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Landstinget i Värmland

Svar på Remiss 2 Bildande av Regionkommun Värmland

Regionbildning
för ökadtillväxt
Fråga1)
Socialdemokraterna i Värmland ser positivt på bildandet av den nya regionkommunen och är i stort
positiva till det förslag som utgör grunden för denna remiss.

Fråga2)
Det är viktigt att understryka att bildandet av en regionkommun ska syfta till att skapa en kraftfull
och effektiv organisation som, tillsammans med länets kommuner, kan skapa goda förutsättningar
för den regionala utvecklingen samt för hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt för oss att betona
vikten av delaktighet från länets kommuner även i den fortsatta processen.
Beskrivningenav regionens uppdrag och roll stämmer väl överens med Socialdemokraterna i
Värmlands uppfattning. Uppgifterna för den framtida regionkommunen är väl avvägda,även om det
finns frågor som behöver processasytterligare. Betydelsen av att finna väl fungerande gränssnitt mot
både primärkommunerna och staten är avgörande för en framgångsrik regionbildning.
Socialdemokraterna i Värmland vill därför betona den nya regionens roll som samlande kraft i länet
med ansvar för samverkan med primärkommunerna, näringsliv, universitet, angränsanderegioner,
organisationer och statliga myndigheter för att åstadkomma social, ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling och tillväxt.
Beslutsstruktur
Utgångspunkterna i förslaget är att den inyaregionkommunens organisation ska präglas av fördjupad
demokrati, enkelhet, tydlighet och effektivitet. Att den nya regionkommunen får en bred politisk
arena och att många fler politiska områden kommer att samlas under samma fullmäktige, ställer då
stora krav på en väl avvägd politisk organisation. Utgångspunkterna borde också bli kännetecken när
organisationen väl är igång. Socialdemokraterna i Värmland vill ha ytterligare fördjupning och en
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fortsatt dialog om nämndorganisationen,där vi idag inte vill binda ossför det antal och den
uppdelning av nämnder som finns i remissen.
Våra utgångspunkterär att den nya regionen ska organiserasmed ett fokus på tydligt politiskt
inflytande och ansvarstagandeför resursfördelningoch utbud, vilket borde vara förenligt med
förslagets utgångspunkter.Vi vill dock betona betydelsenav att det regionalautvecklingsuppdragets
behov av dialog, förankring och politisk styrning tillgodoses.
Kommunal beredning och samverkan
Flertalet av kommandearbetsuppgifter för den nya regionen har en stark anknytningtill länets
kommuner. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkanoch dialog med kommunerna skapas
organisatorisktmellan kommunernaoch regionkommunen.Påsammasätt är det viktigt med ett
aktivt kommunalt engagemangoch ansvarstagandei samverkansförhållandet.Socialdemokraternai
Värmland välkomnarförslaget om att inrätta ett sådantorgan för information, samråd och
samverkan,men vi tveksammatill om det är lämpligt att detta forum hanterar samtliga behov av
samråd med länets kommuner. Fleraverksamheter,med stora skillnader i innehåll, har ett behov av
kontinuerlig samverkanpå relativt verksamhetsnäranivå, där mer nämndspecifikauppdrag behöver
diskuteras.Vi har uppmärksammatatt det finns möjlighet för samrådsforumetatt tillsätta
permanenta eller tillfälliga politiska grupperingar inom olika verksamhetsområdenoch ser att detta
kan vara en lösning på det behov vi ser, men vi kan ocksåtänka ossen organisation med flera
permanenta samrådsorganför t ex;

regional utveckling
kollektivtrafik
kultur
hälsa,vård och omsorg
Vi konstaterar att förslaget innebär att samrådsforumetska beståav två representanter per kommun
och att det är viktigt för stabiliteten och kontinuiteten i arbetet att kommunernasrepresentation i
huvudsakär fast. Socialdemokraternai Värmland instämmer i stort med detta förslag, men vi kan
ocksåse möjligheter i att representationenser annorlunda ut i eventuella andra, mindre
samrådsorgan.
Vi ser fram mot fortsatta konstruktiva diskussionerom regionbildningensgenomförande och ser
goda möjligheter i att den nya regionen kommer att bidra till Värmlandsoch värmlänningarnasbehov
av utveckling och tillväxt.
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