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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 

Direktvalda regionkommuner med ansvar för hälso- och sjukvård och ett utökat 

regionalt utvecklingsuppdrag

 Gemensam läns- och regionkommunindelning

 Mellan en och två miljoner invånare

 Eget regionsjukhus

 Minst ett universitet med betydande forsknings- resurser

 Byggstenen är 2030 års arbetsmarknadsregioner

 Återsamla staten regionalt - gemensam indelning för statliga myndigheter.

 Avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning

 Inget förslag om ny kommunindelning

Starkt stöd bland remissinstanserna!



Statens regionala indelning Mats Sjöstrand

 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län – som 

resultat av Ansvarskommittén fick VGR, Skåne, Halland och 

Gotland bilda region. 

Omfattande utredning med starka ambitioner att få en fungerande 

samhällsorganisation för statens bästa och för regional utveckling. 

De 15 största – berörda myndigheterna var villiga att omorganisera 

sig (detta gäller inte länsstyrelserna)

Gick inte ut på remiss, hamnade i papperskorgen för att inte störa 

valrörelsen med nedläggning av residensstäder…..



Myndighetsgemensam indelning
- samverkan på regional nivå SOU 2018:10

Gemensam geografisk struktur för staten

 Tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det sektoriella

 Främja samverkan och samordning av staten regionalt

 En plattform för samverkan - myndigheterna kan analysera problem 

o behov av insatser

Det gäller särskilt inom

 Krisberedskap och totalförsvar

Regional utveckling

Mottagandet av nyanlända



Statens regionala indelning
Indelning i 6 områden

 Arbetsförmedlingen

 Försvarsmakten

 Kriminalvården

 Migrationsverket

 Polismyndigheten

 ESF rådet

 Säkerhetspolisen

 Tillväxtverket

 Trafikverket

 Åklagarmyndigheten
Med justering att hela 

Halland läggs till Västra

området



Ett enhetligt regionalt 
utvecklingsansvar

 2019 är alla landsting Regioner med regionalt utvecklingsansvar

 En lång resa för flera generationers regionbildare, 

försöksregioner, samverkansorgan, Region 2015, Region 2017

och nu Region 2019
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Varför behövs en förändring? 

- Tid för det politiska engagemanget

- Förutsättningar för de förtroendevalda att få 
innehållsrika uppgifter och uppdrag

- Det regionala utvecklingsuppdraget medför 
nya krav och förutsättningar 
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Förslag till förtroendemannaorganisation 
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Ny förordning (2017:583) för regionalt tillväxtarbete från 1 augusti 2017

5 § Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå. 

7§ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att 
genomföra strategin,

14§ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och 
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska 
erbjudas möjligheter till samverkan.
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Regionala samverkansrådet (RSR)
Representation

- Förtroendevalda i majoritet och opposition från varje kommun

- Förtroendevalda i majoritet och opposition från Region Västernorrland

- Tjänstepersoner: regiondirektör, regional utvecklingsdirektör samt 
kommunförbundets förbundsdirektör

Länsstyrelsen adjungeras till möten i Regionala samverkansrådet, utifrån sitt 
myndighetsuppdrag inom ramen för samverkan mellan myndigheter och som 
förvaltande myndighet för havs- och fiskerifonden samt 
landsbygdsprogrammet.

Mötesformer

6 möten årligen, varav två (tre) för Stora samverkansrådet
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Stora samverkansrådet
Formellt uppdrag

Ett regionalt samverkansråd som utifrån partnerskapsöverenskommelsen
diskuterar, prioriterar och följer upp regionala satsningar, inte minst inom 
ramen för de europeiska finansieringsprogrammen (ESI-fonderna) . Utgör vid 
behov också Länsstyrelsens samverkansråd för Landsbygdsprogrammet.

Syfte

Ett bredare dialogforum där aktörerna bjuds in till förstärkt samverkan utifrån 
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (som beskriver samverkan, 
förankring och delaktighet för ett effektivt regionalt tillväxtarbete).

Mötesformer

Möten i Stora samverkansrådet genomförs 2-3 gånger/ år och ersätter 
Länspartnerskapet.
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Representation i Stora Samverkansrådet
LO

LRF

Mittuniversitetet 

Skogsstyrelsen

Tillväxtverket

TCO

+ Samtliga kommuner, Kommunförbundet, 
länsstyrelsen samt Region Västernorrland

Almi Mitt

Arbetsförmedlingen

Coompanion

ESF-rådet

Företagarna

Försäkringskassan

Handelskammaren

Hushållningssällskapet

Kustfiskareföreningen

Leader
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Regionlednings-
förvaltningen

Område 
Administration och 

service

Område Hälso- och 
sjukvård

Område Ekonomi-
och planering

Område HR
Område Forskning, 

Utbildning och 
Innovation

Område 
Kommunikation
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