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Bestut
Kommunstyrelsenbeslutar
- anta förslag till remisåyttrandeangåendebildandet av en regionkommuni Värmland
Tidigare beslut
Arbetsutskottet beslutade 2017-05-29--30att MadeleineNyvall arbetar vidare med förslag
till remissyttrandeangåendebildandet av en regionkommuni Värmlandsamt att ärendet
återkommer på kommunstyrelsenssammanträde2017-06-07
Bakgrund
Landstingeti Värmlandoch RegionVärmland har skickat ut ett nytt förslag och underlag om
att bilda en regionkommuni Värmland. Detta är den andra remissomgångenoch
kommunernaombedsyttra sig i frågan om huruvida Landstingeti Värmland bör ansökaom
att bilda en regionkommun.Bildandet av regionkommuneninnebär en sammanslagningav
nuvarandeRegionVärmlandoch Landstingeti Värmland. Förslagetkommer efter det att
Indelningskommitt&isförslag som att bilda storregioner inte fanns politisk majoritet för att
läggafram ett sådantförslag i riksdagen.Ansökanom att få bilda regionkommunska ha
inkommit till Finansdepartementetsenasti septembermånadoch avsikten med remissenär
att Värmlandska lämna in en sådanansökan.1det nya underlaget förtydligas delar i det
tidigare underlaget, bland annat den politiska organisationen.
Beslutsunderlag
KommunutredareMadeleineNyvallstjänsteskrivelse, 2017-05-23
Remiss"RegionkommunVärmland2.0", följebrev och underlag2017-05-08
Protokoll KsAu2017-05-29--30,5 109
Förslagtill remissyttrandeangåendebildandet av en regionkommuni Värmland2,0, 201705-30

Beslutet skickasför verkställighet till: KommunutredareMadeleineNyvall
Beslutet skickasför kännedomtill: Landstingeti Värmland
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Plats och tid

2017-06-07,Visten, klockan 15:00 - 18:30

Avser paragrafer

79-101

Beslutande

Per Law&I (S) Ordförande
Maria Norell (S) 1:e vice ordförande
ThomasNilsson(M) 2:e vice ordförande
Bertil Hagetin(S) Ledamot
Lars-OlaWesterlund (MP)Ledamot§§ 84-101
GöranAdrian (C) Ledamot
YvonneThoren (C) Ledamot
AndersLjungsten (M) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

KennethEriksson(S), tjg.ers. för Aakash
Budathoki (S)
Gert Björnvall (S), tjg.ers. för Veronica Oldne
Anneti Bodin (S), tjg.ers. för Ingrid Holmberg
Marian Gustavsson(S), tjg.ers. för Lars-Ola
Westerlund (MP)§§79-83

Ej tjänstgörande ersättare

Lars-OveCartsson(5)
Per Hallström (M)
GunnarLindgren (KD)
Fredrik Ertandsson(L)
Utrika Rodin(S)

Övriga

Anna Nilsson(Kultur- och fritidssamordnare),
§§ 84-90
Josefin Berger (Kulturchef), §§ 84-90
Kent Nitsson(Fastighetschef),§§79-90
Lena Backtund(Ekonomichef)
MadeleineNyvall (Kommunutredare),§§ 80-81
Maj-Britt Westlund (Sekreterare)
Torbjörn Falk (Kommunchef)
Urban Ledin (Miljö- och byggchef), 5 183
Victoria Göthberg (Utvecklingsledare),§§ 82-83

Utses att justera

GöranAdrian (C)
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2017-05-30
Landstinget i Värmland
Dnr LK170374

Remissyttrande om att bilda en regionkommun i
Värmland
Dnr KS2017/49

Sammanfattning
Landstinget i Värmland och RegionVärmland har skickat ut ett nytt förslag och
underlag om att bilda en regionkommuni Värmland. Detta är den andra
remissomgångenoch kommunernaombedsyttra sig i frågan om
huruvida Landstinget i Värmland bör ansökaom att bilda en
regionkommun. Bildandet av regionkommuneninnebär en sammanslagningav
nuvarandeRegionVärmland och Landstinget i Värmland. Förslaget kommer efter
det att Indelningskommittks förslag som att bilda storregioner inte fanns politisk
majoritet för att lägga fram ett sådant förslag i riksdagen. Ansökanom att få
bilda regionkommunska ha inkommit till Finansdepartementetsenast i
september månad och avsikten med remissenär att Värmland ska lämna in en
sådanansökan. I det nya underlaget förtydligas delar i det tidigare underlaget,
bland annat den politiska organisationen.
Kommunens
inställningtill att bilda en regionkommun:
Forshagakommun ställer sig positiv till bildandet av en regionkommunutifrån
det förslag som nu skickats ut. Vid större principiella eller kostnadsdrivande
beslut om förändringar av verksamheter och inriktning som rör kommunernaär
det viktigt att konsensusuppnås. Det är enligt vår uppfattning rimligt att försöka
bibehålla nuvarandeambitionsnivåer vad gäller gemensammakostnader.
Övrigasynpunkterpå remissförslaget:
1. Forshagakommunvill framföra att vi fortfarande anser att mångafrågor
återstår att hantera. Det gäller främst vilka samverkansformersom ska gälla
i den nya regionkommunen.På en punkt vill vi framföra viss kritik och det är
att det inte under denna processinför ansökankunnat redovisastydligare
hur de kommandesamverkansformernakommer regleras. Mycket återstår
för att få till ett samarbete som både blir funktionellt och garanterar en viss
grad av inflytande för kommunerna. Om samverkansforumetinte når fram
till en gemensamhållning, vem har då tolkningsföreträde? Vi ser också att
det finns utrymme att förbättra möjligheterna till samverkanmellan
kommunernaoch landstinget inom frågor som rör hälso- och sjukvård,
psykiskohälsa och även inom andra områden där det finns gemensamma
beröringspunkter.
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2. En utredning om nytta och kostnadmed de verksamhetersom ska flyttas
med exempelvisBrysselkontoret,Mediecenteroch Kurs-och konferens
välkomnas.Vidare anser Forshagakommunocksåatt eventuellt
kostnadsreduceringarmed anledningav bildandet av regionkommunenbör
utredas ytterligare och redovisasi mer detalj under processenmed att bygga
upp den nya verksamheten.
3. Denförestagnatidsplanen är sammantagetatt betrakta som ambitiös
kopplat till alla de faktorer som påverkarprocessenmed en regionbildning.
Tidsplanenfår inte bli ett hinder för att få en bättre måluppfyllelse.
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