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Sammanträdesdatum

GPUMSKOMMUN

2017-06-20

Dnr

Kommunstyrelsen
Platsoch tid

Lokal Bruket Bibliotekshuset,tisdagen den 20 juni 2017 kl 13:00-15:15,ajournering
efter föredragning kl 14;45-15:00

Beslutande

Ledamöter

Leif Haraldsson(S), Ordförande
, •
Ulrika Jacobs (M) tjg ersättare
Ulrika Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Mariana Möllberg Kleven (S)
Tomas Nilsson (S)
Christine Jäger (S)
Tore Ingman (S)

Sune Ingman (S)
Eva Sidcnvall (C)
Bo Johansson (C) tjg ersättare
Birgit Sturesson (C)
Siri Johansson (M) tjg ersättare
Crispin Hultkrantz (M)
Elvy Hansson (S) tjg ersättare

Ersättare

Lars Frid&I (S) ej § 128
Malin Hagström (S) ej § 128
Kcn Rosön (V)
Erivan Waypi (S)
övriga närvarande

Bitr regiondirektör Peter Bäckstrand ej §
128
Chef medborgarkontoretKatja Berglund ej
§ 128
EkonomichefKurt Andersson ej § 128
•

Justerare

unhuset 2

Justeringensplats och tid

Stadsarkitekt Kjell Nyström ej § 128
Verksamhetschef MargarethaRudner
KommunchefAnnika Lomarker ej § 128
Administrativ chef Christina Olsson

7- 6-20

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ordförande
,

if° araldsson

Justerare
e

ac&C

Birgi ptu ,,son

ANSLAG/BEVIS
Protokolletär justerat.Justeringenhar tillkännagivitsgenom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-20

Datumdå anslagetsätts upp

2017-06-21

Förvaringsplatsför protokollet

Kommunhuset

Underskrift

Datumdå anslagettas ned

JA
Ewa Lundqvist

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

2017-07-13
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Dnr 2017-000170

Landstinget i Värmland och Region Värmland:Remiss Bildande av RegionkommunVärmland
Beslut
Grums kommun ställer sig bakom bildandet av en regionkonmmn i
Värmland.
Det utarbetade remissvaret godkänns och översänds till Landstinget i
Värmland.

Sammanfattning
Regionbildningskommittn har lämnat förslag till organisation för en
regionkommun i Värmland. Om en regionkommun ska bildas i Värmland,
från och med år 2019, förutsätter det att Landstinget i Värmland lämnar in en
ansökan till finansdepartementet senast den 30 september 2017. Med
begreppet regionkommun menas ett landsting som kompletterats med
ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken.
Region Värmland är den aktör idag som ansvarar för den regionala
utvecklingen. Om en regionkommun bildas i Värmland upphör Region
Värmland i dess nuvarande form.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2017, § 70, att Grums kommun
ställer sig bakom bildandet av en regionkommun i Värmland. Dock
framfördes i beslutet att processen fömtsätter att en formell slutlig andra
remissrunda genomförs innan landstinget lämnar in en slutlig ansökan till
regeringen.
Härefter har ett reviderat och kompletterat förslag till bildande av
regionkommun översänts till kommunerna för yttrande.
Administrativ chef Christina Olsson har utarbetat förslag till remissvar. Av
svaret framgår bland annat att Grums kommun även fortsättningsvis ställer
sig bakom bildandet av en regionkommun i Värmland.
Vid dagens sammanträde deltar biträdande regiondirektör Peter Bäckstrand
och informerar i ärendet.

Handlingar i ärendet
Remiss 2017-05-08
Planeringsutskottet 2017-06-13
Tjänsteskrivelse 2017-06-16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Landstinget i Värmland samt yttrande
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Datum

2017-06-16
GRUMSKOMMUN

GRUMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sekretariatet

ChristinaOlsson, 0555 421 49
Administrativchef
christina.olsson@grums.se

2017-06-19

Kommunstyrelsen

niumr
.25o0140

Remiss om bildandeav RegionkommunVärmland
Förslag till beslut
Grums kommun ställer sig bakom bildandet av en regionkommun i
Värmland.

Sammanfattning
RegionbildningskommiWn har lämnat förslag till organisation för en
regionkommun i Värmland. Om en regionkommun ska bildas i Värmland,
från och med år 2019, förutsätter det att Landstinget i Värmland lämnar in en
ansökan till finansdepartementet senast den 30 september 2017. Med
begreppet regionkommun menas ett landsting som kompletterats med
ansvaret för den regionala utvecldingspolitiken.
Region Värmland är den aktör idag som ansvarar för den regionala
utvecklingen. Om en regionkommun bildas i Värmland upphör Region
Värmland i dess nuvarande form.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2017, § 70, att Grums kommun
ställer sig bakom bildandet av en regionkommun i Värmland. Dock
framfördes i beslutet att processen förutsätter att en formell slutlig andra
remissrunda genomförs innan landstinget lämnar in en slutlig ansökan till
regeringen.
Härefter har ett reviderat och kompletterat förslag till bildande av
regionkommun översänts till kommunerna för yttrande

Beskrivningav ärendet
Grums kommun anser att det omarbetade remissförslaget dels innehåller vad
som framkommit från remissinstanserna och dels tydliggör vikten och
betydelsen av den fortsatta processen och tidplanen framåt.
I remissen önskas svar på följande frågor:

I. Med utgångspunktfrån det revideradeförslaget till regionbildning
samt föreslagen fortsatt process, ställer ni er då positiva till
bildandet av Regionkommun Värmland2019?
Grums kommun ställer sig fortsatt bakom bildandet av en regionkommun i
Värmland. Det är angeläget att ett samverkansavtal upprättas innan
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ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det hade varit önskvärt att ett
samverkansavtal varit framtaget innan ansökan till finansdepartementet
skickas in.
Den framtida hanteringen av de primärkommunala frågorna som i dagsläget
samordnas av region Värmland ska vara klargjord innan bildandet.
2. Har ni några övriga synpunkter på förslaget?

Många frågor återstår fortfarande att hantera när det gäller
samverkansformerna. Hit hör också frågan om det administrativa stödet i
form av ett kansli som föreslås. Är samverkansforumet en sidordnad process
vid sidan av eller en del av regionkommunen? Regleringen av de kommande
samverkansformerna -både när det gäller funktion och primärkommunernas
inflytande —måste tydliggöras. Om inte konsensus kan uppnås i en fråga hur
ska den då hanteras? Grums kommun konstaterar att forumet inte kan ersätta
formella remisser eller kommunernas egna politiska ställningstaganden.
Vidare är samverkan mellan kommunerna och landstinget en fråga av stor
vikt fir den framtida utvecklingen.
De kostnadsreduceringar som omnämns om 15-20 miljoner kronor under den
första mandatperioden bör utredas närmare. Av förslaget framgår att det är
effektiviseringar av den politiska organisationen och administrationen som
möjliggör detta.
Vidare är det angeläget att den fortsatta gemensamma processen även
innefattar dialog om hur regionkommunen ser på sitt regionala
utvecklingsansvar. Det kommer att ha stor betydelse för hur principerna för
anTarsfördelningmellarb egionkommunen och kommunerna utformas.

()
Christin Olsson
Administrativ chef

