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Regional utvecklingsnämnd
Nämndens uppgifter

Den regionala utvecklingsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter enligt
förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), vilket innebär att nämnden ska
svara för följande uppgifter:


Ansvara, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör näringsoch arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och
innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet
och miljö



Ansvara för det statliga tillväxtuppdraget i enlighet med det årliga
villkorsbeslutet, inklusive att inom ramen för av fullmäktige fastställd budget
besluta om stöd till utvecklingsprojekt samt fördela statliga medel till projekt
och företagsstöd för regionalt tillväxtarbete



Löpande analysera, följa upp, utvärdera och sammanställa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.



Ansvara för det löpande samrådet och samverkan med Värmlands
kommuner och andra berörda utvecklings- och tillväxt aktörer inom
nämndens ansvarsområde



Ansvara för och utföra uppgifter inom ramen för EU:s
sammanhållningspolitik, t.ex. strukturfonder



Till fullmäktige bereda regionstyrelsens förslag till regional
utvecklingsstrategi inom det som avser nämndens ansvarsområde



Upprätta delstrategier eller handlingsplaner för att genomföra de delar av
den regionala utvecklingsstrategin som ligger inom nämndens
ansvarsområde



Upprätta förslag till länsplanen för regional transportinfrastruktur, samt
löpande samordna och följa upp insatserna i länsplanen
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Besluta om en nämndplan för sitt ansvarsområde



Utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av
fullmäktige fastlagda ramarna



Avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
ansvarsområde



I övrigt bereda ärenden till regionfullmäktige inom nämndens
ansvarsområde



Följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade
rapporter (bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen



Inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut

Nämnden utvecklar, styr och följer upp verksamheten genom sin nämndplan.
Nämnden ska överenskomma med regionstyrelsen om genomförande av
nämndplanen för nämndens räkning.

Kommunala bolag, stiftelser och föreningar

Nämnden ska svara för att tillvarata Region Värmlands intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, vad gäller verksamhet som faller inom
nämndens ansvar. Nämnden ska för fullmäktiges räkning till sådana bolags- och
föreningsstämmor utse stämmoombud samt besluta om stämmodirektiv, under
förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Sammansättning

Nämnden består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.
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Presidium

Nämndens presidium består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.
Utskott

Inom regionala utvecklingsnämnden ska det finnas ett utskott; arbetsutskottet med
fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika
utgöra presidium i utskottet.
Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får
utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till
utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.
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