Sida

SAFFLEKOMMIJN

1(2)

YTTRANDE
LAN
rINJGET
VÄRMLAND

Datum

2017-03-27
Kommunledningskontoret
Mathias Sköld, 0533-68 15 06
mathias.skold@saffle.se

-03-30
2017

Dnr KS 2017-00003
Ert dnr LK1170374

Dnr

Lkj

Landstinget i Värmland
Region Värmland

Yttrande angåenclebildande av Regionkommun
Värmland
Bakgrund
Säftle kommun har fått remiss angående bildande av Regionkommun
Värmland för yttrande. Kommunen avger härmed följande yttrande.

Allmänna synpunkter
Säffle kommun an 3er alt det är mycket viktigt att Värmland får en gemensam
organisation för vård- och utvecklingsfrågor och att detta leds av ett
direktvalt parlament. Det blir en demokratisk legitimitet och större
möjligheter till ansvarstykrävande. Det är positivt för demokratin att
medborgarna får ett större inflytande och insyn i de frågor som idag ligger
under Region Värmlanc .
Säffle kommun ställer si g således bakom förslaget till organisation och att
namnet bör vara Region Värmland. Kommunen anser också att den nya
organisationen ska strb a efter att ta över fler uppgifter som staten idag
ansvarar för.
Säffle kommun anser dock att regionkommunen ska skattefinansieras och att
detta ska ersätta nuvarande medlemsavgift från kommunema.
Nedan framförs synpunkter på de specifika frågor som Region Värmland och
Landstinget önskar svar på.

1. Fråga kring kommunernas möjlighet till insyn och påverkan
Kommunen konstat erar 3tt möjlighet till insyn och påverkan kommer ske
genom de politiska partiemas representanter i kommunens fullmäktige och
dess olika nämnder Korrmunen instämmer att det finns behov av att
komplettera med et: fon in för direktdialog mellan regionen och
kommunerna i utve Alingsfrågor.
Kommunen anser a:t den nya regionkommunen ska ha ett strukturerat
arbetssätt för dialoger och att dialogema ska fokusera på olika delar av den
regionala utvecklingen.
Slutligen tillstyrker kom-nunen förslaget om en kommunal beredning och
samverkan inför regionslyrelsens sammanträde samt förslaget om ledningsoch förvaltningsorgmisationen och regiondirektörens ansvar för samråd och
beredning tillsammans med kommuncheferna.
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2. Fråga kring politisk organisation
Säffle kommun tillstyrker att det i början skapas två nämnder under
regionstyrelsen. I framtiden kan man behöva skapa ytterligare nämnder om
behov uppstår, till exempel för kollektivtrafiken. Det är svårt att i nuläget
bedöma om organisationen ger balans mellan hälso- och sjukvård och
regionala utvecklingsfrågor då förslaget inte innehåller närmare beskrivning
av budget och verksamhetsansvar för respektive områden.
3. Fråga kring samverkansgrupper
Säffie kommun anser att det är viktigt att behålla de samverkansgrupper som
idag finns, till exempel kommunchefsträffar, socialchefsträffar,
skolchefsträffar etc. Samverkansmöjligheterna är stora och ger utrymme för
kompetensutveckling och omvärldsbevakning inom respektive
verksamhetsområde.
4. Fråga kring uppdrag åt primärkommunerna
Säffle kommun tillstyrker att Brysselkontoret, kurs- och
konferensverksamhet och Mediecenter finns kvar i den tänkta
regionkommunen. Det är mycket viktigt att kommunerna har tillgång till
utbildning på nära håll samt har stora påverkansmöjligheter på exempelvis
kursutbud och innehåll. Det är en viktig förutsättning för regionens
utveckling och kompetens.
5. Fråga kring övriga synpunkter på förslaget till bildandet av
regionkommun och organisation
Säffle kommun tillstyrker förslag till genomförande och tidp1an. Under
genomförandet är det dock viktigt med kontinuerlig kontakt regionen och
kommunerna emellan.
Då diskussion pågår om vilka delar av nuvarande Region Värmlands
verksamhet som ska införlivas i den nya regionkommunen så anser Säffle
kommun att en ytterligare remissrunda behöver initieras.
Det är viktigt att tidsschemat under punkten 10.2 i remissförslaget hålls så att
val till den nya regionkommunen kan hållas 2018.
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Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på remiss angående bildande av Regionkommun
Värmland
Ärendebeskrivning
Regionbildningskommitt;m har nu lämnat förslag till organisation för en
regionkommun i Värmknd. Remissvaret ska vara Landstinget i Värmland
tillhanda den 31 msrs 2C ' 7.
Om ett lokalt och regionalt initiativ uppvisas kan en regionkommun bildas i
ett län. Regionkommunen får då ansvara för det regionala tillväxtarbetet
samt länsplaner för transportinfrastruktur i länet. Det är endast Landstinget
som kan ansöka om att bilda regionkommun.
Säffie kommun stäl, er si bakom förslaget till organisation och att namnet
bör vara Region Värmland. Kommunen anser också att den nya
organisationen ska strävE efter att ta över fler uppgifter som staten idag
ansvarar för. Säffle icomrrun anser dock att regionkommunen ska
skattefinansieras och att detta ska ersätta nuvarande medlemsavgift från
kommunerna.
Kommun1edningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
förslag till yttrande över bildande av Regionkommun Värmland och skicka
detsamma till Lands :inge

Beslutsunderlag
Remiss angående bilJande av Regionkommun Värmland, Landstinget i
Värmland och Region Värmland, 2017-02-07
Kommunledningskontore :s tjänsteyttrande, 2017-03-13
Förslag till yttrande över bildande av Regionkommun Värmland, 2017-03-13

Yrkanden
Dag Rogne (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningskon:orets förslag med tillägget att texten "Det är viktigt att
tidsschemat under pu rikten 10.2 i remissförslaget hål1s så att val till den nya
regionkommunen kar, hå113s2018." läggs in sist under rubrik 5 Fråga kring
övriga synpunkter på förshget till bidandet av regionkommun och
organisation.
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Fortsättning § 59

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med
det egna tilläggsyrkandei och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla
detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutlr följande:
1. Texten "Del är v.ktigt att tidsschemat under punkten 10.2 i
remissförslaget hålls så att val till den nya regionkommunen kan
hållas 2018." läg 2S in sist under rubrik 5 Fråga kring övriga
synpunkter på fö:slaget till bidandet av regionkommun och
organisation.
2. Kommunstyrelsei godkänner i övrigt förslag till yttrande över
bildande av Regionkommun Värmland och skickar detsamma till
Landstinget i Värmland.

2017-03-24 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kommunsekreterare
Landstinget i Värmland
Region Värmland
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