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Remissammanställning regionbildning 2019
Ärendet om regionbildning 2019 har t o m 30 juni 2017 varit på remiss till länets kommuner och
Region Dalarna. Samtliga har nu inkommit till landstinget med sina svar.
I remissen ställdes frågan ”Tillstyrker kommunerna och Region Dalarna att Landstinget Dalarna
ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna bildas en region med ett
direktvalt fullmäktige?”
Samtidigt gavs möjligheter för remissinstanserna att lämna synpunkter på diskussionerna i pågående
arbete i de politiska arbetsgrupperna om till exempel den politiska organisationen och det
kommunala inflytandet i kommande region som det redovisades i ett till remissen bifogat
kunskapsunderlag om regionbildning i Dalarna. De synpunkterna lämnas nu vidare till de politiska
arbetsgrupperna samt till regionbildningens styr- och referensgrupper m fl.
Nedan lämnas en redovisning av svar på själva remissfrågan om man tillstyrker att landstinget
ansöker och för lämnade synpunkter kring det pågående arbetet i arbetsgrupperna m.m.
Avesta kommun
Kommunen tillstyrker
Inga lämnade synpunkter
Borlänge kommun
Kommunen tillstyrker
Borlänge kommun anser att det finns behov av ett särskilt forum för direktdialog mellan regionens
och kommunernas högsta politiska ledningar i principiella och övergripande frågor. Ett forum som
kopplas till den nya regionstyrelsen för ett direkt samråd som en del av beredningsprocessen inför
att styrelsen bland annat behandlar dessa frågor samt lägger beslutsförslag för dem till fullmäktige.
Här skulle bland annat tas upp den regionala utvecklingsstrategin (Dalastrategin),
Länstransportplanen för infrastruktur, Trafikförsörjningsprogrammet men också sådant som
nuvarande Landstingsplan (verksamhetsplan) och budget etc. På samma sätt skulle frågor kunna tas
upp här när kommunerna begär överläggningar kring något område och/eller kring ett annat
beslutsförslag. Forumet kan också av reglementen ges rollen som ett remissorgan för nämnder m.fl.
Falu kommun
Kommunen ställer sig positiv till att landstinget ansöker
Inga lämnade synpunkter
Gagnefs kommun
Kommunen tillstyrker

Kommunen vill särskilt understryka vikten av ett fortsatt starkt kommunalt inflytande kring länets
regionala utvecklingsarbete och en fördjupad samverkan mellan kommunerna och den kommande
regionen på bland annat välfärdsområdet.
Hedemora kommun
Kommunen tillstyrker
Inga lämnade synpunkter
Leksands kommun
Kommunen tillstyrker
Inga lämnade synpunkter
Ludvika kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen vill framhålla att det är synnerligen viktigt att kommunerna och Landstinget Dalarna
finner former för inflytande och samverkan för att kunna arbeta med regional tillväxt och utveckling
Malung-Sälens kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen påtalar vikten av geografisk spridning vad gäller representation och verksamhet, att det
säkras att de regionalpolitiska frågorna får tillräckligt utrymme vid sidan av de traditionella
landstingsfrågorna samt att även de primärkommunala frågorna ska få tillräckligt med utrymme i en
eventuell blivande regionkommun
Mora kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen understryker vikten av att det vid en regionbildning finns tillgång till en säker och jämlik
vård i hela regionen samt vikten av att kommunerna ges ett reellt inflytande genom delaktighet och
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet. Delaktighet och inflytande ska då även ses omfatta
frågor som berör kollektivtrafiken eftersom det vid en regionbildning är ett ansvar som lyfts över till
den nybildade regionen.
Orsa kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen understryker att det är helt avgörande att säkra kommunernas delaktighet och
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet. Samspelet mellan regionen och länets kommuner
kräver arbetsformer och en organisering som säkrar inflytande. Likaså måste de skilda
förutsättningarna i de olika delarna av länet beaktas. Alla kommuner måste få ett reellt inflytande vid
ett eventuellt bildande av en direktvald region.
Goda kommunikationer på både väg och järnväg är helt nödvändiga för utveckling. Att den tilltänkta
regionen får verktyg att jobba med dessa frågor genom ökat självbestämmande är en viktig del av
regionbildningen.

Kollektivtrafiken i länet styrs idag via nuvarande Region Dalarna, där alla kommuner har inflytande.
Vid en regionbildning lyfts ansvaret över till den nybildade regionen och därmed riskerar
kommunernas inflytande att minska. Orsa kommun understryker vikten av att kommunerna
garanteras delaktighet i framtiden när det gäller dessa frågor.
Rättviks kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen framför att det är viktigt att regionen har ett nära samarbete med bland annat länets
kommuner.
Regionen behöver gå hand i hand med kommunerna för att svara upp emot det behov som finns av
en utbildad arbetskraft och attraktiva boendemiljöer.
Det är viktigt att det arbete som byggts upp inom Region Dalarna mellan länets kommuner och
landstinget inte slås sönder eller försvinner. Därför behöver den nya länsregionen ha ett organ som i
stort ser ut som nuvarande direktionen inom Region Dalarna. Där finns alla 15 kommuner
representerade med sina respektive kommunstyrelseordföranden och 10 ledamöter från
landstingsstyrelsen. Till detta finns ersättare samt även en heltidsarvoderad ordförande och en
deltidsarvoderad vice ordförande. Därtill är ersättarna oppositionsföreträdarna från respektive
kommun samt 10 ersättare från landstinget.
Då säkerställs att det hålls en strategisk höjd som krävs för att kunna ha mandat att driva
utvecklingsfrågor som är gemensamma för kommunerna och regionen.
Det är viktigt att detta organ får ett formellt inflytande och därför kan det vara lämpligt att använda
en gemensam nämnd som juridisk form, men detta behöver utredas ytterligare.
 Behåll formatet som direktionen har idag och placeras centralt i länsregionen (27
ledamöter+27 ersättare)
 Utforma och beskriv uppdraget som delegeras från regionfullmäktige i ett reglemente
Den nya regionens organisation måste stimulera ökat samarbete kring särskilda frågor som omfattar
hela länet t ex utbildningsfrågor, fysisk planering, infrastruktur etc. Utan en tydlig vilja att underlätta
samarbetet mellan och med kommunerna kommer den nya regionen att hämma möjligheterna för
Dalarnas utveckling. Därför bör utgångspunkten vara att de frågor som idag avhandlas i Region
Dalarnas direktion behålls i det forum som bildas enligt ovan.
Hälso- och sjukvård är liksom andra välfärdsfrågor även viktiga utvecklingsfrågor och bör därför
finnas i detta forum där både landsting/region och kommunerna är berörda.
Konkret kan bland annat pekas på resurser inom kollektivtrafik och infrastruktur som idag finns
spridda på flera organisationer. Dessa bör samlas i den nya regionen och i t ex Dalatrafik för att
Dalarna ska stå starkare och tala med gemensam röst, framför allt i nationella sammanhang.
Effektiviseringspotential finns så klart i att stödfunktioner samlas i samma organisation.
Smedjebackens kommun
Kommunen tillstyrker
Inga lämnade synpunkter
Säters kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen förutsätter att den bereds möjlighet att ta del av all relevant information, får möjlighet
att fortsatt yttra sig i frågor som berör kommunen och att förslagen på organisation och
verksamhetsplan säkerställer regionens framtids- och utvecklingsfrågor.

Vansbro kommun
Kommunen tillstyrker
Kommunen framhåller att det vid ett bildande av en länsregion är av högsta vikt att det skapas en
tydlig struktur för samverkan på såväl politisk- som tjänstemannanivå. Det är avgörande att
kommunerna redan på ett tidigt stadium blir delaktiga i beredningen av ärenden och att frågor
förankras med sakkunniga i respektive kommun i början av beredningsprocessen. Ambitionen att
föra en nära dialog med kommunernas ledande politiker och tjänstemän är givetvis en bärande del
av ett fungerande arbete men kan inte ersätta behovet av tidig kontakt med kommunernas
sakkunniga.
Älvdalens kommun
Kommunen tillstyrker
Det kommunala politiska inflytandet innehåller i remissen många frågor men fullständig avsaknad av
svar. Olyckligt att detta kommer att utvecklas efter det att kommunerna avkrävs ett remissvar. Det är
av yttersta vikt att detta klarläggs under augusti månad som utlovats i remissen. Älvdalens kommun
förutsätter att slutligt svar från kommunerna avges efter att dessa viktiga frågor har beskrivits.
Region Dalarna
Region Dalarna tillstyrker
Inga lämnade synpunkter

