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Sammanträdesprotokoll

HAMMARÖ
KOMMUN
Kommunstyrelsen

2017-06-07

Tid ochplats

Onsdag 7 juni 2017, kl. 13:30-16:30

Beslutande

Per Aspengren (S), ordförande
Lars Westling (S) ersätter:SaraAsp (S)
Alexander JohanssonPettersson(S)
Lillemor Larsson (V)
Margareta Ivarsson(C) ersätter:MatsIvarsson (C)
Bosse Henriksson(M)
Peter Johansson (L)
Mikael Jem (MP)
Mattias Joelsson (KD)

Ovriganärvarande

Caroline Depui, kommunchef
Ulrika Johansson, sekreterare
Annica LOckner,birt socialchef, §81
örjan Nässlander,projektledare,§81
Helen Gustafsson,redovisningschef,§98-99
Johan Rosqvist,förvaltningschef,§83
Per Aslev, fordonshanteringssystemsspecialist§87

Utsesattjustera

Margareta Ivarsson
Omedelbarjustering § 96
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Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigeföreslås godkännayttrandet som Hammarökommuns
svar på remissomgång2 rörande RegionkommunVärmland—förslag till
bildande av RegionkommunVärmland,version 2.0.
Sammanfattning
Ett förslag till bildande av RegionkommunVärmland 2019 har tagits fram av
Landstingeti Värmland och Region Värmland. Förslagethar under våren
varit ute på remiss hos länets kommuner,de politiska partierna,
LänsstyrelsenVärmland samt KarlstadsUniversitet.
Syftet med bildandet av en regionkommunär att skapa en kraftfull och
effektiv organisation,med ett direktvaltfullmäktige, som skapar goda
förutsättningarför den regionala utvecklingensamt för hälso- och
sjukvården.
Flertalet kommunerhar ställt sig positiva men begärt vissa kompletteringar
och en andra remissomgång.Det revideradeförsiaget har nu inkommitoch
Hammarö kommun har erbjudits att lämnayttrande över förslaget

Kommunledningskontoret
har upprättatförslag till yttrandeav vilket framgår
att kommunenliksomi tidigare remissvarär positivtill att en ansökanom
att bilda regionkommuninlämnastill regeringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsensförvaltningstjänsteskrivelseden 19 maj 2017
Förslag till remissvar,remissomgång2 angående bildande av
RegionkommunVärmland, daterad den 19 maj 2017
Landstingeti Värmland/RegionVärmland: Missiv, daterat den 8 maj 2017
Landstingeti Värmiand/RegionVärmland: Förslag angåendebildande av
RegionkommunVärmland, version 2.0,dateradden 5 maj 2017
Ksau § 147, 2017-05-30

Paragrafenjusteras omedelbart
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Landstingeti Värmland inkl remissvar
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Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

2017-05-19
REMISSVAR

Dnr KS 2017/45

Margareta Persson, utredare
054-51 52 83
margareta.persson@hammaro.se

LANDSTINGET
1 VÄRMLAND

2017
-06-27
Dn,L (-703.7-11

SVAR PÅ REMISSONGÅNG 2 ANGÅENDE BILDANDE AV
REGIONKOMMUN VÄRMLAND (FÖRSLAG 2.0)

Hammarö kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag om bildande av
Regionkommun Värmland, version 2.0, 2017-05-05 . Nedan lämnas kommunens
svar utifrån remissens frågeställningar.
Två frågor önskas besvarade i missivet och svaren redovisas nedan:
1. Med utgångspunktfrån det reviderade förslaget till regionbildningsamt föreslagen
fortsatt process, ställer ni er då positiva till bildandet av Regionkommun Värmland
2019
Hammarö kommun är positiv till bildandet av en regionkommun och den fortsatta
processen.
2. Har ni några övriga synpunkterpå förslaget?
Hammarö kommun konstaterar att det reviderade remissförslaget om bildande av
regionkommun i Värmland är mera genomarbetat och utgör en bättre utgångspunkt i
det fortsatta arbetet. Uppdrag, beslutsstrukturer och samverkansformer/möjligheter
är tydligare beskrivna vilket skapar en större kunskap och trygghet. De synpunkter
som Hammarö kommun lämnade i första remissomgången är i stort tillgodosedda
och inarbetade i förslaget.
Fortfarande kvarstår ett gediget arbete och flera frågor är olösta vilket också
framkommer i förslaget. Dialogen och samarbetet kommer att vara viktigt i det
arbetet och organisationskulturer, kunskaper och ansvarsområden från landstinget,
nuvarande Region Värmland och-kommunerna ska utvecklas och finna nya former.
Detta kräver tid och är krävande på många plan vilket är viktigt att ha med sig i
arbetet. Möjligheten för kommunerna att samverka även om inte frågan gäller hela
regionkommunen eller att ingå i egna konstellationer måste diskuteras och bör
framgå av avtal eller annan dokumentation.
Värmlandsstrategin ska utgöra det övergripande måldokumentet enligt förslaget. I
detta finns kompetens- ochutbildningsfrågor på olika sätt berörda. Hammarö
kommun vill dock, som i föregående remissvar, framhålla vikten av att
kompetensfrågor och utbildningsfrågor får en central roll i den nya
regionkommunen.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress
Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se
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Hammarö kommun anser att i det fortsatta utvecklingsarbetetunder 2017-2018 är
det mycket viktigt att ta del av andra regionkommunersorganisering och
erfarenheter både vid deras bildande och i deras löpande arbete. Vad kan läras av
dem?

Per Aspengren
kommunstyrelsensordförande

Caroline Depui
kommunchef
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Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås godkänna yttrandet som Hammarö kommuns
svar på remissomgång 2 rörande Regionkommun Värmland —förslag till
bildande av Regionkommun Värmland, version 2.0.
Sammanfattning
Ett förslag till bildande av Regionkommun Värmland 2019 har tagits fram av
Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget har under våren
varit ute på remiss hos länets kommuner, de politiska partierna,
Länsstyrelsen Värmland samt Karlstads Universitet.
Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och
effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som skapar goda
förutsättningar för den regionala utvecklingen samt för hälso- och
sjukvården.
Flertalet kommuner har ställt sig positiva men begärt vissa kompletteringar
och en andra remissomgång. Det reviderade förslaget har nu inkommit och
Hammarö kommun har erbjudits att lämna yttrande över förslaget.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande av vilket framgår
att kommunen liksom i tidigare remissvar är positiv till att en ansökan om
att bilda regionkommun inlämnas till regeringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 maj 2017
Förslag till remissvar, remissomgång 2 angående bildande av
Regionkommun Värmland, daterad den 19 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Missiv, daterat den 8 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Förslag angående bildande av
Regionkommun Värmland, version 2.0,daterad den 5 maj 2017
Ksau § 147, 2017-05-30
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2017/45

Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Kommunfullmäktigesbeslut
Kommunfullmäktige godkänner yttrandet som Hammarö kommuns svar på
remissomgång 2 rörande Regionkommun Värmland —förslag till bildande
av Regionkommun Värmland, version 2.0.
Sammanfattning
Ett förslag till bildande av Regionkommun Värmland 2019 har tagits fram av
Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget har under våren
varit ute på remiss hos länets kommuner, de politiska partierna,
Länsstyrelsen Värmland samt Karlstads Universitet.
Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och
effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som skapar goda
förutsättningar för den regionala utvecklingen samt för hälso- och
sjukvården.
Flertalet kommuner har ställt sig positiva men begärt vissa kompletteringar
och en andra remissomgång. Det reviderade förslaget har nu inkommit och
Hammarö kommun har erbjudits att lämna yttrande över förslaget.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande av vilket framgår
att kommunen liksom i tidigare remissvar är positiv till att en ansökan om
att bilda regionkommun inlämnas till regeringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 maj 2017
Förslag till remissvar, remissomgång 2 angående bildande av
Regionkommun Värmland, daterad den 19 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Missiv, daterat den 8 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Förslag angående bildande av
Regionkommun Värmland, version 2.0,daterad den 5 maj 2017
Ksau § 147, 2017-05-30
Ks § 96, 2017-06-07
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Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Kommunstyrelsensarbetsutskottetsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
föreslårkommunfullmäktige
att godkännayttrandetsom
Hammarökommunssvar på remissomgång
2 rörandeRegionkommun
Värmland—förslagtill bildandeav Regionkommun
Värmland,version2.0.
Sammanfattning
Ett förslagtill bildandeav Regionkommun
Värmland2019 har tagitsfram av
Landstingeti Värmlandoch RegionVärmland.Förslagethar undervåren
varitute på remisshoslänetskommuner,de politiskapartierna,
Länsstyrelsen
Värmlandsamt KarlstadsUniversitet.
Syftetmed bildandetav en regionkommun
är att skapaen kraftfulloch
effektivorganisation,
med ett direktvaltfullmäktige,somskapargoda
förutsättningar
för den regionalautvecklingen
samtför hälso-och
sjukvården.
Flertaletkommunerhar ställtsig positivamen begärtvissakompletteringar
ochen andraremissomgång.
Det revideradeförslagethar nu inkommitoch
Hammarökommunhar erbjuditsatt lämnayttrandeöverförslaget.
Kommunledningskontoret
har upprättatförslagtillyttrandeav vilketframgår
att kommunenliksomi tidigareremissvarär positivtill att en ansökanom
att bildaregionkommun
inlämnastill regeringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens
förvaltnings
tjänsteskrivelse
den 19 maj 2017
Försiagtill remissvar,remissomgång
2 angåendebildandeav
Regionkommun
Värmland,dateradden 19 maj 2017
Landstingeti Värmland/Region
Värmland:Missiv,dateratden 8 maj 2017
Landstingeti Värmland/Region
Värmland:Förslagangåendebildandeav
Regionkommun
Värmland,version2.0,dateradden 5 maj 2017

Yrkande
Här skriverdu de olikaförslagtill beslutsom finns på mötet.
Beslutsgång
Sammanfattningav förslagsom finnsoch i vilkenordningbeslutfattas.
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Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

2017- 05- 19
Margareta Persson, utredare
margareta.persson@hammaro.se
054-51 52 83

Dnr KS 2017/45

Kommunfullmäktige

Hammarö kommuns svar på remissomgång 2 angående
bildande av Regionkommun Värmland (version 2.0)
Förvaltningensförslagtill beslut
Kommunfullmäktigegodkänner yttrandet som Hammarö kommuns svar på
remissomgång2 rörande RegionkommunVärmland —förslag till bildande
av RegionkommunVärmland, version 2.0.

Sammanfattning
Ett förslag till bildande av RegionkommunVärmland 2019 har tagits fram av
Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget har under våren
varit ute på remiss hos länets kommuner,de politiska partierna,
LänsstyrelsenVärmland samt Karlstads Universitet.
Syftet med bildandet av en regionkommunär att skapa en kraftfull och
effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som skapar goda
förutsättningarför den regionala utvecklingensamt för hälso- och
sjukvården.
Flertalet kommuner har ställt sig positiva men begärt vissa kompletteringar
och en andra remissomgång.Det revideradeförslaget har nu inkommit och
Hammarö kommun har erbjudits att lämna yttrande över förslaget.
Kommunledningskontorethar upprättatförslag till yttrande av vilket framgår
att kommunen liksom i tidigare remissvar är positiv till att en ansökan om
att bilda regionkommuninlämnas till regeringen.
Ärendebeskrivning
Den nya versionen av förslaget har omarbetats med utgångspunkti
värmlandskommunernasremissvar. Remissvarenvisade att förtydligande
önskades inom följande områden:

- Regionkommunensuppdrag och vad det regionala utvecklingsansvaret
innebär
- Beslutsstrukturen
- Samverkansformer
- Gränssnittet regionkommunen/primärkommunalafrågor
- Den fortsatta processen till och med 1 januari 2019
Varje punkt är beskriven utifrån lagstiftning och övriga reglerande
bestämmelser.Förslag om hur samverkansforumska verka finns, både
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se
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med uppdrag och struktur för arbetsform. Arbete kvarstår med utredningar
och ställningstagande till hur det som idag är primärkommunala frågor ska
hanteras i den nya organisationen. Detta föreslås att ske under en process
2017-2018.
Tidplanen är att remissvaren från omgång 2 bearbetas i slutet på juni och
bereds så att landstingsfullmäktige kan ta ställning den 29 augusti 2017 till
om ansökan om att bilda regionkommun ska skickas in. Bildandet förväntas
ske den 1 januari 2019 och under tiden fram till dess fortsätter arbetet i en
gemensam process att bearbeta dels hur ett samverkansavtal ska
utformas, dels hur Region Värmlands verksamheter som inte omfattas av
statliga uppdrag, ska hanteras.
De synpunkter som tidigare lämnats i Hammarö kommuns remissvar under
remissomgång 1, finns belysta i de olika avsnitten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 maj 2017
Förslag till remissvar, remissomgång 2 angående bildande av
Regionkommun Värmland, daterad den 19 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Missiv, daterat den 8 maj 2017
Landstinget i Värmland/Region Värmland: Förslag angående bildande av
Regionkommun Värmland, version 2.0,daterad den 5 maj 2017

Förvaltningensbedömning
Kommunledningskontoret konstaterar i förslaget till yttrande att det
reviderade förslaget till bildande av regionkommun är genomarbetat och
tydligare än det första förslaget. De synpunkter som Hammarö kommun
lämnade i första remissvaret har beaktats. Fortsatt öppenhet och dialog
krävs av alla parter då mycket arbete återstår att forma regionkommunen.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att Hammarö kommun ska
ställa sig bakom förslaget att ansöka till regeringen om att bilda
regionkommun.

Caroline Depui
Förvaltningschef

Margareta Persson
handläggare

Beslutet skickas till
Landstinget i Värmland inkl remissvar
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