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Remiss angående bildande av Regionkommun
Värmland
Er beteckning: LK/170374
Synpunkter på förslaget
Att ansöka till regeringen att bilda regionkommun är ett naturligt steg och
många regioner i Sverige har gått före.
Länsstyrelsen har tagit del av regionbildningskommitténs förslag till
bildande av en regionkommun i Värmland och har identifierat två frågor i
förslaget vilka kommenteras nedan.
Samverkan
Länsstyrelsen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med den kommande
Regionkommunen.
Det finns många upparbetade samverkansmönster inom länet där Region
Värmland, Landstinget och Länsstyrelsen samverkar. Detta sker i hög grad
och på flera sätt. Länsledning och regionledning träffas regelbundet och
utbyte sker i vardagen mellan medarbetare inom alla närgränsande
verksamhetsområden. Formaliserade samarbeten sker t ex i Samhällsrådet,
Klimatrådet, Partnerskapet för landsbygdsprogrammet och Partnerskapet för
EUs strukturfonder. Aktiviteter och projekt med deltagare från andra aktörer
såsom kommuner, klusterorganisationer och Karlstads universitet genomförs
regelbundet och i samverkan. Exempel är uppropen kring ”Ett jämställt
Värmland”, ”Värmland tillsammans”, ”Klimatuppropet” och ”Bygg i trä!”.
Utbyggnaden av bredband i länet sker med hjälp av det gemensamma
projektet ”Nav för bredbandsutbyggnad i Värmland”.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att dessa samverkansformer inventeras
gemensamt, säkras och utvecklas både där vi samverkar sinsemellan och
tillsammans med andra aktörer.
Regional utveckling
Regionala utvecklingsfrågor berör många politikområden och sträcker sig
över många samhällsfunktioner. För en hållbar regional utveckling krävs
insatser inom alla de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomiskt, miljömässigt
och socialt, med insatser i hela Värmland. Frågor om regional utveckling
finns och kommer att finnas på Länsstyrelsens agenda och behöver vara
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föremål för ett gott samarbete mellan de regionala offentliga
organisationerna.
När en Regionkommun bildas flyttas uppdrag som har koppling till den
regionala tillväxtpolitiken och anslaget för Regional tillväxt 1:1 från
Länsstyrelsen till Regionkommunen. En större del av anslaget hanteras av
Regionkommunen och denna tar enligt förordningen för anslaget över
hantering av företagsstöd. Även genomförandet av det Regionala
serviceprogrammet för kommersiell service 2014-2020 får en ny hemvist.
Verksamhetsövergången bör ske planerat och varsamt för att länets företag
och verksamhetutövare ska påverkas så lite som möjligt.
En rad frågor som berör regional tillväxt kvarstår hos
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen hanterar företagsstöd och projektstöd inom
landsbygdsprogrammet för enskilda företagare (lantbrukare,
trädgårdsföretag, turismföretag, livsmedelsförädling, klimat, miljö- och
energiåtgärder). Här finns stöd till bredbandsutbyggnad och investeringsstöd
till kommersiell service. Andra stödformer till företag är jordbrukarstödet,
Klimatklivet och solcellbidraget.
Andra områden som berör regional utveckling och som fortsatt
hanteras av Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ett flertal uppdrag inom de tre hållbarhetsperspektiven
varav exempelvis kan nämnas jämställdhetsarbete, integrationsfrågor,
bostadsförsörjning, detalj- och översiktsplaner, infrastrukturprojekt,
friluftsliv och besöksnäring, internationell verksamhet inklusive
Grensetjänsten Sverige - Norge. Stöd till regional utveckling i olika former
hanteras genom kulturmiljöbidrag, fonderade bygdemedel, lokala
vattenvårdsprojekt och lokala naturvårdsprojekt.
Internationell samverkan
Länsstyrelsen leder eller deltar för närvarande i ett tiotal EU-finansierade
projekt. Ett stort antal projekt har bedrivits sedan EU-inträdet, finansierade
främst inom de transnationella EU-programmen (Interreg), vilka har handlat
och handlar om regional tillväxt. Länsstyrelsen deltar i styrgrupper för tre
strategiska nätverk i Europa (AEBR, NIWE och Encore) och har långvarigt
samarbete med internationella samarbetspartner i flera Europeiska länder.
Länsstyrelsen har tre medarbetare hos Grensetjensten i Morokulien och
representeras i styrgruppen för verksamheten. Landshövdingen leder
Grenserådet tillsammans med Fylkesmannen i Hedmark. Tillsammans driver
dessa aktörer Interrreg Sverige - Norge-projektet Gränsmöjligheter (2016 –
2019) med Länsstyrelsen Värmland som projektledare.
Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och kommunerna bedriver
internationell samverkan i olika former. En ökad samordning skulle ge
aktörerna tillsammans en ökad tyngd och ge möjlighet att skapa
gemensamma strategier. Genom ett tätare samarbete i länet skulle den
internationella verksamheten kunna lyftas ytterligare, tillsammans täcka de
flesta områden och därmed gemensamt verka för att skapa intresse i länet för
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internationella frågor. Länsstyrelsen och den nya Regionkommunen, kan
planera och samarbeta på regional nivå med ansökningar, projekt,
konferenser och möten. Andra aktörer som länets kommuner, Karlstads
universitet och klusterorganisationerna kan bidra med sin kompetens inom
forskning och näringsliv. Det bör vara ett gemensamt arbete att hitta de bästa
organisatoriska formerna för detta.

Beslutet har fattats av Landshövding Kenneth Johansson med Enhetschef
Märet Engström som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Länsråd Johan Blom och Verksamhetschef Torben Ericson deltagit.

