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Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
 
 
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 bilaga 2.  
 
Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finans-
departementet 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 
indelningsförändringar 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. 
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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. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande: Regional 
indelning — tre nya län (SOU 2016:48)  
 
Uppsala kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat 
betänkande. Uppsala kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och fokuserar 
därför detta remissvar på de frågeställningar som gäller hur reformen på bästa sätt genomförs. 
 
Övergripande ställningstaganden 
 
Fullfölj reformeringen av den regionala samhällsorganisationen 
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt omorganiserat sig i 
regioner som i de allra flesta fall är betydligt större än dagens län.  
 
Uppsala kommun konstaterar, liksom Indelningskommittén, att reformeringen av 
samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas. De reformer som genomförts 
under de senaste 20 åren har lett till en oacceptabel assymmetri, som gör att de tre stora länen 
har andra förutsättningar än de 18 mindre länen. Även utvecklingen inom staten har lett till att 
dagens län inte längre utgör en ändamålsenlig geografi för samhällsindelningen på regional 
nivå. 
 
Ja till ett nytt landsting i det föreslagna Svealands län 
Uppsala kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, med kapacitet att 
bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina 
medborgare är rätt väg att gå. Uppsala kommun instämmer i att den föreslagna geografin för 
Svealands läns landsting, i en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande 
landstinget.  Det nya landstinget blir ett av sex jämnstarka, med kapacitet att bedriva regional 
utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina medborgare. 
 
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation på regional nivå gör 
att vi bedömer att det är angeläget att Svealands län och landsting kan bildas enligt den 
tidplan som kommittén föreslår. Att i det läge som nu gäller skjuta på genomförandet skulle 
skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett ”vänteläge” som skulle riskera såväl 
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suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet inom för medborgaren och företag viktiga 
samhällsområden. 
 
Uppsala kommuns sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag när det gäller 
att bilda ett nytt landsting i Svealands län 2019 är att det finns objektivt bärande skäl för att 
genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med indelningslagens 
krav.  
 
Synpunkter på skrivningar i delbetänkandet 
 
Tillväxt och välfärd 
Uppsala kommun instämmer i Indelningskommitténs bedömning när det gäller den framtida 
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, dvs. hos landstinget.  
 
Landstinget har ett territoriellt uppdrag kopplat till den befolkning som finns i området 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 t ex 
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. Uppsala kommun 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. 
 
Kommunerna som medspelare 
Kommunernas insatser och betydelse för det regionala utvecklingsarbetet såväl som inom 
välfärdsområdet kan inte nog understrykas. Samspelet med de drygt 60 kommuner som 
kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny organisering.  
 
Uppsala kommun menar att de förutsättningar som kommer att gälla i Svealands län sätter 
ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas upp. I det nya 
landstinget är samspelet med kommunerna en av de viktigaste uppgifterna för att skapa 
legitimitet och gemensam utvecklingskraft 
 
I nya Svealands län får landstinget ansvar för en rad, för kommunerna, viktiga områden såsom 
regional planering och utveckling, kollektivtrafik och vård. Det är viktigt att det blir tydligt att 
det nya landstinget har ansvaret för dessa områden men att man skall samråda med 
kommunerna. 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. 
 
Koppling till Stockholm 
Uppsala kommun konstaterar att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt 
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Uppsala är en integrerad del av 
Stockholmsregionen. Arbets- och bostadsmarknaden är intimt sammanflätade över de 
administrativa gränserna. Utvecklingen i Stockholmsregionen påverkar i hög grad 
utvecklingen i Uppsala kommun. Funktionellt är Uppsala en del av en större 
huvudstadsregion. Vilken roll Uppsala kan och vill spela i samspelet med 
Stockholmsregionen är en central fråga i det nu pågående arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för Uppsala kommun. Även i den nya regionala utvecklingsstrategin för 
Uppsala län (RUS) är samverkan med Stockholmsregionen central.  Möjligheter till god 
samverkan med Stockholm är en viktig förutsättning för ett högre tillväxtscenario för 
befolkning och sysselsättning samt till hur Uppsala fullt ut kan nyttja sitt geografiska läge.  
 
Det kommer att kräva speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med 
Stockholms län inom t ex infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad.  
  
Kollektivtrafikens organisering 
Uppsala kommun menar att organisering av kollektivtrafikmyndigheten i det nya landstinget 
är en av de frågor som behöver hanteras skyndsamt. I Svealands län 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.  I Uppsala län arbetar vi efter en modell där landstinget har ansvaret och finansierar 
kollektivtrafiken men samråder med kommunerna inför viktiga beslut. Uppsala kommun 
förordar en liknande modell i nya Svealands län.  
 
Landstinget ska leda det regionala utvecklingsarbetet 
Sedan snart 20 år tillbaka har staten aktivt fört över ansvaret för det regionala 
utvecklingsarbetet till den regionala politiska nivån. Från 2017 är det endast i Stockholms län 
som länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret. Även här pågår ett arbete som kan 
resultera i att man bildar ”region” 2019. 
 
Uppsala kommun tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska 
ha det regionala utvecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver ”åläggas” 
detta ansvar. Uppsala kommun menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör att detta 
uppdrag kommer från staten.  Uppsala kommun vill speciellt uppmärksamma att man 
använder begreppet ”åläggs”, vilket ju betyder att landstingen också inom detta politikområde 
kommer att kunna få uppdrag från regeringen, i motsats till de ”erbjudanden” som gäller i 
dag.  
 
Säkerställ en relevant myndighetsgeografi redan 2019 
Uppsala kommun hade önskat att de förändringar som bör ske för relevanta statliga 
myndigheter 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 myndigheter 
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, Tillväxtverket, ESF-rådet, 
Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen för vård och omsorg, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skogsstyrelsen. 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. Det är inte rimligt att de län och landsting 
som bildas 2019 ska behöva leva med övergångslösningar till 2023. 
   
Uppsala som lokaliseringsort och residensstad 
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen och 
berörda sektormyndigheter med regional organisering att behöva välja lokaliseringsort.  
 
Uppsala är en utpräglad förvaltningsstad med lång regional administrativ erfarenhet, gott 
rekryteringsunderlag och stora möjligheter till karriärmöjligheter för kvalificerad personal. 
Uppsala har ett bra geografiskt läge med goda tåg- och vägförbindelser till hela det föreslagna 
Svealands län. Närheten till Arlanda flygplats och Stockholm är också viktig. När 
kapacitetshöjande åtgärder i järnvägsnätet är genomförda, t.ex på Dalabanan, kommer 
Uppsalas tillgänglighet förbättras ytterligare.  
 
Uppsala kommun ser Uppsala som den naturliga residensstaden i nya Svealands län och att 
såväl landstingets förvaltningsorganisation och länsstyrelsen placeras här. Uppsala kommun 
ser även stora samordningsvinster med att lokalisera berörda sektorsmyndigheters regionala 
huvudkontor i en geografisk närhet till varandra och förordar Uppsala som lokaliseringsort. 
 
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.  
 
Uppsala kommun 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 Götalandsregionen”. Numera 
är det endast vid allmänna val som begreppet ”landsting” används för den regionala politiska 
nivån.  



 
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i stället med 
detta förslag komma att heta Region Svealand. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson 
Kommunstyrelsens ordförande   Sekreterare 
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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 
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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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