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Remissvar – angående bildande av Regionkommun
Värmland

Förslag till beslut
Att upprättat skrivelse utgör Filipstads kommuns remissvar angående
bildande av Regionkommun i Värmland
Sammanfattning av ärendet
Filipstads kommun är positiva till att en regionkommun bildas i Värmland.
Vi bedömer det som nödvändigt att ett omarbetat förslag i en andra
remissrunda sänds ut till samtliga kommuner i Länet. Filipstads kommun
anser vidare att fördjupad diskussion krävs mellan landstinget och
kommunerna i Värmland för att klargöra hur kommunerna kan ges möjlighet
till påverkan av beslut som rör den regionala utvecklingen och övriga
gemensamma utvecklingsfrågor. Det är också viktigt att det finns en
överenskommelse mellan Landstinget och Värmlands kommuner om vilka
principer som ska råda vad gäller samrådsformer.

Beslutsunderlag
Landstinget och Region Värmlands skrivelse 2017-02-07.
Ärendet
Inledning
Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland
tillsatte 2012 en regionbildningskommitté för att undersöka möjligheten att
bilda en regionkommun i Värmland.
Regionbildningskommittén har nu lämnat ett förslag till organisation för att
bilda en Regionkommun i Värmland.
Remissvaret skall vara Landstinget tillhanda senast den 31 mars 2017.
Om ett lokalt och regionalt initiativ uppvisas kan en regionkommun bildas.
Idag är det endast fyra landsting som inte bildat eller ansökt om att få bilda
en regionkommun.
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Syftet med att bilda en regionkommun är att skapa förutsättningar för en
kraftfull och effektiv organisation med ett direktvalt fullmäktige.
Förutom ansvaret för hälso- och sjukvården kommer även den nya Regionen
bl. a få ett ansvar för den samlade regionala utvecklingen inom länet.
Det är endast landstinget som kan ansöka om att bilda en regionkommun.
Om en regionkommun ska bildas i Värmland, från och med 2019, förutsätter
detta att Landstinget lämnar in en ansökan till finansdepartementet senast
den 30 september 2017.
Synpunkter på förslag till organisation för en Regionkommun i
Värmland
Filipstads kommun är positiva till att en regionkommun bildas i Värmland
Främst för att Värmland ska kunna delta i nationella sammanhang med en
samlad röst och tydligt företräda Regionen.
Remissfrågor
1. En viktig aspekt vid bildandet av regionkommuner är kommunernas
möjlighet till insyn och påverkan av frågor som rör regional
utveckling och övriga gemensamma utvecklingsfrågor.
Tycker ni att förslaget skapar möjligheter för kommunerna att få
insyn i och kunna påverka de regionala utvecklingsfrågorna?
Filipstad vill framhålla vikten av att arbeta igenom en ny organisation före
starten. Remissförslaget är knapphändigt och mycket återstår att belysa innan
ställning kan tas till hur Regionen bäst organiseras. Därför anser vi att ett
nytt förslag ska tas fram under våren, utifrån de synpunkter som kommer
fram i den här remissomgången. Det nya förslaget bör gå på ny remiss över
sommaren för att ge möjlighet för beslut i september. Nuvarande tidsplan är
för snäv.
Kommunerna har aktivt deltagit i arbetet med de regionala
utvecklingsfrågorna under den tid som Region Värmland haft det ansvaret.
Det är av stor vikt att den kompetens som finns kommunalt tas tillvara i det
fortsatta arbetet. En noggrannare analys och tydligare förslag på hur det ska
gå tillväga behöver göras i samråd med kommunerna. Det gäller både på
tjänstemannasidan och politisk organisation. Förslaget tydliggör inte hur det
ska ske varför det behöver utvecklas i samarbete med kommunerna innan
ställning kan tas.
Kommunerna och Regionen kommer även ha behov av samarbete i Hälsooch sjukvårdsfrågor. Hur det ska ske är inte belyst. Det har alltid varit ett
stort behov av att utveckla det och det kommer att öka i och med ambitionen
att utveckla Värmlands sjukvårdsorganisation.
2. Förslaget till politisk organisation innebär att man, utöver
regionfullmäktige och regionstyrelse, skapar två nämnder, en hälsooch sjukvårdsnämnd och en regional utvecklingsnämnd. Den
regionala utvecklingsnämnden får även ansvar för kollektivtrafiken
om den integreras i regionkommunen.
Tycker ni att den politiska organisationen ger goda förutsättningar
för det regionala utvecklingsarbetet?
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Tycker ni att den politiska organisationen ger balans mellan hälsooch sjukvård och regional utveckling?
Hur den politiska organisationen ska organiseras beror på hur vi kommer att
hanteras kollektivtrafiken. Då vi anser att frågan om kollektivtrafiken får
avgöras när arbetsgruppen lagt sitt förslag avvaktar vi att ta ställning nu
3. Region Värmland ansvarar idag för ett antal samverkansgrupper
som berör både kommunerna och landstinget.
Vilka samverkansgrupper är viktiga at upprätthålla även i
fortsättningen av en tänkt regionkommun?
De uppdrag som Region Värmland ansvarar för enbart åt
primärkommunerna är Filipstads kommun tveksam till att de ska ingå i nya
Regionens uppdrag. Det behövs tid för att kommunerna ska kunna forma hur
det samarbetet ska ske. Det är troligt att behovet av primärkommunal
samverkan kommer att öka och det är svårt för det att få ”utrymme” i en stor
organisation som inte har det som sitt primära uppdrag.
4. Region Värmland ansvarar idag även för uppdrag enbart åt
primärkommunerna, exempelvis Mediacenter och Kurs- och
konferensverksamhet.
Tycker ni at dessa uppgifter i fortsättningen ska upprätthållas av en
tänkt regionkommun?
Frågeställningar som är direkt kopplade till de primärkommunala
uppgifterna bör utredas ytterligare.
5. Har ni några övriga synpunkter på förslaget till process för bildandet
av regionkommun eller förslaget till organisation?
När det gäller kollektivtrafiken avvaktar vi med synpunkter tills
arbetsgruppen som nu arbetar med att utarbeta ett förslag lämnat sitt förslag.

Per Gruvberger
Ks ordförande

Beslutet ska skickas till
Landstinget i Värmland

Claes Hultgren
Kommunchef

