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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, onsdagen den  

21 juni 2017, klockan 18.00 – 19.55 

Beslutande Peter Farrington (M)  Håkan Larsson (C) 

Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström (C) 

Hans Jildesten (S) Aurea Karlsson (S) 

Glenn Aspnes (S) Ingrid Resare (S) 

Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) 

Steve Nilsson (S) Christoffer Andersson (S) 

Magnus Liljekvist (S) Peter Högberg (V) 

Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V) 

Birgitta Hellberg (V) Andris Widuss (M) 

Lennart Johansson (S) Thomas Backelin (S) 

   
Ersättare

  
 

Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef 

Ingela Bergare, ekonomichef 

Lennart Aronsson, sekreterare 

Utses att justera Steve Nilsson (S) Andris Widuss (M)   

Justeringens tid och plats Onsdagen den 21 juni, Kulturhuset, Storfors. 

Underskrifter Sekreterare _______________________ 

Lennart Aronsson 
Paragrafer 35  

 Ordförande _______________________ 

Thomas Backelin 

 Justerande _______________________ 

Steve Nilsson

  

_______________________ 

Andris Widuss 

  Anslag/bevis 

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 

Organ 

 

 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 

Underskrift ___________________________________________________ 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21 

 

Sida 

2(7) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

KF § 35  Remissvar – bildande av Regionkommun Värmland ............................................. 3 

 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21 

 

Sida 

3(7) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2017-0054 

 

KF § 35 Remissvar – bildande av Regionkommun Värmland  
 

Bakgrund 

Riksdagen har genom – Lag och regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) – 

möjliggjort att landsting i län, som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ, får ansvara för 

regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur genom bildande av 

regionkommuner.  

 

En process pågår i Värmland gällande sammanslagning av Region Värmland och Landstinget 

Värmland och där ett förslag finns om att döpa den eventuellt nya regionen till Region 

Värmland. Idag har 13 landsting bildat regionkommun, fyra har ansökt och övriga har 

påbörjat en process liknande den som pågår i Värmland. Regionbildningskommitténs uppdrag 

har varit att ta fram ett förslag till bildande av regionkommun med start 2019.  

 

Syftet med att bilda en regionkommun är enligt utskickat förslag att skapa en kraftfull och 

effektiv organisation med direktvalt fullmäktige.  

 

Region Värmland finansieras idag av medlemmarna vilket omfattar Landstinget och alla 16 

kommuner. Medlemsbidragen för 2016 uppgick till 193 mkr uppdelat på Landstinget 180,3 

mkr och kommunerna 12,7 mkr. Vissa medel kommer även från staten och EU.  

 

Storfors kommuns första remissvar var nej till bildande av regionkommun. I kommunens svar 

angavs dock att vi önskade en ny remissomgång där ett antal frågor skulle redas ut och 

klargöras.  

 

Nuläge  

Kommunernas inspel gällande att en remissomgång två skulle tas fram hörsammades. 2017-

05-05 skickades version 2.0 ut gällande Förslag till bildande av Regionkommun Värmland. 

Denna version är klart omarbetat och där flera förslag har tagits fram och tydliggjorts utifrån 

de remissvar som kommunerna inlämnat. 

 

Det poängteras från synpunktsinlämnare att det inte handlar om en sammanslagning utan 

snarare om ett bildande av en regionkommun med nya förutsättningar.  

 

Gällande föreslagen beslutsstruktur så innebär det att det blir ett direktvalt fullmäktige där de 

gemensamma regionpolitiska frågorna lyfts och beslutas. Det nya fullmäktige föreslås ha 81 

ledamöter. Förutom bildande av ny regionstyrelse så föreslås det en hälso- och 

sjukvårdsnämnd tillika tandvårdsnämnd, regional utvecklingsnämnd och eventuellt en 

kollektivtrafiknämnd.  
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KF § 35 forts. 

 

I föreslagen organisation anges ett samverkansforum vars syfte är att samverka mellan 

Regionkommunen och samtliga primärkommuner. Ett forum som kan förbereda och samråda 

kring frågor och ärenden i regionkommunernas föreslagna nämnder. Forumet föreslås bestå 

av två representanter från respektive primärkommun (majoritets- och minoritetsföreträdare) 

samt från föreslagna regionstyrelsen, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för 

regional utveckling och från den tänkbara kollektivtrafiknämnden. Forumet föreslår sedan om 

och vilken tjänstemannarepresentation som skall knytas till gruppen.  

 

Ett flertal verksamheter som Region Värmland idag driver behöver diskuteras djupare 

gällande om de skall vara kvar, vart möjligt ansvar skall ligga och hur en eventuell 

samordning skall äga rum. Avser; Kurs- och konferens, Mediecenter Värmland, Nya 

perspektiv, Gymnasiesamverkan, Brysselkontoret och olika nätverk. 

 

Vid ett bildande poängteras det bland annat att samtliga parter äger rätt att initiera ärenden 

inom ramen för det överenskomna samrådsstrukturerna och att regionkommunens 

utvecklingsarbete skall ha en tydlig regional karaktär.  

 

Det förs idag samtal och diskussioner gällande kollektivtrafikens roll i den troliga 

regionsbildningen. En utredning pågår och kommer att belysa kollektivtrafikens kommande 

organisatoriska hemvist.  

 

Tidsplan 

2017-06-23  Kommunerna skall ha svarat på remissomgång 2 

 

2017-06-29 Avstämning (tjänstemannanivå) inkomna remissvar  

 

2017-06-30 Avstämning (KSO) inkomna remissvar  

 

2017-08-29  Landstingsfullmäktige tar ställning om ansökan att få bilda regionkommun från 

1/1-2019  

 

2017-09-30 Sista dag att skicka in ansökan till regeringen  

 

2017-2018 Gemensam process kring bildande av regionkommun fortsätter  

 

Svar på ställda remissfrågor  

1. Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning samt 

föreslaget fortsatt process, ställer ni er då positiv till bildandet av 

Regionkommun Värmland 2019? 

 

2. Har ni några övriga synpunkter på förslaget? 
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KF § 35 forts. 

 

Storfors kommun ställer sig tveksam till ett bildande av Regionkommun Värmland men 

reviderar sitt ställningstagande från nej till tveksamt positiv.  

Som anges i ovan text kan vi konstatera att regionbildningskommittén har hörsammat 

inspelen från premiärkommunerna. Vi önskar dock framföra följande synpunkter: 

 

 För att nå målet om att skapa en stark region kommer det att vara viktigt att ha en 

utvecklande och god dialog med samtliga primärkommuner.  

 Arbeta fram ett avtal kring samverkan och ansvarsfördelning mellan region- och 

primärkommun inkluderat roller och mandat.  

 Primärkommuner skall ha möjligheten och rätten att lyfta specifika frågor till 

föreslaget samverkansforum som tillika kan vara ett rådande organ för kommande 

beslut.  

 I god tid planera årets möten och där föreslaget samverkansforum träffas i rimlig tid 

före ett nämnd eller utskottsmöte för att möjligt kunna inkomma med frågeställningar 

och synpunkter.  

 Förtydliga beslutsstrukturer gällande uppgifter och ansvar inom respektive föreslagen 

nämnd.  

 Tydligare beskriva de verksamheter som Region Värmland idag ansvarar för men som 

inte omfattas av de statliga uppdragen. Inventera behovet och hur en möjlig ansvars- 

och kostnadsfördelning kan komma till stånd.   

 Invänta utredningen kring kollektivtrafiken och i samverkan diskutera en lösning som 

gynnar hela regionen.   

 

Beslutsunderlag 

1. Version 2.0 – Förslag till bildande av Regionkommun Värmland (2017-05-05)  

2. Missiv – Förslag till bildande av Regionkommun Värmland (2017-05-08). 

3. Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-05-31. 

4. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 113. 

5. Kommunstyrelsen 2017-06-13 § 119. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mats Öman för ärendet. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Andris Widuss (M) yrkar att Storfors kommun ställer sig klart positiv till bildande av 

Regionkommun Värmland. 

Kollektivtrafiken skall ingå vid en eventuell ny regionkommun. 
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KF § 35 

 

Ordföranden ställer förslagen emot varandra. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och skall verkställas.  

 

Propositionsordning 

Följande uppläses och godkännes: 

Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

Den som röstar enligt Andris Widuss (M) förslag röstar NEJ. 

 

Följande ledamöter röstar bifall till kommunstyrelsens förslag: 

Hans Jildesten (S), Aurea Karlsson (S), Glenn Aspnes (S), Ingrid Resare (S), 

Christina Skogström (S), Birgitta Wiberg (S), Steve Nilsson (S), Christoffer Andersson (S), 

Magnus Liljekvist (S), Peter Högberg (V), Inger Nordström (V), Lars-Erik Carlsson (V), 

Birgitta Hellberg (V), Lennart Johansson (S), Thomas Backelin (S).  

 

Följande ledamöter röstar enligt Andris Widuss (M) förslag. 

Peter Farrington (M), Håkan Larsson (C), Ingrid Andersson (C), Birgitta Hagström (C), 

Andris Widuss (M).  

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden meddelar att femton ledamöter röstat enligt kommunstyrelsens förslag och fem 

ledamöter röstat enligt Andris Widuss förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

1. Storfors kommun ställer sig tveksamt positiv till bildandet av Regionkommun 

Värmland 

 

2. Storfors kommun, till Regionbildningskommitteen, framföra föreslagna synpunkter 

angivna under ovan rubrik, svar på ställda remissfrågor. 

 

3. Storfors kommun anser att kollektivtrafiken tillsvidare ställs utanför en eventuell ny 

regionkommun. 

 

4. Om en ny regionkommun skapas så bör organisationen diskuteras vidare med anseende 

på antal nämnder. 

___________________ 

 

Ledamöterna Peter Farrington (M), Håkan Larsson (C), Ingrid Andersson (C), 

Birgitta Hagström (C), Andris Widuss (M) anmäler reservation till förmån för eget 

förslag. 
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