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Landstingsstyrelserna och regionstyrelserna

Inbjudan att utse kontaktpersoner för arbetet med ny regional
indelning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder härmed styrelserna för landsting
och regioner att utse kontaktpersoner inför det förestående arbetet med ny regional
indelning och inför en första diskussion med den nya indelningskommittén den 21
oktober 2015.
Indelningskommittén består av Barbro Holmberg (ordförande) och Kent Johansson
(vice ordförande) och har till uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning
som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska,
enligt sina direktiv, föra dialog med landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra statliga myndigheter samt SKL och deras förslag vara väl
förankrade hos berörda parter. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande 31 augusti
2017 och förslagen träda i kraft senast i januari 2023.
Frågan om Sveriges regionala indelning har diskuterats under lång tid utan att frågan
har fått en lösning. SKL har kongressens uppdrag att verka för att den regionala
indelningen ändras så att regionerna blir större och därmed färre. Därför har SKL en
entydigt positiv inställning till att regeringen utsett en kommitté som i dialog med
kommun- och landstingssektorn ska föreslå en ny indelning.
Kommittén har vid överläggningar med SKL:s Arbetsutskott framfört önskemål om
att SKL bildar en referensgrupp till vilken landsting och regioner i varje län utser tre
kontaktpersoner som tillsammans kan utgöra en nationell referensgrupp.
Kommitténs arbete har stor strategisk betydelse för hela sektorn och SKL:s arbetsutskott har därför beslutat inbjuda samtliga landsting/regioner att utse tre ledande
politiska företrädare att utgöra länsvisa kontaktpersoner under arbetet med ny regional
indelning. Dessa bör ha som uppgift att ta ett särskilt ansvar för att samordna
diskussionerna i länet och att företräda länet vid nationella överläggningar och direkta
kontakter med kommittén. De personer som utses av landstings- eller regionstyrelsen i
respektive län bör representera majoritet och opposition men även länets kommuner, i
förekommande fall genom regionförbund eller kommunförbund. SKL vill understryka
vikten av att den primärkommunala sektorn finns representerad i kontaktgruppen.
SKL föreslår samtidigt att man inom respektive län bildar en arbetsgrupp för att
möjliggöra en bredare representation såväl när det gäller partier som kommuner och
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därmed medverka till ökad delaktighet och insyn. Under den fortsatta processen
behöver självfallet formerna för dialog kunna ses över och vidareutvecklas.
SKL:s arbetsutskott kommer - tillsammans med indelningskommittén – att bjuda in
kontaktpersonerna till en första gemensam diskussion den 21 oktober 2015. Närmare
information om tid, lokal och program meddelas senare.
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