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 3 bilagor 

 

Framtida organisering och finansiering av 
kollektivtrafiken i Värmland - Förslag om ansvar för 
kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 

Bakgrund 

Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun from 

1 januari 2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och 

kommunalförbundet Region Värmland. 

 

Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och 

finansiering föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen blir 

ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet 

i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning 

under 5 år och att utjämningen upphör år 6. Förslagets innebörd beskrivs närmare i 

bifogat missiv, PM Skatteväxling av kollektivtrafiken på 2016 års utfall och 

huvuddokument ”Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Värmlands län” som ersätter hittillsvarande ”Avtal om ansvar för den regionala 

kollektivtrafiken i Värmlands län”. Till överenskommelsen finns två bilagor: Avtal 

om övergång av avtal och Principer för tillköp.  

 

För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 

samtliga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet. Med hänsyn 

till tidsförhållanden för den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet fattas i 

fullmäktigeförsamling senast 30 mars 2018.  

Inriktningen är att förändringen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslås besluta  

att godkänna att bifogat förslag till överenskommelse med missiv och PM 

skatteväxling utsänds till kommuner och landstinget för ställningstagande.  
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Bilagor 

- Missiv - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland - 

Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 

- Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län 

med 2 bilagor  

- PM Skatteväxling av kollektivtrafik på 2016 års utfall 

 


