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REMISS 2 OM BILDANDE AV REGIONKOMMUN VÄRMLAND FÖRSLAG TILL REMISSVAR
SAMMANFATTNING

En regionkommun kan bildas i ett län om det finns ett lokalt och regionalt initiativ.
Regionkommunen får då enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630)

ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt länsplaner för

transportinfrastruktur

i länet.

Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland beslutade
år

2012

att tillsätta en regionbildningskommitte för att undersöka möjligheter och

intresse för att bilda en regionkommun i Värmland. 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.

Regionbildningskommitten presenterade i februari

2017

ett förslag till bildande av

regionkommun i Värmland (version 1), som skickades ut på remiss. Kils kommun
yttrade sig över förslaget den 30 mars. En sammanställning av remissvaren från
denna remissomgång visar att flertalet av kommunerna samt de politiska partierna
är positiva till ett bildande av en regionkommun 2019. Kommunerna begärde dock
kompletteringar och förtydliganden av förslaget och därefter en andra
remissrunda.
Remiss nummer

2

inkom den 8 maj 2017. Svar på remissen önskas senast den 23

juni 2017. Kommunledningskontoret

föreslår att kommunfullmäktige föreslås

besluta att lämna ett remissvar sorn i huvudsak innebär att Kils kommun är
positiva till att en regionkommun bildas i Värmland 2019.
Mikael Johansson (S) presenterar vad som beslutades på kommunstyrelsens
sammanträde den 21 juni

2017.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Remissmissiv från regionbildningskommitten

2017-02-09
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Förslag från regionbildningskommitt&I - Förslag till bildande av Regionkommun
Värmland, version 1.0 2017-02-09
Kommunledningskontorets

tjänsteskrivelse

Kommunledningskontorets

förslag på remissvar 2017-03-15

2017-03-15

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22, § §
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-30, § 46
Remissmissiv 2017-05-08
Förslag till bildande av Regionkommun Värmland, version
Kommunledningskontorets

2.0 2017-05-05

tjänsteskrivelse 2017-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-19 § 39
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-21 § 97
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige lämnar följande svar på remiss

2

om bildande av

Regionkommun Värmland:
Inledning
Det omarbetade förslaget innehåller en bra redogörelse över vad som har
framkommit från första remissomgången. Kils kommun tycker att det är bra att
förslaget tydliggör vikten och betydelsen av en fortsatt gemensam process och
tidplan framåt.
Svar på remissfråga

1

Kils kommun är fortsatt positiva till bildandet av Regionkommun Värmland 2019.
Det är bra att det tydligt framgår i förslaget att ett samverkansavtal/
överenskommelse ska tas fram för samverkan, samrådsstruktur, inklusive mandat
och roller samt ansvarsfördelning mellan regionkommunen och
primärkommunerna

samt att parterna tillsammans ska finna former för att utreda

och göra ställningstagande om hur de primärkommunala frågorna, som idag
samordnas av Region Värmland, fortsatt ska hanteras.
Det är bra att ett samverkansavtal ska upprättas innan regionkommunen träder i
kraft 1januari

2019.

Kils kommun hade dock gärna sett att ett sarnverkansavtal
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redan var upprättat före ansökan om att få bilda en regionkommun skickas in till
Finansdepartementet.
När det gäller hanteringen av de primärkommunala frågorna, som samordnas av
Region Värmland, anser Kils kommun att det ska förtydligas att formella beslut ska
tas före regionkommunens bildande 1januari 2019. Med formella beslut avses
organisering, finansiering samt ansvarig och eventuellt driftform. Som ett led i
denna process ska även beslut fattas rörande kommunernas medlemsbidrag till
Region Värmland före regionkommunens bildande.
Vidare är det angeläget att den fortsatta gemensamma processen även innefattar
dialog om hur regionkommunen tolkar sitt regionala utvecldingsansvar. Detta
kommer att ha betydelse för hur principerna för ansvarsfördelning mellan
regionkommun och kommunerna utformas.
Kils kommun anser att frågan om organisering och finansiering av kollektivtrafiken
ska behandlas i samband med bildande av regionkommun.
Svar på remissfråga

2

I övrigt hänvisar Kils kommun till kommunens yttrande i första remissrundan,
beslutat av kommunfullmäktige den 30 mars 2017, § 46.
BESLUTET SKICKAS TILL

Landstinget i Värmland, diariet@liv.se
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