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Sammanfattning

Indelningskommittén presenterar idag ett diskussionsunderlag i form av
en karta. I denna har vi utifrån vårt arbete gjort en ny indelning av
Sverige med väsentligt färre län och landsting.
Kommitténs kommande förslag avser att åstadkomma en ändamålsenlig
samhällsorganisation där en samordnad stat kan samverka med starka
regionala självstyrelseorgan utifrån ett tydligt medborgarperspektiv.
Grunden för vårt arbete är våra direktiv som lyfter fram ett antal
perspektiv som ska påverka en ny indelning med väsentligt färre län och
landsting.
Vi har träffat politiska företrädare från alla län. Diskussionerna har sett
olika ut i olika län beroende på vilka som deltagit och i vilket stadium
diskussionerna i länet har befunnit sig. Vår slutsats efter dessa möten är
att det i de flesta, men inte alla, län finns ett stöd för att bilda större län
och landsting. I flera län finns också en önskan om att en förändrad
länsindelning ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019.
Som mål att sträva efter vid en kommande indelning har vi tagit fram
dessa utgångspunkter:
 Jämnstarka regioner
 Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
 Förmåga att ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive
regionsjukvården.
 Utgå från befintliga samverkansmönster.
Den indelning vi nu presenterar bedömer vi samlat uppfyller de
utgångspunkter vi har satt upp. Det är viktigt att utgå från människors
behov av exempelvis arbete, kommunikationer, infrastruktur och hälsooch sjukvård. Medborgarperspektivet har många dimensioner men en
sådan är att se till att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i
hela landet.
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Processen framåt

När vi har träffat företrädare runt om i landet har många uttryckt att de
gärna ser ett förslag som kan föra diskussionen framåt. Vi svarar därför
nu mot detta önskemål och presenterar ett diskussionsunderlag i form av
en karta. Vår förhoppning är en fortsatt diskussion där vi i samspel med
berörda aktörer kommer att kunna ta fram väl avvägda förslag till våra
slutliga ställningstaganden i kommande betänkanden. Kommittén
kommer att bjuda in representanter från dessa län till ett första möte
redan under mars. I dessa samtal anser vi det viktigt att tidigt ta upp
frågan om hur nya regioner eller landsting kan organiseras. Frågan om
flerkärnighet och verksamhet på flera lokaliseringsorter kommer vi också
att ta upp i dessa diskussioner.

Indelningskommitténs förslag är en indelning i sex nya län:

1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län
2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands
och Örebro län
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
4) Gotlands och Stockholms län
5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län
6) Blekinge och Skåne län

