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Landstingets revisorer   

Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning 

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten God ekonomisk hushåll-
ning till landstingsstyrelsen för yttrande. 

Revisorernas bedömning är att landstingets ekonomiska styrning i syfte att upprätt-
hålla en ekonomi i balans i huvudsak är ändamålsenlig men konstaterar att det är 
viktigt att styrmodellen är förankrad och att det finns en samsyn i hela organisa-
tionen kring de resultat som ska uppnås. 

Revisorerna lyfter att det är viktigt att det finns en balans mellan innehåll och verk-
stad. Genom stora ambitioner har flera olika delar kommit med i arbetet, men sedan 
har man landat för mycket och för djupt i detaljer, vilket kan påverka styrningen i 
organisationen.  

Revisorerna påpekar att landstingets budgeterade resultat för 2016 – 2018 är för lågt 
ställda för att säkerställa en god ekonomisk hushållning på sikt, främst med tanke på 
behovet av fastighetsinvesteringar. Förutsättningen för att nå de budgeterade resul-
taten är att verksamheterna drivs inom beslutade ramar. Att arbetet med åtgärds-
planer för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi ger så lågt ekonomiskt 
utfall är oroväckande, vilket leder till att verksamheten går in i kommande år med 
ekonomisk obalans. 

Revisorerna konstaterar precis som tidigare att landstingets avrapportering av resul-
tatmålen sker på tydligt sätt och att landstinget har en god ekonomisk uppföljning 
samt gör en bra ekonomisk analys i förvaltningsberättelsen. 

Landstingsstyrelsens yttrande 
För att förenkla och förankra styrmodellen sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 
Förändringar utifrån synpunkter som framkom vid uppföljningen i slutet av 2015 har 
till stora delar genomförts i år. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter och en 
uppföljning av årets arbete kommer att göras under juli/augusti.  

I Landstingsplan 2017 – 2019, som fullmäktige beslutade om den 21 juni, är målen 
utformade på en övergripande nivå ur ett befolkningsperspektiv. Landstinget har ett 
antal program med mål som ska leda till bättre verksamhet för västmanlänningarna. 
Dessa program är nu kopplade till styrprocessen, vilket är ett arbete som skett under 
de senaste två åren. 

Målen i styrningen ska sedan brytas ner och nås genom de aktiviteter verksamheter-
na föreslår och genomför. 

Landstingsstyrelsen är medveten om att det långsiktiga målet för att uppnå God 
ekonomisk hushållning är att det ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel ska 
motsvara två procent av skatter och statsbidrag. Landstingsplan 2017 – 2019 innebär 
ett steg i den riktningen för åren 2017 och 2018. Politiska satsningar för att förbättra 
för västmanlänningarna och ekonomiska förutsättningar gör att det budgeterade 
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resultatet uppgår till 75 miljoner kronor 2019. Den skatteunderlagsprognos SKL 
presenterade 2016-08-15 indikerar dock lägre intäkter både 2016 och kommande år.  

För att kunna prioritera och fatta rätt beslut inför de stora investeringsbehov lands-
tinget står inför pågår en utveckling av investeringsprocessen. Detta är nödvändigt då 
behoven som idag redovisas, framför allt inom fastighetsområdet, inte täcks vare sig 
inom investeringsramar eller driftbudgetramar. En del i detta utvecklingsarbete är att 
hämta hem de kvalitativa och ekonomiska effekter som investeringarna ska leda till. 
Vid investeringsbeslut måste också, på ett bättre sätt, hänsyn tas till de ökade drift-
kostnader investeringen medför. 

Landstingsstyrelsen poängterade vid oktobermötet 2015, § 266, tidigare beslutade 
uppdrag till landstingsdirektören och förvaltningscheferna om att intensifiera åt-
gärderna för att reducera underskotten i verksamheterna och uppnå en ekonomi i 
balans. Landstingsstyrelsen poängterade också tidigare beslutade uppdrag till lands-
tingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd om att vid resultatdialogen 
följa utvecklingen av ekonomi och verksamhet i de sjukvårdande verksamheterna.  

Inom de sjukvårdande verksamheterna pågår aktiviteter för att uppnå balans mellan 
verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsen instämmer i den oro revisionen på-
pekar kring att arbetet med åtgärdsplaner för att uppnå balans mellan verksamhet 
och ekonomi hitintills gett lågt ekonomiskt utfall. Det totala underskottet i de sjuk-
vårdande förvaltningarna beräknades i aprilprognosen 2016 till 97 miljoner kronor. 
Prognostiserat resultat för Västmanlands sjukhus var -72 miljoner kronor och för 
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet -32 miljoner kronor. Obalansen 
inom de sjukvårdande verksamheterna delas av merparten landsting/regioner. 

För Västmanlands sjukhus beror det prognostiserade underskottet framför allt på  
kvarstående bemanningsproblem och brist på vissa specialistsjuksköterskor, vilket 
också leder till behov av fortsatta tillgänglighetssatsningar i form av köpt vård. Drygt 
30 miljoner kronor av prognostiserat underskott är kopplat till försenade ekonomiska 
effekter av bemanningsarbete på några kliniker. För övrigt prognostiseras fortsatt 
höga läkemedelskostnader samt högre kostnader än planerat för diagnostik och 
material till uppstartad robotkirurgi. Förvaltningen fortsätter att arbeta med de åt-
gärder som planerats enligt förvaltningsplan 2016-2018. Under våren har en utred-
ning kring operationskapaciteten genomförts i syfte att optimera flödet och minska 
köerna. Implementering av förslag kring förändrad planering och styrning kommer 
att pågå under året. 

Enligt åtgärdsplanen för 2016 skall effekter motsvarande 50 miljoner kronor uppnås, 
se tabell nedan. Bedömningen från förvaltningsledningen är att åtgärdsplanen 
kommer att ge större effekter under hösten och att 18 miljoner kronor kommer att 
uppnås under året. De huvudsakliga orsakerna till avvikelsen är försenade effekter av 
arbete med bemanning och effektiviserad produktionsprocess vid ett par kliniker. 
Särskilt stöd kommer att riktas till dessa kliniker.  

 
För att sänka kostnadsnivån och uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi 2017 
pågår inom Västmanlands sjukhus ett arbete integrerat med budget och verksam-
hetsplan. Landstingsstyrelsen har informerats om inriktningen i arbetet. Att använda 
kompetenser inom verksamheterna på lämpligaste sätt och att planera för kompe-
tensbehov utifrån verksamhetens uppdrag är grunden för en effektiv kompetens-
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försörjningsprocess. Inom landstinget pågår ett omfattande arbete med att optimera 
kompetensbemanningen inom hälso- och sjukvårdens dygnet runt-verksamheter. 
Målet är organisationsutveckling av verksamheten, rätt kompetenssammansättning 
på rätt plats kopplat till förväntad produktion/resultat utifrån de ekonomiska ramar 
som finns. 
 

För den landstingsdrivna primärvården beräknas resultatet till -14 miljoner kronor 
2016 att jämföra med -35 miljoner kronor 2015. Resultatförbättringen beror framför 
allt på ökningen av vårdpengen samt en viss minskning av inhyrda läkare. Förvalt-
ningen har tagit fram en treårig handlingsplan för att åstadkomma balans mellan 
verksamhet och ekonomi. Arbetet med produktionsplanering på vårdcentralerna har 
gett positiva effekter. Satsning har gjorts på att rekrytera läkarkompetens och antalet 
hyrläkare har minskat. Dietister har utökats i syfte att avlasta sjuksköterskorna och 
även sälja tjänster till privata vårdgivare.  

 
 

FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

 

 

Denise Norström  Anders Åhlund 
Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  



2vk1
Maskinskriven text
Bil 1 b





































































   

YTTRANDE 1 (15)  

Datum Vår beteckning 
 

 

 
2016-09-21 LTV 161047 

    

    

 

     

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post 

Landstinget Västmanland 
Landstingshuset 

721 89 Västerås 

Landstingshuset ing 4, 
Västmanlands sjukhus Västerås 

021-17 30 00 232100-0172 landstinget@ltv.se 

Telefax VAT nr Webbadress 

021-17 45 09 SE232100017201 www.ltv.se 
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YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET SOU 2016:48 REGIONAL INDELNING – TRE NYA LÄN 

SAMMANFATTNING 

Ja till större regioner 
Landstinget Västmanland delar synen att en ny regionindelning behövs, med färre 
och mer jämnstora regioner än idag. Det finns dock olika syn på hur stora de nya 
regionerna ska vara och vilka landsting/regioner som ska slås samman. 

Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt omorgani-
serat sig i regioner större än dagens små län. Det har lett till en oacceptabel asymme-
tri, som gör att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre länen. 
Reformeringen av samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas. 

Frågan har diskuterats under lång tid. Genom utredningar, dialoger och remissvar, till 
exempel på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av berörda intressen-
ter ställt sig bakom behovet av en reform. Landstinget delar regeringens utgångs-
punkter i direktiven och fokuserar därför detta remissvar på hur reformen på bästa 
sätt genomförs. 

Landstinget Västmanland delar kommitténs analys att större och mer jämstarka 
regioner, med kapacitet att bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen 
inom hälso- och sjukvården för sina medborgare är rätt väg att gå.  

Regeringen bör vara tydlig och i kommande proposition lägga fast antal län som 
Sverige på regional samhällsnivå från år 2023 ska vara indelat i och att relevanta 
statliga myndigheter ska följa denna indelning.  

För att regionförstoringen ska ske jämlikt och med bästa möjliga förutsättningar 
anser Landstinget Västmanland att reformen bör ske samtidigt i hela landet. 

God granne 
Oavsett storlek och geografisk indelning är det väsentligt att bygga upp goda grann-
relationer inom alla samhällsområden. 
 
Eftersom Stockholm är en viktig tillväxtfaktor kommer en ny länsindelning att kräva 
speciella åtgärder för att koppla samman omgivande län med Stockholms län inom 
till exempel infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad. 
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Hälso- och sjukvården behöver en större organisation 
Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett 
bättre sätt i större demokratiskt styrda landsting än i dagens samverkansnämnder. 
De förhandlingslösningar som nämnden kan åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla 
för att åstadkomma den önskvärda utvecklingen.  

Den framtida regionens storlek är viktig för förutsättningarna att ta ett samlat ansvar 
för hela vårdkedjan inklusive den högspecialiserade vården. Ökad kunskap, demo-
grafisk förändring och ökade krav från medborgarna innebär att vården framöver 
också kommer att behöva genomföra stora investeringar. Små landsting har ett litet 
befolkningsunderlag och därmed en för liten ekonomi för att klara dessa framtida 
stora investeringsbehov. I dessa och andra välfärdsfrågor är samspelet med kom-
munerna en viktig framgångsfaktor. 

Stärkt kapacitet för forskning och utveckling 
Regionförstoring medför att många starka företag, lärosäten och en hälso- och sjuk-
vård med sammantaget en betydande forsknings- och utvecklingskapacitet samlas. 
Genom ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete kommer en kraftsamling av 
resurser att främja en hållbar tillväxt än bättre än i dagens mindre län och landsting.   
 
Landstinget Västmanland anser att detta ger ökade möjligheter att stärka närings-
livets utveckling i hela det nya länet. 

Demokratin kan utvecklas 
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som kommittén 
tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. Dagens 
gränsöverskridande beslutsformer inom till exempel sjukvårdsregionerna och infra-
strukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i ett direktvalt 
fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.  
 
Vi är väl medvetna om de utmaningar som en större geografi innebär. De förtroende-
valda måste vara tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda för att 
skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och enskilda 
medborgare. Vi ser behov av en ökad politisk organisation med nämnder och bered-
ningar som inom sina mandat får ansvar för geografiska delar av ett nytt län för att 
motverka de demokratiska utmaningar ett större län medför. 
 
Landstinget Västmanland menar att större regioner innebär att det nya landstinget i 
Svealand får en kraftfullare röst nationellt och internationellt. Nya län medför också 
en ökad samlad kapacitet när det gäller att till exempel skapa effektiv sjukvård och 
kollektivtrafik och att uppnå önskade resultat. 

Landstinget ska ha det regionala utvecklingsansvaret 
Ett viktigt skäl för landstinget att bejaka bildandet av nya län är att den politiska nivån 
i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda det 
regionala utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret. Landstinget tillstyrker 
Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska ha det regionala ut-



   

 3 (15)  

Datum Vår beteckning 

2016-09-21 LTV 161047 

   

 

 

  

 

 
 

vecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver åläggas detta ansvar. 
Landstinget Västmanland menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör att detta 
uppdrag kommer från staten. 
 
Kommunernas insatser och betydelse i det regionala utvecklingsarbetet kan inte nog 
understrykas. Samspelet med ett stort antal kommuner i större län kräver nya arbets-
former och en ny organisering.  

Större och bredare uppdrag 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska 
nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten.  
 
Landstinget Västmanland är villiga att föra en dialog med regeringen om att få möjlig-
het att på regional politisk nivå ta ansvar för frågor inom fler politikområden. Lands-
tinget menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av arbets-
marknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat ansvar 
för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som kan 
diskuteras. 

Flerkärnig förvaltningsstruktur 
I ett större län kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen 
och berörda sektorsmyndigheter med regional organisering att behöva välja lokali-
seringsorter. Landstinget menar att samtliga dessa processer bör ske i ett samman-
hang. Även om olika organ fattar formella beslut bör i första hand regeringen och 
kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa resultat ska 
uppnås. 

Finansieringsprincipen gäller 
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som 
uppkommer enligt förslaget ska enligt landstingets uppfattning finansieras av staten. 
Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och regerings-
beslut ska belasta befolkningen i de nya länen. Vi förutser att staten för dialog med 
de kommande landstingen om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta 
processen. 

Klargör roller på regional nivå 
Kommittén måste i sitt fortsatta arbete söka lösningar för att dels ge de nya lands-
tingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt territorium och dels säker-
ställa att myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala 
spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan måste utformas 
med utgångspunkt i den nya situationen. Från landstinget välkomnar vi en fortsatt 
öppen och framåtsyftande dialog med kommittén i denna centrala fråga under det 
kommande arbetet.  

Nytt begrepp i stället för landsting? 
Begreppet region är etablerat för de landsting som övertagit det regionala utveck-
lingsansvaret, inte minst i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Numera är 
det endast vid allmänna val som begreppet landsting används för den regionala 
politiska nivån. 
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INLEDNING 

Landstinget Västmanland har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerat betänkande.  
 
Remissarbetet har bedrivits gemensamt av de sex regionerna/landstingen som före-
slås ingå i det kommande landstinget i Svealands län. I vart och ett av de nuvarande 
länen har dialog också förts med kommuner och andra intressenter. 
 
Landstinget Västmanland delar regeringens utgångspunkter i direktiven och foku-
serar därför detta remissvar på de frågeställningar som gäller hur reformen på bästa 
sätt genomförs. 
 
Inledningsvis vill landstinget uttrycka sin uppskattning över det öppna arbetssätt som 
Indelningskommittén valt; genom en bred dialog har berörda löpande kunnat tillföra 
fakta och argument som bidragit till en bra diskussion och ett välformulerat del-
betänkande. Landstinget ser fram emot att fortsatt också få möjlighet att bidra till 
kommitténs arbete inför slutbetänkandet. 
 

ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Fullfölj reformeringen av den regionala samhällsorganisationen 
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt omorgani-
serat sig i regioner som i de allra flesta fall är betydligt större än dagens små län.  
 
Landstinget Västmanland konstaterar, liksom Indelningskommittén, att reformering-
en av samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas. De reformer som 
genomförts under de senaste 20 åren har lett till en oacceptabel asymmetri, som gör 
att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre länen. Även utveck-
lingen inom staten har lett till att dagens län inte längre utgör en ändamålsenlig geo-
grafi för samhällsindelningen på regional nivå. 
 
Frågan har diskuterats under lång tid; det är inte en ny fråga. Genom utredningar, 
dialoger och remissvar, till exempel på Ansvarskommitténs betänkande, har en 
majoritet av berörda intressenter ställt sig bakom en reform i den riktning som 
Indelningskommittén nu utarbetar. 

Ja till större regioner 
Landstinget Västmanland delar synen att en ny regionindelning behövs, med färre 
och mer jämnstora regioner än idag. Det finns dock olika åsikter mellan partierna i 
landstinget om hur stora de nya regionerna ska vara och vilka landsting/regioner som 
ska slås samman. 

För att regionförstoringen ska ske jämlikt och med bästa möjliga förutsättningar 
anser Landstinget Västmanland att det hade varit önskvärt om reformen kunde 
genomföras samtidigt i hela landet. 
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SYNPUNKTER PÅ SKRIVNINGAR I DELBETÄNKANDET 

Hållbar tillväxt och välfärd 
Landstinget instämmer i Indelningskommitténs bedömningar när det gäller den fram-
tida strukturen på den regionala politiska nivån. För att hela landet ska bidra till en 
hållbar tillväxt är ett sammanhållet ansvar för den territoriella utvecklingen en fråga 
som bör ligga på den politiska nivån, det vill säga hos landstinget.  
 
Landstinget har ett territoriellt uppdrag kopplat till den befolkning som finns i om-
rådet och kan därmed i allmänna val ställas till ansvar för den utveckling som sker i 
det berörda territoriet.  
 
Det är också i landstinget som en mycket stor del av välfärdsproduktionen, i form av 
till exempel hälso- och sjukvård, tillgänglighet/kollektivtrafik och kultur äger rum. Det 
innebär att landstinget har uppdrag som innebär både att åstadkomma en hållbar 
tillväxt, att utveckla välfärden och att utveckla den regionala attraktiviteten. 
 
I delbetänkandets avsnitt 8.3.1 diskuteras att landstingen måste kunna leverera de 
välfärdstjänster medborgarna förväntar sig. Landstinget menar att detta är ett allt för 
snävt synsätt. De nya landstingen har också – liksom dagens olika regionala politiska 
organ – ett uppdrag att utveckla det territorium som omfattas. Detta uppdrag måste 
också synliggöras och ges kapacitet i det nya landstinget. 

Hälso- och sjukvård 
Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att se till att den senaste och bästa 
kunskapen kommer till användning i hela landet. Den nationella samordning som nu 
utvecklas förutsätter att kunskapsorganisationen i varje landsting har kapacitet och 
kompetens att medverka i implementering, uppföljning och förbättringsarbeten, 
vilket underlättas av större regioner.  
 
Landstinget Västmanland instämmer därför i Indelningskommitténs slutsatser när det 
gäller hälso- och sjukvårdens behov av befolkningsmässigt större regioner.  Hälso- 
och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt i 
större demokratiskt styrda landsting än i de samverkansnämnder som i dag är platt-
form för storregionalt utvecklingsarbete. De förhandlingslösningar som nämnden kan 
åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för att åstadkomma den önskvärda utveck-
lingen. 
 
Dagens modell med samverkansnämnder, i vårt fall med sex andra landsting, innebär 
att det är en bitvis lång process, som hela tiden måste ske i två steg eftersom vart 
och ett av landstingen måste fatta beslut även för egen del. I en större region skulle 
denna process äga rum i en organisation och därmed kunna ske enklare, samtidigt 
som transparensen ökar och det politiska ansvaret blir tydligt även om samverkan 
med andra regioner även fortsättningsvis kommer att krävas.  
 
Ökad kunskap, demografisk förändring och ökade krav från medborgarna innebär att 
vården framöver också kommer att behöva genomföra stora investeringar. Inte minst 
digitaliseringen av vården är en stor utmaning de kommande åren. Små landsting har 
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ett litet befolkningsunderlag och därmed en för liten ekonomi för att klara dessa 
framtida stora investeringsbehov. Med dagens struktur skulle investeringarna behöva 
samordnas över landstingsgränser för att bli maximalt effektiva, vilket som beskrivits 
ovan riskerar en långsammare och mindre transparent process. 

 
Den framtida regionens storlek är viktig för förutsättningarna att ta ett samlat ansvar 
för hela vårdkedjan inklusive den högspecialiserade vården. Ett fortsatt behov av 
koncentration av högspecialiserad vård för tillgång till resurser, kompetens och 
teknik kan inte underskattas och ställer krav på en ny regionstruktur. Ett samlat 
ansvar för hela vårdkedjan gäller också för behovet av en omstrukturering i motsatt 
riktning, med en utbyggd närsjukvård med brett specialiststöd och ett stärkande av 
primärvården, hemsjukvård och äldreomsorgen. 
 
Landstinget Västmanland ser fram mot en djupare analys av dessa och andra frågor 
kopplade till hälso- och sjukvården i kommitténs fortsatta arbete. 

Stärkt kapacitet för forskning och utveckling 
Regionförstoring medför att många starka företag, lärosäten och en hälso- och sjuk-
vård med sammantaget en betydande forsknings- och utvecklingskapacitet samlas.  
 
Stora multinationella företag med stor forsknings- och utvecklingskapacitet, små och 
medelstora innovationsföretag, liksom upparbetade innovationssystem och kluster 
utgör en god plattform. Såväl anrika som nyare lärosäten tillför innovationskraft, 
liksom de FoU-satsningar som sker inom dagens landsting och regioner. 
 
Genom en större samlad kapacitet kan ett större landsting leda ett mer strategiskt 
och systematiskt utvecklingsarbete som främjar en hållbar tillväxt än bättre än i 
dagens mindre län och landsting. Vi anser att detta ger ökade möjligheter att stärka 
näringslivets utveckling i hela det nya länet. 

Demokrati 
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som kommittén 
tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. Landstinget 
vill framhålla att transparens, insyn och ansvarsutkrävande i såväl berednings-
processer som formella beslut ökar i ett landstingsfullmäktige i stället för i indirekt 
valda organ. Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom till exempel sjukvårds-
regionerna och infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av 
beslut i ett direktvalt fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.  
 
Landstinget menar att större regioner innebär en kraftfullare röst nationellt och 
internationellt. Ett större län får också en ökad samlad kapacitet när det gäller att till 
exempel skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och att uppnå önskade resultat. 
 
När vi tar del av de utvärderingar som gjorts av Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne ser vi att utvecklingen över tid blir mer positiv. Medborgarna ger betydligt 
bättre omdömen om den regionala demokratin i dag än när regionförsöken startade. 
Fler är intresserade av regionala frågor, fler anser att de har möjlighet att påverka 
besluten och fler har förtroende för hur regionens politiker sköter sitt uppdrag.  
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Landstingens demokratiutmaningar finns redan i dag, vilket kommittén konstaterar. 
Men den största verksamhetsfrågan – hälso- och sjukvården – bedöms ofta som en 
av de tre viktigaste i opinionsundersökningar. Genom aktivt arbete med att föra 
dialog med medborgarna om sjukvårdens utveckling har många landsting fått en 
högre profil, vilket stärker demokratin. Vi menar också att ett större landsting med 
ett vidgat uppdrag kan leda till ett ökat intresse och engagemang hos medborgarna 
för samhällsfrågor som avgörs på regional politisk nivå. 
 
Landstinget är väl medvetna om de utmaningar som en större geografi och ett färre 
antal fullmäktigeledamöter i förhållande till befolkningens storlek innebär. De för-
troendevalda måste vara tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda 
för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och 
enskilda medborgare. Vi ser behov av en ökad politisk organisation med nämnder 
och beredningar som inom sina mandat får ansvar för geografiska delar av ett nytt 
län för att motverka de demokratiska utmaningar ett större län medför. 
 
De nya regionerna behöver dessutom skapa goda förutsättningar för att de för-
troendevalda ska kunna företräda medborgarna. Nya arbetsformer, som användande 
av ny teknik, digitala möten, sociala medier med mera behöver prövas på ett öppet 
och innovativt sätt för att den regionala nivån ska komma närmare medborgare och 
intressenter, samtidigt som organisationen är effektiv. 

Kommunerna som medspelare 
Kommunernas insatser och betydelse såväl inom det regionala utvecklingsarbetet 
som inom välfärdsområdet kan inte nog understrykas. Det finns ett ökande behov av 
samverkan och samarbete mellan landsting och kommun, för att ge vård till den 
snabbt växande andel av befolkningen som behöver mycket och regelbunden kontakt 
med någon vårdgivare. Samspelet med det stora antal kommuner som kommer att 
inrymmas i det större länet medför en stor utmaning och kräver nya arbetsformer 
och en ny organisering. 
 
Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av det nya 
landstinget i samråd med kommunerna. Denna process måste genomföras parallellt 
med att det nya landstinget tar form, så att samspelet mellan kommuner och lands-
ting synliggörs i den nya organisationen. 
 
Landstinget menar att de förutsättningar som skulle gälla i det föreslagna Svealands 
län sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas 
upp. De utvärderingar som gjorts i Västra Götalandsregionen visar att mindre 
kommuner fått ett större inflytande i den större regionen. I det nya landstinget är 
samspelet med kommunerna, inte minst de små, en av de viktigaste uppgifterna för 
att skapa legitimitet och gemensam utvecklingskraft. Likaså måste de skilda förut-
sättningarna i de olika delarna av det nya länet beaktas. 

Geografin för Svealands län 
Oavsett storlek och geografisk indelning är det väsentligt att bygga upp goda grann-
relationer inom alla samhällsområden. 
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Idag finns starka kopplingar i både norr, öster, väster och söder. Landstinget ser att 
dessa även framöver behöver vara starka. Med nya län kommer antalet gränser att 
minska radikalt. De gränser som trots allt kommer att finnas mellan de nya större 
länen ska betyda så lite som möjligt i vardagen för människor, civilsamhälle och 
företag.  
 
Indelningskommittén redovisar på flera ställen i betänkandet Svealands läns 
kopplingar till Stockholm och utvecklingen i huvudstadsregionen. Redan i dag är 
Stockholm den kanske enskilt viktigaste relationen för många företag, medborgare, 
civilsamhället och offentliga organ i alla de sex län som är tänkta att ingå i Svealands 
län. 
 
Eftersom Stockholm är en viktig tillväxtfaktor kommer en ny länsindelning att kräva 
speciella åtgärder för att koppla samman omgivande län med Stockholms län, så att 
till exempel de starka samarbeten som under lång tid byggts upp inom infrastruktur, 
kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad kan utvecklas ytterligare. 
 
Landstinget menar att Stockholm med sin storlek och nationella huvudstadsfunktion 
bör utgöra ett eget län (eventuellt inklusive Gotland). Även om också alternativ som 
inkluderat delar av det föreslagna Svealands län i ett större Stockholms län har förts 
fram, så ökar samstämmigheten mellan administrativt och funktionellt när om-
givande län som en part kan föra dialog om olika utvecklingsinsatser med Stockholms 
län. Vi menar att detta också kommer att stärka utvecklingen i Stockholms län.  
 
Mot denna bakgrund kan vi inte se att det argument som kommittén för fram om att 
skapa en stark region mellan Stockholm och Västra Götalandsregionen står i fokus. 
Det är i stället att bygga upp den egna styrkan i en flerkärnig struktur och att med 
den som bas i symbios med Stockholms län och övriga grannar utveckla Sverige. 
 

Bildandet av större regioner 

Ekonomiskt underlag – viktiga komponenter saknas 
Landstinget delar kommitténs beskrivning av de senaste årens ekonomiska ut-
veckling, där skillnader mellan landstingens ekonomiska resultat har skapat skillnader 
i möjligheterna att möta framtida ekonomiska utmaningar. Samtidigt pågår olika 
processer som gör att situationen om några år kan se annorlunda ut än den som 
kommittén refererar till. 
 
Enligt vår uppfattning hade det varit till hjälp att redovisa fler pro forma siffror än 
skattesats, soliditet, etcetera. Till exempel visar det använda nyckeltalet finansnetto 
mycket lite om landstingens finansiella status. Vi saknar till exempel siffror om 
kommande sammanlagd omslutning, utgifter för hälso- och sjukvård och andra 
verksamheter. 
 
Genom att bilda större enheter skapas nya förutsättningar, där framför allt skal-
fördelar inom befintlig verksamhet kan bidra till finansiering av ny verksamhet.  
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Landstinget menar dock att de största positiva ekonomiska effekterna åstadkoms 
genom att större och starkare landsting bättre kan skapa en regional samhälls-
utveckling som på sikt ger en högre tillväxt av skatteunderlaget. I det avseendet hade 
landstinget välkomnat en grundligare studie av Västra Götaland och Skåne. En sådan 
kunde ha gett värdefulla fingervisningar om effekterna av större landsting, såväl 
intäkts- som kostnadsmässigt, än erfarenheterna från Danmark. I en sådan analys 
skulle man också ha kunnat se vilka kostnader som eventuellt tillkom eller ökade i 
samband med bildandet av ett större landsting. 

Finansieringsprincipen gäller 
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. Samspelet mellan 
aktörer inom den offentliga sektorn bygger på att den som fattar beslut också står för 
de ekonomiska konsekvenser beslutet medför. 
 
De merkostnader eller minskade transfereringar som blir följden av förslaget ska 
enligt landstingets uppfattning finansieras av staten. Det är inte rimligt att de 
förändringar som genomförs genom riksdags- och regeringsbeslut ska belasta de 
landsting som eventuellt går före. Vi förutsätter att regeringen återkommer till 
berörda landsting med förslag om hur man avser att fullfölja finansieringsprincipen. 

Vårdval och hemsjukvård 
Det finns en stor medvetenhet om behovet av att etablera ett gemensamt system för 
vårdval inom såväl primärvården som tandvården i hela det nya landstinget. Lik-
värdighetsprincipen kräver detta. Även gränsdragningen mot hemsjukvården i 
förhållande till kommunerna behöver bli enhetlig. 
 
Landstinget hade önskat att kommittén fördjupat analysen av på vilket sätt dessa 
processer bäst kan genomföras. Framförallt utveckla hur övergångslösningar kan 
säkerställas – i det fall riksdagen beslutar om nya regioner redan 2019. 

Kollektivtrafikens organisering 
Organisering av kollektivtrafikmyndigheten i det nya landstinget är en av de frågor 
som behöver hanteras skyndsamt. De olika modeller som i dag gäller i de sex länen 
gör inte processen helt enkel.  
 
Landstinget menar att den kommande processen hade underlättats om kommittén 
genomfört och i betänkandet presenterat beräkningar för rimligt tänkbara scenarion 
för utfallet för kommunerna när det gäller kollektivtrafikkomponenten i kostnads-
utjämningssystemet. Vi förväntar oss att man bistår med sådana beräkningar i 
förekommande fall. 
 

Statens roll är oklar 
Som tidigare konstaterats har staten genom flertalet av sina myndigheter redan gått 
före i bildandet av större regioner. Landstinget instämmer i kommitténs analys att 
detta gjorts på ett okontrollerat och osystematiskt sätt som lett till att vi idag har en 
stat som på regional nivå inte är kapabel att på ett effektivt sätt samspela med den 
regionala politiska nivån. 
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Mot bakgrund av att kommittén inte lägger konkreta förslag inom området statliga 
myndigheter, lägger Indelningskommittén, enligt vår uppfattning, ett allt för stort 
fokus på statens regionala organisering här i delbetänkandet.  
 
Vi menar att detta öppnar för tolkningar som kan komma att leda till att möjliga 
alternativa lösningar inte prövas i den kommande processen. Det gäller såväl för den 
roll som man skissar för länsstyrelserna i de kommande sex länen, som för hur de 
statliga myndigheter som är relevanta ska organiseras. Om nya landsting bildas 2019 
innebär detta en osäkerhet i hur man ska uppta sin nya roll och samspela med staten 
i den nya geografin. 
 

MEDSKICK TILL REGERINGEN INFÖR PROPOSITIONSARBETET  

Slå fast antalet län i propositionen 
Mot bakgrund av Indelningskommitténs principiella resonemang om vilka geografier 
som är aktuella när reformen är fullföljd 2023 menar vi att regeringen i kommande 
proposition bör lägga fast antal län som Sverige på regional samhällsnivå från år 2023 
ska vara indelat i och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna indelning. 
 

Bidra till en effektiv kollektivtrafik i det nya länet 
En viktig förutsättning för att klara att hålla samman en större region är att infra-
struktur och kollektivtrafik fungerar mellan de olika delarna i regionen. 
 
Det finns idag ett flertal kollektivtrafiksystem – länsvisa och storregionala. Att bygga 
samman dessa till ett gemensamt system, som dessutom kopplas samman med 
grannarnas, kommer att kräva betydande resurser.  
 

Större utrymme för regionala infrastrukturprioriteringar 
Inom ramen för den planering av infrastruktur de kommande åren som nu påbörjas 
ingår dagens länsanslag.  
 
Landstinget menar att de organ som har ansvaret för planering av den regionala 
infrastrukturen i de nya länen bör få i uppdrag att ta fram en gemensam infra-
strukturplan inför kommande planbeslut. 
 
För att underlätta för planeringsorganen att samordna sitt arbete menar vi att det 
vore önskvärt att regeringen tillförde ytterligare medel för att säkerställa att 
investeringar som ökar tillgängligheten kan genomföras skyndsamt. 
 

Säkerställ en relevant myndighetsgeografi  
Den frihet som dagens myndigheter har att organisera sin verksamhet på regional 
nivå är försvårande för dialogen mellan region och stat. Så har till exempel åklagar-
myndigheten och domstolsverket olika indelningar, trots en nära koppling. 
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Landstinget hade önskat att de förändringar som bör ske för relevanta statliga 
myndigheter hade funnits med i delbetänkandet. De exempel på myndigheter som 
nämns – Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet – är alla tre myndigheter som i 
inget av fallen har en regional indelning som överensstämmer med geografin i det 
tilltänkta Svealands län. 
 
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram ytterligare myndig-
heter som bör ha samma geografi för sin regionala organisation som de nya länen. De 
myndigheter som presenterats i kommitténs PM den 18 maj är Trafikverket, Tillväxt-
verket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen för vård 
och omsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skogs-
styrelsen. Det finns även andra myndigheter som bör kunna komma ifråga, där den 
geografiska samstämmigheten med Svealands län i dag är obefintlig. 
 
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla förtydliganden och 
klargöranden som går längre än de skrivningar som kommittén redovisar. Regeringen 
har mandat att säkerställa en ny geografi också för myndigheterna. Om län och 
landsting bildas 2019 ska dessa inte behöva leva med övergångslösningar till 2023. 

 
En lösning som skulle kunna övervägas om nya län föreslås redan 2019 är att från 
regeringens sida ge de mest relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoni-
serad regional organisation klar för de län som föreslås bildas 2019. 

Flerkärnig struktur på förvaltningen i både stat och landsting 
I det föreslagna Svealands län kommer det att finnas ett antal städer, som i dag är 
kärnor i sina respektive län. I dessa finns merparten av de större administrativa 
funktioner som såväl stat som landsting byggt upp. 
 
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen 
och berörda sektorsmyndigheter med regional organisering att behöva välja lokali-
seringsort eller -orter, när dessa ska ha en geografi som överensstämmer med det 
nya länet. 
 
Landstinget menar att det är av största vikt att samtliga dessa processer sker simul-
tant och i ett sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i första 
hand regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar för 
att bästa resultat ska uppnås. 
 

Bredare uppdrag till de nya landstingen 
Sedan snart 20 år tillbaka har staten aktivt fört över ansvaret för det regionala ut-
vecklingsarbetet till den regionala politiska nivån. Från 2017 är det endast i Stock-
holms län som länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret. Även här pågår 
ett arbete som kan resultera i att ansvaret övergår till landstinget 2019.  
 
Landstinget tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som 
ska ha det regionala utvecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver 
åläggas detta ansvar. Vi menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör att detta 
uppdrag kommer från staten.  
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Enligt direktiven ingår det inte i Indelningskommitténs uppdrag att föreslå någon 
förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den statliga och den 
kommunala nivån. 
 
Landstinget ser framför sig att det faktum att Sverige framöver kommer att bestå av 
färre och mer jämnstarka län kommer att leda till att roller kommer att förändras 
såväl inom staten – mellan länsstyrelser och sektorsmyndigheter, men också mellan 
sektorsmyndigheter och regeringskansliet – som mellan landstingen och staten i olika 
skepnader. De förändringar som ägt rum i förhållande till Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen har visat att den regionala politiska nivån är både beredd och 
kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i den statliga myndighetssfären.  
 
Vi är villiga att tillsammans med övriga landsting/regioner i ett större län, och till-
sammans med övriga landsting, föra en dialog med regeringen om att få möjlighet att 
på regional politisk nivå få mandat att ansvara för frågor inom såväl befintliga som 
nya politikområden. Vi ser till exempel framför oss att delar av reinvesterings- och 
investeringsanslaget för infrastruktur i vägar och järnvägar kommer att föras till det 
nya landstinget till följd av att allt fler vägar kommer att blir inomregionala i en större 
region. Även delar av arbetsmarknadspolitiken kopplat till kompetensförsörjnings-
frågor, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering, bredband och ett vidgat ansvar 
för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som vi ser fram 
mot att få diskutera. 

MEDSKICK TILL INDELNINGSKOMMITTÉN INFÖR SLUTBETÄNKANDET 

Samspel och utvecklade roller 

Flernivåstyrning 
Sedan snart 20 år tillbaka har regeringen valt att aktivt ge det regionala utvecklings-
ansvaret till den regionala politiska nivån, enligt kommittén framöver till landstingen. 
Landstinget menar att detta är och varit en klok väg att gå inom ramen för utveck-
lingen av det som brukar benämnas politisk flernivåstyrning. Det är genom att via 
landstingen kanalisera ett territoriellt utvecklingsansvar som medborgarna kan 
utkräva politiskt ansvar för den regionala utvecklingen och därmed också föra en 
dialog om olika vägval.  

Regeringen ger landstingen uppdrag i den nationella politiken 
Med denna process har staten också valt att integrera det regionala självstyret i 
arbetet med att genomföra den statliga politiken på regional nivå. Regeringen ger 
landstingen uppdrag inte bara inom olika sakområden som hälso- och sjukvård utan 
också på ett övergripande plan för den territoriella utvecklingen. Det tydligaste 
exemplet på detta är den regionala utvecklingsstrategin, som de med det regionala 
utvecklingsansvaret har ansvar att ta fram och fastställa (vilket ju också landstingen 
genomgående ska ha enligt kommitténs förslag). I dag är det den regionala politiska 
nivån som ska leda arbetet regionalt med att förverkliga till exempel den Nationella 
strategin för hållbar tillväxt och regional utveckling, som har uppdrag kopplade till 
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kompetensförsörjning, som utvecklar samspel med statliga myndigheter som till 
exempel Trafikverket, Kulturrådet och universitet/högskolor.  
 
Den avgränsning som kommittén gör mellan å ena sidan statlig förvaltning och å 
andra sidan landstingens uppdrag bygger därmed på roller som nu håller på att 
försvinna.  
 
Ett viktigt skäl för oss att bejaka bildandet av nya län är att den politiska nivån i form 
av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda utveck-
lingsarbetet och ta det territoriella ansvaret.  

Förändrade roller för statliga myndigheter 
Landstinget menar att kommittén har ett viktigt uppdrag i sitt slutbetänkande att 
genomföra analysen av hur ansvaret mellan å ena sidan sektorsmyndigheterna och å 
andra sidan länsstyrelsen både ser ut idag och hur det bör se ut i en ny geografi. 
 
Vi vill understryka att vi ser att länsstyrelsen även framöver har en viktig roll. Men 
liksom för det nya landstinget ser vi att rollen kommer att vara en annan än den som 
finns i dag. Länsstyrelsen har en viktig roll i utvecklingsarbetet inom de sakområden 
där man är regional myndighet för de nationella sektorsmyndigheterna, till exempel 
Jordbruksverket eller Riksantikvarieämbetet. Men rollen blir då regional sektors-
myndighet. Vid sidan av denna roll kommer myndighetsrollen i form av tillstånd, 
tillsyn med mera. 
 
Länsstyrelsernas uppdrag bör förstärkas och förtydligas, menar kommittén i sina 
skrivningar. Kommitténs resonemang bygger på att länsstyrelsen kan och ska väga 
samman statliga intressen och döma av motstridiga synpunkter. Vi ser fram emot en 
djupare analys av syfte och skäl till dessa skrivningar i slutbetänkandet. Ett förtyd-
ligande av länsstyrelsens uppdrag är viktigt för det framtida samarbetet med det nya 
landstinget. 
  
I de skisser till lösningar som kommittén presenterar kommer ett tiotal myndigheter 
att av regeringen åläggas att organisera sig geografiskt enligt den nya länsindel-
ningen. Detta görs för att man ska få samma territorium att verka inom som lands-
tinget och länsstyrelsen. Flera av dessa myndigheter har beröringspunkter med 
varandra, men långt ifrån alla. Däremot kommer samtliga, enligt de kriterier som 
kommittén diskuterar, att vara involverade i det regionala utvecklingsarbetet, som 
leds av landstinget.  

Samspelet landsting – myndigheter – regering  
I en situation med ett betydligt färre antal landsting än dagens ändras också förut-
sättningarna för dialogen mellan staten och den regionala politiska nivån. Inom 
områden där staten skulle önska ett mer samlat agerande från de sex landstingen 
skulle en direkt dialog underlätta. Arbetet med nivåstruktureringen inom sjukvården 
kan tjäna som exempel, digitaliseringen av offentlig sektor kan vara ett annat. 
 
Med färre landsting kan såväl sektorsmyndigheter nationellt som regeringen/ 
regeringskansliet ha en direkt dialog med företrädare från hela landet samlande i ett 
sammanhang. Denna typ av dialoger förekommer enligt vår kunskap redan idag med 
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de tre största landstingen i ganska betydande omfattning. De behöver etableras och 
utvecklas också med de nya större landstingen. 
 
Vidare kan landstinget föra en direkt dialog med samtliga relevanta myndigheter i 
länet i ett sammanhang. Vid dessa tillfällen är länsstyrelsen en av flera viktiga 
myndigheter, bland annat i sin roll som regional myndighet för ett stort antal andra 
myndigheter som valt att inte ha en egen regional organisation. 
 
Vi ser fram mot att kommittén mycket noggrant analyserar den nya struktur som 
färre och större län får för samspelet mellan olika offentliga organ. Det gäller de nya 
landstingen, de nya länsstyrelserna, sektorsmyndigheterna regionalt och nationellt 
och inte minst regeringen. 
 
Vi menar att kommittén i sitt fortsatta arbete måste söka alternativa lösningar för att 
dels ge de nya landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt terri-
torium, dels säkerställa att myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på 
den regionala spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan 
måste utformas med utgångspunkt i den nya situationen. 
 
Från landstinget välkomnar vi en fortsatt öppen och framåtsyftande dialog med 
kommittén i denna centrala fråga under det kommande arbetet. 

Nytt begrepp i stället för landsting? 
Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på beteckning på det 
som i dag är landsting.  
 
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den regionala 
samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också i ord synliggör att det 
är frågan om något nytt.  
 
Landstinget föreslår att man bygger vidare på den praxis som etablerats i samband 
med att landstingen övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Begreppet region är 
etablerat för dessa landsting i dag, inte minst i Region Skåne och Västra Götalands-
regionen. Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting används 
för den regionala politiska nivån.  
 

FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

Denise Norström  Anders Åhlund  
Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 
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Sammanfattning 

Dagens länsindelning är i de flesta fall flera hundra år gammal. Redan 
år 1957 pekade Riksdagens revisorer på att länen inte längre framstod 
som naturligt avgränsade administrativa enheter och allt sedan dess har 
utredning efter utredning pekat på att den nuvarande länsindelningen 
har spelat ut sin roll och att en reformering av den regionala 
samhällsorganisationen är angelägen.  

Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i 
länsindelningen genomförts. År 1968 lades Stockholm stad och 
Stockholms län samman till ett nytt län, Stockholms län. 1997 slogs 
Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län och året efter, 
1998, lades Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län 
samman till Västra Götalands län. De i dag största länen har således 
redan genomfört en indelningsreform. Över hälften av Sveriges 
befolkning bor i dessa tre län, medan mindre än hälften, bor i 18 län.  

Länsgränser är administrativa gränser, tänkta att avgränsa den 
statliga förvaltningens och landstingens verksamhet. I dag är det 
dock enbart länsstyrelserna av de statliga myndigheterna som har 
länet som indelningsgrund. De flesta andra statliga myndigheter 
med en regional organisation har en regional indelning med mellan 
fem och åtta regioner. En del färre, andra något fler. Vid en 
jämförelse mellan statliga myndigheters indelning kan konstateras 
att dessa indelningar skiljer sig åt och att det i princip inte är någon 
som är den andra lik. Myndigheterna har organiserat sig utifrån det 
egna perspektivet och den egna verksamhetens förutsättningar utan 
att tillräcklig hänsyn tagits till effekterna för den samlade statliga 
förvaltningen på regional nivå.  

Staten är således både asymmetrisk och fragmenterad i sin 
regionala indelning. Även landstingens två största verksamhets-
områden, hälso- och sjukvård samt regionalt tillväxtarbete, är i viss 
mån regionaliserat. Landstingen samverkar i sex sjukvårdsregioner 
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och i varje sjukvårdsregion finns en samverkansnämnd vars uppgift 
bland annat är att inom regionen, i vilket flera landsting ingår, 
samordna högspecialiserad vård. En viktig del av det regionala 
tillväxtarbetet sker i de åtta så kallade NUTS-II-områdena och i 
varje sådant område fördelas medel från bland annat Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.  

Fördel storstadsregionerna 

Den kraftiga obalansen i den regionala samhällsorganisationen har gett 
Stockholm, Skåne och Västra Götaland fördelar genom att man har 
stora administrativa resurser och en kunskapsmässig plattform vid 
såväl regionala som nationella prioriteringsdiskussioner.  

Dessa län kan därför i kraft av sin planeringskapacitet ta fram 
genomarbetade underlag som är väl anpassade till de beslutsprocesser 
som till exempel Trafikverket eller andra myndigheter har. Genom en 
god lokal och regional kännedom och ett faktamässigt övertag vid 
diskussioner om till exempel byggandet av vägar och järnvägar kan 
den starka regionen övertygande och proaktivt göra analyser som 
illustrerar varför de egna förslagen är de mest lämpliga och lönsamma. 
Det finns också en storleksmässig obalans när det gäller fördelningen 
av nationella forskningsresurser samt projektmedel från EU. 
Undersökningar visar att forskningsmedlen från Vinnova, EU:s 
ramprogram, Tillväxtverket och Energimyndigheten som fördelas i 
konkurrens mellan europeiska regioner och länen i Sverige till 82 
procent har gått till Stockholms, Skånes och Västra Götalands län och 
forskningsmiljöer i Östergötland och Uppsala. Endast 18 procent 
fördelades i övriga Sverige. Det är tydligt att det är de redan starka 
länen som drar det längsta strået. 

Det förslag vi nu presenterar utgår från att vi anser att det för 
framtiden finns möjlighet att skapa sex starka län som alla, i ökad 
global konkurrens och inom den europeiska integrationen, kan 
bidra till nationell tillväxt och lokal välfärd. Dessa landsting blir 
också starka nog att fungera i en ändamålsenlig regional samhälls-
organisation tillsammans med länsstyrelser och centrala statliga 
myndigheter. Sveriges regionala indelning är viktig för möjlig-
heterna att skapa tillväxt och därmed förutsättningar för likvärdig 
välfärd i hela landet. 
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En ändamålsenlig samhällsorganisation 

För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verk-
samheter är dagens län inte längre utgångspunkten – så som det en 
gång var tänkt. Vår bedömning är att ett första steg i att samordna 
staten regionalt är att relevanta statliga myndigheter med en 
regional indelning koordineras med den nya läns- och landstings-
indelningen. Med detta läggs grunden för en samhällsorganisation 
som utgår från behovet av samverkan för utveckling och hållbar 
tillväxt. Vi anser att de statliga myndigheter som främst är relevanta 
för en samordnad regional indelning är de som 

 har särskilt betydelse för samverkan kring det regionala 
utvecklingsansvaret och för den regionala utvecklingen i länen, 

 har tydliga kopplingar till landstingens och kommunernas verk-
samheter, eller 

 har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas verksamheter. 

Vi avser att i slutbetänkandet återkomma till frågan om vilka 
statliga myndigheter som bör ha en samordnad regional indelning. 
Dock kan konstateras att en samordnad regional indelning är av 
särskild vikt gällande de myndigheter där det regionala självstyret 
gör prioriteringar och fattar beslut om användningen av statliga 
medel i myndigheternas budgetar. Detta rör bland annat Trafik-
verket, Tillväxtverket och ESF-rådet.  

Det räcker dock inte att skapa enhetlighet i statliga myndigheters 
regionala indelning. Även den statliga verksamheten måste samordnas 
regionalt. Staten är organiserad vertikalt, i stuprör, med olika 
specialiserade sektorsmyndigheter. Specialiseringen och avgränsning 
av sakområden är nödvändig för att myndigheterna ska kunna hålla 
hög kompetens och ha en effektivitet i verksamheten. Men 
specialiseringen har också avigsidor då allt fler samhällsfrågor rör 
flera sakområden. Specialiseringen kan också skapa svårigheter i 
samverkan med kommunerna och det regionala självstyret vars 
uppdrag är horisontellt och omfattar flera samhällsområden. 
Behovet av samverkan mellan olika statliga myndigheter för att 
kunna göra en helhetsanalys och behovet av att göra avvägningar 
mellan olika sektorsintressen blir allt större.  
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Länsstyrelserna är de enda statliga myndigheter som i likhet 
med den kommunala sektorn har ett horisontellt uppdrag med en 
rad olika verksamhetsområden. Länsstyrelserna har också i uppdrag 
att samordna staten regionalt och att göra tvärsektoriella 
avvägningar mellan statliga sektorsintressen och vår bedömning är 
att länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten regionalt bör 
förtydligas och förstärkas. Länsstyrelsernas roll i det regionala 
tillväxtarbetet bör förtydligas och vi avser att återkomma till dessa 
frågor i vårt slutbetänkande.  

Mer resursstarka län och landsting 

För att trygga en tillväxt i hela landet, och därmed också skapa 
förutsättningar för en levande landsbygd, krävs en samhälls-
organisation som i ökad omfattning möjliggör en positiv utveckling 
även utanför storstadsområdena. Flera utredningar har pekat på att 
Sverige måste forma en samhällsorganisation som kan förbättra 
förutsättningarna för att behålla och utveckla globalt konkurrens-
kraftiga arbetsmarknader, inte bara i de tre storstadsområdena utan på 
flera platser i landet. Detta är en av de stora tillväxtutmaningarna. 

Det kräver en indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa 
flera resursstarka län och landsting som får ökad planeringskapacitet, 
bättre villkor för inomregional planering och organisatoriska förut-
sättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör.  

Vi har därför i vårt indelningsarbete haft fyra utgångspunkter 
för en ny indelning i län och landsting. Dessa utgångspunkter är: 

Jämnstarka län och landsting 

Vi har strävat efter att åstadkomma mer jämnstarka län och lands-
ting vilket innebär att befolkningens storlek är viktig eftersom det 
handlar om skatteunderlag och ekonomisk bärighet för att kunna 
möta befolkningens behov och förväntningar samt framtidens 
utmaningar.  
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Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling  

De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna 
bygga strukturer för regional utveckling. Det handlar om att kunna 
upprätta, vidmakthålla och utveckla forskningsmiljöer och 
kompetenscentra, att kunna fördela resurser och genomföra 
nödvändiga investeringar. 

Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet 
inklusive regionsjukvården  

De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig förmåga att själva 
kunna ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet. Även med väsentligt 
färre län kommer samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och 
staten att vara nödvändigt. 

Utgå från befintliga samverkansmönster  

Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har vuxit fram 
inom olika samhällsområden. Även om dessa samarbeten inte 
bygger på en gemensam identitet så har de ofta en stor betydelse 
för möjligheterna att samlas kring en gemensam agenda och 
mobilisera utvecklingskraft. Dessa samarbetsmönster är ofta 
förankrade i befolkningen och kan därmed skapa legitimitet för en 
ny länsindelning. 

Demokrati och legitimitet 

Ett grundläggande krav på ett demokratiskt styrelseskick är att det ska 
vara överskådligt så att medborgarna har möjlighet att förstå var beslut 
fattas, möjlighet att påverka processen samt möjlighet att utkräva 
ansvar av de valda representanterna. Ett svårbegripligt och svårgenom-
trängligt system kan därför försvaga legitimiteten för den regionala 
demokratin. Att samla verksamheterna och uppgifterna som i dag 
beslutas av indirekta politiska organ i ett direktvalt landsting innebär 
möjligheter för en förstärkning av demokratin. Det ger också 
möjlighet att utveckla samverkan med olika intresseorganisationer och 
civilsamhället. 
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En indelning i sex län 

För att ta vara på hela landets resurser och skapa förutsättningar 
för utveckling och tillväxt i hela landet är vår bedömning att sex 
regioner skapar en sådan utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela 
landet. En indelning i sex län och landsting ger möjligheter för alla 
delar i de nya länen både att utvecklas och att få del av den 
gemensamma utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten 
och den lokala välfärden.  

Detta handlar, som nämnts, inte främst om sammanslagningar 
av län och landsting. Lika viktigt som att skapa resursstarka län och 
landsting är det att skapa en regional samhällsorganisation där 
statliga myndigheter kan ha en gemensam indelning med de nya 
länen och landstingen vilket i sin tur ger ökad styrka i arbetet med 
såväl regionalt tillväxtarbete som hälso- och sjukvård.  

Utifrån ett strikt arbetsmarknadsperspektiv hade ett alternativ varit 
att satsa på nuvarande tre starka regioner och föreslå en ny regional 
samhällsorganisation utifrån dessa. Vi har inte valt att föreslå en sådan 
indelning, som skulle leda till en ännu större regional obalans. Vi 
föreslår i stället en indelning med en stark region mellan Stockholm 
och Västra Götaland, ett Svealand bestående av Gävleborg, Dalarna, 
Uppsala, Örebro, Västmanland och Södermanland. På motsvarande 
sätt föreslår vi en stark region mellan Stockholm och Skåne bestående 
av Östergötland och länen i Småland. I den norra delen av landet 
föreslås en sammanslagning av de fyra nordligaste länen. Därmed 
uppnås en tillräcklig styrka för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete 
i norr. En indelning av Sverige i mer jämnstarka län och landsting med 
verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag. På detta sätt skapas 
förutsättningar att bygga strukturer för regional utveckling och mer 
jämlika förutsättningar att ta ansvar för hälso- och sjukvård.  

Förslag på tre indelningsändringar 

Detta förslag på indelning av Sverige i sex län och landsting bygger 
på våra direktiv, våra utgångspunkter samt den dialog vi har haft 
med politiska företrädare för länen. Enligt våra direktiv ska vi 
lämna vårt slutbetänkande senast den 31 augusti 2017 för ett 
ikraftträdande 2023. Om vi finner att det är möjligt att genomföra 



SOU 2016:48 Sammanfattning 

23 

en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 
2019 ska vi lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016. 

I detta delbetänkande lämnas sådana förslag som, för lands-
tingens del, kan träda i kraft den 1 januari 2019. Vi har fört dialog 
med politiska företrädare i de berörda länen. I länen finns olika 
uppfattningar om såväl reformen som helhet som om tidpunkten 
för ikraftträdandet. I vissa län finns en bred parlamentarisk 
majoritet för en indelningsändring och en stark önskan om ett 
ikraftträdande 2019. I vissa län finns tveksamheter kring om ett 
ikraftträdande bör ske 2019 eller 2023. En aspekt som berörts är de 
utmaningar det innebär att bedriva en effektiv verksamhet i en 
organisation som under lång tid vet att man kommer vara föremål 
för förändringar. Många har också lyft fram den problematik som 
det kan innebära att verksamheten under lång tid leds av indel-
ningsdelegerade. Vi bedömer som helhet att det finns en acceptans 
i de berörda länen för en indelningsändring med ikraftträdande 
2019. I samtliga föreslagna nya län har diskussioner och också 
försök till olika regionbildningar föregått det förslag som vi nu 
lägger. Vi föreslår nedanstående tre indelningsändringar och 
kommer att återkomma till återstående nya län i vårt slut-
betänkande. 

Norrlands län 

Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen, 
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och 
landstingen i dessa län. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att 
ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt 
regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för 
att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett 
stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å 
ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek. 

Svealands län 

Vi föreslår ett bildande av Svealands län bestående av dagens 
Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och 
Örebro län. De kan då utgöra en stark samarbetspart till bland 
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annat Stockholms län. Samverkan kring bland annat kollektivtrafik 
och transportinfrastruktur underlättas av att hanteras av två parter 
i stället för i dagens indelning. Detta område har inom hälso- och 
sjukvårdsområdet länge samverkat inom ramen för den något 
större Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 

Västra Götalands län 

Vi föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs 
samman i ett nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman 
näringslivet runt Vänern och bygger vidare på befintliga samarbeten 
samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge.  

Länsstyrelser i de föreslagna länen 

En ändrad länsindelning innebär även en ändrad organisation för 
länsstyrelserna. Färre länsstyrelser innebär även större länsstyrelser 
med ansvar för en större yta och bättre förutsättningar för att 
bedriva en effektiv och likvärdig verksamhet. Länsstyrelsernas 
uppgifter, dels i det regionala tillväxtarbetet och dels att samordna 
staten på regional nivå bör utvecklas. 

Respektive ny länsstyrelse ska ansvara för länsstyrelsernas 
uppgifter i det nya länet. Det innebär att vissa uppgifter som 
tidigare varit koncentrerade till andra länsstyrelser förs till de nya 
länsstyrelserna när dessa bildas. 

Ikraftträdande 

De föreslagna ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 
januari 2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2019. 
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