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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll 2017-03-16

§ 16
Remiss - bildande av Regionkommun Värmland
Dnr KS-2017-93

Dpl 01

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkännas och skickas till
Landstinget i Värmland som kommunens svar.
Sammanfattning av ärendet

Regionbildningskommittén har nu lämnat förslag till organisation för en
regionkommun i Värmland. Karlstads kommun erhöll förslaget för remisshantering
den 9 februari 2017. Remissvaret ska vara Landstinget i Värmland tillhanda den 31
mars 2017. Om ett lokalt och regionalt initiativ uppvisas kan en regionkommun
bildas i ett län. Regionkommunen får då ansvara för det regionala tillväxtarbetet
samt länsplaner för transportinfrastruktur i länet. Det är endast Landstinget som kan
ansöka om att bilda regionkommun. Om en regionkommun ska bildas i Värmland,
från och med 2019, förutsätter detta att Landstinget i Värmland lämnar in en
ansökan till finansdepartementet senast den 30 september 2017.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.
Kommunledningskontorets förslag på remissvar den 8 mars 2013.
Bilaga: Karlstads kommuns inspel till upprättande av samverkansavtal mellan X
kommun/kommuner och eventuell regionkommun Värmland den 1 mars 2017.
Remissmissiv från regionbildningskommittén den 7 februari 2017.
Förslag från regionbildningskommittén - Förslag till bildande av Regionkommun
Värmland, version 1.0 den 7 februari 2017.
Yrkanden

Per-Samuel Nisser (M) och Anders Tallgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag:
Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns och skickas till
Landstinget i Värmland som kommunens svar.
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Susanna Göransdotter (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
ändring och tillägg:
Tillägg till Inledningen under rubriken Karlstads synpunkter (sidan 1)
Karlstads kommun ställer sig positiva till att en regionkommun bildas i Värmland
och styrs av ett direktvalt parlament.
Ändring i tredje stycket under Inledningen under rubriken Karlstads synpunkter
(sidan 1) till: “Vidare anser Karlstads kommun att fördjupade diskussioner ska
föras mellan Landstinget i Värmland, Karlstads kommun och övriga värmländska
kommuner, om hur, på vilket sätt och med vilket mandat Karlstads kommun och
övriga kommuner i Värmland kan ges möjlighet till påverkan av beslut som rör den
regionala utvecklingen (...).”
Tillägg till den andra frågan under Svar på remissfrågor (sidan 3):
Första stycket, efter första meningen: Karlstads kommun anser att antalet ledamöter
i nämnderna ska vara det samma som i regionstyrelsen för att återspegla
representation och maktförhållanden.
Sista stycket, efter första meningen: Det är emellertid viktigt att besluten om den
värmländska kollektivtrafiken flyttas närmare medborgarna.
Beslutsgång

Beslutsgång 1
Ordförande ställer Per-Samuel Nissers (M) yrkande med instämmande av Anders
Tallgren (S) mot Susanna Göransdotters (V) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras
yrkande.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om det är kommunfullmäktiges mening att bifalla eller avslå
Susanna Göransdotters (V) första tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår densamma.
Ordförande frågar om det är kommunfullmäktiges mening att bifalla eller avslå
Susanna Göransdotters (V) andra tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår densamma.
Ordförande frågar om det är kommunfullmäktiges mening att bifalla eller avslå
Susanna Göransdotters (V) tredje tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår densamma.
Beslutet skickas till

Landstinget i Värmland
Gunnar Blomquist
651 82 Karlstad
eller via mail: gunnar.blomquist@liv.se
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