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§ 95 Yttrande på remiss 2, bildande av
Regionkommun Värmland
Dnr KST 2017/131

Kommunstyrelsensbeslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget som innebär att Landstinget i Värmland
ansöker hos regeringen att bilda regionkommun.

Sammanfattningav ärendet
Torsby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över det av landstinget i Värmland
framskrivna förslaget om att bilda regionkommun under 2019. Kommunen ställer sig
bakom förslaget till att landstinget ansöker hos regeringen om att få bilda
regionkommun. Det är dock viktigt att det blir ett förtydligande av hur det
primärkommunala inflytandet utformas.
Synpunkter på det remitterade förslaget
Detomarbetade 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.
Torsby kommun tycker att det är bra att förslaget tydliggör vikten och betydelsen av
en fortsatt gemensam process och tidsplan framåt.
Kommunen är på det övergripande planet positiv till att landstinget skall ansöka om
att bilda regionkommun, det finns dock några synpunkter på underlaget. Det är bra att
ett samverkansavtal ska upprättas innan regionkommunen träder i kraft 1 januari 2019.
Torsby kommun hade dock gärna sett att ett samverkansavtal redan var upprättat före
ansökan om att få bilda en regionkommun skickas in till Finansdepartementet.
När det gäller hanteringen av de primärkommunala frågorna, som samordnas av
Region Värmland, anser Torsby kommun att det ska förtydligas att formella beslut ska
tas före regionkommunens bildande 1 januari 2019. Med formella beslut avses
organisering, finansiering samt ansvar och eventuellt driftform. Som ett led i denna
process ska även beslut fattas rörande kommunernas medlemsbidrag till Region
Värmland före regionkommunens bildande.
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Det är inte tydligt framskrivit i remissen hur kommunerna skall kunna få ett reellt
inflytande över regionala tillväxtfrågor i den nya regionkommunen mer än att ett
samverkansavtal omnämns. Vad det gäller kollektivtrafiken så firms det ej heller någon
tydlighet i hur det kommunala inflytandet skall organiseras om det beslutas att
verksamheten skall övergå till regionkommunen. Detta är två mycket viktiga områden
som det behöver finnas ett lokalt kommunalt inflyttande/insyn i, vid byte av
huvudmannaskap. Både tillväxt- och kollektivtrafikfrågorna är viktiga för att den
enskilda kommunen fortsatt skall kunna utvecklas och förbättra sin attraktivitet
avseende etableringar, arbets- såväl som studiependling. Det framgår dock av
remissen att det förs en diskussion kring hur dessa frågor kan organiseras. I
diskussionen behöver nämndstrukturen och dess ansvarsområden förtydligas
avseende den nya regionkommunen, ett arbete som gärna kan ske i dialog med
primärkommunerna. Det är viktigt att den nya organisationen ger goda förutsättningar
för det regionala utvecklingsarbetet.
Torsby kommun har uppmärksammat att formuleringen av de övergripande
principerna avseende utvecklingsarbetet." I remissförslaget står det att:
"Regionkommunens utvecklingsarbete för länet ska inte (kan inte) begränsa det
primärkommunala ansvaret."
Kommunallagen reglerar den kommunala kompetensen och kommunens
maktbefogenheter. En regionkommun i Värmland kan inte ta över eller inskränka
kommunernas rättsliga kompetens. Förslag till första samrådsprincip, se ovan, har
därmed ingen funktion såsom den formulerats. Torsby kommun anser att det är viktigt
att ordet handlingsfrihet fffins med. Det finns flera skäl till detta. Dessa skäl kommer
föras fram inom ramen för den fortsatta gemensamma processen.
I övrigt anser kommunen att det är bra att samverkansforumet med representanter
från samtliga primärkommuner synliggjorts i organisationsschemat. Det är viktigt att
parterna så snart som möjligt skapar en struktur för hur det reella arbetet skall
effektueras så att det blir ett reellt inflytande för primärkommunerna. En struktur som
skall tas fram i nära dialog mellan landstinget och primärkommunerna. Strukturen och
organisationen bör bli klar så snart som möjligt då det är en viktig del för
primärkommunernas ställningstagande avseende regionfrågan, och då framförallt
vilka uppgifter som skall läggas över till den nya regionkommunen.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2017-05-30
Regionkon-imun Värmland, remiss 2

Beslutet skickas till
Anders Björck
Landstinget i Värmland
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