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Linda Eshlsson (MP) 
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Politiska sekreterare 

Utses att justera: 	Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 	195 - 199 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, den 5 oktober 2016. 

Underskrifter: -Ft,uwk, 441k,kU 
arlene llurwick (S), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

IngelaPersson, sekreterare 
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Anslag sätts upp: 
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Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2016-10-03 	 Sista dag att överklaga: 	2016-l0-2g3 
2016-10-07'H:' 	 Anslaget tas ner: 	2016-10-34'Oi 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Ingela Persson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 195 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 196 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 197 

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
KSN-2016-1211 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Regionförbundet Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Enligt lagen om samverkansorgan (2002:34) skall regionala samverkansorgan, i Uppsala län 
företrätt av regionförbundet, utarbeta en strategi för regionens utveckling samt samordna 
genomförandet av densamma. 

Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan eget ställningstagande, sända ut förslag till 
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län på remiss (ärendets bilaga 2). Uppsala kommun har 
härigenom beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den regionala utvecklings-
strategin. Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att behandlas 
av förbundsfullmäktige 16 december 2016. Strategin fastställs därefter det nybildade 
regionfullmäktige i under första kvartalet 2017. 

Föredragning 
Strategiförslaget har givits en struktur där en vision "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft" konkretiseras i tre prioriterade områden; "En region för alla", "En växande 
region" samt "En nyskapande region". Varje prioriterat område innehåller i sin tur innehåller mätbara 
mål, som visar vad som behöver uppnås på länsnivå, samt åtaganden, totalt 24 stycken som visar vad 
som behöver göras för att nå målen. Strategiförslaget är omfattande. De åtaganden som pekas ut är 
allmänt hållna, vilket är naturligt eftersom dokumentet är en strategi och dänned inte i detalj ska peka 
ut hur olika insatser och åtgärder ska genomföras. Kombinationen av att åttagandena är många till 
antalet och allmänt hållna gör dock att strategin riskerar att bli ofokuserad och svåröverblickbar samt 
svår att följa upp. 

I strategiförslagets svarsbilaga ombeds remissinstanserna att dels yttra sig om föreslagna åtaganden är 
relevanta för regionens utveckling, dels om det finns ett intresse kring ett fördjupat samarbete inom 
ramen för specifika åtaganden. Uppsala kommun är positiv till samverkan med andra kommuner, 
blivande Region Uppsala samt andra relevanta aktörer då detta är nödvändigt för kommunens arbete 
med en hållbar tillväxtorienterad samhällsplanering. 

Uppsala kommun är en stor kommun, med omfattande verksamhet inom förvaltningar och bolag, 
vilket innebär att samtliga åttaganden i svarsbilagan relevanta för kommunens utveckling. Många 
åttaganden ryms inom kommunens befmtliga verksamhet. Vidare sammanfaller remisstiden för den 
regionala utvecklingsstrategin med Uppsala kommuns budgetprocess för 2017-2019. Innan beslut om 
budget för 2017 är fattat av Uppsalas kommunfullmäktige i november kan Uppsala kommun inte göra 
några utfästelser kring åttaganden som efterfrågas i svarsbilagan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

kyl jf::, 174 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

(§ 197 fortsättning) 

Kommunstyrelsen föreslås därför att inte skicka in svarsbilaga som bifogats remissversionen 
av den regionala utvecklingsstrategin utan istället skicka in ett remissvar som fokuserar på ett 
antal principiella utgångspunker tillsammans med mer specifika kommentarer som, efter 
önskemål från Regionförbundet Uppsala län, disponeras efter den regionala utvecldingsstrategins 
huvudrubriker: en region för alla, en växande region samt en nyskapande region. Remissvaret utgår 
från majoritetens förslag till Uppsala kommuns Mål och budget 2017-2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till beslut den 12 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Regionförbundet Uppsala län 

Utdragsbestyrkande 

TA 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 198 

Yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande: Regional indelning - 
tre nya län (SOU 2016:48) 
KSN-2016-1535 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1, med de vid sammanträdet beslutade 
justeringar. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och att Uppsala kommun 
avger yttrande i enlighet med eget förslag, bilaga A § 198. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och att Uppsala kommun avger 
yttrande i enlighet med eget förslag, bilaga B § 198. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att tredje stycket under avsnitt "Kommunerna 
som medspelare" revideras enligt följande: 

I nya Svealands län får landstinget ansvar för en rad, för kommunerna, viktiga områden såsom 
regional planering och utveckling, kollektivtrafik och vård "samt statligt stöd till regional 
kulturverksamhet enligt den så kallade samverkansmodellen". 

Vidare anser Uppsala kommun att det är viktigt att det finns en tydlig modell att arbeta efter som 
klargör roller och finansiering och att man inte öppnar upp för olika modeller för ansvar och 
finansiering. "När det gäller kulturverksamhet av regional betydelse är det i sammanhanget viktigt att 
understryka att Uppsala kommun tagit mycket stor ansvar för att finansiera utbyggnaden av den 
kulturella infrastrukturen i Uppsala län, vilket i många andra län varit uppgifter för landstinget. Idag 
är Uppsala kommun ensam huvudman för Uppsala stadsteater, Uppsala Konsert & Kongress samt 
Uppsala konstmuseum som har betydelse för ett mycket större geografiskt område än Uppsala 
kommun. Av dessa tre verksamheter är det endast Uppsala stadsteater som får del av statliga medel 
för regional kulturverksamhet". 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander, 
Carolina Bringbom Anadol, (alla M), nona Szatmåri Waldau (V) och Ulrik Wämsberg (S), bifall till 
arbetsutskottets förslag samt ordförandens tilläggsyrkande. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fönnån för bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

(§ 198 fortsättning) 

Reservationer i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 198. 

Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M) avger 
särskilt yttrande enligt bilaga D § 198. 

Bona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga E § 198. 

Ärendet 
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning — tre nya län (SOU 2016:48) har skickats ut 
på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting, för en 
stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela landet. De 
nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län med följande indelning: 
• Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till Norrlands län, 
• Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län läggs samman till 
Svealands län, och 
• Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands län. 

En sammanfattning av delbetänkandet återges i ärendets bilaga 2. 

Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet 
senast den 6 oktober 2016. 

Föredragning 
Dagens länsindelning har inom många områden spelat ut sin roll. Frågan om en ny läns- och 
landstingsindelning har utretts ett flertal gånger under lång tid. I några län har redan indelnings-
förändringar skett. Länen och landstingen ser idag väldigt olika ut, är av olika storlek och har olika 
förutsättningar. Mer än halva Sveriges befolkning bor i tre län medan knappt halva befolkningen delas 
upp på 18 olika län. 

För att trygga en hållbar tillväxt i hela landet och skapa förutsättningar för en levande landsbygd krävs 
en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör en positiv utveckling i hela landet. För detta 
behövs en ny indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och landsting 
med ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering och organisatoriska 
förutsättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör. 

Enligt remissen ger en indelning i sex län och landsting möjligheter att ta tillvara hela landets resurser. 
Den ger förutsättningar för alla delar i de nya länen att utvecklas och få del av den gemensamma 
utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten och den lokala välfärden. Den ger också 
möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården för att bättre möta framtidens utmaningar. 

Ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 och landstingsindelningen 
den 1 januari 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på ordförandens tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

(§ 198 fortsättning) 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets reviderade förslag mot Mohamad Hassans (L) och Simon 
Alms (SD) respektive yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets reviderade 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till beslut den 12 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Regionförbundet Uppsala län 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
, 

; Is 	; 174 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 199 

Yttrande över samrådsförslaget RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen 
KSN-2016-0827 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har skickat ut samrådsförslaget RUFS 
2050 på remiss (ärendets bilaga 2). Samrådet syftar till att få svar på frågor som rör den nya 
målstrukturen, prioriterade åtgärder, rumslig struktur och RUFS 2050 som gemensamt kontrakt. 

Föredragning 
Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, gäller fram 
till 2016. Arbete pågår med att ta fram en ny RUFS 2050. Stockholms läns landstings tillväxt och 
regionplanenämnd har skickat samrådsförslaget RUFS 2050 på remiss. Till förslaget hör en samlad 
konsekvensbeskrivning samt en bilaga om de storregionala perspektiven, som Stockholms läns 
landsting har tagit fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige. Under hösten 2016 
görs en samrådsredogörelse och beslut tas om inriktningen inför utställningen. Utställningsversionen 
är beräknad till att sändas på remiss under tre månader hösten 2017. Landstingsfullmäktige i 
Stockholms län kommer före sommaren 2018 fatta beslut om att anta en ny regional utvecklingsplan 
för Stockholms län, RUFS 2050. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till beslut den 9 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

04:7, 



Bilaga A § 198 

KS, 2016-10-03, ärende 4, Remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Liberalerna yrkar: 

Att Uppsala kommun avger yttrande över SOU 2016:48 i enlighet med Liberalernas förslag. 

Liberalernas förslag till yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 
Uppsala kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat 
betänkande. Liberalerna i Uppsala kommun delar inte regeringens utgångspunkter i direktiven 
och motiverar därför i detta remissvar hur en eventuell refolin på bästa sätt kan. 

Övergripande ställningstagande 
Regeringen gav den s.k. indelningskommittén i uppdrag att se över indelningen av län 
och landsting/regioner i Sverige. En nackdel med uppdraget var att nuvarande länsgränser 
skulle bibehållas. Liberalerna i Uppsala kommun hade hellre sett att en grundläggande analys 
av människors rörelsemönster, resvanor, arbetspendling och vårdsökande varit 
utgångspunkten, vilket hade kunnat leda till ett mer konstruktivt förslag på regionindelning. 
Om förslaget hade utgått från ett sådant arbetssätt hade vi varit positiva till en storregion. Men 
Liberalerna i Uppsala kommun kan inte ställa sig bakom nuvarande utredningsförslag. Vi 
anser att en utredning måste utgå från människors vardag och inte utifrån nuvarande 
länsgränser — därför hade det varit rimligt att börja helt förutsättningslöst med ett vitt papper. 

Liberalerna i Uppsala kommun bedömer att det finns fem perspektiv som är särskilt viktiga 
att ha med sig in i diskussionen och vid ett ställningstagande för en ny regionindelning. Dessa 
perspektiv är: 
(1) Arbetsmarknadsregioner 
(2) Landets universitetssjukhus 
(3) Regionala tillväxtfrågor med Life science kluster 
(4) Högskolor och universitet 
(5) Kollektivtrafikens utveckling 

Vi anser att samtliga fem aspekter måste belysas mer i en reviderad utredning som inte 
fokuserar på dagens gränser. 

(1) En av de mest välutvecklade arbetsmarknadsregionerna i Sverige ligger i Uppsala-
Stockholmsregionen — det bör vi ta tillvara och fortsätta utveckla. Förslaget i delbetänkandet 
föreslår att Uppsala ska ingå i Svealandsregionen och Uppsala orienteras därmed bort från 
den dynamik som idag råder i Uppsala- Stockholmsregionen. Liberalerna i Uppsala kommun 
anser att delbetänkandet helt har förbisett den potential som finns i att låta Uppsala och 
Stockholm växa samman och utvecklas till en av Europas spännande och lukrativa 
arbetsmarknads- och näringslivsregioner. Den globala konkurrensen begränsas inte av länders 
gränser. Konkurrens sker mellan regioner som ibland spänner över två eller flera länder. 
Uppsala kommun med sina två välrenommerade universitet, tech-branschen/ICT, Life science 
och små och medelstora företag inom nischade branscher behöver fortsatt koppling till 
Stockholm för sin utveckling. Tillsammans med Stockholm kan Uppsala hävda sig i den 
stenhårda globala konkurrensen. Det gäller även för Stockholm. De behöver Uppsala för att 
stärka sin position i världen. För oss liberaler i Uppsala kommun är det häpnadsväckande att 
betänkandet inte ens tittat på dessa viktiga faktorer. 

(2) Den statliga utredningen "Effektiv vård" föreslår att en skyldighet införs i hälso- och 
sjukvårdslagen och att landstingen gemensamt planerar och utför uppgifter när det är 
motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Utredningen rekommenderar även 

tw315  i e 



att landstingen finner former för att kontinuerligt överväga vilka uppgifter inom sitt 
ansvarsområde som kan och bör lösas gemensamt. Liberalerna i Uppsala anser att samarbeten 
bör utvecklas mellan landstingen/regioner vilket kan göras utan att nya länsöverskridande 
regioner bildas. Genom ökade samarbeten mellan universitetssjukhusen får vi säkrade 
patientunderlag, vilket ger högre vårdkvalitet och snabbare forskning och 
sjukvårdsutveckling. 

(3) Arbetet med regionala tillväxtfrågor skulle kunna utvecklas ytterligare även om inte 
storregioner bildas och då särskilt gällande statligt/regionalt riskkapital. Möjligheten att 
utnyttja Uppsala som tillväxtmotor för hela Mälardalen skulle kunna förstärkas. Ett UIC-
koncept (Uppsala Innovation Centre) skulle kunna appliceras på ett större område än Uppsala. 

(4) Universiteten påverkas i första hand inom de områden där de har samarbeten med 
universitetssjukhus, inte minst den kliniska forskningen. En strategisk uppdelning av vissa 
utbildningar blir dessutom möjlig, där en högskola exempelvis får i uppdrag att säkra 
utbildningen av tandvårdspersonal i regionen, där sjukhus hjälps åt med 
verksamhetsförändringar genom utbildning av barnmorskor eller där kommuner utses att vara 
värdar för uppdragsutbildningar för YH-specialisering av undersköterskor. 

(5) Kollektivtrafikens planering i Uppsala kan påverkas negativ om Uppsala ingår i Svealands 
län så som det föreslås i betänkandet. Idag är ABCX-stråket och särskilt sträckan Uppsala-
Stockholm landets största länsgränsöverskridande pendlingsstråk och det viktigaste stråket för 
en god utveckling i hela regionen. Under 2014 gjordes cirka 40 miljoner resor med 
kollektivtrafik i Uppsala län, stadstrafiken i Uppsala stad stod för cirka 22 miljoner av dessa 
resor. Det finns långtgående diskussioner och planer på flera stationer längst sträckan till och 
från Stockholm. Ett fyrspår kan enligt Handelskammarens beräkningar ge cirka 100 000 nya 
bostäder i regionen Uppsala-Stockholm och göra regionen ännu starkare. Allt detta riskeras 
om Uppsala inte är en del av Uppsala- Stockholmsregionen i framtiden. Liberalerna i Uppsala 
kommun ser med största oro på att alla kollektivtrafiksplaner och -lösningar som hitintills har 
diskuterats och förankrats kan behöva göras om och i värsta fall prioriteras ner om Uppsala 
tvingas in i ett nytt Svealands län med sex andra tidigare län där varje satsning på 
kollektivtrafik måste ställas mot hela det nya sammanslagna länet. Med det kan ytterligare 
tiotals år gå till spillo i foim av nya interna förhandlingar. Vi tror att en sådan situation kan 
vara mycket hämmande för Uppsala och för de klimatmål som vi har satt. 

Liberalernas slutsats är att den föreslagna konstruktionen inte skulle gynna Sverige och 
landets invånare. Vi anser att den snäva tidsplanen är ett problem, den är alldeles för 
aggressiv. Vi föreslår att utredningen görs om, att man börjar med ett vitt papper för att hitta 
strukturer på områden som fungerar bäst på 2000-talet. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 



Bilaga B § 198 

Nej till regional indelning 

Förslaget om att bilda en storregion Svealand motiveras med att indelningskommittén vill ha jämnstora län 
och landsting/regioner avseende befolkningsstorlek. Fördelen ska vara att dessa ska ha likvärdiga villkor 
när det kommer till att förhandla och konkurrera om resurser ovanifrån. Detta är ett i grunden felaktigt 
synsätt. Staten ska tillse att riktade resurser fördelas utifrån ett nationellt klokt synsätt, och inte tillmötesgå 
endast den eller dem som utövar störst påtryckningar. 

Landsting och regioner har idag stora ekonomiska bekymmer. Dessa löses inte genom sammanslagningar. 
Problemen är strukturella som massinvandring, åldrande befolkning och prisutveckling i förhållande till 
skatteunderlagsutvecklingen. Sammantaget ökar resursbehoven fortare än skatteintäkterna. Det löses inte 
av större regioner. 

Effektiviseringar kan uppnås genom större samverkan inom en rad områden. Vad gäller dessa områden 
sker redan idag samarbeten såsom exempelvis för sjukhustransporter med flyg, Skandionldiniken och 
inom ramen för sjukvårdsregioner. Dagens län, regioner och landsting behöver därmed inte förändras då 
stordriftsfördelar redan idag uppnås genom samverkan. 

En storregion skulle innebära en omfattande svårighet att föra en offentlig debatt. Endast i Uppsala län 
behöver debatten redan idag föras i minst tre massmedier för inkludera en relevant andel och bredd av 
länets invånare. I en region Svealand skulle antalet nödvändiga mediala plattformar bli betydligt mer 
svårhanterbar för debatt och opinionsbildning. De nationella medierna är inte lika ändamålsenliga för 
offentlig debatt som de idag existerande lokala och regionala alternativen. 

I de fall medborgare vill tvinga fram ett ställningstagande angående huruvida en folkomröstning ska hållas 
i en konkret fråga kommer det att bli betydligt svårare. Minst 10 procent av väljarna behövs för att uppnå 
detta, vilket är svårt redan idag. Med en storregion blir det nästintill omöjligt att uppnå av flera skäl. 
Praktiskt är det svårt att ordna underskrift från cirka 6 gånger så många röstberättigade, engagemanget för 
Uppländska sakfrågor kan komma att vara bristande i dagens andra län och bristen på gemensam offentlig 
debatt medför svårigheter att väcka intresset brett hos väljarna i en storregion. 

Förändringarna är omfattande för hur väljarna ska kunna påverka och styra de frågor som nuvarande 
landsting och regioner ansvarar för. Det behöver antingen hållas ett val emellan och/eller en 
folkomröstning innan detta ärende avgörs. Annars kommer legitimiteten för en förändring att saknas. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att en storregion saknar förankring hos och relevant nytta för 
väljarna. Svaret är därmed nej till indelningskommittens förslag om regional indelning. 

Ovanstående är Sverigedemokraternasyrkande tillyttrande avseende regional indelning. 

Uppsala den 3 oktober 2016 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 



Bilaga C § 198 

Ärende 4 
Remiss Regional indelning — tre nya län (SOU 2016:48) 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet Uppsala anser att indelningen av Sverige i regioner måste ta sin utgångspunkt i 
hur det påverkar det lokala och regionala näringslivet inom respektive region. Att det finns 
resurser till välfärd som kommuner och regioner kan administrera, fördela och i viss mån 
producera bygger på att det finns framgångsrika företag som skapar jobb och tillväxt. Det 
vore bakvänt att motivera en regionindelning med att fördelningen av välfärdsresurser skulle 
förbättras, om den samtidigt innebär att den skattebas från vilken välfärdsresurserna hämtas 
eroderas bort. Således bör en utredning av konsekvenserna för näringslivet i respektive region 
genomföras och presenteras innan indelningen görs. 

I övrigt menar Centerpartiet Uppsala att indelningen av Sverige i regioner i sig inte är vare sig 
positiv eller negativ. Det intressanta för Sveriges kommuner är vad konsekvenserna av 
regionindelningen blir och hur ansvar fördelas mellan stat, region och kommun. 

Indelningskommitténs förslag innebär att det offentliga Sverige görs om i grunden, då en 
tredje offentlig nivå införs i landet. Det är i dagsläget oklart vilka av länsstyrelsernas och 
andra myndigheters ansvarsområden som skulle komma att flyttas ned till regional eller 
kommunal nivå. Centerpartiet menar att ansvarsfördelningen mellan det offentliga Sveriges 
olika nivåer måste tydliggöras i god tid innan regionaliseringen genomförs. Detta 
förtydligande bör vidare åtföljas av en ny remissrunda för att inhämta synpunkter från 
kommuner och landsting. Centerpartiet förordar att subsidiaritetsprincipen ska vara 
vägledande för hur ansvaret fördelas mellan stat, regioner och kommuner. Partiets övertygelse 
är att en tillämpning av subsidiaritetsprincipen skulle påvisa att många nu statliga 
ansvarsområden bör föras över till kommuner och regioner. 

Stefan Hanna, kommunalråd 



Bilaga D § 198 

Ärende 4 
Yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande: Regional indelning tre nya län 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

Moderaterna anser att regionbildning ska byggas underifrån, med folkligt stöd och bred 
förankring. Vi anser vidare att det behövs en djupare konsekvensanalys av 
Indelningskommitténs förslag för att belysa de utmaningar och eventuella problem som kan 
uppstå för Uppsala kommun. Uppsala och Stockholm har redan idag en väl fungerande 
arbetsmarknadsregion som på många sätt är avgörande för Uppsalas framtid. Dessa är 
intressen som måste bevakas även framgent. 

I det fall riksdagen ändå väljer att driva igenom denna nya indelning av landstingskommuner i 
Sverige är den föreslagna indelningen, ur ett sjukvårdsperspektiv, sannolikt den mest 
fördelaktiga för Uppsala. Möjligen bör då även Värmland inkluderas i Svealandsregionen. Vi 
anser dock att det är tveksamt huruvida det finns positiva effekter för hela den tilltänkta 
Svealandsregionen samt inom andra områden än sjukvården. 

Fredrik Ahlstedt (M) 



Bilaga E § 198 

Yttrande över Indelningskommittens delbetänkande: Regional indelning tre nya län 

Särskilt yttrande (V) 

Vänsterpartiet är tveksamt inför att slå samman dagens län/regioner till större län och regioner, enligt 
Indelningskommitténs förslag, bl.a. p.g.a. att det lokala demokratiska inflytandet riskerar att minska i 
landstinget Svealand jämför med i dagens landsting. Vi anser också att de övervägande behoven som 
landstinget och länet står inför inte löses genom ny länsindelning. 

Vi instämmer i Uppsala kommuns synpunkter om refonnen ändå genomförs. 

Rona Szatmåri Waldau 
Ledamot 

Hanna Victoria Mörck 
ersättare 
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