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Bakgrund
Diskussonen om att bilda regionkommun i Värmland har pågått under ett antal år och den
regionbildningskommitté som tillsats har nu beslutat att skicka ut frågan på remiss. Om en
regionkommun ska kunna bildas i Värmland 2019 förutsätter detta att Landstinget lämnar in
en ansökan till finansdepartementet senast 30 september 2017.
Kristdemokraterna i Värmland tar möjligheten att skicka in ett svar för att tydliggöra vårt
ställningstagande till det liggande förslaget och för att betona vikten av att Värmland bildar en
regionkommun 1 januari 2019.

Demokratiaspekten
För Kristdemokraterna är demokratiaspekten den viktigaste anledningen till att bilda en
regionkommun. Den framtida regionen måste ledas och styras av ett direktvalt organ. De
regionala frågorna i Värmland bör hanteras av ett direktvalt fullmäktige där medborgarna på
ett tydligare sätt kan påverka och utkräva ansvar. Ett tydliggörande av ansvar för den
regionala utvecklingen skulle förbättra förutsättningarna, både ur ett demokratiskt och
verksamhetsmässigt perspektiv.

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.
Kommunernas insyn och påverkansmöjlighet är viktig att beakta och viktig för den regionala
utvecklingen i Värmland. En grundförutsättning är att medborgarperspektivet hela tiden hålls
aktuellt. En kommunal beredning och samverkan är av största vikt. Det måste finnas
representation från alla Värmlands kommuner.
2. Förslaget till politisk organisation innebär att man, utöver regionfullmäktige och
regionstyrelse, skapar två nämnder, en hälso- och sjukvårdsnämnd och en regional
utvecklingsnämnd. Den regionala utvecklingsnämnden får även ansvar för kollektivtrafiken
om den integreras i regionkommunen
Hälso- och sjukvård är en stor del av det regionala ansvaret och det är viktigt att det finns en
tydlighet i det ansvar som hälso- och sjukvårdsnämnden har.
Det regionala utvecklingsarbetet bör samordnas i länet. Detta innebär engagemang inom vitt
skilda områden som har betydelse för regionens utveckling och tillväxt. Det är bra att detta
samlas i en nämnd.
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Kristdemokraternas anser att den organisation som är föreslagen kan vara en början och en
utgångspunkt för fortsatta samtal och en fortsatt process. Kristdemokraterna i Värmland
förordar att även kollektivtrafikens styrning och ledning ska ske inom regionkommunen och
en nämnd för kollektivtrafik kan behöva inrättas för att detta ska ske på bästa sätt.
Tycker ni att den politiska organisationen ger goda förutsättningar för det regionala
utvecklingsarbetet? Tycker ni att den politiska organisationen ger balans mellan hälso- och
sjukvård och regional utveckling

I den politiska organisationen måste ansvar och befogenheter tydliggöras. Relationerna mellan
regionstyrelse och nänmderna ska vara tydligt reglerade.
I den fortsatta processen för att ta fram en politisk organisation bör behovet av dialog och
samverkan med kommunerna beaktas. Fler nämnder med tydliga uppdrag inom olika områden
kan behöva inrättas. Kristdemokraterna anser att de olika nämnderna inte nödvändigtvis måste
ha samma storlek.
3. Region Värmland ansvarar idag för ett antal samverkansgrupper som berör både
kommunerna och landstinget. Vilka samverkansgrupper är viktiga att upprätthålla även i
fortsättningen av en tänkt regionkommun?
Samverkan är mycket viktig och bör ske inom många områden. Kristdemokraterna anser att
det är betydelsefullt att bibehålla grupper för samverkan men att en samordning bör ske för att
undvika parallella spår och dubbelarbete.
Den fortsatta processen för att reglera olika samverkansformer i länet bör göras i nära dialog
med kommunerna och ges tillräckligt tidsutrymme. Vi ser det som viktigt att detta arbete får
ta mer tid i anspråk än tiden fram till ansökan.
4. Region Värmland ansvarar idag även för uppdrag enbart åt primärkommunerna,
exempelvis Mediecenter och Kurs- och kouferensverksamhet. Tycker ni att dessa uppgifter i
fortsättningen ska upprätthållas av en tänkt regionkommun?
En samordning av dessa verksamheter i länet är betydelsefull och kan mycket väl vara ett
uppdrag för regionkommunen.
5. Har ni några övriga synpunkter på förslaget till process för bildandet av regionkommun
eller förslaget till organisation?
Kristdemokraterna anser att det är mycket betydelsefullt att Landstinget ansöker om att bilda
regionkommun snarast. I den process som är föreslagen finns möjligheter för synpunkter och
dialog om hur det kommande arbetet ska ske.

Sammanfattande synpunkter
För att Värmland inte ska hamna på efterkälken krävs ett tydligare ledarskap när det gäller
frågor som rör kommunikationer, infrastruktur, näringsliv, kultur och turism med flera.
Förutsättningarna för ett sådant ledarskap är betydligt bättre med ett direktvalt
regionfullmäktige än som i dag med ett kommunalförbund med ett otydligt mandat. I och
med att direktvalda regionkommuner införs i hela landet förlorar dagens kommunala
samverkansorgan sin status.

Kristdemokraterna vill vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling i
Värmland. Detta sker bland annat genom samverkan och samarbete på olika nivåer. Den
offentliga regionala organisationen behöver förenklas och rationaliseras. Då kan de
begränsade resurserna användas mer effektivt till gagn för nya nödvändiga satsningar. Det är
viktigt att medborgarperspektivet hela tiden hålls aktuellt.
Kristdemokraterna är mycket positiva till regionalt samarbete och är övertygade om att
samverkan över organisatoriska gränser kommer att bli alltmer betydelsefullt i framtiden.
Samhällsutvecklingen går fort och vi ser att många funktioner blir alltmer
gränsöverskridande.

Slutsats
Kristdemokraterna i Värmland förordar att Landstinget lämnar in en ansökan till
finansdepartementet senast 30 september 2017, om att bilda en regionkommun i Värmland.
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