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Förslag på tre nya län
Indelningskommittén har idag överlämnat ett delbetänkande till
civilminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet innehåller förslag på att
bilda tre nya län 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.
Kommitténs uppdrag är att föreslå en ny regional indelning som innebär
att Sverige delas in i väsentligt färre län- och landsting. Kommittén har
arbetat sedan juli 2015 och ska slutredovisa uppdraget senast i augusti
2017. Om kommittén bedömer det möjligt att genomföra några
indelningsändringar den 1 januari 2019 ska ett delbetänkande lämnas med
sådana förslag. Ett sådant delbetänkande har lämnats idag.
Dagens länsindelning har inom många områden spelat ut sin roll. Frågan
om en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger under
lång tid. I några län har redan indelningsförändringar skett. Länen och
landstingen ser idag väldigt olika ut, är av olika storlek och har olika
förutsättningar. Mer än halva Sveriges befolkning bor i tre län medan
knappt halva befolkningen delas upp på 18 olika län.
För att trygga en hållbar tillväxt i hela landet och skapa förutsättningar
för en levande landsbygd krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör en positiv utveckling även utanför storstadsområdena.
För detta behövs en ny indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa
flera resursstarka län och landsting med ökad planeringskapacitet, bättre
villkor för inomregional planering och organisatoriska förutsättningar för
att överbrygga nationella planeringsstuprör.
En indelning i sex län och landsting ger möjligheter att ta tillvara hela
landets resurser. Den ger förutsättningar för alla delar i de nya länen att
utvecklas och få del av den gemensamma utvecklingen samt bidra till den
nationella tillväxten och den lokala välfärden. Den ger också möjligheter
att utveckla hälso- och sjukvården för att bättre möta framtidens
utmaningar.
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I dag är det enbart länsstyrelserna av de statliga myndigheterna som har
de 21 länen som indelningsgrund. De flesta andra statliga myndigheter
med en regional organisation har mellan fem och åtta regioner. Vid en
jämförelse mellan statliga myndigheters indelning kan konstateras att
dessa indelningar skiljer sig åt och att det inte är någon som är den andra
lik. Myndigheterna har organiserat sig med utgångspunkt i de egna
verksamheternas förutsättningar. Även sjukvården och arbetet med
regional utveckling bedrivs i dag delvis i regioner som är större än
nuvarande län.
Det finns ett behov av ökad regional samordning. Kommittén anser att
ett första steg i att samordna staten regionalt är att relevanta statliga
myndigheter med en regional indelning koordineras med den nya länsoch landstingsindelningen. Det ger förutsättningar för staten att, bland
annat när det gäller arbetet med regional utveckling, kunna möta mer
resursstarka landsting som verkar och planerar över ett större geografiskt
område. Med detta läggs grunden för en samhällsorganisation som utgår
från behovet av samverkan för utveckling och hållbar tillväxt. Det räcker
dock inte att skapa enhetlighet i statliga myndigheters regionala
indelning. De statliga verksamheterna måste även samordnas regionalt,
ett arbete där länsstyrelserna har en viktig uppgift.
I det delbetänkande som lämnats idag lägger kommittén sådana förslag
som, för landstingens del, kan träda i kraft den 1 januari 2019.
Kommittén bedömer att det finns en politisk acceptans i de berörda länen
för en indelningsändring med ikraftträdande 2019 och föreslår att:




Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
läggs samman till Norrlands län,
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och
Gävleborgs län läggs samman till Svealands län, och
Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra
Götalands län.

Indelningskommitténs förslag har nu lämnats till regeringen som sedan i
sin tur, efter en bred och omfattande remissbehandling, kan lägga ett
förslag till riksdagen.
Barbro Holmberg
08-405 16 57

Kent Johansson
08-405 35 93

