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En regionreform för att…..

 …skapa en robust regional samhällsorganisation 

som kan möta framtidens utmaningar såväl för 

tillväxt och sysselsättning som hälso- och 

sjukvård och som kan vara en stark röst för 

medborgarna i alla delar av Sverige samt kan 

samspela med statliga myndigheter. 



Några av framtidens utmaningar

 Antalet personer äldre än 80 år beräknas öka med 65 procent de 

närmaste 15 åren

 100 personer i förvärvsverksamma åldrar kommer år 2030 att  

försörja 84 personer i icke förvärvsverksamma åldrar. 

Motsvarande siffra idag är 73 personer.

 Samtidigt är kostnadsökningstakten inte långsiktigt hållbar.

 Kommunalskatten beräknas behöva öka med ca 13 kronor fram 

till 2035, i ett spann från 8 kr till 18 kr. 



Indelningskommittén
Ny indelning av län och landsting

Dir 2015:77



Väsentligt färre län och landsting 

2019 alt 2023

 Utgå ifrån kommungränser 

och arbetsmarknadsregioner

 Ansvarskommittén o 

Sjöstrands utredning

 Förändring av fördelning 

av uppgifter inom eller 

mellan stat och kommun ingår INTE

 - dock ett undantag –

det regionala utvecklingsansvaret



Utgångspunkter

 Jämnstarka regioner

 Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling

 Förmåga att ansvara för regionsjukvård

 Utgå från befintliga samverkansmönster



Staten

 Identifiera vilka myndigheter 

som bör ha en samordnad 

regionindelning

 Hur påverkas länsstyrelserna

 Hur statliga myndigheter 

kan samverka med 

de nya landstingen



Därutöver

 Namn och gemensam beteckning på de nya länen 

 Aspekter som bör beaktas vid val av residensstad och om 

lämpligt föreslå residensstäder

 Ekonomisk reglering vid delning av landsting



Tidplan

 29 februari 2016: delredovisning med lägesbeskrivning, förslag 

på fortsatt process, ev. behov av komplettering av uppdraget

 30 juni 2016, ev. delbetänkande avseende län som kan 

slås samman 2019

 31 januari 2017: delredovisning

 31 augusti 2017: slutbetänkande



Argument för att bilda större regioner – en 

stark röst

 Effektivt beslutfattande 

 Skatteunderlag ger handlingskraft

 En starkare institutionell kapacitet 

 Ökar de långsiktiga möjligheterna till 

decentralisering

 Inflytande nationellt och internationellt



Hälso- och sjukvården - Argument för att 

bilda större regioner

- Den snabba medicinska utvecklingen medför bland annat 

ökade krav på koncentration av specialiserad sjukvård

- Befolkningsunderlag för specialiserad sjukvård

- Likvärdig vård och nationell samordning

- Institutionell kapacitet, kunskapsstyrning och kvalificerade 

analyser

- Kompetensförsörjning

- Stora investeringsbehov



SKL:s roll

Stödja regionbildningsprocessen – både i 
förhållande till kommittén och 
medlemmarna

Samrådsgrupp – ledande politiker från 
alla län – mötesplats – 9 mars



Genomförda och planerade SKL besök
Möten med samtliga landsting/regioner är genomförda eller bokade

Slutsatser:

 Ingen tydlig partilinje

 2019, ”men hinner vi?”

 Hela kartan 

 Risken med dubbla beslutsstrukturer om 2023

 SKL stödet behöver växlas upp i genomförandeprocessen

 Ytterligare uppgiftsförändringar?

 Ekonomiska basdata



Regionala konferenser

 6 april Växjö

 13 april Arlanda

 26 april Östersund


