Protokoll
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2016-09-28

KS 2016/0481-900

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl 08.30–08.45

Ledamöter

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef
Reimbert, Sofia, Sekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede 2016-09-28 klockan 12.00

Paragrafer

203

Sekreterare
Sofia Reimbert
Ordförande
Liselotte Broberg
Justerare
Louise Thunström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-28

Datum då anslaget tas ned

2016-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Sofia Reimbert

Tanums kommun

Protokoll

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2016-09-28

KS 2016/0481-900

Beslutande ledamöter

Liselotte Broberg, Ordförande (M)
Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C)
Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S)
Lennart Larson (M)
Paul Carlsson (L)
Benny Svensson (L)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Magnus Roessner (S)
Ingrid Almqvist (S)
Håkan Elg (MP)

Ersättare

Hans Schub (M), ersättare

Justerandes signaturer
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Innehåll
Ärende

Sida

Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)

Justerandes signaturer
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KS § 203

KS 2016/0427-941

Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)
Sammanfattning
Regeringskansliet har skickat ut delbetänkande Regional indelning – tre nya
län på remiss till Tanums kommun. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016. Regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Remissen handlar om två nya och ett utvidgat län och den del som rör
Tanum är förslaget att utvidga Västra Götalandsregionen till att även
omfatta nuvarande Värmlands län från och med 2019. Övriga
länsindelningar är tänkta att träda i kraft 2023.
Utredarna menar att en ändring av regiongränserna leder till bättre statlig
samordning regionalt. Nuvarande länsindelningar anses bidra till en obalans
mellan olika delar av landet varför en omstrukturering skulle leda till mer
jämstarka län och landsting med bättre möjlighet att hantera såväl regional
utveckling som hälso- och sjukvård. Utredarna anser att ett nytt Norrlands
län, ett nytt Svealands län samt ett Västra Götaland utökat med nuvarande
Värmlands län skulle vara möjliga ändringar att införa från och med 1
januari 2019. En utvidgning av Västra Götaland knyter, enligt utredarna,
ihop näringslivet runt Vänern och bygger vidare på befintliga samarbeten
samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge.
Kommunstyrelsen beslutade den 31augusti 2016 att yttrandet ska behandlas
på ett extra möte för kommunstyrelsen den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Remissyttrande från Tanums kommun
Yrkanden
Roger Wallentin (C) föreslår en ändring på yttrandet så
att beredningsförslagets första mening ”Tanums kommun tar inte ställning
till kommitténs förslag till regionbildning men framhåller nedanstående
punkter” ändras till:
Tanums kommun anser inte att det är positivt med en större region. Det
finns ett behov av att klargöra vilka frågor som regionen ska arbeta med
framöver. Man bör också utreda vilka arbetsområden/uppgifter som kan
decentraliseras till kommunerna.
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Vidare föreslår Roger Wallentin (C) tillägg av ytterligare en mening sist i
fjärde stycket:
Det har hittills visat sig svårt att upprätthålla demokrati i alla delar.
Louise Thunström (S) och Håkan Elg (MP) föreslår bifall till Roger
Wallentins förslag.
Paul Carlsson (L) och Lennart Larson (M) föreslår bifall till
beredningsförslagets yttrande.

Beslutsgång
Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Wallentins ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ange följande yttrande som svar på remissen
Tanums kommun anser inte att det är positivt med en större region. Det
finns ett behov av att klargöra vilka frågor som regionen ska arbeta med
framöver. Man bör också utreda vilka arbetsområden/uppgifter som kan
decentraliseras till kommunerna.
En utdragen förändringsprocess, som kan komma att vara ända fram till
2023 beroende på vad som händer med Halland, är negativ för regionen och
dess kommuner. Risken är att fokus läggs på interna processer och intern
organisation istället för på utvecklingen av andra frågor såsom tillväxt,
infrastruktur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Kommunen anser
därför att regionbildningen för Västra Götaland bör ske vid ett tillfälle.
Med Värmland inkluderat omfattar Västra Götalandsregionen 65 kommuner
och blir det tredje största länet till ytan. Detta innebär en stor utmaning
fördelningsmässigt. En ny region måste finna en inom-regional balans samt
fungerande samverkansformer där samtliga kommuner och delar av
regionen får sin röst hörd samt får del av tillväxt och utveckling. Hela
regionen måste ges förutsättningar för att växa och utvecklas, inte enbart de
delar som ligger nära de stora städerna. Kommunerna spelar en väsentlig
roll i utvecklingen i regionerna, varför det är viktigt att kommunerna är
involverade och får en aktiv roll i en ombildningsprocess. Det är centralt att
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det finns fungerande strukturer för löpande samverkan mellan kommunerna
och regionen.
Kommittén anser att en regionombildning förtydligar demokratin och
möjligheten att påverka, bland annat då färre indirekta politiska organ
stärker demokratin. Det finns dock en farhåga att effekten i en stor region
blir den motsatta. För en fungerande samverkan kan behovet av de indirekta
samverkansorganen mellan kommunerna öka. Samtidigt kan invånarna
uppleva ett allt större avstånd till regionen och dess beslutsfattare.
Beslutsprocessen och demokratin i regionen kan därmed uppfattas som
abstrakt, svårbegriplig och långt borta från gemene man. Det har hittills
visat sig svårt att upprätthålla demokrati i alla delar.
Vi vill också poängtera vikten av att förankra namnet region och regionens
uppgifter. Regionerna har ett större, bredare, uppdrag medan landsting är
starkt förknippat med hälso- och sjukvård.
Tanums kommun poängterar invånarnas rätt till likvärdig hälso- och
sjukvård och närhet till denna oavsett var i regionen man bor.
Det är positivt att de statliga myndigheterna ska samordnas och organiseras
så att det underlättar samverkan mellan stat och kommuner.
Reservationer
Liselotte Broberg (M) och Lennart Larson (M) reserverar sig muntligen till
förmån för eget förslag
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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