrapportering av
samtliga 33 mål

Halvtidsuppföljning
genomförd 2018.
Slutrapport görs 2021.

Återrapportering av
årligt villkorsbeslut till
tillväxtverket

Inlämnas till
Tillväxtverket 22 februari
2020.

Värmlandsstrategin 2014–2020

Regionala tillväxtuppdraget

*Indikatornivå 2019

Beviljade projektmedel

Stärkt regional utveckling

Aktivitetsredovisning

Resultat 2019

63 mkr beviljat till 44
projekt, rapporterat på
varje nämnd

EU-medfinansiering

14 EU-projekt med 40,3
mkr i EUmedfinansiering

Totalt uppväxling av
projektmedel

63 mkr i projektstöd går
till projekt med
budgetomslutning om
140,4 mkr.

* Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2020. Där ges istället
en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter.
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