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Presentationsanteckningar
Region 2015Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Gävleborg och Jämtland bildade regionRegion 2017Västmanland, Uppsala, Västernorrland och Norrbotten bildade regionRegion 2019 Blekinge, Kalmar, Sörmland, Stockholm, Värmland, Dalarna och Västerbotten bildar regionDär man haft kommunala samverkansorgan/ regionförbund likvideras den organisationen. Kommunförbund finns kvar i Norrbotten, Västernorrland, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Nybildas i Kalmar och Dalarna. Västmanland har bildat men har ingen aktivitet. 2019 har vi 21 regioner i landet med likalydande uppdrag. 21 regioner som har det regionala utvecklingsansvaret, då är det inte i något län som det ligger kvar på länsstyrelsen. Då är det regionala politiker som ansvaret för att ta fram en regional utvecklingsstrategi tillsammans med kommunerna och som ska jobba för att få den genomförd. Detsamma gäller infrastrukturplaner och övriga delar som ingår i utvecklingsansvaret.  Det ställer samtidigt krav på regeringskansliet att föra dialog med regional nivå och styra de statliga verken så att vi får ett väl fungerande samspel mellan olika aktörer. Vilka uppgifter har en regionBåde kommuner och regioner har beskattningsrätt. En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en region ansvarar dessutom för regional tillväxt och planering av infrastruktur.Förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete



….ett intensivt utredande
Regionutredningen (SOU:1992:63)
Västsverigeutredningen (SOU:1992:66)
Regionberedningen (SOU 1995:27)
1997-2002 Regionförsöken (Västra Götalands, Skåne, 
Kalmar och Gotlands län)
Regionreform på försök – första stegen mot en ny regional 
samhällsorganisation  SOU 1999:103 Jörgen Johansson, 
rapport till PARK kommittén
Parlamentariska Regionkommittén, PARK, (SOU 2000:89) 
Rekommenderar förlängda försök i sin slutrapport
Ansvarskommittén SOU:2007:10
Indelningskommittén (2015:09)
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En regional nivå under omvandling Decentraliseringen av det regionala tillväxtansvaret har pågått i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Den innebär att staten har överlämnat en stor del av ansvaret för den regionala tillväxtpolitiken till den regionala folkvalda nivån. Regionutredningen och Västsverigeutredningen 1992I juni 1992 presenterade Regionutredningen (som egentligen var två med samma utredare – en för länsindelningen och en för den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad) förslag omsammanslagning av länen i Sverige till 8-12 större län/regioner, motsvarande sammanslagning av landstingen, ändrad ansvarsfördelning när det gällde de regionala utvecklingsfrågorna, där tre alternativa modeller beskrevs: statligt regionalt ansvar, kommuner i samverkan, regionalt självstyre. Regionberedningen 1995Hösten 1992 tillsattes den parlamentariska Regionberedningen för att ytterligare belysa, precisera och förankra förslagen om ansvarsfördelningen på regional nivå. 1995 var regionberedningens slutbetänkande (förslag från statlig utredning till regeringen), Regional framtid, klart. Här föreslogs att de västsvenska länen skulle slås ihop, att berörda landsting på motsvarande sätt skulle bli ett nytt ”storlandsting” och att det nya landstinget på försök skulle ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna och därmed bli ett regionalt självstyrelseorgan, en region.Politisk mobilisering i Västsverige med uppvakning till ansvarig inrikesminister.Riksdagsbeslut om regionbildning 1997I mars 1997 kom regeringens proposition (regeringsförslag till riksdagen) om ändrad länsindelning, bildandet av ett storlandsting och regionalt utvecklingsansvar på försök Västsverige.Riksdagen antog ”Lagen om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning” som innebar att de nya landstingen i Skåne respektive Västra Götaland var regionala självstyrelseorgan på försök 1999–2002.I Gotlands kommun (som var både landsting och kommun) och Kalmar län prövades under samma tid andra modeller av regionalt utvecklingsansvar. I Gotland blev kommunen regionalt självstyrelseorgan. I Kalmar län bildades ett kommunalförbund med ledamöter från kommuner och landsting som fick rollen som självstyrelseorgan. I Skåne prövades en övergångsform med ett regionförbund under året före regionbildningen 1999.Ansvarskommittén SOU:2007:10Direktvalda regionkommuner med ansvar för hälso- och sjukvård och ett utökat regionalt utvecklingsuppdragGemensam läns- och regionkommunindelningMellan en och två miljoner invånareEget regionsjukhusMinst ett universitet med betydande forsknings- resurserByggstenen är 2030 års arbetsmarknadsregionerÅtersamla staten regionalt - gemensam indelning för statliga myndigheter.Avgränsas så att medborgarna kan känna anknytningInget förslag om ny kommunindelningStarkt stöd bland remissinstanserna!Och så …Regeringens kompromiss 2009 - Debattartikel i DN med de fyra partiledarnaMen det öppnade upp för en regionreform:Det ska finnas en regional politisk nivå med beskattningsrätt.Regionförsöken i Skåne och Västra Götaland permanentas 2011.Regioner ska ansvara för regional utveckling och kultur – som i försöken.En utredning ska se över statens regionala förvaltning så att den blir tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.IndelningskommitténDir. 2015:77 Ny indelning av län och landsting2015 tillsatte regeringen Indelnings-kommittén med uppdrag att föreslå hur en ny indelning av Sverige borde se ut. Den 30 juni 2016 lade indelningskommittén sitt delbetänkande med förslag att Sverige skulle delas in i sex stora regioner och att tre bildas redan 2019: Västra Götaland, Svealand och Norrland och att övriga tre regioner skulle bildas 2023. I november 2016 valde dock regeringen att inte längre gå vidare med förslagen om storregioner.



Det är en rätt stor grej

Ett likalydande uppdrag gör att…
- Vi pratar med varandra på samma villkor
- Vi pratar med staten på samma villkor
- Styrning från staten underlättas
- Samverkan över länsgränserna underlättas
- Demokratin förbättras, då ansvar kan utkrävas av direktvalda 

politiker
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Efter storregionsreformen gick i stöpet kändes det  som om luften gick ur processen, vilket är synd. Regionbildningen är en rätt stor grej faktiskt Vi har en enhetlig regional nivå – med regionalt utvecklingsansvar, med ett eget parlament och beskattningsrätt – vilket är stort! Det förändrar i grunden hur flernivåstyret fungerar och är en stor decentraliseringsreform.   



Och legitimiteten finns…

−Utöver ett fåtal kommuner runt Stockholm har samtliga kommuner 
varit positiva till att regioner bildas

−Riksdagen har aktivt beslutat att regioner är vägen framåt 
− SKL har på tre kongresser beslutat att driva frågan om större och 

slagkraftiga regioner. Vi har haft arbetsgrupper under alla faser –
ansvarskommittén, statens regionala indelning, 
indelningskommittén. 
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Att bilda region är en jobbig process på många sätt, men samtidigt är det viktigt att inte vara för blyg – för legitimitet för arbetet finns från alla håll och kanter. 



Samtidigt finns det utmaningar…

• Samverkan och samspel med kommunerna
• Mellanregional samverkan
• Samverkan och samspel med staten på regional nivå
• Hälso- och sjukvårdens ekonomiska förutsättningar 
• 3+18 problematiken
• Avgränsning: Vad är regional utveckling? Vad är inte regional 

utveckling? 
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Det är en rätt stor grej med stor legitimitet – men inte utan bekymmer. Regionbildningen renderar också i ett antal utmaningar och frågor Hur ska samverkan med kommunerna organiseras? Inflytande? Vilka frågor kräver en mellanregional samverkan? 



Men framförallt finns det 
möjligheter! 
Den kommunala kompetensen möjliggör 
för regionen att ta egna initiativ på områden 
man anser relevanta. 
Tillsammans med andra aktörer inom eller 
utom länet kan man göra långt mycket mer 
än det som anges i lag och förordning

Regional Utveckling

Lag & 
Förordningar Egna Initiativ



SK(R)?



Se den avslutade 
regionbildningen som ett 
startskott, snarare än ett 
målsnöre

Presentatör
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Det är lätt att luta sig tillbaka och känna ”vad skönt, nu är det färdigt”.  Samtidigt som det tar både tid och energi att konsolidera sig som region, så gäller det att snabbt ta sig an sin roll och axla ansvaret. Det gäller att bygga för framtiden. Man bör redan nu fundera kring vilka utmaningar man ser på 10 år sikt. Hur ska man möta dessa utmaningar? Med vilka verktyg. Saknas något i verktygslådan? Vad regionerna ska ha för uppdrag och mandat i framtiden är okänt. Men regering, riksdag och kommuner har alla ställt sig bakom det ansvar som nu finns på regional nivå. Det är upp till er regioner att fylla uppdraget med mer innehåll, för det finns alla möjligheter i världen (nästan) 
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