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Svar på remiss Bildandeav regionkommunVärmland
Sammanfattning
Regionbildningskommitténfdr en möjlig Regionkommun Värmland har till
kommunerna den 7 februari sänt ut en remiss med frågan om hur
kommunerna ställer sig till bildandet av en regionkommun. Därutöver ställs
ett antal andra frågor.
Beslutsunderlag
Landstingets skrivelse 2017-02-02 LK1170374
Allmänna utskottets protokoll 2017-02-15 § 15
Kommunledningsstabenstjänsteskrivelse med partiernas yttrande 20 17-0303
Kommunstyrelsens beslut
Eda kommun ställer sig positiv till bildandet av en regionkommun
Värmland.
Men då detta är en mycket viktig fråga för hela länet så krävs det
möjlighetertill insyn och utvärdering från kommunerna under hela den
kommande processen samt en formell slutlig andra remissrunda innan
landstinget lämnar slutlig ansökan till regeringen.
Eda konamunssvar å de särskilda reraissfrå orna
1. En viktig aspekt vid bildandet av regionkommuner är kommunernas
möjlighet till insyn och påverkan av frågor som rör regional utveckling och
övriga gemensamma utvecklingsfrågor.Tycker ni att förslaget skapar
möjligheter för kommunema att få insyn i och kunna påverka de regionala
utvecklingsfrågorna?
Svar: Regionalt utvecklingsarbete förutsätter tillit och dialog mellan region,
kommunerna, statens olika aktörer, näringsliv och övriga. Då förslaget är
knapphändigt skrivet går ej att i detalj utläsa hur samråd och insyn skall
ske. Ett direktva1torgan ger en bättre demokrati och den representation som
anges i punkten 6.3 är en lämplig princip.
Om inte. Hur skulle man kunna öka den möjligheten?
Svar: Då den konkreta utvecklingen sker bland medborgare, ideella och
företag som fmns ute i kommunerna så är kommunernas insyn och
påverkansmöjlighetviktig. Samrådsforum och vi1kaformella mandat, ansvar
och roller dessa skall behöver därför klarläggas innan en regionbildning.
2. Förslaget till politiska organisation innebär att man, utöver
regionfullmäktige och regionstyrelse, skapar två nämnder, en hälso- och
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sjukvårdsnämndoch en regional utvecklingsnänmd.Den regionala
utvecklingsnämndenfår även ansvar för kollektivtrafiken om den integreras
i regionkommunen.Tycker ni att den politiska organisationen ger goda
förutsättningarför det regionala utvecklingsarbetet?
Svar: Uppgifier och mandat för nämnderna saknas så det är svårt att ge ett
exaktare svar. Beträffande kollektivtrafikensom utreds i särskild ordning
kan det vara för tidigt att föreslå att det skall ingå i den regionala
utvecklingsnämndeneller ha en egen nänmd. Därför föreslås att man
startläget har tre nämnder för att efierhand pröva om det räcker med två.
Tycker ni att den politiska organisationenger balans mellan hälso- och
sjukvård och regional utveckling?
Svar: Det finns farhågor att andelen regional utveckling kommer att minska
med hänsyn till hälso- och sjukvårdens behov. Det är därför oerhört viktigt
att det finns en medvetenhet och en styming så.att skiljelinjen mellan
resurser för hälso- och sjukvård och regionala utvecklingsfrågor är tydlig.
Bra att ha ha två likställda nämnder så att hälso- och sjukvården som av
hävd är ett stort område jämställd med regional utveckling.
3. Region Värmland ansvarar idag för ett antal samverkansgruppersom
berör både kommunerna och landstinget Vilka samverkansgrupperär
viktiga att upprätthålla även i fortsättningenav en tänkt regionkommun?

Svar: För att kunna ta konkret ställning så borde "ett antal
samverkansgrupper"närmare preciseras. Det fmns även andra viktiga
samverkansgrupperingarför hela länet, inom delar av länet och mellan delar
av länet och andra. Oaktat vilka samverkansforumsom kommer att finnas
kvar så behövs KSO-träffarna.Nyttan med de övriga samverkansgrupperna
bör regelbundet utvärderas. Det har i sig inget att göra med om det sker
nuvarande eller kommande Region Värmlands regi.
4. Region Värmland ansvarar idag även för uppdrag enbart åt
primärkommunerna,exempelvis Mediecenter och Kurs- och
konferensverksamhet.Tycker ni att dessa uppgifter i fortsättningen ska
upprätthållas av en tänkt regionkonaraun?
Svar: Samordningav kurser och konferenser är särskilt viktig för de mindre
kommunerna.Detta behöver dock utredas utifrån behov, finansiering och
eventuella krav på offentlig upphandling.Karlstad universitet möjligheter att
bidra inom detta behöver också utredas.
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5. Har ni några övriga synpunkter på förslaget till process för bildandet av
regionkommun eller förslaget till organisation?
Svar: Nyligen har utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta
samhällsutvecklingen (2017:13) påbörjats. Delen av uppdraget som avser
avtalssamverkan ska vara klar i oktober 2017. Detta kan komma att skapa
nya samverkansmöjligheter.

Beslutet expedieras till
Landstinget i Värmland, Gunnar Blomquist =
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