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….ett 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!

Vad har det blivit av
utredandet?!
Regionalt utvecklingsansvar 2015
 Mörkgrön/ brun: idag ”länsstyrelselän”
 Gröna – Regionförbund, indirekt valda
med ansvar för regional utveckling
 Blå befintliga regioner, inkl de sex
nybildade: Region Jämtland Härjedalen,
Gävleborg, Örebro län, Östergötland,
Jönköpings län, Kronoberg
Region = landsting med ett utökat ansvar
för region utveckling

SKL:s kongressuppdrag
 Folkvalda församlingar ska ansvara för den regionala
utvecklingen och utvecklingsuppdraget bli mer
omfattande.
 Den regionala indelningen ska ändras så att regionerna
blir större och därmed färre.
 Statliga myndigheter med samverkansbehov med
kommuner och landsting ska få en gemensam indelning
som anpassas efter regionernas indelning.

Kommittédirektiv 2015:77
 Ny läns- och landstingsindelning som innebär
väsentligt färre län och landsting
 Utgå från kommungränser o arbetsmarknadsregioner/
funktionella regioner
 Förslag på namn på de nya länen
 Utredning som krävs för indelningsändring
 Analys av ekonomiska regleringar, anpassa utjämningssystemet
 Föreslå enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå
 Länsstyrelsernas verksamheter – koncentration av vissa
verksamheter, organisatoriska åtgärder, behov av andra
verksamhetsorter förutom residensstaden

Tidplan
 29/2 2016

Delredovisning lägesbeskrivning av dialogen, ev.
förslag på fortsatt process
 30/6 2016 Delredovisning om indelningsförändring inför 2019
– om möjligt
 31/1 2017 Delredovisning lägesbeskrivning
 31/8 2017 Slutredovisning
 1/1 2019
 1/1 2023

Om möjligt några nya storlän bildas
Betydligt färre och större län
– en ny regional samhällsorganisation

