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Svar på remiss angående bildande av Regionkommun
Värmland
Sammanfattning
Regionbildningskommittén för en möjlig regionkommun Värmland har till
kommunen den 7 februari 2017 sänt ut en remiss med frågan om hur
kommunen ställer sig till bildande av regionkommun. Svar önskas före den
31 mars 2017.
Hagfors kommun ställer sig positiv till bildandet av en regionkommun
Värmland. Vi anser dock att en slutlig formell remissrunda ska genomföras
innan landstinget lämnar in en ansökan till finansdepartementet.
Nedan följer Hagfors kommuns svar på de fem remissfrågorna.
Svar på fråga ett
Så som samverkansorganen är inritade i organisationsskissen tycker vi
verkar vara ett bra tillvägagångssätt för kommunerna att få insyn i och
kunna påverka de regionala utvecklingsfrågorna.
Svar på fråga två
Vi tycker att det ska finnas två nämnder direkt under regionstyrelsen, en
hälso- och sjukvårdsnämnd och en regional utvecklingsnämnd. De båda
nämnderna anser vi ska ligga i rak linje under regionstyrelsen, utan något
filtrerande organ emellan.
Vi ser däremot inte att det skulle kunna vara balans mellan hälso- och
sjukvård och regional utveckling då de i grunden är områden av helt olika
omfattning.
Svar på fråga tre
Regionen bör ha en samordnande effekt med kommunchefer och KSO. Vi
anser att kommuncheferna ska vara samverkansorgan och att
regiondirektören bör knyta till sig en samråds- och beredningsgrupp med
samtliga kommunchefer. Även kulturchefer eller motsvarande bör ligga
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under regionen tillsammas med samverkansgrupper inom exempelvis
biblioteken.
Svar på fråga fyra
Brysselkontoret är idag en kommunal service och det kan med fördel ligga
under regionen. Mediecenter kan hanteras av regionkommunen beroende
på om landstinget har nytta av det eller inte. Regionkommunen kan även
driva utbildnings- och konferensverksamhet då detta är intäktsfinansierat.
Övriga frågor tycker vi ska ligga i ett kommunalförbund för
primärkommunala frågor.
Svar på fråga fem
Vi skulle vilja se ett samrådsforum med samtliga KSO tillsammans med
regionstyrelsen samt att denna instans blir remissinstans.
Vi anser att man ska föra över verksamheter till regionkommunen i så liten
skala som möjligt i början, för att sedan utöka där det behövs eller vid
behov.
Då detta är en mycket viktig fråga för hela länet så krävs det möjligheter
till insyn och utvärdering från kommunerna under hela den kommande
processen samt en slutlig formell remissrunda innan landstinget lämnar in
en ansökan till finansdepartementet.

Med vänlig hälsning

Åsa Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Andersson
Oppositionsråd

