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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det är av största vikt att en regionreform genomförs. Den regionala nivån får en kontinuerligt ökande betydelse som
arena för insatser för att främja utveckling och tillväxt. Regional utveckling handlar
om att samordna offentliga aktörer, näringsliv och akademi kring en gemensam utvecklingsvision och att fatta beslut om prioriteringar mellan olika insatser. Ett sådant
uppdrag kan inte ges till någon annan än en folkvald församling på regional nivå.
SKL anser att de framtida regionkommunerna behöver bli större och färre än idag för
att klara det regionala utvecklingsuppdraget. Detta är samtidigt en nödvändig förutsättning för en indelning som är gemensam för regionkommuner och de statliga myndigheter vars uppdrag bidrar till tillväxt och utveckling eller som i andra avseenden samspelar med kommuner och landsting. Det är angeläget förbättra förutsättningarna för samordning både mellan statliga myndigheter och mellan staten och den kommunala nivån.
När regeringspartierna för ett år sedan presenterade sin överenskommelse om regionfrågan klargjorde man att det även i fortsättningen ska finnas en regional politisk nivå
med beskattningsrätt och att en regionreform kommer att genomföras. Reformen skulle innebära att regionkommunerna får ett utvidgat ansvar som förutom dagens uppgifter omfattar regionala utvecklingsfrågor och kultur och att den regionala indelningen
förändras. Samtidigt skulle en organisationskommitté tillsättas för att se över statens
regionala förvaltning och indelning. Regeringen klargjorde samtidigt att man inte avsåg att lägga förslag om indelningen i regionkommuner utan att processen istället skall
ske underifrån. Det innebär att de nya regionkommunerna kommer att formas vid diskussioner i olika delar av landet mellan företrädare för kommuner och landsting i de
områden som gemensamt vill bilda en ny regionkommun.
Regeringen har inte, enligt SKL:s uppfattning, varit lika tydlig när det gäller slutdatum
för reformen. Ska en ny regional indelning vara genomförd 2015? Eller saknas en
bortre tidsgräns? SKL anser att det vore djupt olyckligt om processen drar ut på tiden.
Flertalet landsting kommer sannolikt att vilja fullfölja sina ambitioner att skapa slagkraftiga regioner. Samtidigt visar erfarenheterna att det i delar av landet kommer att
innebära en stor utmaning att skapa enighet om var de nya gränserna ska gå.
För att underlätta denna process är det av stor betydelse att regeringen klargör att en
ny indelning ska vara genomförd i hela landet från 2015. Det underlättar samtidigt
möjligheterna att få till stånd en ändamålsenlig koordinering av statliga myndigheters
regionala indelning som överensstämmer med regionkommunernas. Det är en uppenbar fördel om regionkommunernas och statens indelning kan formas i en parallell process.
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Samtidigt behöver regeringen lägga fast en tidtabell för det fortsatta arbetet. Även om
indelningsdiskussionerna förs mellan politiska företrädare från berörda områden så är
det viktigt att arbetet präglas av en helhetssyn. Den regionala indelningen måste fungera för alla delar av landet och även för berörda statliga myndigheter.
Regeringen har beslutat att organisationskommittén om statens regionala förvaltning
ska lämna sina förslag senast den 15 december 2012. För att kommittén ska ha möjlighet att anpassa förslagen om statens regionala indelning efter de nya regionkommunernas indelningsförslag behöver dessa vara klara tidigt under 2012, förslagsvis före
den 31 januari. Med klargöranden på dessa punkter från regeringen behöver inte processen bli alltför utdragen och det kommer att bli möjligt att koordinera regionkommunernas och statens regionala indelning i hela Sverige. En gemensam tidtabell säkrar
samtidigt att såväl riksdag som regering kommer att kunna fatta de beslut som krävs i
god tid före 2015.
Styrelsen för SKL har mot denna bakgrund beslutat uppmana regeringen att
att klargöra att en ny regional indelning ska vara genomförd i hela landet från 2015
och att ansökningar om nya regionkommuner ska lämnas till Kammarkollegiet före
den 31 januari 2012.
Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape

2 (2)

