Tidplan för Indelningskommitténs arbete
30 juni 2016		 Delbetänkande till regeringen för ny regional indelning
Hösten 2016 		 Remissrunda och propositionsskrivande

Ny regional indelning

Augusti 2017 		 Slutbetänkande
December 2017 		 Senaste tidpunkt för proposition och beslut i riksdagen
Hösten 2018 		 Möjligt att gå till val i de nya regionerna
1 januari 2023 		 Senaste tidpunkt för nya indelningen att träda i kraft
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Svensk samhällsorganisation är under förändring. Dagens länsindelning
är dock i princip densamma som beslutades i 1632 års regeringsform.
SKL har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver
ändras. Vi behöver bilda robusta och slagkraftiga regioner som kan hantera
framtidens utmaningar.
Efter många år av utredningar är frågan om en ny regional indelning nu
högst aktuell. SKL har en stödjande roll utifrån medlemmarnas gemensamma intresse och Indelningskommitténs arbete.
En ny regional samhällsorganisation behövs för att utveckla Sveriges
välfärd.

Därför behövs större regioner
Regional och balanserad utveckling i hela landet
Dagens struktur, med ett antal stora och många små län och landsting, är inte
långsiktigt hållbar och behöver förändras.
Större regioner ger bättre förutsättningar för att:
>> Få en balanserad utveckling som stärker hela landet genom
en mer jämnt spridd tillväxt
>> Skapa jämnstarka regioner som alla kan påverka nationellt
och internationellt
>> Fördela resurser inom sig och skapa en inomregional balans
genom en breddad skattekraft
>> Bygga större institutionell kapacitet och minskad sårbarhet
för resurser och kompetenser
Bättre utvecklingskraft inom hälso- och sjukvården
Många av dagens landsting kommer i framtiden inte att ha ett tillräckligt befolkningsunderlag för att göra effektiva investeringar eller bedriva forskning och
högspecialiserad sjukvård. Landstingens olika storlekar ger därmed ojämlika
förutsättningar att garantera tillgång till en likvärdig vård.
Större regioner ger bättre förutsättningar för att:
>> Utveckla sjukvården i hela landet genom ett tillräckligt stort
befolkningsunderlag
>> Leva upp till de ökade kraven på specialistvård
>> Kunna hantera framtidens stora investeringsbehov för upprustning
av lokaler och att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter
En tydlig statlig närvaro regionalt
Staten ansvarar för många verksamheter som har stor betydelse för en regional
och balanserad utveckling i rikets olika delar. Varje statlig myndighet har dock
organiserat sin verksamhet utifrån sina förutsättningar.

En regionreform behövs för att skapa:
>> En tydlig statlig närvaro som samverkar med starka regioner i en
gemensam geografi
>> Bättre matchning mot statliga myndigheters indelning som underlättar
samspelet mellan det regionala folkvalda självstyret och staten
>> Ett större underlag för att länsstyrelserna ska kunna bedriva en
likvärdig, effektiv och rättssäker verksamhet

Indelningskommittén föreslår ny
regional indelning senast 2023
Regeringen har gett Indelningskommittén i uppdrag att föreslå en ny regional
indelning av Sverige med väsentligt färre län och landsting än i dag. Kommittén
består av ordförande Barbro Holmberg och vice ordförande Kent Johansson.
Reformen ska vara genomförd senast år 2023, med
möjlighet att slå samman län redan år 2019. De nya
regionerna kommer att ansvara för hälso- och sjukvård
och regional utveckling. Länsstyrelser och andra
relevanta statliga myndigheter ska ha samma indelning.
Kommittén ska därutöver föreslå:
>> Namn och gemensam beteckning på de
nya länen
>> Aspekter som bör tas hänsyn till vid
val av residensstad och om lämpligt föreslå
residensstäder
>> ekonomisk reglering vid delning av landsting
Indelningskommittén för diskussioner med
regionala politiker från alla län och har dialog
med landshövdingar och generaldirektörer för
statliga verksamheter.

?

