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Bildande av Regionkommun Värmland version 2
Sammanfattning
Säffie kommun har erhållit Förslag till bildande av Regionkommun
Värmland Version 2.0 för yttrande.
Säffie kommun anser att det nya förslaget väl besvarar flera av de frågor
kommunerna ställt i sina remissvar.
Förslaget till bildande av Regionkommun Värmland 2019 tillstyrks med de
övriga synpunkter som beskrivs nedan.

5. Beslutsstruktur
I förslaget anges att organisationen ska präglas av fördjupad demokrati,
enkelhet, tydlighet och effektivitet. Styrelsen ska ha ett helhetsansvar för
hela regionkommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Säffie kommun anser att det är viktigt att regionstyrelsen skapar
förutsättningar och finner arbetsformer som möjliggör ett helhetsansvar för
strategisk planering och styrning i ett regionperspektiv.
Frågor som berör primärkommunerna och som ska diskuteras i det
föreslagna samverkansforum ska beredas i ett tidigt skede och avslutas innan
ärenden behandlas vidare av styrelsen och fullmäktige, då också det
regionala perspektivet tar överhanden. Om primärkommunala intressen tar
för stort utrymme i regionen urvattnas det demokratiska värdet.
I frågor där primärkommunerna och regionkommunen har gemensamt
intresse och ansvar bör samverkansformen utvecklas ytterligare.
Det måste vara tydligt vilket syfte samverkansforumet har mellan frågor som
berör det regionala perspektivet och frågor som är gemensamma.
Uppdragen för samverkansforum respektive regionstyrelsen behöver vara
tydliga. I annat fall skapas sannolikt ineffektiva och försvårade
beslutsprocesser.
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10. Ekonomi
Säffle kommun anser att fmansieringen av regionen inte är tillräckligt väl
beskriven och att flera frågor lämnats obesvarade, t ex ekonomiska
konsekvenser av att statligt ansvar för utvecklings- och tillväxtfrågor lämnas
över till regionen.
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