KOMMUNSTYRELSEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 6 mars 2017 kl. 10:00- 14:15
Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby

Beslutande

Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande
Kjell-Erik Mattsson (S)
Yvonne Broberg (S)
Nielas Persson (S)
Alf Larsson (C), vice ordförande
Anna Melin Nyström (C)
Inger Laren (L)
Ingemar Hansson (M)
Håkan Bengtsson (M) ers. för Mikael Persson (M)
Håkan Höglund (SD)
Hans Lindberg (V)

övriga deltagare

Se nästa sida.

Justerare

Hans Lindberg

Tid för justering

2017-03-14

Paragrafer

32-48

sekreterare
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2017-03-06
2017-03-14
2017-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret
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§ 37 Yttrande på remiss om bildande av
Regionkommun Värmland
Dnr KST 2017/131

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och lämnar det vidare till
Landstinget i Värmland.

2. När remissyttrandena vävts in i nuvarande förslag, vill Torsby kommun ha
ytterligare en remissrunda, innan beslut tas i landstingsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Värmland har ställt en remiss till Värmlands kommuner avseende
bildande av Regionkommun Värmland. Av remissen framgår fem frågeställningar som
kommunstyrelsen har att ta ställning till.
Synpunkter på förslaget
Torsby kommun är remissinstans avseende bildande av Regionkommun Värmland.
Förutom de fem frågeställningarna vill man även ha svar på huruvida kommunen är
positiv till att en regionkommun bildas eller inte.
Som svar på den generella frågan om Torsby kommun är positiv till bildande av
Regionkommunen Värmland, så ser kommunen det som en nödvändighet att
Värmland ansöker om och bildar en regionkommun i samband med nästa val. Det är
viktigt dels för att tydlig- och möjliggöra styrningen över regionens egen tillväxt och
utveckling. Det är även viktigt i kommande processer att inleda olika former av
samverkan med andra regionkommuner att Värmland har en juridisk status och
struktur som överensstämmer med övriga.
Under mötet diskuteras processen kring bildande av regionkommunen och
kommunstyrelsen vill ha möjlighet att även yttra sig på det förslag som tagits fram
efter att kommunernas yttranden vävts in under denna remissomgång.
Yttrandet i sin helhet biläggs paragrafen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Remiss avseende bildande av regionkommun Värmland
Yttrande av Anders Björck 2017-02-28

Beslutet skickas till
Landstinget i Värmland
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2017-02-28

Ärende; Yttrande avseende bildande
Regionkommun Värmland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom påföljande förslag till yttrande.

Bakgrund
Landstinget i Värmland har ställt en remiss till Värmlands kommuner avseende
bildande av Regionkommun Värmland. A v remissen framgår det 5 stycken
frågeställningar som undertecknad har lämnat förslag till svar på.

Synpunkter på förslaget
Torsby kommun är remissinstans avseende bildande av Regionkommun Värmland.
A v remissen framgår det 5 frågor som remisställaren önskar att kommunen tar
ställning till. Förutom de 5 frågeställningarna vill man även ha svar på huruvida
kommunen är positiv till att en regionkommun bildas eller ej.
Som svar på den generella frågan om Torsby kommun är positiv till bildande av
Regionkommunen Värmland, så ser kommunen det som en nödvändighet att
Värmland ansöker om och bildar en regionkommun i samband med nästa val. Det är
viktigt dels för att tydlig- och möjliggöra styrningen över regionens egen tillväxt och
utveckling. Det är även viktigt i kommande processer att inleda olika former av
samverkan med andra regionkommuner att Värmland har en juridisk status och
struktur som överensstämmer med övriga.
Vad det gäller de faktiska frågeställningarna så har Torsby kommun valt att lämna
följande yttrande;
1.

And ers Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

En viktig aspekt vid bildandet av regionkommuner är kommunernas möjlighet till
insyn och påverkan av frågor som rör regional utveckling och övriga gemensamma
utvecklingsfrågor. Tycker ni att förslaget skapar möjligheter for kommunerna att få
insyn i och kunna påverka de regionala utvecklingsfrågorna?

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Torsby kommun anser att det är en självklarhet att kommunerna skall få en tydlig
möjlighet till att påverka den regionala utvecklingen. Kommunerna är en avgörande
faktor som har stor påverkan på den lokala utvecklingen och därmed indirekt en
påverkan på den regionala utvecklingen. Kommunerna bör därför få ett aktiv roll och
inflytande över dessa frågor. Inflytandet kan ske genom att respektive kommun ges
ordinarie plats i den 1;1ämnd som ansvarar för dessa frågor. Ett annat alternativt är att
det bildas ett politiskt referensforum till regionkommunens ansvariga nämnd för dessa
frågor. Bildande av ett kommunalförbund vid sidan om regionkommunen kan vara
lösningen på en sådan fråga.
2.

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 for
kollektivtrafiken om den integreras i regionkommunen.
Tycker ni att den politiska organisationen ger goda forutsättningar for den regionala
utvecklingen?
Tycker ni att den politiska organisationen ger balans mellan hälso- och sjukvård och
regional utveckling?

Den organisationsform som föreslås stämmer väl överens med andra
regionkommuners stmktur för dessa frågor. Det är viktigt att det finns olika forum i
form av nämnder eller utskott som ansvarar för dessa frågor. Graden av politisering av
områdena skiljer sig dessutom åt ganska väsentligt vilket är en av huvudorsakerna att
de bör skiljas åt. Hälso- och sjukvårdsfrågorna har en betydligt större tyngd utifrån
verksamheten medan utvecklings- och tillväxtfrågorna ger en större möjlighet för
politiska och lokala ställningstagande.
3. Region Värmland ansvarar idag for ett antal samverkansgrupper som berör både

kommunerna och landstinget.
Vilka samverkansgrupper är viktiga att upprätthålla även i fortsättningen av en tänkt
regionkommun?
Regionkommunen Värmland kommer att vara en liten region om man jämför med
andra vilket ställer extra höga krav på en bra samverkan inom och mellan de olika
aktörerna i regionen. Det är därför viktigt att nätverken som finns inom
tjänstemannaleden finns kvar vilket skapar en utveckling inom och mellan
verksamheterna. Det är samtidigt viktigt att de nätverk som stärker den regionala
konkurrensen mot andra regioner finns kvar och utvecklas. Ä ven de nätverk som finns
mellan olika regioner som där kommuner eller landstinget deltar och som idag
samordnas via Region Värmland behöver finnas kvar och stärkas.

4. Region Värmland ansvarar idag for uppdrag enbart åt primärkommunerna, exempelvis
Mediecenter och Kurs- och konferensverksamhet
Tycker ni att dessa uppgifter i fortsättningen ska upprätthållas av en tänkt
regionkommun?
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Det är bra om regionkommunen tar över detta ansvar från kommunalförbundet då det
inte skulle bli rationellt eller resurseffektivt om vmje kommun skulle bygga upp egna
liknande verksamheter.

5. Har ni några övriga synpunkter på fårslaget till process får bildandet av
regionkommun eller forslaget till organisation?
Det behövs dialog-/ information kring hur inflytandeprocessen för regionkommunens
medlemmar skall se ut. Värmlandskommuner bör fundera på om det skall bildas ett
kommunalförbund på sidan om regionkommunen som kan driva gemensamma frågor
men som inte faller inom ramen regionkommunens ansvarsområde. Det bör
tydliggöras hur andra regionkommuner har löst dessa frågor så att Värmland kan
skapa en egen modell för dessa frågor, och därmed tillvara ta kommunernas vilja till
insyn och påverkan.

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef/HR-chef
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