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Bakgrund
Diskussionen om att bilda regionkommun i Värmland har pågått under ett antal år och den
regionbildningskommitté som tillsats har nu beslutat att skicka ut frågan på remiss. Om en
regionkommun ska kunna bildas i Värmland 2019 förutsätter detta att Landstinget lämnar in
en ansökan till finansdepartementet senast 30 september 2017.
Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) har sedan 2010 ett tydligt uttalat mål om vikten av att
bilda ett nytt landsting/region för Värmland. Vår inställning är att en samlad region har bättre
förutsättningar än nuvarande organisering.
Demokratiaspekten
Att ha ett direktvalt fullmäktige möjliggör att invånarna får bättre förutsättningar att utöva sitt
demokratiska inflytande, att kommunikation, ledning, styrning samt ansvarsutkrävande och
samordningsvinster förbättras, liksom effektivisering, tydlighet och resurseffektivitet. Detta är
för SiV de viktigaste argumenten för att bilda en regionkommun
Svar på frågor i remissen:
En viktig aspekt vid bildandet av regionkommuner är kommunernas möjlighet till insyn och
påverkan av frågor som rör regional utveckling och övriga gemensamma utvecklingsfrågor.
SiV instämmer i detta. Hela länets behov är viktiga att tillgodose, och ett sammanhållet
fullmäktige och sammanhållen tjänstemannaorganisation för drift av länets gemensamma
angelägenheter och utvecklingspotential innebär positiva möjligheter till detta. Det är därför
av hög vikt att utarbeta ett fungerande forum för samverkan där samtliga kommuner har
representation. Såväl opposition som majoritet från kommunerna bör ingå i detta. Även övrig
viktig samverkan bör få en tydlig arena i regionkommunens organisation såsom framförallt
brukarföreningar. Forum för kontinuerliga invånardialoger möjliggörs också i en ny,
sammanhållen organisation vilket hela länet har nytta av.

Förslaget till politisk organisation innebär att man, utöver regionfullmäktige och
regionstyrelse, skapar två nämnder, en hälso- och sjukvårdsnämnd och en regional
utvecklingsnämnd. Den regionala utvecklingsnämnden får även ansvar för kollektivtrafiken
om den integreras i regionkommunen
SiV anser att den politiska organisationen måste få tid att utvecklas inom den nya regionen.
SiV tillstyrker därför att börja enligt den organisationsskiss och tidsplan som föreslås.
Regionens uppgifter, förutsättningar, möjligheter och omvärldshändelser förändras hela tiden.
Därmed är det av stor vikt att regionen från början har ett tydligt utvecklingsperspektiv med
insikt om behovet av att flexibelt och kontinuerligt utveckla och uppdatera organisation och
arbetssätt utifrån länets behov. SiV vill dock särskilt framhålla vikten av att hälso- och
sjukvården, med betoning på såväl det förebyggande folkhälsoarbetet, såsom hälsofrämjande
insatser och sjukvård tillförsäkras det utrymme och den tydlighet i politisk ledning och
organisation som krävs. Framtidens hälso- och sjukvårdsplan måste få ett tydligt utrymme i
organisationen för att säkerställa en god fortsatt process och implementering. Ett gediget
arbete ligger till grund för framtagande av denna plan, där invånarnas behov inventerats.
Utvecklingsarbetet måste få fortsätta utan att brytas under pågående process.
En fungerande hälso- och sjukvård ger förutsättningar för ett gott liv i Värmland, där regional
utveckling, näringsliv och övriga mål i Värmlandsstrategin kan förverkligas. Miljöfrågor
hänger ihop med folkhälsan och behöver ett tydligt forum.
Det är också viktigt att det regionala utvecklingsarbetet ges erforderligt utrymme. Genom att
samordna detta kan utveckling tas tillvara på ett målinriktat, kraftfullt och konstruktivt sätt.
Kollektivtrafiken i länet är ett område som SiV förespråkar skall ingå i regionkommunen, för
att samordnas i såväl regional utveckling som i hälso- och sjukvård. SiV vill framhålla den del
av kollektivtrafiken som idag är en viktig del av patientens vårdkedja, nämligen sjukresor.
Särskild vikt bör i den fortsatta processen läggas vid att organisera detta på ett klokt sätt. SiV
anser dock att denna process kan fortsätta, eller lösas även efter starten av nya regionen, när
kollektivtrafikens framtida organisering fastställts.
SiV tillstyrker därmed organisationsförslaget.
Tycker ni att den politiska organisationen ger goda förutsättningar för det regionala
utvecklingsarbetet? Tycker ni att den politiska organisationen ger balans mellan hälso- och
sjukvård och regional utveckling
Landstinget och regionens uppgifter består till mycket hög grad av mellanmänskliga möten
och relationer. För att få goda resultat i verksamheterna krävs ett gott och tydligt ledarskap.
Som möjliggör god kommunikation, tydlighet i uppdrag och effektiva beslutsprocesser.
Ledarskapet i organisationen börjar med den politiska ledningen och skapar parallellprocesser
ut i organisationen. Samtidigt sker det viktigaste utförandet, i varje dags skapande hos de
anställda. Mängder med kunskap, idéer och kreativ kraft skapas i dessa vardagliga
professionella möten och uppgifter.
I den fortsatta processen för att ta fram en politisk organisation bör därför behovet av forum
för dialog och lärande mellan politik och utförare beaktas såväl i kunskapande om
verksamheternas verklighet såsom i pågående ärendehantering. Fler nämnder eller utskott
med tydliga uppdrag inom olika områden behöver därmed inrättas i den fortsatta processen.

I såväl den politiska organisationen som i tjänstemannaorganisationen bör ansvar och
befogenheter tydliggöras och hänga ihop. Relationerna mellan regionstyrelse och nämnderna
ska vara tydligt reglerade.
Region Värmland ansvarar idag för ett antal samverkansgrupper som berör både
kommunerna och landstinget. Vilka samverkansgrupper är viktiga att upprätthålla även i
fortsättningen av en tänkt regionkommun?
Att ge brukarföreningar en tydlig roll i regionens arbete är avgörande för utfallet.
Invånardialoger är på samma sätt en investering iför att uppnå goda resultat för framtiden.
Alla är medvetna om vikten av samverkan, men utfallet av samverkan visar med all tydlighet
att utförandet av detta kräver stöd, styrning och uppföljning.
SiV vill särskilt trycka på behovet av att skapa bättre samverkansforum för gemensamma
verksamheter såsom första linjen för barn och unga, familjecentraler, Friskvården i
Värmland, samt övriga resursgemensamma verksamheter. Styrning och ledning av länets
missbruksvård som idag sker i förnyat/ utvecklat samarbete mellan Vårdförbundet och
landstinget bör också införlivas i denna översyn. En samordning för all samverkan, där
kommunernas inflytande, och unika förutsättningar inkluderas är viktigt att åstadkomma.
Det behöver göras i ett flexibelt men samordnat ledningssystem inom regionkommunen
med insyn, transparens samt tydligare ansvar och mandat. Samverkan över organisationsoch regiongränser är viktigt att särskilt beakta, och det är av stor vikt att detta införlivas i en
tydlig strategisk styrning och ledning.
Nya perspektiv är ett viktigt dialogforum där kommunernas och landstingets högsta ledning
skapar gemensamma referensramar och mål. SiV anser att det är av hög vikt det ses över
och samordnas in i det nya forumet, för att de goda förutsättningarna för en konfliktfri
dialogarena bevaras, men att behov av utveckling för samverkansarenan ses över.
Även dessa processer kräver långsiktighet, och tillräckligt utrymme framöver och kan därför
med fördel fortsätta in i den nya, direktvalda regionen.
Region Värmland ansvarar idag även för uppdrag enbart åt primärkommunerna, exempelvis
Mediecenter och Kurs- och konferensverksamhet. Tycker ni att dessa uppgifter i
fortsättningen ska upprätthållas av en tänkt regionkommun?
Detta är en fråga som bör beslutas i god kommunikation och samverkan med länets
kommuner.
Har ni några övriga synpunkter på förslaget till process för bildandet av regionkommun eller
förslaget till organisation?
Sjukvårdspartiet i Värmland anser att det är viktigt att snarast skapa en högre demokratisk
berättigande inför väljare och invånare, och att det därför är mycket angeläget att
Landstinget ansöker om att bilda regionkommun snarast. Vi anser att den föreslagna
processen ger utrymme för dialog och samverkan kring hur den kommande organisationens
funktion och utformning skall utformas.

Sammanfattande slutsatser:
Sjukvårdspartiet i Värmland ser genom en samlad regionkommun stora möjligheter för alla
goda krafter, god potential och andra möjligheter för vårt vackra län att klara utmaningar och
skapa ett attraktivt och livskraftigt Värmland för alla invånare, turister och andra besökare.
Sammanslagningen bör ske så att regionkommunen börjar fungera från och med 1 januari
2019. Det är oerhört viktigt att den föreslagna tidsplanen hålls. Ett direktvalt fullmäktige har
goda demokratiska förutsättningar att fortsätta utveckla organisationen så att en effektiv och
konstruktiv organisation säkerställs med invånarnas fokus som första prioritet.
Ledarskapets skapande kraft i ledning och styrning bör ges stor vikt, vilket den process- och
tidsplan som föreslås har goda förutsättningar för.
Hälso- och sjukvårdens roll i relation med regional utveckling är beaktat i gällande
organisationsskiss, och SiV förespråkar att dessa, tillsammans med kollektivtrafikens
betydelse, samspel med hälso- och sjukvård och regional utveckling beaktas särskilt i följande
organisationsutveckling. Miljöfrågorna hänger i stor grad samman med folkhälsoarbetet och
bör ges en tydlig arena i organisationen.
Sjukvårdspartiet i Värmland avser att fortsätta vara medskapande i den fortsatta processen och
arbetet. Genom god kommunikation och samverkan kan vi åstadkomma det våra invånare
förtjänar. Ett gott och skönt liv i Värmland!
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