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Remissvar- angående bildande av Regionkommun
Värmland
Sammanfattning
Årjängs kommun ställer sig positiva till att landstingsfullmäktige ansöker
hos regeringen om att bilda regionkommun med direktvalt parlament i
Värmland 2019.
Remissfråga 1:

Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning samt
föreslagen fortsatt process, ställer ni er då positiva till bildandet av
Regionkommun Värmland 2019?
Svar:

Ja, men flera kommuner har i remiss 1 punkt 3 "Mål och syfte" lämnat
synpunkter på att kommunernas direktinflytande minskas. Till remiss 2 har
samverkansforum förtydligats i kapitel 5.3 och 7. Vi vill dock se ytterligare
förstärkningar av kommunernas inflytande. Vilka som ska ingå i
samverkansforum kan bestå av olika konstellationer beroende på vilka frågor
som ska behandlas.
Kollektivtraflkens organisation och finansiering hanteras i särskild remiss.
Remissfråga 2:

Har ni övriga synpunkter på förslaget?
Svar:

Den nya regionkomMunen måste bygga förtroende och tillit hos inblandade
rer bland annat -genomatt ta tillvara och respektera kommunernas
-åsikt7 i, inspel ocktiför
i iga frågor.
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Remiss nr 2 angående bildande av Regionkommun
Värmland
Ett förslag till bildande av regionkommun Värmland 2019 har tagits fram
och har under våren varit ute på remiss hos länets kommuner, de politiska
partierna, Länsstyrelsen och Karlstads Universitet.
Flertalet av kommunerna samt de politiska partierna ställer sig positiva till
bildandet av Regionkommun Värmland 2019 efter remissomgång 1.
Kommunerna har begärt vissa kompletteringar och förtydligande av
förslaget. Förslaget har nu reviderats och kompletterats utifrån inkomna
synpunkter, och skickas nu ut på en förnyad remiss

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 101
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 128
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-09
Förslag till remissvar nr 2
Remiss nr 2, 2017-05-08
Remissvar från Årjängs kommun på remiss 1 2017-03-27
Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 32
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-15
Remiss nr 1, 2017-02-09

Kommunfullmäktigesbeslut
Förslag till remissvar version nummer 2, antas.

Beslutet skickas till
Kommunchef, Landstinget

