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Yttrande över bildande av regionkommunVärmland
Ett nytt förslag till bildande av RegionkommunVärmland 2019 har tagits
fram efter första remissrundan. Vid första remissrundan framförde
Filipstad och övriga kommuner ett flertal synpunkter som vi nu kan
konstatera inarbetats i materialet.
Utifrån Remiss 2 föreslås att Filipstads kommun ställer sig positiv till
bildande av Regionkommun 1 januari 2019 samt att det fortsatta arbetet
med bildandet sker enligt föreslagen modell.

Remissvar
Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland
tillsatte 2012 en regionbildningskommiM för att undersöka möjligheten
att bilda en regionkommun i Värmland.
Det omarbetade förslaget innehåller en bra redogörelse över vad som
har framkommit från remissomgång 1. Det reviderade och
kompletterande förslaget har på ett mycket bra sätt tagit hand om
inkomna synpunkterna från länets kommuner
Filipstads kommun tycker att det är bra att förslaget tydliggör vikten och
betydelsen av en fortsatt gemensam process och tidplan framåt.
Svar på remissfrågor
1. Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning
samt föreslagen fortsatt process, ställer ni er då positiva till
bildandet av Regionkommun Värmland 2019?
Filipstads kommun ställer sig fortsatt positiva till att en regionkommun
bildas i Värmland.
Det är bra att det omarbetade förslaget innehåller en beskrivning och
målbild för den fortsatta gemensamma processen och att det tydligt
framgår i förslaget att:
•
•

ett samverkansavtal/överenskommelseska upprättas innan
regionkommunen träder i kraft 1 januari 2019.
parterna tillsammans ska finna former för att utreda och göra
ställningstagande om hur de primärkommunalafrågorna, som
idag samordnas av Region Värmland, fortsatt ska hanteras. Ett
viktigt ingångsvärde för processen är att kommunerna äger frågan
om hur de primärkommunalafrågorna ska hanteras samt att
formella beslut tas före regionkommunens bildande.
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2. Har ni några övriga synpunkter på förslaget?
Avsnitt 5. Beslutsstruktur
Filipstads kommun ser det som viktigt att förvaltningsorganisationoch
politisk organisation är "parallella" för att underlätta både styrning inom
regionen, och samarbete med kommunerna. Det är även av vikt att det
inom Hälso- och sjukvården finns ett utskott som hanterar hälso- och
sjukvårdsfrågor inom öppenvården. Det skulle även kunna leda
samarbetet med kommunerna för att få tillstånd en sammanhållen vård.
Alternativt att öppenvården bildar en egen nämnd.
Avsnitt 7. Samverkansformer
I förslaget ligger ett samverkansforum med så många deltagare att det
kan bli tungarbetat. I det ska ett samråd ske mellan kommunerna och
Regionen och dess politiska ledningar. Mötesfrekvensenär hög och det
bör övervägas om den kan minskas, men att man ser på möjligheten att
även inrätta ett forum som specifikt tar upp frågor som gäller Hälso- och
sjukvård som bemannas från både Region och kommunerna av
förtroendevalda med primärt ansvar för de verksamheterna. En fråga
som snarast behöver få en gemensam lösning är Gymnasiesamverkan
Värmland. Vidare samråd behöver startas snarast för att inte tappa
tempo i pågående utredning.
Förslag till beslut
Att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun
Värmland och yttrar sig enligt skrivelse samt
Att det förutsätts att det fortsatta arbetet sker enligt version 2, förslag till
bildande av RegionkommunVärmland.
Kommunstyrelsen beslutar
att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun
Värmland och yttrar sig enligt ovan
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Remissvar —Remiss 2, Bildande av Regionkommun
Värmland
Förslag till beslut
Att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun
Värmland samt
Att det förutsätts att det fortsatta arbetet sker enligt version 2 förslag till
bildande av Regionkommun Värmland.

Sammanfattningav ärendet
Ett nytt förslag till bildande av Regionkommun Värmland 2019 har tagits
fram efter första remissrundan. Vid första remissrundan framförde vi och
övriga kommuner ett flertal synpunkter som vi nu kan konstatera inarbetats i
materialet.
Utifrån Remiss 2 föreslås att Filipstads kommun ställer sig positiv till
bildande av Regionkommun 1 januari 2019 samt att det fortsatta arbetet med
bildandet sker enligt föreslagen modell.

Beslutsunderlag
Remiss 2, Regionkommun Värmland, " Förslag till bildande av
Regionkommun Värmland, version 2,0.

Ärendet
Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland
tillsatte 2012 en regionbildningskommitté för att undersöka möjligheten att
bilda en regionkommun i Värmland.
Regionbildningskommitt&I har nu lämnat ett omarbetat förslag(version 2) till
organisation för att bilda en Regionkommun i Värmland.
Vårt remissvar ska vara landstinget i Värmland tillhanda senast den 23 juni
2017.
Innebär att vårt ställningstagande kan tas upp på extra kommunstyrelsen den
12 juni och kommunfullmäktige den 21 juni.
Det omarbetade förslaget innehåller en bra redogörelse över vad som har
framkommit från remissomgång 1. Det reviderade och kompletterande förslaget har
på ett mycket bra sätt tagit hand om inkomna synpunkterna från länets kommuner.

1(2)

2

Filipstads kommun tycker att det är bra att förslaget tydliggör vikten och betydelsen
av en fortsatt gemensam process och tidplan framåt.

Svar på remissfrågor
1. Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning samt
föreslagen fortsatt process, ställer ni er då positiva till bildandet av
Regionkommun Värmland 2019?
Filipstads kommun ställer sig fortsatt positiva till att en regionkommun bildas i
Värmland.
Det är bra att det omarbetade förslaget innehåller en beskrivning och målbild för
den fortsatta gemensamma processen och att det tydligt framgår i förslaget att:
•

ett samverkansavtal/överenskommelse ska upprättas innan
regionkommunen träder i kraft 1 januari 2019.

•

parterna tillsammans ska finna former för att utreda och göra
ställningstagande om hur de primärkommunala frågorna, som idag
samordnas av Region Värmland, fortsatt ska hanteras. Ett viktigt
ingångsvärde för processen är att kommunerna äger frågan om hur de
primärkommunala frågorna ska hanteras samt att formella beslut tas före
regionkommunens bildande.

2. Har ni några övriga synpunkter på förslaget?

Avsnitt 5. Beslutsstruktur
Filipstads kommun ser det som viktigt att förvaltningsorganisation och politisk
organisation är "parallella" för att underlätta både styrning inom regionen, och
samarbete med kommunerna. Det är även av vikt att det inom Hälso- och
sjukvården finns ett utskott som hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor inom
öppenvården. Det skulle även kunna leda samarbetet med kommunerna för att få
tillstånd en sammanhållen vård. Alternativt att öppenvården bildar en egen nämnd.

Avsnitt 7. Samverkansforum
I förslaget ligger ett samverkansform med så många deltagare att det kan bli
tungarbetat. I det ska ett samråd ske mellan kommunerna och Regionen och dess
politiska ledningar. Det bör övervägas om det inte räcker med en representant från
varje kommun, men i övrigt bemannas som i förslaget. Mötesfrekvensen är hög och
det bör övervägas om den kan minskas, men att man ser på möjligheten att även
inrätta ett forum som specifikt tar upp frågor som gäller Hälso- och sjukvård som
bemannas från både Region och kommunerna av förtroendevalda med primärt
ansvar för de verksamheterna.

Per Gruvberger
Kommunalråd

Claes Hultgren
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Landstinget i Värmland, 651 82 Karlstad alt. diariet@liv.se

