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Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare 
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 Ordförande Per Gruvberger        
                              
 
                                                                 

      Justerande   Benny Ahremark Persson                              
________________________________________________________________________ 
 
    ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen     
 
Sammanträdesdatum: 3 oktober 2016              
 
Anslagsdatum: 5 oktober 2016            Datum för anslagets nedtagande: 27 oktober 2016    
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: __ 
                        Annika Jansson 
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 Ks § 89                                 Dnr  2016/175 
 
Remissvar Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 
 
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län 
(SOU 2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag 
på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting, för en stark 
samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och 
välfärd i hela landet. De nya län som föreslås är Norrlands län, 
Svealands län och Västra Götalands län. 
 
Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 
1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019. 
 
Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 2016 § 87 sammanträda 
den 3 oktober för att kunna behandla ärendet om remissvar angående 
Regional indelning tre nya län. Frågan har tidigare behandlats av 
kommunstyrelsen den 24 augusti § 78, då kommunchef Claes Hultgren 
informerade om aktuell situation i Värmland och mötet diskuterade 
hanteringen i Filipstad.  
 
Förslag till svar är upprättat av kommunstyrelsens ordförande Per 
Gruvberger och kommunchef Claes Hultgren.  
 
Benny Ahrenmark Persson (C), Anders Nilsson (V) och Per Gruvberger 
(S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Christer Olsson (M) yrkar avslag 
på det samma.  
 
Sedan förslaget ställts under proposition begärs votering. Votering 
verkställs med fäljande justerade voteringsproposition; den som röstar 
för föreliggande förslag röstar Ja, den som röstar för avslag röstar Nej. 
Thorbjörn Parling (S), Marina Isaksson (S), Olle Engström (S), Anders 
Nilsson (V), Benny Ahrenmark Persson (C), Åsa Hååkman Felth (S), 
Jomark Polintan  (S) och Per Gruvberger (S) röstar Ja. Christer Olsson 
(M), Gisela Nyquist (-) och Patrik Fornander (M) röstar Nej. 
Kommunstyrelsen har med 8 röster mot 3 röster beslutat att föreliggande 
förslag utgör kommunens svar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   föreliggande förslag utgör Filipstads kommuns remissvar. 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 Christer Olsson, Gisela Nyquist och Patrik Fornander reserverar sig mot 
beslutet 
 
Christer Olsson inkommer med protokollsanteckning vilken biläggs 
protokollet 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Protokollsbilaga 
Remissyttrande från Filipstads kommun ang. Regionindelningskommitténs nu 
föreliggande delbetänkande / förslag. (SOU  2016:48) 
 
Nya Moderaterna i Filipstads kommun säger JA till Värmland och NEJ till 
bildande av storregioner. 
Vi menar att Värmland i första hand ska bilda en egen regionkommun eftersom 
den utredning som nu på regeringens uppdrag har tagits fram inte på något 
sätt har kunnat visa några som helst fördelar med att bilda storregioner och då 
allra minst vad gäller ett samgående med Västra Götaland. Det saknas svar på 
grundläggande frågor om reformens nytta och likaså finns heller inga konse-
kvensanalyser som kan ge någon vägledning. Det är alltså enbart antaganden 
som regeringens bägge utredare , Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C) 
bygger sina slutsatser på. -Det är skrämmande att en utredning som är så illa 
skött ska ligga till grund för den största organisationsförändringsreform som 
har ägt rum i Sverige på 400 år ! 
Det sätt på vilket utredningen har forcerats fram är odemokratiskt och 
utredarna kan sägas ha präglats av dövhet för såväl synpunkter som kritik. 
Den 15 juni beslutade en riksdagsmajoritet att befolkningens synpunkter och 
önskemål ska vägas in och beaktas innan något beslut om regionindelning tas. 
Detta beslut av Riksdagen är mycket viktigt och klokt ur demokratisynpunkt och 
öppnar också möjligheter till folkomröstning i frågan – Svenska folket måste få 
vara med och säga sitt innan ett slutgiltigt beslut i denna mycket viktiga fråga 
kan fattas och då är Folkomröstning ett utmärkt instrument ! 
 
I utredningen talas om att våra storstäder Stockholm , Göteborg och Malmö är 
tillväxtregioner i Sverige och att det skulle vara gynnsamt för andra områden 
att via en storregionbildning dra nytta av denna tillväxt. Enl. vår uppfattning 
och bedömning blir effekten istället den rakt motsatta, det vill säga att urbani-
seringen och avfolkningen av landsbygden ytterligare skyndas på, vilket för 
Värmlands län skulle vara synnerligen ogynnsamt och negativt.  
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Sen lång tid tillbaka har man i olika sammanhang pratat om en 
”tillväxtkorridor” som sträcker sig mellan Oslo – Karlstad – Örebro – Stockholm 
och St. Petersburg. -Detta resonemang har regeringens två utredare totalt 
ignorerat av någon underlig anledning ! Man har istället ensidigt riktat in sitt 
förslag på att Värmland ska tillhöra Västra Götaland och inget annat. Deras 
förslag innebär att Värmland kommer att bli som en ”appendix” (blindtarm) till 
den nya storregionen i Göteborg och vårt inflytande kommer också att bli 
mycket begränsat i den nya storregionen och dess gigantiska regionfull-
mäktigeförsamling. 
-Vi menar att Värmland istället ska utnyttja sitt mycket strategiska geografiska 
läge mellan två huvudstäder , Oslo och Stockholm, för att på så sätt utvecklas 
och växa på riktigt ! Ett ex. på sådan utvecklig kan vara inrättande av snabb-
tågsförbindelse mellan dessa städer, vilket skulle vara mycket gynnsamt för 
vårt län och då inte minst för näringslivsutvecklingen. 
Om Värmland skulle tvingas in i en storregion är det ”enda” vettiga och 
naturliga alternativet i så fall Svealandsregionen. Här har vi redan en rad olika 
samarbetsavtal som fungerar väl och då inte minst det sjukvårdsavtal som 
Värmland har i den nuvarande sjukvårdsregionen tillsammans med Örebro/ 
Uppsala. 
-Värmlands sjukvårdsavtal med Karlskoga lasarett är avgörande för att sjuk-
vården ska fungera i Värmland och utifrån Karlskoga lasaretts synvinkel är 
avtalet avgörande för dess existens  ! 
I Värmland måste vi också på bästa sätt säkra våra egna sjukhus, CSK , Torsby 
Arvika, och dess fortsatta existens. Vi moderater anser att detta görs bättre i en 
Svealands-region än i den av utredarna föreslagna regionen med Västra 
Götaland. 
Utredarna påstår helt frankt att demokratin och inflytandet för medborgarna 
kommer att bli bättre vid ett införande av storregioner. –Vilka belägg finns för 
en sådan floskel ? Allt sunt förnuft talar väl istället för att demokratin kommer 
att urholkas och försämras högst radikalt med beslutsfattare som kommer 
ännu längre bort från verkligheten och folket som de har röstats fram av. 
Vi moderater menar att människor måste ha möjlighet att påverka sin vardag 
på ”nära håll” för att känna trygghet och trivsel där man bor och verkar. Det är 
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viktigt att vi politiker finns så nära ”verkligheten” som möjligt för att kunna 
fatta de bästa besluten. 
 
Christer Olsson – Gruppledare 
Nya Moderaterna Filipstad 
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