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föroch chefenTill statsrådet

Civildepartementet

för Civildeparte-bemyndigade regeringen chefenaugusti 199227Den
beredning med uppgift utformaparlamentarisktillkalla attattmentet en

indelning påoffentliga uppbyggnad ochverksamhetensdenförslag om
nivå.regional

regeringsrådetfrån 21 oktober 1992ordförande förordnades denTill
Palm.Elisabeth

till riksdagsledamöternadag förordnades ledamöterFrån samma
kommunalrådet SvenHarriet Colliander nyd,Ahlqvist s ochJohnny

landstings-G. Högmark m,riksdagsledamoten Anderss,Hulterström
Nordell kds,Ralph Lédel m och Lars AxelJohansson c,råden Kent
Sundinfp, riksdagsledamoten Britta s ochNordströmLarsprofessorn

Ågren v.Gunnarleg. läkaren
vicefrån 4 februari 1993 förbunds-sakkunniga förordnades denTill

planeringschefen Carl-Gunnar Peterson,Eriksson,Sunedirektören
Rydh verkställande direktören Monica Sund-landshövdingen Jan och

ström.
förordnades från den 11 1993 departementssekre-Till experter mars

departementsrådenAsplund, direktören Sten Bengtsson, Per-Carlteraren
kanslirådetMaj-Britt Grufberg, direktören Bo Gustafson,Blixt ochGöran

departementsrådet Sören Häggroth, kanslirådetGunnar Hermanson,
departementsråden Rolf LindellTomas Keisu, ochHåkan Hällman,

politiskt sakkunnige Skalin.DouglasIngrid Petersson samt
Norrving från 24sekretariatet bestått docenten Bengt denhar av

kammarrättsñskalen fil. Oloffebruari 1993, Roger Petersson och dr
från den 22 1993.Wennås båda mars

direktiv beredningen börRegionberedningens övervägaI sägs att en
uppgiftshantering i Skånemed ändrad regional ochförsöksverksamhet att

förutsättningarfram till det finns förberedningen, den kommer att enom
tillfram förslag uppläggning ochförsöksverksamhet, bör lägga ett

Vidare i direktiven beredningen börgeografisk avgränsning. sägs att
beträffande Västsverigeutred-ställningstagandendebeakta görssom

Västsverige i utveckling SOU 1992:66.regionningens betänkande -
till beredningenfebruari 1993 regeringen överlämnabeslötDen 25 att

jämte remissvaren däröver förVästsverigeutredningens betänkande
beredningen redovisaI beslutet böröverväganden. sägsfortsatta att en

regional samverkan i den västsvenskamodeller för ökadeller flera
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regionen kan genomföras ytterligare utredningsarbete.utansom
Beredningen får härmed överlämna sitt delbetänkande Västsverige och

Skåne regioner i förändring.-
Till betänkandet har fogats reservationer och särskilda yttranden.
Beredningen fortsätter sitt arbete och under våren 1994 läggaattavser

fram slutbetänkande.ett

Stockholm i november 1993

Elisabeth Palm

AhlqvistJohnny Harriet Colliander Sven Hulterström

Anders G. Högmark Kent Johansson Ralph Lédel

Lars Axel Nordell Lars Nordström Britta Sundin

ÅgrenGunnar

NorrvingBengt

Roger Petersson

Olof Wennås
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Sammanfattning

offentligadenutforma förslagi uppdragRegionberedningen har att om
Beredningennivå.indelning regionaluppbyggnad ochverksamhetens

försöksverksamhet medbegäranförtur behandlahaft medhar att omen
ocksåTill beredningen haruppgiftshantering i Skåne.regionaländrad

region iVästsverigebetänkandeVästsverigeutredningensöverlämnats -
två frågorjämte remissvar. Det dessa1992:66 ärSOUutveckling som

betänkande.redovisas med detta
månghundraåriga Den harlänsindelning har rötter.nuvarandeSveriges

början. I takt med1800-taletsoförändrad sedanibestått stort sett sam-
framståkommitlänsindelningenfortskridande harhällsutvecklingens att

blivit föremålårens loppdärför underotidsenlig. Den haralltmerasom
önskemål förts framocksåEfter hand harutredningar.flertalför omett

regionaluppgifterna påoffentligahanteringen deförändring avaven
uppgifter tillviktiga regionalaöverföringpåharnivå. Krav rests av

Några för-demokratiskt inflytande. störredirektstår undersomorgan
tidigare utredningsarbete.följddock inte skettändringar har avsom en

offentligagjorts gällande dendetlång tid tillbaka harSedan atten
rationalise-ochVästsverige förenklasi behöverorganisationenregionala

önskemålmotsvarandeframSkåne har förtsFrånras.
första skulledetföreslog,Västsverigeutredningen stegatt ettsom

kommunalförbundslagen kommunernaenligtregionförbundbildas ett av
ÄlvsborgsGöteborgs och Bohus,i Hallands,landstingenoch samt

utvecklingsfrågor.övergripandehandför haSkaraborgs län att om
i Kristianstads och Malmöhus länlandstingenochKommunförbunden

försöksverksamhet medinledahar begärtMalmö kommun attsamt en
i Skåne.uppgiftshanteringregionaländrad

isitt arbeteaktuella delenbedrivit denRegionberedningen har avnu
så brett underlagregionerna. Förberördamed dekontakt ettnära att

därvidberedningen bl.a.sina ställningstaganden harmöjligt försom
påSkåneVästsverige ochföreträdare förhearingar medanordnat samt

ingåttvilkentill sig, iknutit referensgruppinformell representan-väg en
Även övrigt detVästsverige. i harpolitiska partierna ifrån deter

intressenter. Deregionalamed olikakontakterförekommit omfattande
tillsitt förslagkonkretiserathandinitiativtagarna har underskånska

regional samverkan.förbättrad
uppslutning bakomfinns breddetRegionberedningen konstaterar att en
i Västsverige ochorganisationregionalförbättradönskemålen om en

Skåne.
effektivaretydligt det behövsmening detberedningensEnligt är att en

regionerna.nämndainom deoffentliga verksamhetendensamordning av
påadministrativ splittring denbetydandenärvarandefinns förDet en
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regionala nivån olikaoch sysslar med delvis frågor.organ samma
Dessutom den demokratiska förankringenär dålig vid behandlingen av
frågor har betydelse for regionens utveckling. Regionbe-storsom
redningen sigansluter till uppfattningarna från Skåne och Västsverige om

för regionerna viktiga uppgifter bör isamlas regionalt demokratisktatt ett
organ.

Beredningen diskuterathar olika former för regional samverkan. Med
hänsyn till för väsentliga frågor regionens utvecklingröratt ansvaret som

fördelade mellan kommunerär och landsting, bör enligtdet Regionbe-
redningens mening möjlighet föröppnas dessa bilda regionförbundatten
för samverkan regionala utvecklingsfrågor. Den statliga förvaltningenom
på regional nivå ihar dag hand uppgifter rörande regional utveckling.om
Beredningen del dessa uppgifter kan föras tillöverattanser, en av
regionförbundet.

Ett grundläggande krav för regionförbund skall få bildas åratt ett att
det finns bred lokal och regional uppslutning bakom sådanen en
samverkan. När det gäller Skåne och Västsverige föreligger enligt
beredningen sådan uppslutning bakom initiativde tagits.en som

Regionberedningen har också möjlighetenövervägt bildaatt ettom
regionförbund bör tillfällig.göras eller Beredningen harpermanent
därvid för det lämpligast med försöksverksamhet,är frånstannat att en
vilken erfarenheter innankan hämtas beslut slutligen fattas ändradom en
regional uppgiftshantering. Regionberedningen föreslår därför att
kommuner landsting i Skåneoch och Västsverige på försök under längst
två mandatperioder skall bilda regionförbund för regional samverkan.

I överensstämmelse önskemålmed de förtshar fram från Skånesom
och Västsverige, föreslår Regionberedningen det regionala själv-att
styrelseorganet skall indirekt valt. Enligt Regionberedningensvara
uppfattning bör, på sikt regionalt finnasskall för deettom organ
regionala utvecklingsfrågoma, detta direktvalt.vara

Det enligt Regionberedningens mening viktigtär regionaltatt ett
demokratiskt detta slag har sådan organisatorisk stadga,organ av en som

möjligtdet föragör väsentliga regionalaöver uppgifter till det. Ettatt
regionförbund måste således kunna arbeta med hela regionen som en
enhet och det kan därför inte möjligt ordningha enligt vilkenattvara en
vita fläckar kommuner uppstår, befinner sig vid sidan denav som av
hantering för regionende hela övergripande frågorna, sker inomav som

regionförbundetsför verksamhet. Av det skälet kan enligtramen man
Regionberedningens mening inte kräva inte mindre,heller änmera, men

regionförbund får bildas endast betydande flertal deatt ett ettom av
berörda kommunerna och landstingen det.är ense om

Det bör ankomma regeringen ställning till regionala initiativatt ta
få bilda regionförbund. Om regeringen bifaller sådan ansökan,attom en

samtidigtskall den fastställa förbundsordning för förbundet. Därav skall
bl.a. framgå vilka uppgifter förbundet skall ha.

regionförbundsEtt verksamhetsområde bör väl ochavgränsatvara
gälla uppgifter i åvilardag kommuner, landsting eller ochstatensom

något eller några följande områden, nämligen uppgiftersom avser av
enligt hälso- och sjukvårdslagen 1985:763, lagen 1978:438 huvud-om
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plan- och bygglagenkollektiv persontrafik och 7 kap.vissmannaskap för
utvecklingsarbete, glesbygds-regionaltuppgifter101987: rörsamt som

miljö kommuni-utbildning, kultur, ochnäringslivsutveckling,utveckling,
kationer.

bl.a. analyserai sitt fortsatta arbeteRegionberedningen kommer att
utgångspunktorganisation medförvaltningens uppgifter ochstatligaden

länsgränsenstatliganivån. antal utgörregionala Föri den ett stort organ
på vilketanalysera deBeredningen sättverksamhetsgräns.inte attavser

regionala nivån.utnyttjas effektivast denkansamlade resurserna
återstår, dettill det arbetedärför, med hänsynBeredningen attsomanser

underlag förtillräckligt med uttömman-inte finnsnärvarandeför ett mer
tillbör flyttasstatliga uppgifter övervilkaförslag ettde somom

mening,enligt beredningensemellertid inte,hindrarDettaregionförbund.
åtgärder förutvecklingsplanering och andraregionaluppgifter röratt som

väsentliga kan förasi delar överlångsiktiga tillväxt redanregions nuen
uppgiftersigDet härregionförbund. rörtill t.ex. som avserett om

föreslårRegionberedningen redankommunikationer.regionalpolitik och
utvecklingsplanering ochregionalförbefogenheterochatt ansvarnu

i sittBeredningen kommerfrån länsstyrelserna.försLTA-anslagen över
överföringbeträffandesina övervägandenredovisaslutbetänkande att av

förbereddlagstiftningenföreslagna äruppgifter. Denstatligaytterliga nu
möjligt föraförsöksperioden bör det överOckså underför detta. attvara

uppgifter.statligaytterligare
områden skallvilka geografiskaharBeredningen övervägt som
Enligt beredningensSkåne.i Västverige ochregionförbundomfattas av

respektiveingå i devilka skallför delargrundensökaåsikt bör somman
regionenBeträffande Skåneinitiativen. utgörsregionalai deregionerna

föreslagits från fempartsgruppen.också harvilketSkåne,landskapetav
uppslutning Göteborgsbredfinns detVästsverigeI fråga attomenom

Älvsborgs föringå. Representanterlän skalloch SkaraborgsBohus,och
till helhet skallsin tveksamhet länethar markeratHallands län att som

integreradkommunregionen. Kungsbacka äringå i västsvenskaden en
frånintresse kommunensGöteborgsregionen och finns uttalatdetdel i ett

Regionberedningensamarbetet.idelaktig det västsvenskablisida att
önskemålen skall bestämmaregionalade lokala ochdet äratt sommenar,

förutformatsregionförbund hartillomfattning. Förslagetregionens att
region.ingå ilän kanmöjliggöra delar ettatt enav

ochför valsystemolika modellerRegionberedningen har övervägt ett
regionförbundi utövasföreslå beslutanderättenförhar ettattattstannat

medlemmar i förbundetsamtligaregionfullmäktige, väljsett avsomav
och till-fasta mandatkombinationGenomelektorer. avengenom

partimässiguppnås godutjämningsmandatmandatkommande en
regionfullmäktige.representativitet i

januari 1995 ochföreslås i kraft den 1Försökslagstiftningen träda
därefter.mandatperiodertvåprincip underi längstgälla
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Lagförslag

regionförbundmedförsöksverksamhetLag om

bestämmelseInledande

regionalförsöksverksamhet medbestämmelserfinnslagl § I denna om
isamverkan skerlandsting. Sådanochmellan kommunersamverkan

finns särskildadetlän och,eller ñeraomfattarregionförbund, ett omsom
län.delareller fleraför det,skäl ettaven

uppgifterRegionförbundets

uppgifterhandbildas for hafårRegionförbund2 § att armarssomom
ochlandsting eller ettkommuner,skall skötas staten som avseravav

områden:följandefleraeller av
1982:763,sjukvårdslagenochenligt hälso-uppgifter

vissförhuvudmannaskap1978:438enligt lagenuppgifter2. om
persontrafik,kollektiv

1987:10,bygglagenplan- ochenligt 7 kap.uppgifter3.
näringslivsutveck-glesbygdsutveckling,utvecklingsarbete,regionalt4.

kommunikationer.miljö ochutbildning, kultur,ling,
uppgifterockså hand andrafår haregionförbundEtt avsersomom

myndig-innefattarinteutveckling ochsamordning ochplanering, som
hetsutövning.

uppgifteröverlämnandeföreskriftermeddelafårRegeringen avom
stycketenligt första

regionförbund,tilli 2 § överlämnatsuppgifter3 § Om ettsom avses
i ställettillämpliga delaruppgifter idessaföreskrifter gällerdeskall som

dem.förbundets skötselbeträffandegälla av

regionförbundBildande av

efter ansökanregionförbundbildandebeslutarRegeringen4 § avom av
bli medlemmar.dessdem attavsersom

förbundsordning.förslag tillfogasskallTill ansökan

ochflertal kommunerbetydandefår bildas,regionförbund§ Ett5 ettom
det.regionenföreslagna ärlandsting i den ense om
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§6 Om regeringen beslutar bildande regionförbund, skall denettom av
samtidigt fastställa förbundsordning för förbundet. I beslutet skall anges
från vilken dag regionförbundet bildat.är

Regeringen får avvika från förslag till förbundsordning, endastett om
finns särskildadet skäl för det.

Om avvikelse förhållanden väsentlig betydelse för med-en avser av
lemmarnas inbördes förhållanden någoneller fråga viktstorannan av

i påtaglig omfattning ändrar förutsättningarna för medlemskap isom
fårförbundet, ändring ske endast minst fyra femtedelar deen om av

förbundsmedlemmarnasavsedda fullmäktige samtycker till det.
Regeringen får, under förutsättningar beslutasagts,samma som nu om

ändring förbundsordning. I beslutet skall ändringennär träderav anges
i kraft.

7 § Ett regionförbunds beslutanderätt regionfullmäktige.utövas av
Fullmäktige skall tillsätta regionstyrelse.en
Förvaltning och verkställighet ankommer regionstyrelsen och, i

förekommande fall, övriga nämnder.

8 § För regionforbund skall finnas förbundsordning,ett en som anger
förbundets ändamål och medlemmar,

2. förbundets benämning och den där det skall ha sitt säte,ort
på vilken förbundsmedlems anslagstavla tillkännagivande om

justering protokoll skall ske,av
4. de begränsningar gäller för förbundets lån, ingårätt att tasom upp

borgen andra förbindelseroch eller medel till fonder,avsätta
förbundsmedlemmarnas5. iandelar förbundets tillgångar och skulder

och, någon grund skall gälla för medlemmarnas deltagande iom annan
kostnaderna för förbundets verksamhet, den grunden,

grunderna för skifte förbundets behållna tillgångar,av
7. vad förbundsmedlemmarna i övrigt nödvändigt för ordnaattanser

de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar och
förbundets förhållanden i fråga ekonomi förvaltning,ochom

antalet ledamöter och i regionfullmäktige,ersättare
antalet ledamöter och i förbundetsersättare styrelse,

10. antalet revisorer revisorsersättare,och
ll. antalet Valkretsar vid val ledamöter och i region-ersättareav

fullmäktige, valkretsarnas utformning antalet ledamöter ochsamt er-
skall för varjesättare valkrets,utsessom

12. antalet elektorer och skall för varjeersättare valkretsutses samtsom
hur många dem skall varje förbundsmedlem inomutsesav som av
valkretsen,
13. huruvida idet förbundet styrelsen skall finnasutöver eller fleraen

särskilda nämnder såoch, fallet, vilka uppgifterär den eller de skallom
ha hand om.

förbundsordningen får inteI in någon bestämmelse begränsningtas om
förbundsmedlems skyldighet tillhandahålla medel såvittattav avser

uppgift i 2 § första stycket.som anges
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Regionfullmäktige

7 § första och2 kap. 3regionfullmäktige tillämpasBeträffande9 §
kommunalförbundslagen13 §§12 och10,stycketandra samt

1985:894.

antal ledamöter.ojämntuppgå tillRegionfullmäktige skall§10 ett
ledamöter.antaletlikaskallAntalet ersättare stort somvara

till någonvalbarregionfullmäktige ärtill är§ Valbar11 avsomperson
fullmäktige.medlemmarnas

regionfullmäktigeVal av

regionfullmäktige skalliochledamöter ersättareVid val12 § re-av
efter-skallutformningen valkretsarnaVidin i Valkretsar.gionen delas av

fullmäktige.uppnås irepresentationregionalvarieradsträvas att en
valkrets.landsting skallingår i utgörainteKommun egensom

ochantalet ledamöterså,Övrigt utformasiskallValkretsarna att
lämpligt blirmöjligt ochmån detregionfullmäktige i den äriersättare

skallså, denfår utformasvalkretsIngenfördelade på dem. utselika att
någonregionfullmäktige,imånga ledamötersådubbeltän sommer

medomslutasskall kunnaVarje valkretsvalkrets. samman-enannan
gränslinje.hängande

till region-väljasskallantalet ledamöterfemtedelar13 § Fyra somav
ivadi enlighet medpå valkretsarnafördelasfullmäktige, skall som

vallagenstycket2 § förstaföreskrivs i 2 kap.delartillämpliga
röstberätti-därvid ärröstberättigadeMed1972:620. sompersoneravses

1991:900.kommunallagen2-4enligt 4 kap.gade
antaletlikavarje valkretsförskall stortAntalet ersättare somvara

ledamöter.
i 18bestämmelserfinnsövriga ledamöterBeträffande val av

företrädas elektorer.förbundsmedlemmarnaskallvalet14 § För av
sådärutöverochtvå elektorerkommunfullmäktige skallVarje utse

belöperi valkretsenåterstående antalet elektorer,detmånga somav
föreskrivs i 2 kap.tillämpliga delarienlighet med vadikommunen som

därvidröstberättigade1972:620. Medvallagenstycket2 § första avses
kommunallagen2-4 §§enligt 4 kap.röstberättigadeärsompersoner

1991:900.
lika många elektorer,varje valkretsLandstingsfullmäktige skall för utse

landstinget.ingår ii valkretsende kommunerutses somavsom
skallvarje elektor ersättare.För utses en

1992:339skall lagenoch elektorsersättareVid val elektorer omav
6 §2 kap.valbarhet gällerBeträffandetillämpas.proportionellt valsätt

tillämpliga delar.1985:894 ikommunalförbundslagen



16 Lagförslag SOU 1993:97

Kommun inte ingår i landsting skall inte elektorer ellerutsesom
elektorsersättare. I sådan kommun skall valet i stället förrättasen av
kommunfullmäktige.

15 § Beslut varigenom elektorer och deras ersättare har fårutsetts,
överklagas iendast samband med valet till regionfullmäktigeatt
överklagas.

16 § tillValet regionfullmäktige sker valkretsvis. Därvid skall lagen
1992:339 proportionellt valsätt tillämpas.om

För de Valkretsar där valet skall förrättas elektorer, skall valet ägaav
på tid och plats beslutas kommunfullmäktiges ordförande irum som av

den kommun, enligt den upprättade röstlängden har flestsenastsom
röstberättigade invånare vid tillval kommun- och landstingsfullmäktige.
Beslutet skall ordförandens försorg kungöras i enlighet med vadgenom

föreskrivs i 2 kap. 12 § kommunalförbundslagen 1985:894.som
Ordförande ordförande också vidär valets förrättande. Vidsagtssom nu
förfall för ordföranden ankommer ordförandens uppgifter i stället på vice
ordförande i kommunfullmäktige.samma

iVal 14 § sjätte stycket skall också kungöras på sättsom avses som nu
sagts.

17 § Beträffande valförrättningen skall tillämpas bestämmelsersamma
för andra val förrättas kommunfullmäktige i kommunsom som av som

i 14 § sjätte stycket eller 16 § andra stycket.avses
Tillkätmagivande justering protokoll förrättningen skallöver skeom av

i enlighet med vad föreskrivs i 2 kap. §12 kommunalförbundslagensom
1985:894. Protokollet skall också till den centrala valmyndighet,ges

i kap. 2l § vallagen 1972:620.som avses
Utdrag protokollet valförrättningenöver gäller bevis för denur som

tillhar ledamot eller i regionfullmäktige.ersättareutsettssom

18 § Sedan de ledamöter och väljasersättare skall elektorer ellersom av
kommunfullmäktige har skall de återstående platserna i region-utsetts,av

fullmäktige tillsättas. Detta sker den valmyndighet,centralagenast av
i §1 kap. 2 vallagen 1972:620. Därvid förfarasskall på detsom avses

i 19 och 20 §§.sätt som anges

19 § Först beräknas för varje parti i fullmäktigeär representeratsom
någonhos förbundsmedlemmama, partiets andel iplatsernaav av

samtliga medlemmars fullmäktige.
Därefter jämförs den sålunda beräknade andelen med den andel av

samtliga i regionfullmäktige,platser partiet erhållit.harsom
tillkommandeDe platserna fördelasskall partiernamellan så, för-att

delningen samtliga iplatser regionfullmäktige bli proportionell motav
partiernas representation i samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Vid bestämmandet det sammanlagda antalet platser parti skallettav som
ha i regionfullmäktige gäller, med påavseende hela regionen betraktad
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1992:339föreskrivs i lagendelartillämpligaivadvalkrets, somsom en
valsätt.proportionelltom

eller kommun-elektorerförrättatsvalparti vid detOm avavett som
proportionelladenvadfler platserfått änfullmäktige har motsvararsom

defördelningenvidskallföregående stycke,enligtrepresentationen av
partiet.från detbortsesplatsernatillkommande

skallvadenligtfördelasledamot sagts,varje platsFör nusomsomsom
ersättare.platsfördelasockså somen

skall skeförrättningenprotokoll överjusteringTillkännagivande avom
kommunalförbundslagen13 §föreskrivs i 2 kap.vadmedenligheti som

1985:894.

ochmed ledamöterskall besättasenligt 19 §platserTillkommande20 §
för-i denpartis företrädarerespektivebeslut aversättare avgenom

Omföreträdare.partiet flesthar ettfullmäktige, därbundsmedlemmarnas
fullmäktige,medlemmarnasi fleraföreträdareantalparti har avsamma

medlem,fullmäktige hos deniföreträdarepartietsfattasbeslutetskall av
dit.valetvid detflestfick röster senastepartietdär

delar.tillämpliga§ iövrigt 17igällerbeslutBeträffande sagts,nusom

verksamhetRegionförbundets

styrelseförbundetsverkställighet ankommerFörvaltning och21 §
bereder ävenNämndernanärrmder.övrigafall,förekommandeioch,

uppgifter kansådanafullmäktige. Förskall enavgörasärenden avsom
tillsättas.fleraellerbeståendeberedningsärskild personerenav

vissföruppgiftmedfår inrättas att svaraPartssammansatta organ
verksam-förbundetsinomverkställighetochförvaltningberedning,

hetsområde.
nämnderövrigafall,förekommandeioch,styrelsenBeträffande

1985:894.kommunalförbundslagen§§14-172 kap.tillämpas

tillämpasförvaltningekonomiskaregionförbundetsBeträffande22§
1985:894.kommunalförbundslagen§§18-202 kap.

Revision

femminstfinnasskallverksamhetförbundetsgranskning23 § För av
för dem.mångalika ersättareochrevisorer

övrigt 9 kap.itillämpasrevisorsersättareochrevisorerBeträffande
§22ochstycketandra21 §2 kap.1991:900kommunallagen samt

1985:894.kommunalförbundslagen
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Medlemmarnas ekonomiska förpliktelser

24 § Om regionförbund saknar tillgångarett för betala skuld, äratt en
medlemmarna skyldiga fylla bristen.att

Varje medlem skall för så del bristen,storsvara av som motsvarar
medlemmens andel förbundets tillgångar och skulder i enlighetav med
förbundsordningen.

Överklagande beslutav

25 § Beträffande överklagande beslut har fattats regionför-av ettsom av
bund tillämpas 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen 1985:894. Detsam-

gäller beslut har fattats i samband med val till regionfullmäktigema som
elektorer eller beslut i kommunfullmäktige.genom

Beslut fördelning platser enligt l9§ får överklagasom av genom
besvär hos kammarrätten. Besvärstiden räknas från dagen för till-
kännagivande enligt 19 § sjätte stycket. Beträffande besvärsrätt gäller
4 kap. 10 § kommunalförbundslagen.

Utträde och likvidation

26 § Medlem i regionförbund får inte utträdaett förbundet.ur
Om det finns särskilda skäl för det, får regeringen dock besluta om

utträde.
I beslut utträde skall när utträdet ägerom anges rum.
När förbundsmedlem utträder regionforbundet kvarståren med-ur

lemmens för förbundets skulder såvitt medlemskapet,ansvar avser om
inte något har överenskommits mellanannat medlemmen och förbundet.
En sådan överenskommelse skall fastställas regeringen.av

27 § Regeringen får, på ansökan flertalet regionförbunds med-ettav av
lemmar, besluta förbundet skall träda i likvidation.att

Om det finns synnerliga skäl till det, får regeringen också ansökanutan
besluta likvidation.om

För likvidationen gäller 4 kap. 4-9 §§ kommunalförbundslagen
1985:894 i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den januari1 1995 och tillgäller utgången detav
år, då val i hela landet till kommun- och landstingsfullmäktige därefter
har ägt andra gången.rum

Regeringen skall år före utgångensenast lagens giltighetstidett av
proposition lägga fram förslag de framtida formerna förgenom sådanom

regional samverkan, i lagen. Oavsett vad i förstasägssom avses som
stycket upphör denna lag gälla tidigast vid utgången åretatt efter det,av
då sådant förslag har lagts fram.ett
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regionförbundbefintligaskallgiltighetstidlagsdennautgångenEfter av
tilläm-skallfortfarandei lagenbestämmelsernavarvidlikvidation,iträda

delar.erforderligaipas
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Inledning1

Uppdraget1

delsuppgiftmedsärskild utredareregeringen atttillsatte1991Våren en
uppbyggnad göraregionalaverksamhetens samtoffentligadenanalysera

dir.strukturframtidaalternativ förolikaperspektivstudie med enen
nuvarandemed dennackdelarför- ochanalyseradels1991:30,

tillkommaförföreslå åtgärderSverige attilänsindelningen västra samt
1991:31.dir.nackdelarnamedrätta

betänkandenai1992i juniförslagsinapresenteradeUtredaren
bilagorjämte1992:63SOUperspektivstudierollerRegionala en- SOUutvecklingiregionVästsverige651992:64 ochSOU samt -

därefter underremissbehandladesbetänkandetsistnämnda1992:66. Det
1992.hösten

Kristian-ilandstingenochkommunförbundenhemställde1992majI
bedriva för-fåkommunMalmölän attMalmöhusochstads samt
i landskapetuppgiftshanteringregionalförändradmedsöksverksamhet

6.bilagaSkåne se
försökpådetjuni 1992iskrivelseansåg i attLandstingsförbundet en

Västsverige.ifriregioninrättasborde en
Beredningens ledamöteraugusti 1992.itillkalladesRegionberedningen

sekreterareochsakkunniga,1992.i oktober experterförordnades
1992:86;direktivenEnligt1993.februari ochiförordnades semars

denförslagutformauppgifttillberedningenhar att1 ombilaga
nivå.regionalpåindelningochuppbyggnadverksamhetensoffentliga

fråganrörandeförslageventuellabordeBeredningen om enpresentera
och iapril 1993den 1Skåneiuppgiftshantering senastregionaländrad

1994.den 1sitt arbeteresultatetredovisa senastövrigt marsav
Västsverige-bilaga 2februari 1993 se25 attbeslöt denRegeringen

anledning däravmedremissyttrandenabetänkande ochutredningens
ochövervägandenfortsatta attberedningen förtillöverlämnasskulle

Samtidigt1993.oktober1denbordedärav senastresultatet presenteras
rörandeförslageventuelltredovisningtiden för ettförlängdes av

tidpunkt.tillSkånefrågan samma

bedrivandeArbetets1.2

respektiveVästsverigekringfrågornamedarbeteRegionberedningens
skildatill deBakgrundenolikanågot sätt.lagtsharSkåne upp

beträffandefebruari 199325beslut denregeringensdelsäransatserna
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Västsverige och Skåne, dels tillgången till bakgrundsmaterial. I fråga om
Västsverige innebär det ovannämnda regeringsbeslutet, eller fleraatt ett
förslag skall ytterligarepresenteras, utredningutan kan genomförassom
medan begäran försöksverksamhet i Skåne kanom prövas förut-mer
sättningslöst.

1.2. 1 Västsverige

I regeringsbeslutet den 25 februari 1993 föreskrevs det fortsattaatt
arbetet med Västsverigefrågan borde bedrivas i samrådnära med företrä-
dare för de politiska partierna i Västsverige ioch kontakt med länsstyrel-

övriga statliga myndigheter, landsting, kommunerser, och andra organ
kan bli berörda.som

För uppfylla önskemåletatt nära samråd inbjöds iett april 1993om
de politiska partiernas läns- eller distriktsorganisationer i Hallands N,

ÄlvsborgsGöteborgs och Bohus O, P och Skaraborgs R län, de s.k.
NORP-länen, företrädare till politiskatt utse referensgrupp, beståendeen

ledamöter och förtre ersättare varje parti. Denna referensgruppav en
har fyra gångersammanträtt och har därvid diskuterat och givit synpunk-

på de frågor och förslagter uppdraget föranlett. Vid tvåsom av samman-
trädena har företrädare för Värmlands län S deltagit.

Regionberedningen har vidare anordnat hearing med 120 före-en ca
trädare för näringslivet, de politiska partierna, landstingen och länssty-
relserna, myndigheter och organisationer m.fl. i NORP-länen. Syftet var

beredningens ledamöteratt och sakkunniga tillfälle ställa frågorge att om
i utredningsbetänkanden och remissyttranden beskrivna problem med den
offentliga verksamhetens regionala organisation få del förslagsamt att av
till lösningar på dessa problem.

Samråd har också skett företrädaremed för länsstyrelserna i NORP-
länen med för kommunförbundetsamt representanter och landstingssty-

irelsen Hallands län.
Några beredningens ledamöter dess sekretariat harav härutöversamt

deltagit i överläggningar med för länsstyrelsernarepresentanter och
landstingsstyrelserna i ORP-länen, med vissa kommunstyrelser i NORP-
området, med kommunförbundens presidier i NORP-länen, med
Västsvenska handelskammaren m.fl. berörda intressenter.

1.2.2 Skåne

Liksom i fråga Västsverige har utredningsarbetet beträffande Skåneom
bedrivits i samrådnära med företrädare för olika intressen. Med
utgångspunkt i direktiven slog Regionberedningen tidigt i sitt arbete
beträffande försöksverksamheten fast vikten regionala och lokalaattav
initiativ och intressen klart skulle komma till uttryck och i betydande
grad beaktas beredningen i dess ställningstaganden till olika förslag.av
För samla in synpunkter har beredningenatt genomfört intervjuer,
anordnat hearing haft överläggningar med företrädaresamt fören olika
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bådai dePresidiernaområden.kringliggandeochSkåneiintressen
liksomintervjuats,hari Malmökommunstyrelsenilandstingen samt

ikommunförbundenistyrelsernaförordförandeviceochordförande
bakgrundsinformationfåFörMalmöhus län.och omKristianstads att

direktörernamedintervjuerocksåhöllsverksamhetenprimärkommunal
länsförbunden.bådai de

kommit till talshari SkåneintressenandraförföreträdareOckså
förvalt-regionalastatligaDenöverläggningar.ochintervjuergenom

ochKristianstadsilänsledningarnadärvidharningen representerats av
intervjuerharståndpunkterpartiernasklarläggasyfteIlän.Malmöhus att

på regionalrepresenteradepartier ärför deföreträdaremedhållits som
organisatorisktiomstruktureratsdockdemokrati harPartietnivå. ny

regionalavarförgenomförts,period uppdragetunder denavseende
föremål förbliochfastställaskunnatinte harpartietförföreträdare

regionaltfråganpåsynpunkterlämnatpartierDeintervjuer. omsom
folkpartietsamlingspartiet,moderataSkåneför är:självstyrelseorgan

miljöpartietsamhällspartiet,kristdemokratiskacenterpartiet,liberalerna,
Isamtligavänsterpartiet.arbetarepartiet ochsocialdemokratiskade gröna,

intervju.tillfrågats fördistriktsordförandepartietshar enfall
medarbetatfempartsgruppen attharintervjuernamedParallellt

ochförsöksverksamhetförregionalttillförslagsittkonkretisera ett organ
bilaga 7.Regionberedningen setillställtshardettadokumentation om

ihearingVästsverige,iliksomanordnades,1993september enI
partiernaspolitiskatillgick deInbjudan200 deltagare. utmedLund ca
Blekinge,Kalmar,Kronobergs,idistriktsorganisationerochläns-

ocksåinbjödsDärutöverHallands län.ochMalmöhusKristianstads,
regionalastatligaoch andralänsstyrelsernalandstingen,förföreträdare
iorganisationerandranäringsliv ochkommuner, sammaförvaltningar,

län.
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Västsverige2

förändringskravEfterkrigstidens2.1

samhällsutvecklingenochLänsindelningen2.1.1

regionaladenorganisationförvaltningensoffentligadenFrågan om
i riks-efterkrigstidenunder helagångeråtskilligadiskuteratsnivån har

motiveringar,Medutredningar.radiochregeringen sominomdagen, en
förändringar.påkravstarkareallthartiderna, restsmedskiftatnågot

gälltlinjen harDenhuvudlinjer.tvåföljtihar enaKraven settstort
efter denmåstelandstingsindelningen rättasochläns- merkrav att

ibeståttharandrautvecklingen. Dennäringsgeograñskaochkultur-
ochcentralafrånförasbefogenheter bör överochfordringar att ansvar

Överföringoch kommuner.landstingtillstatliga upp-avregionala organ
ökadbetecknatsoftaharlandstingentillstatliga länsorganfrån somgifter

rationalisering harocheffektiviseringDecentralisering,länsdemokrati.
förändringssträvandena.förnyckelordvarit

där,Länsindelningen ärVästsverige.ocksågällerVad sagts,nusom
fördeladesLandsregeringen350-ârig.övrigt, änilandetiliksom mer

landshövdingedöme överregeringsformårsi 1634 ettnämligen
Älvsborgs erövringenEfterDalsland.ochlänoch överlänSkaraborgs ett

Bohus länochGöteborgstillkom samt1658årHallandochBohuslänav
nuvarande.därefter deblevResidensstäderna snartHallands län.

påochlandskapsgränserochlands-urgamlabyggdeIndelningen
Åsar ochskilde, sjöaroch skogartiden.förrelevantakriterier, varsom

Åkerbruk domine-heltdenboskapsskötselochförenade.vattendrag var
Göteborgsmå;mycketochStäderna var ny-näringsgrenen.rande var

till hästburnaochsjöfarttillbegränsadeKommunikationernaanlagt. var
Skol-outvecklad.mycketHandeln ännuhästdragnaeller transporter. var

läroverklägrelitet antalgymnasierfånågrabestod ettsamtväsendet av
försig endastlämpadeiutbildning,medstadsskolor stortoch somen

kyrka.i ochämbetsmän stat
ilandetliksomVästsverigeår 1862,inrättadeslandstingenDå var

i vårharsamhällsstrukturdengod vägavseendeni flera motövrigt
låtariktigtochnaturligtändå attfann detstatsmakternaMentid.

gränsjusteringar harMycketfölja länsgränserna.landstingsgränsema
genomförts.desssedan

och kom-näringslivsstrukturenbefolkningsfördelningen,I dag är
landstingsindelningenochdå läns-annorlunda änheltmunikationsnäten

riktkravmedborgarnasochföretagensgällerDetsammabestämdes.



26 Västsverige SOU 1993:97

varierade utbildningsvägar, snabba beslutsprocesser och goda utveck-
lingsmöjligheter.

2.1.2 Finns västsvensk kulturidentiteten

I den västsvenska regiondebatten har det då och då frågats det iom
Västsverige finns och allmänt erkänd kulturidentitet.en gemensam En
följdfråga har varit vad i så fall är enbart historiskt ivärde den,som av
och vad levandeär i dag. Om det inte finns någonsom sådannu
identitet, har också frågat, kan den då skapasman

Dessa och dem närliggande frågor har iställts betänkandet Västsverige
region i utveckling. De har också förekommit i remissyttrandena över-

nämnda betänkande, bl.a. från företrädare för Halland. De berördes även
vid den hearing anordnades i Stenungsund i augusti 1993. De ingårsom
vidare viktiga beståndsdelar i forskningsprojekt vid Göteborgssom ett
universitets historiska institution med temarubriken Västsvensk kultur och
samhällsutveckling tiderna.genom

De hittills givits frågorna har varit starkt beroendesvar som av
vilket perspektiv anlagts dem. I bilaga till Västsverigeutred-som en
ningens betänkande har förre länsmuseichefen Carl Cullberg sökt besvara
dem i etnologiskt präglat perspektiv.ett

Cullberg har utgått från den landskapskultur utvecklats långt föresom
länsindelningen och ännu kan spåras i sådana företeelser husenssom som
utformning och inredning, människornas redskap och verktyg, kläder,
föda också i företeelseretc., och historia,men sägner,som sagor
religion och politik, musik litteraturoch m.m.

Utifrån detta perspektiv konstaterar Cullberg kulturdragen i deatt
västsvenska landskapen visar starkt beroende denett forna tillhörig-av
heten till Sverige, Norge och Danmark och de kulturella identiteternaatt
fortfarande följer de gamla landskapsgränsema än de administrativamer
länsgränserna. Han går igenom landskap för landskap och uppehåller sig
särskilt vid skillnaden mellan landskapsidentitet och länsidentitet i
Halland och Västergötland.

Som många andra konstaterar Cullberg det går kulturgräns, denatt en
s.k. Tvååkersgränsen, Halland söder Varberg. Den kommergenom om
till uttryck bl.a. byggnadsskick, dialekter,genom möbler,ortnamn,
matkultur och textiltradition. Söder dominerargränsen skånska,om
danska och nordkontinentala företeelser korsvirkeshus ocht.ex.som
fyrkantsgårdar. Norr därom möter område bildar övergångszonett som

andra kulturdrag finnermot i det s.k. Västsverige.övre Desom man
halländska ådalarna har utgjort viktiga handels- och kulturförbindelser
med Västergötland och Småland. Först vid 1800-talets slut började
Göteborg allvar bli viktigare för de nordhalländska handels- och
kulturkontakterna.

Älvsborgs län består Dalsland och södra Västergötland,av men
fördelar sig närmare besett på olikarad bygder med gamla kulturiden-en
titeter, påpekar Cullberg och nämner exempel bl.a. Dalbygden,som
Älvdalsbygden och Sjuhäradsbygden. För Göteborgs del blev landskaps-
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medi takt1900-talet ochunderproblem förststörreoch länsgränserna ett
Göteborgsområdet.iexpansionnäringslivets

såperspektiv drarkulturhistoriskaetnologiska ochsittUtifrån
Västsverige.ilänsindelningbeträffandenågra slutsatserCullberg en ny

skulleStorgöteborgsområdet detförlänavvisar tankenHan nyttett -
aldrig hörthistorisktkulturregioner settkonglomeratbli somett av

deomfattandeSveriges län,meddet västraBättre ettvoresamman.
gamladenaturligt sättbibehållsDåNORP-länen. ettnuvarande

Cullberg,mycket, sägermångt ochIlandskapsidentiteterna.ochbygde-
i Dalslandsnaturliga gränsermedregion i landet,Västsverigeär egenen

Västergötlands ochii Vättern,i Tiveden,i Vänern,marker,norra
Hallandsåsen.imarkerHallands samt

Christerprofessorperspektiv harpräglatetnologisktmindreEtt
Författaren,beställdRegionberedningeni uppsats.anlagtWinberg aven

kultur ochvästsvenskforskningsprojektetnämndaförutdetleder omsom
möjligtdet ärförsterinrartiderna, attsamhällsutveckling attomgenom

västsvenskt kärnom-urskiljabörjan1900-taletsfrånstatistik ettutifrån
landetdelarfrån andraskiljer sig starktavseendenradiråde, avensom

Östsverige. individuellasådanagällerDetfrånspecielltoch mer
politiskasjälvmord,utomäktenskapliga barn,andelföreteelser som

fenomensamhälleligaocksåkyrkogång,sympatier och sommermen
såledesDefolkrörelser. rörmotståndochsparsamhetkommunal mermot

1980-förhållandena underStudierutformning.föremålsbeteenden än av
delarfrån andrasigskiljerfortfarandeVästsverigevisar avtalet att

till graden.såtillintehänseenden,mångai artenlandet om
enligtfenomen ärföreteelser ochtill nämndaförklaringarnaEn av

innovationscentratvåi periferin deVästsverige legat storaWinberg avatt
Öresundsområdet; enligt det synsättetStockholmsområdet ochSverige,i

Ensidanvidlegatefterblivet ochvaritVästsverige annanhar av.
nedärvdaochstrukturensocialadentagit fastaharförklaring mer

varit präglathistorisktVästsverigeförhållanden, av enattt.ex.som
starkareandasmåborgerligochhemmansägarstruktur samt enen

frikyrklig.ellerschartauanskvaritdennaantingenreligiositet
ikvarlever änskillnadergivnahistorisktdessahävdarWinberg att

alltjämthan,hävdarsåledes,Regionenutsträckning. ärhögidag oväntat
harlandet ochdelarandrai de flestaprägladborgerligt än avmer

samboendeförhållandenfamiljer ochsplittradefrekvenslågfortfarande en
teorinförvisst stödvilketäktenskap,grundas ett ominte gersom

strukturer.socialatrögrörligatämligen
mycketnärvarande ärförVästsverigeändåWinbergMen atttror

Möjligen kan sägerområde.identitetsskapandebetydelselöst man,som
skåningar,ochstockholmareanintositetfinna mothan, gemensamen

hardessainflytandepolitiskai detgrundadgissningsvis grupperstora
sikt skapahan,möjligt,dockDet atthaft. eneller har menarvore

nationalkänsla.västsvensk
sådannödvändigt medinte det ärdock gemen-Winberg att entror

eventuellÄr i ställetfrågar han,möjligt,intedet attskapskänsla. se en
heltskapelse ochadministrativväsentligti alltregionvästsvensk ensom

landskapengamlafördelar Depraktiskamedmotivera denenkelt stora
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lever i hög grad kvar tvärs över moderna länsindelningar. Inte mycket
talar enligt Winberg heller för landskapsidentiteterna skulleatt upplösas

landskap delades mellan olikaett administrativaom regioner. Att
Lindome sedan 20 år hör till Göteborgs och Bohus län gör sannolikt inte

Lindomeborna känner sigatt bohusläningar i stället för hallänningar,som
avslutar han.

Cullberg och Winberg har behandlat frågan västsvensk kulturellom en
identitet i etnologiskt och kulturhistorisktett perspektiv. Frågan bör
emellertid också diskuteras i nutida kulturgeograñsktett perspektiv, om
den skall kunna få fullständigtett mera svar.

Med utgångspunkt i sådant kansynsättett konstatera, detattman
många områden finns rad företeelser förhållandenoch konstitue-en som

kulturidentitet i Västsverige.rar en gemensam
Som exempel kan nämnas lång rad statliga myndigheteratt haren av

hela eller delenstörre Sverigevästra sitt eller myndig-av som ansvars-
hetsområde. Detsamma gäller universiteten och högskolorna, och både
forskare, lärare och studenter vid de västsvenska högskolorna och
forskningsinstitutionema rekryteras till delen frånstörsta regionen.

Också näringslivets organisationer, Västsvenska handelskam-t.ex.som
EG-kontoret m.fl, arbetar med hela ellermaren, större delen av

Västsverige region. Detsamma gäller de bankerna.störresom en
Verkstadsindustrins storföretag, med bilindustriema enheter,tyngstasom
har underleverantörer spridda över hela Västsverige. Landvetter är som
internationell storflygplats angelägenhet för såväl allmän-en gemensam
heten hela näringslivet i Västsverige. Göteborgs hamnsom är en
betydande transportekonomisk faktor för all västsvensk ochexport
import.

I många avseenden Västsverigeär på detta sätt en gemensam
arbetsmarknad. Det leder bl.a. till kraftig inpendling till meden orter

industrierstörre och företag. Att infrastrukturen utvecklas genom
förbättring bl.a. vägarna och järnvägsförbindelserna blir därförav en
naturlig och viktig västsvensk angelägenhet.gemensam

Man kan vidare peka den identitet skapas NORP-länenattsom av
sjukvårdsregionutgör med gränsöverskridande sjukvård, varigenomen

patienter i hela området fritt kan välja vilket sjukhus eller vilken
vårdgivare de vill vända sig till. Denna möjlighet tillvaratas också i
mycket utsträckning.stor

De exempel på kulturgeografiska identiteter här nämnts kommersom
allt döma bli både fler ochatt betydandeatt i framtiden,av intemer

minst följd väntade ökade kontakter mellan Västsverigesom en ochav
andra regioner i Europa.

2.1.3 Ett antal utredningar länsindelningen årenom
1961-1992

Förslag till förändrad organisation indelningoch den offentliga regio-av
nala förvaltningen har diskuterats inte mindre tiotalän utredningarettav
under åren 1961-1992. Diskussionerna har gällt både Västsverige som
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1959Här syftasdel därav.Storgöteborgsområdetochhelhet som en
länsindelningsut-1963 års1961:40,länsindelningsutredning SOUårs

Göteborgsut-1974:84,SOULänsberedningen1967:23,SOUredning
1981:5, Stor-Ds IGöteborgsdelegationen1974:2,Knredningen Ds

Västsverigeutredningen SOU1990:36,SOUstadsutredningen samt
främstformuleratsharlänsdemokratiska kravenDe1992:66. av

Länsdemokratikommittén1968:47 ochLänsdemokratiutredningen SOU
regionalamed andrasamverkanLänsstyrelsemas1982:24.SOU organ

1989:5.länsförvaltning SOUsamordnadUtredningenhar berörts omav
utredningaridiskuteratsindelningsfrågoma ävenkanHärtill nämnas att

hög-regionstyrelsernaochregionsjukhusorganisationen omom
skoleområdet.

beho-utredningar kan sägas,sammanfattning dessakort attSom aven
Västsverige fram-landstingsindelning irationell ochläns-vet en merav

nödvändighetenpåpekatsSamtidigt harordalag.bestämdarehållits i allt
regionalaverksamhetensoffentligaför denstrukturfunktionellen merav

huvudorganisation över taget.
varit denförändring harför kraven attHuvudargumenten en

näringsgeograñskanutidatillanpassad deninteorganisationen ärrådande
använder derationellteffektivt ochtillräckligtintedenstrukturen, att

partier-politiskadeförekommer,dubbelarbete attsamlade attresurserna,
påinflytande dentillräckligtintelandstingen harochkommunerna re-na,

hindrasutvecklingkommunernasbeslutsprocessen,gionala samt att av en
Decentraliseringskravendetaljkontroll.styrning ochstatligstarkalltför

oftauppgifter harochönskan övertakommunernasoch att av ansvarmer
ekonomiskaalltfordrat störrehänvisning tillmedmotiverats statenatt

givitsamtidigt kommunernakommunernaåtaganden statenutan attav
inflytande.ökat

ytterligareStorstadsutredningen fördes1990 frånårslutbetänkandetI
viktigarealltutveckling denbehovetgälldefram. Deskäl avav entre

miljö-forskningenhögskoleutbildningen och samtinfrastrukturen, avav
förenkladfrämjasområden skullepåUtvecklingen dessavården. av en

ocksåbetonadesbetänkandetnivån. Iregionaladenorganisation
långsiktiga, demo-regionen ochpolitisk ledning istarkbehovet avenav

Därinvesteringsstymingen.underlag förbeslutförankradekratiskt som
i jämförelsehuvudmannaskaplandstingsbaseratvidare,framhölls att ett

direkttydligare ochmedförakommunalförbund skullemed merenett
planeringen.strategiskaförankring dendemokratisk av

ilandstingsindelning har regeltill ochläns-förslagenkonkretaDe ny
arronderinglandsting, bättreminskning antalet län ochgällt avenaven
vilka Storgöte-länsdelar,sammanslagning ellerde ländem avsamt aven

Kungsbackaomrâdet harberoende.utveckling näraborgsregionens är
Göteborg.regionala enhettillböra höraregelmässigt somansetts samma

reforrnering denpåstarkare kravdecenniernas alltDe avsenaste tre
indelning harorganisation ochförvaltningensregionalaoffentliga

genomförtsig initierat ellertill statsmakternainteemellertid lett att vare
lekmannaledamöterLänsstyrelsensförändringar. utsesnågra större nume-

tagitsendadeti ut-Det motlandstingen. är stegstort sett somra av
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vidgad länsdemokrati. Förslag förändringar har i regel avslagitsom
hänvisningunder till pågående utredningar eller beredningar.

2.2 Västsverigeutredningen

I december 1990 ingav Svenska Kommunförbundet och Landstingsför-
till regeringenbundet framställning samlad översyn denen om en av

offentliga verksamhetens uppbyggnad regional nivå. Beträffande
Västsverige hade också andra propåer utredning förekommit. Vårenom
1991 tillsattes Regionutredningen för i riksperspektiv belysa konse-att
kvenserna olika utvecklingsalternativ. Därutöver särskiltettav gavs
utredningsuppdrag med uppgift analysera för- och nackdelar medatt
nuvarande länsindelning i Sverigevästra och föreslå åtgärder föratt att

tillkomma nackdelarna.rätta med Detta skedde under Västsveri-namnet
geutredningen.

Utredningen ipresenterade december 1991 delrapport vari bl.a.en
föreslogs västsvenskt län skulle bildas. Med Västsverigeatt ett nytt
avsågs därvid de s.k. NORP-länen. Rapporten gick på remiss bl.a. tillut
de politiska organisationerna i Västsverige. Remissyttrandena visade, att
inte minst politiska partiernade ansåg frågan länsindelningenatt om
måste behandlas samtidigt frågan kompetensfördelningsom om en ny
mellan och kommunerna i syfte de större ochstaten att ge senare ansvar
befogenheter.

Sommaren 1992 utredningenpresenterade därför i betänkandet Väst-
isverige region utveckling SOU 1992:66 synpunkter och förslag både-

i fråga länsindelningen och kompetensfördelningen på den regionalaom
nivån. Motiven och anknöt till de problem utredningenargumenten som
identifierat i den regionala strukturen i Västsverige och som samman-

sålunda:fattades

Länsindelningen ålderdomligär och till skilddel från destor-
funktionella regionerna. Länen inga lämpliga områdenär för
planering och verksamheter. Det gäller främst de län harsom
koppling till Göteborgsregionen.
Länen i fleraär avseenden för små för effektivt skallatt man-

infrastrukturkunna utveckla den nödvändig för tillväxtärsom en
i näringslivet och god livsmiljö.en

regionalaAnsvaret för de utvecklingsåtgärderna splittratär mellan-
statliga å sidanden sektorn och den kommunala självstyrelsenena

landsting och åkommuner den andra sidan. Västsverige saknar
auktoritativ företrädare i det regionalsamarbete nivåen som

fram i det Europa.växer nya

förslag tillUtredningens regional struktur innehöll i sammandragny
följande:

landstingenKommunerna och i NORP-länen bildar region-ett
förbund med för främst övergripande västsvenska ut-ansvar
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uppgifter inomlänsstyrelsernasvecklingsfrågor. Förbundet övertar
utbildning.kommunikationer ochutveckling,regional

till närings-i skede främstuppgifter knyts förstaFörbundets2. ett
utbildning forskning,kommunikationer, ochhögrelivsutveckling,

Vidareinternationell samverkan.marknadsföring ochmiljö,kultur,
kollektivtrafikenkring samordningenuppgifterförbundet habör av

sjukvården.och
Övergripandedriva deförHärigenom koncentreras3. attresurserna

tydligttill medutvecklingsfrågornavästsvenska ett ettorgan
möjligheterhandlingskraft medpolitiskt mandat. Det bör störrege

träffaförhandlingar ochregionen, föra överens-företrädaatt
kommelser.

Decentraliseringställning.Samtidigt stärks kommunernas4. av upp-
Även vissa landstings-intensifieras.från länsstyrelsernagifter

föras till kommunerna.uppgifter kan
i västsvenskthanteraslandstingsuppgifter kanSådana5. ettsom

Etablerandettill regionförbundet. väst-perspektiv flyttas ettav
förstärkningkombination medpolitiskt isvenskt avenorgan

förlängningi avvecklas.landstingeninnebärkommunerna att en
väljsvilkafullmäktige föreslås ha 101 ledamöter,Regionförbundets6.

landstingsområdena i NORP-länenmotsvarandei Valkretsar samt
nominerar ledamöter ochPartidistriktenkommun.Göteborgs

valkorporationer. En lagGöteborgs kommun utgörlandstingen och
Västsverige.kommunalförbund isärskiltstiftas om

statliga för-till renodladeenligt förslaget förändrasbordeLänsstyrelserna
landstingeninteborde längreAv det skäletvaltningsmyndigheter. utse

styrelser.i länsstyrelsernasledamöterna
indirekt regionförbund skullebilda valtförstaGenom ettstegatt som

vridaframhandlingsfriheten längreutredningen, bevaraenligt attman,
västsvenskt folkstyre med be-direktvaltutvecklingen ettmot t.ex.

primärkommunalt samverkansorgan.indirekt valtskattningsrätt eller ett
vissa statliga uppgifterregionförbund övertogBildandet ett somav

inriktningenfortsattautredningen, vidare innebära denenligtskulle, att
inomutveckling samladesför regionensfast ochlades att ansvaret ramen

enligt utredningen bedömasficksjälvstyrelsen. Detkommunalaför den
tillbakavilja uppgiftertid skulle föratroligt, eftermindre att man ensom

till staten.

Remissyttrandena2.3 över

Västsverigeutredningen

myndig-remiss till 180gickVästsverigeutredningens betänkande ut
remissinstanser. Av dessaövrigalandsting kommunerochheter, samt

1992.utgång 15 novembervid remisstidens denyttrande144 lämnathade
30-talkommit inCivildepartementetockså tillDå hade ett spontan-

dis-deras läns- ellerpolitiska partierna ochfrån bl.a. deremisser
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triktsorganisationer i Västsverige, från kommunförbunden där frånoch
15-tal kommuner och landsting.ett

Utöver betänkandet Västsverige region i utveckling erhöll remissin--
också Regionutredningens betänkande Regionala rollerstanserna en-

perspektivstudie jämte bilagor. Detta har föranlett många svarande att
intekommentera bara Västsverigefrâgan också frågan läns-utan om

indelningen och den generella kompetensfördelningen mellan ochstat
i ikommun landet stort.

sammanställning remissyttrandenaEn återges i bilaga Här skallav
emellertid viktigastede dragen i redovisas sammanfattningsvis.svaren
Därvid beaktas i första hand sådana yttranden uttryckligen gällersom
Västsverigefrâgan och lämnats främst remissorgan verk-ärsom av som

i regionen. sammanfattningen tvåuppdelas avsnitt, vilkasamma av
beskrivningendet första behandlar identifierade problem med denav nu-

organisationenvarande och det andra redogör för påsynpunkter och
tillställningstaganden utredningens förslag.

Problembeskrivningen

flertalet remissyttrandenDet innehåller från förut nämndastora ut-
redningar kända synpunkter problemen med den indel-nuvarande
ningen den offentliga regionala organisationen. Nytt den viktär storaav
remissorganen lägger vid organisationens förmåga eller oförmåga att
kraftfullt företräda regionen utåt främjaoch regionens utveckling.att

allra flesta remissorganen instämmerDe också i i Västsve-stort
rigeutredningens karakteristik indelningens organisationensoch otids-av
enlighet, bristande effektivitet och splittrade för utvecklingsfrå-ansvar

minstInte från näringslivets sida påtalas nackdelarna med detgoma.
splittrade administrativa hinder för Västsverigesansvaret ett stortsom
utveckling till konkurrenskraftig region i förhållande till andraen
regioner i Europa.

remissorganenAv de västsvenska instämmer i problembeskrivningen,
näringslivets organisationer,förutom politiskabl.a. de partiernas

distrikts- eller länsorganisationer i ORP-länen flera ioch demav
långHallands län N, rad kommuner, landstingen och några kommu-en

nalförbund länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.samt
Bohuslandstinget framhåller särskilt situationen i Göteborgs-att

regionen, med län och fyra landstingsområden i ochtre ett samma
bostads- och arbetsmarknadsområde, påtagligt aktualiserat behovet av

Älvsborgförändringar. Landstinget i åskådliggör problemen attgenom
citera sitt remissvar västtågsutredningen i juniöver 1992: Dagens väst-
svenska struktur med myller onaturliga administrativa ochgränserett av

otal aktörer inblandademed landsting, länsstyrelser, kommuner,ett -
trañkföretag m.fl. saknar förmåga driva beslutsprocess,att en som-

regionen intestärker helhet och bara den bygden eller detsom egna egna
området. Utan sådan finns fara för handlingsförlamning påmedstoren
sin punktvisa insatserhöjd helhetssyn bristandemed totaleffektivitetutan

följd.som
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inte instämmer i VästsverigeutredningensBland dem uppfattningsom
situationen iden nuvarande märks länsstyrelserna Skaraborgs,om

Älvsborgs och Hallands län Centerpartiets, folkpartiet liberalemas,samt
samlingspartiets länsorganisationermoderata och Vänsterpartiets i Hal-

på enligt hittillsland. De pekar de deras mening goda erfarenheterna av
på regionala vägledning för framtiden.samverkan det planet som en

ÄlvsborgsiLänsstyrelsen län utredaren kraftigt överbetonatattanser
med nuvarande länsindelning timer svårtproblemen och det över-att

huvudtaget konkreta exempel på länsgränserna i sig utgjort hin-attange
utveckling. enligtder för Däremot kan det länsstyrelsen med fog hävdas

inom regionen förmågan utåtsamspelet och uppträdaatt att gemensamt
varit otillräcklig.

Regionförbundslösningen

partiernasåtta politiska läns- eller distriktsorganisationerAv de har alla
demokrati lämnat synpunkter förslaget till regionförbund.utom ny

Socialdemokratiska arbetarepartiet, miljöpartiet de och krist-gröna
samhällspartiet idemokratiska NORP-länen, folkpartiet liberalerna och

centerpartiet i ORP-länen, moderata samlingspartiet och vänsterpar-samt
tillstyrker föreslagna regionförbundettiet i Bohuslän det endastmen som

övergångslösning. Moderata samlingspartiet i ORP-länenuttaladen
tillsig i yttrande tanken storlänansluter väsent-ett gemensamt ett

Västsverigeutredningens förslag.ligen efter
Folkpartiet liberalerna, centerpartiet, kristdemokratiska samhällsparti-

miljöpartiet vänsterpartiet ide Bohuslän betonargröna samtet, att
måste direktvalt självstyrelseorganslutmålet med beskattnings-ettvara

Socialdemokratiska arbetarepartiet siguttalar inte preciseraträtt. denom
framhållerframtida modellen, landstingen såavvecklas,attmen om

medborgarinflytandetmåste frågan och beskattningsrätten ytterligareom
belysas.

fråga regionens geografiskaI omfattning folkpartiet liberalernaom ser
centerpartiet i ORP-länen helst Halland och ocksåoch gärnaatt

ingår regionbildningen.i Socialdemokratiska arbetarepartietVärmland
Halland bör Sydsverigeregionensödra föras till regeringattmenar om

finneroch riksdag det önskvärt påbörja försöksverksamhet både iatt
i Västsverige.Sydsverige och

samlingspartiet,Moderata folkpartiet liberalerna, centerpartiet och
vänsterpartiet i Halland regionförbundslösningenavstyrker och förordar
i stället halländskt länsparlament ocheller bättre samverkan mellanett
statliga och kommunala Vänsterpartiet i Skaraborg avstyrker ocksåorgan.

villoch hellre ha skaraborgskt länsparlament.ett
tillstyrker i OAv de kommuner alla län och flertaletnästansvaratsom

Övrigaii R och P län Kungsbacka N län. fem Hallandskommunersamt
i nuläget inte vill i något regionförbund.förklarar däremot de delta Iatt

socialdemokratiska reservationernågra kommunerna har dock lämnatsav
till förmån för regionförbundstanken.

13-10032
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landstingenochLandstingsförbundet, Göteborgs kommun utom
Svenska Kommunför-regionförbundstanken.Hallandslandstinget stöder

i ställer sigkommunförbunden länen däremotoch någrabundet av
landstingen för och kommu-avvisande regionförbundet stortanses ge-

litet inflytande.förnerna
myndigheter sig region-statliga och uttalat24 verkAv de omsom

sig positivttillstyrker, förklararförbundslösningen 15detär varasom
underinvändningar. I några fall sker detinte någraeller hainställda

ansvarsområde ytterligare utreds.för verketskonsekvensernavillkor att
Åtta sig fram-tolv länsstyrelserstatliga ämbetsverk de yttratsamt som

genomförassärlösning för Västsverige inte börnågonhåller alla att
kompetensfördelningen ochanalyseratRegionberedningenförrän närmare

ocksåi helhet. De avstyrkerorganisationen landetregionaladen som
länsstyrelsernasagda gällerregionförbund. Det ävenförslaget ett nuom

västsvenska länen.i de
betänkande visar såledesVästsverigeutredningensRemissvaren över

organisa-offentliga regionalaenighet denråder breddet attatt omen
effektiviseras och bättreförenklas ochi Västsverige behövertionen

till framtidens kravfordringar särskilttidens ochtill enanpassas
sig motiveringarna ochregion. ansluternäringsgeograñskt Istarkare stort

framförts i betänkandet.härför till dem,argumenten som
regionförbund förstaBeträffande förslaget mot ettett stegett somom

regionorgan eller indirektantingen direktvaltslutmål kan ettettvarasom
något delade. Men flertaletmeningarnakommunalförbund, ärvalt
många det endasttillstyrker förslagetremissorgan även accepterarom

ytterligareMånga också på behovetövergångslösning. pekar avsom en
sammansättning,förbundetsberedning frågornabelysning och omav
medborgar- ochfinansieringenförbundsfullmäktige,tillvalet samt om

förbundslösningen.demokratispekterna
uppgifteröverföringen funktioner ochden föreslagnaI fråga avom

till eller tilllänsstyrelserna kommunernafrämstfrån statliga ettorgan --
samstämmiga: Meduppfattningarna däremot mycketregionförbund, är

tillstyrksmyndigheter, bl.a. länsstyrelserna,några statligaundantag av
förslagetgälleröverföring de allra flesta. Detsammasådan attaven

förvaltnings- ochhuvudsakligentillbör renodlaslänsstyrelserna
kontrollmyndigheter.

uppgifter frånöverföring länssty-ocksåmångaMen att avenanser
förstkonkretiseras och genomförasdiskuteras,börrelserna närmare

kompetensfördelningenfråganRegionberedningen analyseratsedan om
riks-i generelltkommunala självstyrelsenoch denmellani ettstatenstort

perspektiv.
utgång Västsvenska handelskamma-remisstidens harskrivelse efterI

synpunkter400 västsvenska företag, lämnat2representerar casomren,
sig däriorganisation. Kammarenregionbildningens sägerpå acceptera ett

övergångsperiod. förordarMen denregionförbund undervaltindirekt en
organisa-till enda direktvaldlandsting slåspå sikt dagensatt ensamman

slåsockså SNORP-länenförordarbeskattningsrätt. Dention med attegen
till enda län.ettsamman
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partiernaSamråd de politiska2.4 med

Regionbe-regeringsbeslutet den 25 februari 1993 föreskrevsI att
Västsverigefrågan bedrivas i samrådredningens arbete med skulle nära

företrädare för politiska partierna. En referensgruppmed bl.a. de
bildades därför med ledamöter och för varje parti iersättaretre en

förNORP-länen. Gruppen utökades sedermera med företrädare Värm-
lands län.

avsnitt redovisas översiktligt resultatet referensgruppensI detta av
ställningstaganden. utförlig beskrivningöverläggningar och En mera av

finns i bilaga Protokoll från sammanträde dendetta arbete gruppens
1993 finns bilaga25 oktober 5.som

inledningsvis remissyttrandenaReferensgruppen konstaterade överatt
Västsverigeutredningen visade fanns enighetdet bred blandatt en

den offentliga regionala organisationenremissorganen nuvarandeattom
Västsverige behövde förenklas och rationaliseras. Av de två huvudmotivi

urskiljas, det demokratinatur utgick frånkunde ochsom var ena av
hittillsuppfattningen och befogenheter borde förasänatt mer av ansvar

från statliga centrala och regionala nivån till kommunaladen denöver
självstyrelsenivån. huvudmotivet sig tillDet andra anslöt behovet av en
kraftsamling kunde underlätta områdets utveckling till dynamisksom en

konkurrenskraftig region nationellt internationellt. sådanoch Enoch
kraftsamling forutsatte förenkling, rationalisering effektiviseringochen

administrationen.offentligadenav
diskuterade referensgruppen olikaMot denna bakgrund modeller för

förändring västsvenska offentliga administrationen.den Modellur-en av
från Västsverigeutredningen,hämtades dels dels från betänkandetvalet

Vidare diskuterades förslagRegionala roller. de kommit framsom genom
Västsverigeutredningen.remissyttrandena över

konstaterade framtida organisationReferensgruppen denatt en av
ioffentliga förvaltningen regional nivå Västsverige måste bygga de

utgångspunkter Regionberedningenallmänna hade för sitt arbete ochsom
iuttryckta beredningens direktiv.fannssom

modell referensgruppen i första ville förordaDen hand någotvar en
regionförbundsmodellförändrad föreslagits Västsveri-det slagav som av

geutredningen. enligtDe andra modellerna kunde övervägassom gruppen
i regionorgan.kommuner samverkan och direktvalt Kommuner ivar

skilde sig från regionförbundet huvudsakligen påsamverkan två Detsätt.
bestod i det endast primärkommunema skulleatt var somena vara

Landstingen dåstiftare och medlemmar. skulle ha upphört. Den andra
huvudskillnaden för utseende förbundets fullmäktige.sättetvar av

regionorgan skilde sig från regionförbundsmodellenDirekrvalt främst
till regionorganet och finansieringenvalet detta.avgenom
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2.4.1 Huvuddragen i den regionförbundsmodell
referensgruppen förordat

Regionen

Västsverigeansåg regionalt självstyrelseorgan förReferensgruppen ettatt
omständigheten företrädare för HallandsNORP-länen. Denborde attavse

fånegativa till regionförbundstanken borde enligt intelän gruppenvar
västsvenskt regionförbund. När det gälldehindra inrättandet ettav

så, detlän, ansåg förbundet borde konstruerasVärmlands att attman
sig. Regionförbundet bordemöjligt för Värmland anslutablev att senare

så flexibelt, från början inteenligt referensgruppen utformas deatt som
vid tidpunkt.sig, skulle kunna komma medanslöt en senare

självstyrelseorganRegionalt

regionförbund i form kommunalför-bordeEnligt referensgruppen ett av
landstingen kommunerna i Västsverige för mandat-bildas ochbund av

företrädare för1995-1997. Förbundet borde rollenperioden ges av
inteinåt utåt, nationellt och internationellt. Det skulleregionen och vara

i förhållande till landsting och kommuner ochnågot överhöghetsorgan
federativt inslag.inrymma någotinte heller

huvudsakligen inom-uppgifter föreslogsRegionförbundets vara av
utvecklingskaraktär. Uppgifternasamordnings-, planerings- ochregional

landstingen från Göteborgs kommunfrämst från ochborde hämtas som
emellertid under perioden 1995-landstingsfri Förbundet bordekommun.

statliga regionalaockså få uppgifter från1997 organ.
landstingenansåg kunde kvar med reducera-Referensgruppen att vara

mandatperioden.uppgifter underde
befogenheterregionförbundet förutsattes ochEftersom överta ansvar

från ansåg referensgruppenregionplaneringen länsstyrelserna,bl.a. för
bildas påregionförbundet skullegrundtankenäven attatt varom-

inte möjligt tillåta någon ställdedetde berördaansökan att attvarav -
regionförbundet.sig utanför

referensgruppen fanns flera fördelar med denEnligt gruppenav
främstregionförbundsmodellen. Fördelarna verksam-förordade attvar

definitiva fram-igång snabbt och det valetkunde kommaheten att av
vunnits.efter erfarenhetertidslösning kunde detgöras att

Uppgifter

regionförbundetsborde, huvud-Enligt referensgruppen nämnts,som nyss
påsamordning, planering och utvecklinginornregionalfunktioner vara

näringsliv, infrastruktur,viktiga samhällsområden såsomregionenför
enligtmiljö sjukvård. Uppgifterna bordekollektivtrafik, hälso- ochsamt

följande.bestämtnärmare varagruppen
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Regionens talesman: Regionförbundet enligtskulle referensgruppen
regionens talesman och kontaktorgan såväl nationellt in-vara som

ternationellt.

Internationell samverkan: Regionförbundet skulle också samordna och
internationellautveckla de kontakterna regionenmellan helhet ochsom

regioner i Europaandra och i ivärlden övrigt. Det borde samordna
och utveckla marknadsföringen regionen etableringsområde förav som
enskilda företag och näringslivssektorer huvudman för detsamt vara
västsvenska EG-kontoret, för vilket alla kommuner i NORP-länen

tiotaletfyra kommuner i Värmlands län tagitutom samt ett gemensamt
ekonomiskt ansvar.

Näringslivs- och regionalpolitik: Regionförbundet borde enligt
referensgruppen olika söka stärka utvecklingensätt regionensav
näringsliv samordna, planera och utveckla regionens insatser församt
turism. Vidare förbundetborde landstingensöverta och länsstyrelser-

regionalpolitiska uppgifter såvitt de inomregionalagäller för-rentnas
hållanden.

Infrastruktur och kommunikationer: Regionförbundet borde initiera
driva utvecklingsprojektoch medverka till byggasamt att upp

effektiva infrastrukturensnätverk område. Det borde vidare avgöra
frågor investeringar i regionens trañkanläggningar samtom vara
regionens iföreträdare Vägverkets och Banverkets och andra statliga

planeringsarbete.organs

Kollektivtrafik: Referensgruppen ansåg regionförbundet skulleatt
samordna, planera och utveckla regionens kollektivtrafik i samverkan

olika kollektivtrafikanordnaremed slag huvudmanna-övertasamtav
regiongemensamskapet för kollektivtrafik. Till förbundet borde

överföras fördelningen länstrafikanslagen LTA.av

Utbildning: Förbundet borde aktivt för sådanverka gymnasieut-att
bildning, högskoleutbildning forskningoch kom till stånd, som
främjade regionens utveckling. Förbundet borde länsstyrelser-överta

funktioner på utbildningsområdet. siktPå kunde förbundet övertanas
för naturbruksgymnasierna folkhögskolornaoch såvida inteansvaret

förasdessa kunde till kommunerna eller till särskildaöver stiftelser.

Kultur: Referensgruppen ansåg förbundet skulle för samord-att svara
ning, planering och utveckling kulturverksamheten i vid mening iav
regionen. Vidare borde förbundet finansierings-överta och betalnings-

för kulturinstitutioner drivs i stiftelsefonn elleransvaret som som
kommunala friabolag eller institutioner, Musik i Väst och andrat.ex.
liknande organisationer. Kulturinstitutionema och kulturorganisationer-

borde emellertid finnas kvar verksamhets- och budgetansvarigana som
enheter.
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kulturpolitiskt regionpro-fastställautforma ochbordeFörbundet ett
spridninggeografisktill ökadmedverkaaktivtoch avengram

ocksåbordeFörbundetregionen.inomsåväl tillkulturutbudet som
iforskningenhögskoleutbildningen ochmedsamverkanetablera

kulturmiljövård.kulturvård och

förbundetansåg referensgruppenmiljöfrågorgällde attdetMiljö: När
insatser förolikautvecklainitiera och attplanera,samordna,skulle

miljöpolitiskockså utformaskulleDetmiljömedvetandet.stärka en
siktPâmiljövårdsprojekt.särskildadrivaregionenstrategi för samt

miljövårdsuppgifterlänsstyrelsernas utomförbundet övertakunde
kontroll.ochtillsynbeträffande

referensgruppen,enligtRegionförbundet borde,sjukvård:ochHälsø-
utvecklingenochplaneringensamordningen,översiktligadenförsvara
överföras debordeförbundetTillsjukvård.ochhälso-regionensav

förplaneringsnämndenvästsvenskadenåvilaruppgifter som nu
inordnasbordeverksamhetangelägenheter,landstingskommunala vars

förbundetskullesjukvårdsplaneringsomrâdetPå gesförbundet.i
stiftare kom överensförbundetsomfattningi denbeslutanderätt om.

befolknings-utvecklingenstimuleraochinitieraocksåskulleFörbundet av
folkhälsoarbete.samhällsinriktatoch

finansieringRegionförbundets

regionförbundetsförhuvudkällortvåendastsågReferensgruppen
bordestatsbidragmedlemsbidrag.ochstatsbidragnämligenfinansiering,

verksamheter ärför depåräknaskunnareferensgruppenenligt som nu
landstingen ochfrånöverfördaföreslogsochstatsbidragsberättigade som

förKostnadernautvecklingsprojekt.vissaförlänsstyrelsernafrån samt
eventuelltutvecklingsuppgifterna ochochplanerings-samordnings-,
för.självaförbundsmedlemmarnafickarbetsuppgifterandra svara

policyformuleringsåvälingåskulleregionförbundetföreslagnadetI
verksamhetsom-olikadeinriktning förmål ochfastställande avsom

resursför-redovisning,budgetuppföljning ochbudgetarbete,rådena,
verksamhetsutvärdering. DessaochVerksamhetsuppföljningdelning samt

delentillförslag, störstaenligt referensgruppensöverfördes,uppgifter
förutsatteGruppenkommun. attGöteborgslandstingen ochfrån

erhållaskundenödvändigaochpersonalnödvändig genomresurser
verksam-motsvarandefrånpersonalmedel ochöverföringsamtidig av

kunde kommaarbetsuppgifterhuvudmän. Denuvarandehosheter som
utgickstatligaandraochlänsstyrelsernafrån gruppenhämtas organatt

personal.ochmedregionförbundettillöverfördablifrån skulle resurser
bl.a.rationaliseringsvinster,möjligt göradetfall bordesamtliga attI vara

färre.blevsamverkansorganenattgenom
kost-HurÖvriga medlemmarna.mellanfördelasfickkostnader

förhandlingar införfick lösasskeskullenadsfördelningen engenom
förbundsordningen.stiftarnamellanöverenskommelse om
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Referensgruppen konstaterade kostnadsfördelningens principer föratt
skildenärvarande sig i olika västsvenska interkommunala sam-

verkansorgan. Göteborgsregionens kommunalförbund utdebiterade ett
visst belopp skattekrona förbundet avsåg fr.0.m. 1995 gåattper men

till debitering invånare,över preliminärt uppskattad till 20-25 krper per
invånare. Bidragen till det västsvenska EG-kontoret utgick med f.n. 2,33
kr invånare i medlemskommunen. Kostnaderna för den västsvenskaper
planeringsnämnden fördelades mellan i förhållande till antaletparterna
i invaldanämnden ledamöter.

Vid referensgruppens diskussioner framhölls utdebiteringatt en per
skattekrona hänsyn tillstörre förbundsmedlemmarnas olikatog skattekraft

utdebitering invånare.än Om statsbidragssystemett nytten per antogs
i sig innebar skatteutjämning, reducerades, enligtsom en gruppen,

behovet utjämning via utdebiteringen. I så fall kunde, ansågav en man,
debiteringsgrunden med fördel relaterad till invånare.antaletvara

Eftersom regionförbundet föreslogs bestå både kommuner ochav
landsting uppstod särskild fråga kostnadsfördelningen mellan dessaen om
båda slag kommuner. De uppgifter och funktioner, förbundetav som
avsågs fullgöra, skulle i allt väsentligt överföras från landstingenatt och
successivt från länsstyrelserna. Referensgruppen ansåg därför detatt var
naturligt landstingen bidrog med så delatt motsvarade destor som
uppgifter härrörde från landstingens verksamhet.som

Organisation

Enligt referensgruppen borde regionförbundet organiseras på ungefär
landstingsätt eller kommun, dvs. med regionstyrel-ettsamma som en en

exekutivt ledningsorgan under regionfullmäktige. Underse som
regionstyrelsen torde behövas utskott, delegationer, nämnder eller
avdelningar med underenheter för skilda verksamhetsområden. Det kunde
också möjligt med geografiskt bestämd nämnd- eller delegations-vara en
ordning och uppdelning verksamhetsfunlctionerna, i den forment.ex.av

lokala enheter för vissa uppgifter.att ansvarar

Valsystem

Referensgruppens utgångspunkter regionförbundets fullmäktigeattvar
borde ha så många ledamöter och ersättare bästa geografiska rättvisaatt
kunde uppnås och politiskade partierna kunde få rättvisandeatt en
representation i förhållande till valutslaget.

Med så många stiftare fyra landsting och 56 kommuner detsom var
emellertid, enligt referensgruppen, svårt konstruera modellatt en som

full rättvisa i båda de nämnda avseendena. Referensgruppen fanngav att
131antal ledamöter likaoch många gjordeett det möjligtersättareom

få både god geografisk spridning och politisk spridning.att Det av
Västsverigeutredningen föreslagna valsättet med landstingen och
Göteborgs kommun valkorporationer ansåg referensgruppen densom vara
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efter valetbordepraktiska. Länsstyrelsernaochsmidigasteenklaste, mest
för varjeantalet mandatvalutslaget bestämmaiutgångspunktmedoch

nominera sinapartiernaskulleDäreftervalkrets.respektiveparti inom
geografisk spridning ochtillhänsynvarvid förutsattesdekandidater, ta

ochfullmäktige ledamöterberördaDärpå skullebefolkningsmängd. utse
fullmäktige.regionförbundetsiersättare

Överföring tillfrån regionalastatligauppgifter organav
kommunerna

decentralisering i formfortsattkonstateradeReferensgruppen att aven
och andralänsstyrelsernafrånbefogenheterochöverföring ansvarav

starktmyckettill primärkommunernaregionala ettstatliga varorgan
Västsverigeutredningen.remissyttrandenai överframträdande krav

i hög gradmyndigheternastatligafrån deöverföringarEftersom
ochkompetensfördelningen mellanframtidaden statmedhängde samman

meningsfulltinte detansåg referensgruppen attattkommun, meranuvar
förutsättningar,skildamed derasförslagsådanabeskrivautförligt

diskuteradesuppgifterlagändringar. Debehovochkonsekvenser somav
följande.sammanhangi detta var

Fördelning beslutochnäringslivsutveckling:ekonomi ochRegional
sysselsättnings-lokaliseringsstöd,glesbygdsstöd,kommunernainom av

utvecklingsbidrag.ochstöd

bingo ochlotterier,Tillstånd tillverksamhet:Konkurrensfrämjande
spel.

tillståndsfrågor,ochtillsyns-planerings-,Miljövård: Inomkommunala
reningsan-avfallsanläggningar ochtillstånd förtäkttillstånd,t.ex.

Fastställandemiljöfarlig verksamhettillsynläggningar, över etc. av
skötssakornrâdeninomuppgifteravgifter föroch avsomtaxor

kommunerna.

fastighetsbildningfrågorStrandskyddsärenden,Planväsende omm.m. :
fastighetsregistrering.och

enskildatillsynTillståndsgivning för ochomvårdnad:Social av
utskänkningtillTillståndboende.vård ochföroch hemvårdhem av

räddningstjänsten.Tillsynsfrågor inomalkoholhaltiga drycker.

ochdonationsfonderochstiftelserTillsynförvaltning:Allmän av
tillsynsärenden.liknande

håll före-från fleraockså detuppmärksammade attReferensgruppen
tillarbetsförmedlingenöverföramöjligheternautredningarslagits attom

till samverkanmöjligheternaförbättraåtminstoneellerkommunerna, att
ocharbetslöshetsåtgärderarbetsförmedlings- ochstatligamellan
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sysselsättningsskapande åtgärder. Likaså diskuterade referensgruppen
möjligheten föra försäkringskassornaöver till kommunerna ielleratt vart
fall samordnanärmare försäkringskassa, social omvårdnad ochatt
primärvård så effektivitetsförbättringar kunde uppnås.att

Överföring uppgifter till icke offentligaav organ

I referensgruppens diskussioner har det förts på tal det kundeatt vara
möjligt föra sådana uppgifter,över länsstyrelsemas lantbruksen-att som
heter fullgör till lantbrukarnas intresseorganisationer, tillnu t.ex.egna
Lantbrukarnas riksförbund eller hushållningssällskapen. Jakt- och
fiskefrågor skulle också kunna föras till berörda intresseorganisatio-över
ner.
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Skåne3

materialFrågeställningar, metod och3.1

Regionberedningens huvuduppgift- utforma förslagbakgrundMot attav
indelning regionaloffentliga verksamhetens uppbyggnad ochdenom

inaturligt försöka in förhållandena i Skånenivå det sättaär ettatt mer-
därvidövergripande perspektiv. Skåne kanprincipiellt eller sägas utgöra

beredningen harillustration till frågeställningar generelltde atten
behandla.

material olika En rad olika källorFramställningen bygger slag.av
geografiska uppgifter, historisksåsom offentlig statistik,utnyttjatshar

myndigheterredovisningar från och andraforskning allmännasamt
organisationer.

för Skåne har utarbetats ochnäringsgeografisk redogörelseEn
övergripande frågeställ-till betänkande. Denredovisas bilaga 9 dettasom

i mån Skåne näringsgeografiskvadningen för detta uppdrag är ur
betrakta enhet.synvinkel är att som en

i Skåne ytterligare materialgruppolikaIntervjuer med aktörer utgör en
avsnitt. Urvalet intervjupersoner harföreliggandeför styrtsav av en

Kristianstads landsting, Malmö-låta företrädare för dels länsönskan att
Kommunförbundetlandsting, Malmö stad, län ochhus läns

den s.k. fempartsgruppen, dels länsstyrel-Kommunförbundet Malmöhus,
partierna regional nivå tillpolitiska komma tals.och dels deserna

utgångspunkt har presidierna för landstingsstyrelsema iFrån denna
landstinglandsting Malmöhus läns kommun-Kristianstads läns och samt

presidium i intervjuats. för Kommun-Malmö I styrelsernastyrelsens stad
Malmöhus harKristianstads län respektive Kommunförbundetförbundet

Vidarehållits vice ordförande. harintervjuer med ordförande och
intervjuats. Viddirektörerna i de båda nyssnämnda kommunförbunden

intervjuer hållitsi Kristianstads län och Malmöhus län harlänsstyrelsen
landshövdingen och länsrådet.med

sin distriktsorganisationpolitiska partierna i Skåne har utformatDe
folkpartiet liberalerna,Socialdemokratiska arbetarepartiet,olika sätt.

kristdemokratiska samhällspartietvänsterpartietmiljöpartiet de ochgröna,
Skåne. Centerpar-distriktsindelning omfattar helahar och ettvart en som

följaktligendistriktsindelning följer ochtiet länsgränsernahar en som
för Malmöhusfinns distriktsorganisation för Kristianstads län och enen

partidistrikt i Skåne: församlingspartiet harModeratalän. etttre
Nyför Malmö stad.Kristianstads för Malmöhus län ochlän, ettett

kapitel, inte redovisat någoni tidigaredemokrati har, angessom
intervjuats.distriktsorganisation i Skåne och därför intehar
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finns tio distriktsorganisationer partierSammantaget det bland de sju
intervjuats.som

partiernaoch företrädare för politiska har haftFempartsgruppen de
konkretiserat förelåg ikontakter. Ett förslag börjanfortlöpande mer av

ingår bilaga politiska partierna på regional nivåjuni 1993 och Desom
sitti skrivelse till Regionberedningen uttalat stöd föri Skåne har en

bilaga 8.förslag sefempartsgruppens

blirSkåne svenskt3.2

Roskilde 26 februari 1658 avträdde Damnark-Norgefreden i denGenom
Blekinge till Sverige. årSkåne, Halland och Ibl.a. mars samma

till deriksamiralen Gustav Otto Stenbock generalguvernörumämdes över
Skånes svenska period inleddes.skånska landskapen.

i Landskrona ochtiden fanns det slott Malmö,På den danska
då, i varjemed sitt län. Helsingborg svaradeHelsingborg, och ettvart

Skåne. Sedan svenskarna 1612 bränt Vä,tidvis för helafall norra
Kristianstad,Vä-boma till det nyanlagda byggttvångsförflyttades som

försvarsanläggning. Kristianstad blev 1617 län.eget
organiserades Skåne, Halland och Blekingeerövringen 1658Efter som

både civila militäradvs. den och den maktengeneralguvernement,ett
Under denne fannsi och generalguvemören.förenades samma person,en

benämningama skiftadelänshövdingar, kommendanterbefallningsmän,
Kristianstad, SölvesborgHelsingborg,på i Malmö, Landskrona,slotten

sitt Halland, tidigareKristianopel, och med län.och ettvart som
Åren 1670-1675trettio år, fastare struktur. fannsinförlivats hade en

landshövdingedömen, för Skåne med Malmötvådet västraett som
Skåne inklusive Blekinge Kristianstadför medresidensort och östraett

civilaLandshövdingedömena för den makten.residensort. svaradesom
Från 1675militära låg överkommendant. och medDen hos en gemensam

Mörrumsån till KronobergsBlekinge län.övefördes österöstra om
1680 återinfördesskånska kriget det allmän oreda,Under det menvar

omfattade då, förutom Skåne, Halland,och ävengeneralguvernementet
två i Västergötland där generalgu-stad, Bohuslän och häradGöteborgs

besittningar. Blekinge Från 1693hade blev län.Aschebergvernör eget
så nordiskaSkåne bestod länge det storaeget guvernement,ett somvar

länsindelningen i Skånekriget varade. Först 1719 blev den nuvarande
år gränsreglering.två definitiv, och skeddemed de länen nästa en

för administrativ indelning, vilken skullegrunden lagdDärmed envar
förändringar.visa sig mycket robust mot

påSkåne brukar ofta anföras exempelFörsvenskningen ettsomav
dramatiki sig hel del ochdetta slag. Detlyckat försök rymmer enav

administrativa indelningen målmedvetenmed dentillsammansutgör en
vända landskapetsisolera Skåne från Danmark ochtillsträvan att

Till skillnadövriga intressen ochlojalitet, handel och öster.mot norr
vilka lång tradition omfattandeBlekinge, hadefrån Halland och aven



Skåne 451993:97SOU

Skåneangränsande svenska landsdelama, under denkontakter med de var
orienterattiden uttalat söder ochdanska väster.mot

i Sverigede regioner där kanSkåne brukar anses som en av man
identitet. ingår också Gotland,tydlig kulturell I dennatala gruppom en

mån, hävdas dock ibland, hela deti någon Dalarna. DetJämtland och, att
region. Dåutgjorde tidigare danska Skånelandenområde de är ensom

Blekinge.Skåne Halland ochförutom räknas södra västraskulle även

Skåne3.3 Dagens

miljonbefolkning1010 mil finns 1,1På drygtyta caenaven
sjukvårdshuvudmän,2 landsting, 3människor. Här 2 länsstyrelser,ryms

privaträttsligakommunalförbund antal6 och33 kommuner, ett stort
offentligauppgifter inom den sektorn.medorgan

Länsindelningen och länsstyrelserna3.3. 1

Kristianstadslänsindelning består landskapet Skåne ochbeträffarVad av
km000 och folk-har 5Malmöhus län. Det nästanyta ensenare en

iinvånare. till det786 000 Det länetpå drygt gör näst störstamängd
Malmöhus län landets tätbefolkadeStockholms länSverige. Efter är mest

inv.km2. två i SverigeTill det endast län159 är ärmed ytan som
finnsBlekinge län. I länet landetsnämligen Gotlands län ochmindre,

istorstadsområde med Malmö.tredje största centrum
i Kristianstads visar påförhållanden länMotsvarande ett mer

291 000, vilket länetgenomsnittligt Folkmängden drygtlän. är ger en
kmz.något Malmöhus län drygt 6 000sjundeplats. Arealen änär större -

bland landets nio till minsta län.Kristianstads länDet placerar ytan
kmz 48. Med på befolkningen råder detinvånare avseendeAntalet ärper

befolkningskon-i Skåne. finns betydandesåledes obalans Det enen
till landskapets delar.centration sydvästra

länsförvaltningen befolknings-statliga speglar deStorleken den
har 450förhållandena. Länsstyrelsen i Malmöhus länmässiga ca

LänsstyrelsenStockholms länEndast Länsstyrelsen i större.anställda. är
riksgenomsnitt.sina anställdai Kristianstads län med 250utgör ett

Landstingen och sjukvårdshuvudmännen3.3.2

Kristianstads län.landsting sammanfaller medKristianstads läns
i ställetlandsting inte Malmö stad,omfattar ärMalmöhus läns egensom

Skånesåledes sjukvårdshuvudmän.I Skåne finnssjukvårdshuvudman. tre
södra Hallands,sjukvårdsregionen tillsammans medtillhör den södra

KalmarBlekinge, Kronobergs och län.
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finns i Helsingborg,Akutsjukhus Landskrona, Lund, Malmö,
Simrishamn,Trelleborg, Ystad, Kristianstad, Hässleholm och Angel-

för Landskronaholm. Med undantag har sjukhusen dygnet runt-jour.

3.3.3 Primärkommunerna

Kristianstads 13 primärkommunerlän har och Malmöhus län har 20.
såvälVariationerna mellan kommunerna avsevärd i frågaär om

areal. De båda residensstäderna, Kristianstadfolkmängd och Malmö,som
i respektivefolkmängd län. Malmö med 233 000 invånarehar störst ca

tredjelandets kommun medan Höör med drygt 12 000 invånarestörstaär
minsta i ikommunen Malmöhus län. Sex kommuner länet hardenär en

understiger 16 000 medianenfolkmängd för landets kommuner. Isom
befolkningsmässiga spännvidden mindreKristianstads län den mellanär

Störst Kristianstad med drygt 71 000kommunerna. är, nämntssom ovan,
Åttaminst 500.invånare och Perstorp med drygt 7 de kommu-trettonav

understigerhar folkmängd 16 000.nerna en som
förhållandevis liten finnsPå antal primärkommuner.yta ett storten

dem folkmängd understiger medianenNära hälften har förav en som
anledninglandet. Det finns det antalet kommuner, denatt notera stora

lilla och den ganska andelen kommuner med liten folk-arealen stora
fråga samordning, administrativamängd. I dessaärom resurser m.m.

förhållanden betydelse.av

3 3 4 Kommunalförbunden m. m.. .

Kommunalförbundslagen 1985:894 möjligheten för kommuneröppnar
Skånesköta kommunala angelägenheter. I finnsatt gemensamt sex

kommunalförbund. dem s.k. planeringsförbund.Tre Dessaär ärav
Sydvästra Skånes kommunalförbund SSK, Mellersta Skånes kommunal-

MSK Nordvästra Skånes kommunalförbundförbund och NSK.
finns två SkånesDärutöver samarbetskommittéer, Sydöstra samarbets-

SÖSK NÖSKkommitté och Nordöstra Skånes samarbetskommitté
uppgifter. angivna följandemed motsvarande De har kommunerorganen

medlemmar.som
Vellinge,SSK: Trelleborg, Malmö, Svedala, Staffanstorp, Lomma,

Kävlinge.Burlöv, Lund och
MSK: Eslöv, Höör och Hörby

Helsingborg, Bjuv,NSK: Landskrona, Höganäs, Svalöv, Båstad,
Åstorp, ÄngelholmKlippan och

SÖSK: Sjöbo, Tomelilla, SimrishamnSkurup, och
NÖSK: Östra Göinge,Kristianstad, Hässleholm, Perstorp, Osby och

Bromölla
trafik bildadesKommunalförbundet Malmöhus Malmöhus länsav

landsting Malmö följd de s.k. storstadsförhand-och kommun som en av
kollektivtrafiken ilingama och till uppgift för Malmöhushar att svara
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sina uppgifteröverlämnatprimärkommuneravtal har länetsGenomlän.
kommunalförbundet.kollektivtrafiken tillbeträffande

gymnasieutbildning ibedriverkommunalförbundetfemteDet
sjätteEttangränsande kommuner.i samverkan medLandskrona

Sjöbo,uppgifter kommunernabildat förkommunalförbund är avsamma
Tomelilla.ochYstad

finnsövriga planeringsförbundendekommunalförbunden ochUtöver
bredareNågra dem harsamverkansorgan.antalganska stortett enav

enfrågekaraktär. Somflertaletdet är närmastkompetens, stora avmen
MusikSkånes Djurpark,Fritidsområden i Skåne,exempel kan nämnas

Turistråd.SkånesSkåne ochi
täckerockså samarbetsorgandesammanhang bördetta nämnasI som

isamverkarSkåne. sydsvenska länenDeareal enbartänstörreen
utvecklingenregionala göra.frågor har med denSydsam i attsom

regionernas Europai3.3.5 Skåne

enligti Skåne har,statliga kommunala,såvälOffentliga somorgan,
första handinternationellt kontaktnät. Iomfattandeintervjuuppgifter, ett

intressetomgivningen i Danmark och Tysklanddet den närmasteär som
liksombaltiska Europasdeockså Polen ochriktas staternamotmot, men

Öresunds-inomfinns samarbetelång tid tillbakaSedani övrigt. ettstater
naturligenStort intresse harDanmark.Sverige ochregionen mellan

Öresund. tidigareDetförbindelserfrågan fasta överåtägnats om
ÖresundskommittéÖresundsrådet iavvecklats ochhar ersatts enav

i Skåne och delandstingeningår företrädare försidavilken från svensk
driver tillsammanslänsstyrelserna. Sydsamliksomkommunernastörre

i Bryssel.Schleswig-Holstein EG-kontordelstatentyskamed den ett
sidafrån svensklandstingMalmöhus länsUrsprungligen det somvar

samarbete.i dettadeltog

förslag3.4 Fempartsgruppens

i Skåne.från fempartsgruppenredovisas kortfattat förslagetföljandeI det
fempartsgruppenpromemoriadenFramställningen bygger som

bilaga 7.augusti 1993 seRegionberedningen 18till denöverlämnade

Regionen3.4. l

innehöll begäranmaj 1992itill CivildepartementetFramställningen en
uppgiftshantering inomregionalmed förändradförsöksverksamhetom

Skrivningen fårSkåne.omfattar landskapetinitialtområdeett som
region försigsikt tänka störreförslagsställarna kantolkas att ensom

framhållits viktenområden harFrån angränsandesamverkan. att enav
försvårar ellerinteavgränsningterritoriellSkånemedverksamhet som
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förhindra utanförsamarbete detta område. Skånes landsting och
ikommuner engagerade Sydsam, Skåneär omfattarutöver södrasom

Halland, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.

3.4.2 Regionalt självstyrelseorgan

initiativetDet regionala från Skåne uttrycker åstadkommasträvan atten
beslutsforum skånsk nivå. Arbetsnarrmet Skånskt landskapsför-ärett

indirektbund och valt Fempartsgruppenett attavser organ. menar, man
inte ställning tillredan behöver regionaladetta itanu om organ en mer
långsiktig lösning skall direkt indirekteller valt. Man framhållervara
vidare förslaget inte förespråkar något federativt Nationenatt system:
Sverige består. inteDen i fråga.är satt

3.4.3 Uppgifter

anförts för iTre skäl har samverkan Skåne. För det första eftersträvas en
kraftsamling för åstadkomma regionalbättre utveckling, där helaatt en
Skånes tillvara. För det andra vill åstadkommatasresurser man en
förenkling i den administrativa röran regionala Det tredjeav organ.
syftet förbättrad problemlösning. Det finns uppgifter,är framhålleren
förslagsställarna, bättre kan ilösas eller bara kan lösas samverkansom
på landskapsnivâ. Kärnornrådet för verksamheten den regionalaär
utvecklingen. Man framöver ökad konkurrens med andra regionerser en
på den nationella och den internationella Fria rörelserarenan. av
människor, tjänster, kapitaloch skapar förutsättningar.varor nya

framhållit subsidiaritetsprincipenEfter ha grund för uppgifts-att som
fördelningen inom Skåneoch samverkan delegering uppåtsom en
redovisar fempartsgruppen antal prioriterade uppgifter för Skånsktett ett
landskapsförbund.

uppgiften för regionaltDen akuta framhålls denmest ett organ vara
fysiska strukturplaneringen. Viktiga miljöfrågor finns hantera iatt
anslutning till den fysiska planeringen.

Regional trafik investeringar ioch infrastruktur framhålls ha näraen
koppling till fysiskaden strukturplaneringen viktigtoch andrautgör ett
verksamhetsfált. Det framhålls i viktigförslaget: En uppgift för

utifrånlandskapsförbundet den fysiska strukturbilden för Skåneär ochatt
Översiktsplaner aktivtkommunernas arbeta för planerade infrastruktur-att

blirsatsningar snabbt förverkligade.
Näringspolitik regionala utvecklingsfrågoroch lyfts fram som

ytterligare viktigt uppgiftsområde för regionalt Medett ett organ.
förslagsställarnas Målet förutsättningarord: skapa förär att ettegna

näringsliv sysselsättningstarkt hög och för utvecklingsom ger resurser
Viktiga insatservälfärden. samhället kan förutomgöra attav som

åstadkomma infrastruktur, utbildadbättre bättre arbetskraft och bättre
generella ekonomiska förutsättningar för företagande insatser förär t.ex.
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och bättreprodukterteknik,utvecklingenstödja om-att nyaav ny
mindre och medelstorakonkurrensförmågan istärkaförvärldskunskap att

företag.
positivförviktigt stödforskningutbildning och ärHögre ett en

tillgång till avanceradbehöverRegionen företagutveckling.regional
internationell konkurrens.sig i hårdnandehävdakunnaförkunskap att en

huvudansvaret ävendock,område framhållerBeträffande detta attman
enligtlandskapsförbundetDäremot böråvilaskallframdeles staten.

området. Länssty-utveckla regionensochtillvarataförslaget resurser
eftergymnasialagymnasiala ochuppgift i frågasamordnanderelsens om

tillföreslås bli Överfördarbetsmarknadsutbildningutbildningar samt
landskapsförbundet.

blii Skåne bedömsorganisationframtidasjukvårdensochHälso- en
utredningsarbetetpågåendeväl detregionalt näruppgift för ett organ,

slutfört.områdeinom detta är
gränsregional samverkan,omvärldsbevakning ochIntressebevakning,

ytterligare verksam-marknadsföring lyfts framochföreträdarskap som
samtligaanknytning tilloch harlandskapsförbundethetsfált för ovan

ansvarsområden.redovisade
försöks-uppgiftsområden förprioriterar följandeFempartsgruppen en

upgiftshantering:regionalförändradmedverksamhet

strukturplanering,fysisk-
investeringar,infrastruktur ochtrafik,regional-

utveckling,regionalnäringspolitk och-
forskning,utbildning ochhögre-

klara,förutsättningarna ärsä desjukvårdochhälso- yttresnart-
gränsregionalomvärldsbevakning ochintressebevakning, samver--

marknadsföringföreträdarskap,kan,

föruppgifterredovisats finnsområdendefleraInom somovanomav
allauppfattning börEnligt fempartsgruppensstatliga.närvarande är

kommunalin underförasutvecklingskaraktäruppgifterstatliga av
regionaladeperspektivet detärI detkontroll. kortademokratisk

uppgifterdeFrämstlänsstyrelsensinomuppgifterna somavses.somram
ochregionalekonomiska enheterlänsstyrelsernashandhasi dag av
Pålänstrañkanläggningar LTA.tillstatliga anslagetdetfördelningen av

inomuppgifterstatligaenligt förslagsställarna, ävensikt bör,längre
bli föremål förstatliga verkcentralaorganiserade ochverkstorregionalt

ochplaneringsuppgiftermedexemplifierasförslagetövervägande. I
Arbets-Boverket,Banverket,inom Vägverket,utvecklingsinsatser

Naturvårdsverket.ochmarkandsstyrelsen

Resursförsörjning3.4.4

följer dessindirekt valtställninglandskapsförbundets attAv organsom
i daghuvudmannaskapeti de delarfrån medlemmarnakommerresurser
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åvilar kommuner och landsting. I fempartsgruppens förslag till uppgifter
för landskapsförbundet finns också verksamheter för närvarandesom
âvilar statliga på den regionala nivån. I den mån dessa verksam-organ
heter inrymmer ekonomiska förutsätts i förslaget dessa bliresurser
överförda till landskapsförbundet.

3.4.5 Organisation

Den organisatoriska utformningen berörs endast kortfattat i förslaget från
fempartsgruppen. Man sigtänker förbundsförsamling med 151en
medlemmar. Man framhåller svårigheterna med förena krav påatt
representation för varje medlem med krav på partimåssig fördelningen

speglar valresultatet i Skåne. Partierna förväntas spela be-som en
tydelsefull roll i nomineringsarbetet. Vikten åstadkommaattav en
organisatorisk stabilitet för landskapsförbundet framhålls.

3.4.6 Medlemmar

Enligt förslaget skall såväl de två landstingen de 33 kommunernasom
medlemmar i landskapsförbundet. Det framhålls beslutskraftenattvara

måste underbyggas medlemmarnas uppriktiga intresse för och aktivaav
imedverkan förbundet. Verksamheten och beslutsprocessen i landskaps-

förbundet skall så utforamde, medlemskap framstårattvara som
attraktivt och eftersträvansvärt.

3.4.7 Valsystem

Valsystemet liksom organisationen,är, ganska litet behandlat i för-
slagsställarnas material. Vissa diskussioner har redovisats, det finnsmen
inte något förslag tillsamlat hur valsystemet skall utformat. Ettvara
omfattande underlagsmaterial har dock tagits fram Kommunförbundetav
Malmöhus där från principiella utgångspunkter olika lösningar skisseras.
Vidare finns i det materialet ingående analys hur olika valalternativen av
utfallet på basis det kommunalvalet i Skåne. Denna studiesenasteav av
alternativa Valsystem ingår inte i fempartsgruppens material, utgörmen

värdefull bakgrund till fortsatt diskussion kring hur regionaltetten en
självstyrelseorgan bör utses.

3.5 Problemuppfattningen hos företrädare för

partierna och fempartsgruppen

Vilken problemuppfattning ligger bakom de önskemål ändradom
uppgiftsfördelning i Skåne, kommer till uttryck i fempartsgruppenssom
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skånsk horisontfrånuppfattasVilka frågorregeringentillframställan
regionalasom

företrädare förintervjuer medföreträdesvis påavsnitt byggerDetta
berörda läns-Skånepartierna ipolitiskade samtfempartsgruppen,

tillhandahållitsockså dokumentdelar harTillledningar. avsom
kunnatlänsstyrelsernaochfempartsgruppenföreträdare,näringslivets

hearingRegionberedningensockså vidlämnadesInformationutnyttjas.
1993.september13deni Lund

utvecklingförSamverkan3.5.1

utvecklingenlångsiktigtfrågan denövergripande ärDen avgynnsamma
framhållsintervjuernaIsocialt avseende.ekonomiskt ochiregionen

sådanmeningi vidinfrastrukturenutvecklingfrekvent ensomaven
i formstrukturplanering, främstfysiskhörTill dettauppgift. av

oftaforskningenutbildningen ochregionplanering. Den högre anges som
uppgifterDeuppmärksamhet.regionalområde förytterligare avett

föreslås överflyttadeåvilar länsstyrelsen,i dagregionalpolitisk art, som
självstyrelseorgan.regionalttill ett

åstad-främstintegrationssträvandena ärskånska attdeSyftet med
ekonomisksida förfrån det allmännasstödbättrekomma gynnsamett en
nuvarandedenhävdasregionen. Detutvecklingsocial attoch av

försvårarfunktionelltgeografiskt ochgränsdragningenadministrativa
administrativframhållsmångfaldenadministrativaDendetta. som en

skall verkaregionaltnödvändig ochförenklingröra. En ett organanses
dessa gränser.administrativa ellergränser överSkånei utanett

effektivitetDemokrati och3.5.2

sammanfattaskansamordnanderegionaltArgumenteringen för ett organ
effektivitets-skallFörstdemokrati effektivitet.ochkategorier:tvâi
geografiskadenolika hållfrånhävdasredovisas. Det attargumenten

omöjliggör,falli delSkåne försvårar, ochigränsdragningen enen
uppgifterFör dessa ärinfrastrukturfrågor.främsthanteringrationell av

framgångsriksmå. Enförytmässigtregelenskilda kommunernade som
planeringsinsat-primärkommunalasamordning deplanering kräver aven

genomgående,framförsavseendeförändring i dettaBehovet enavserna.
företrädesvisSkåne. Det ärintensitet i sydvästra ettsärskildmedmen

Boverket,bedömningtill denhänvisassammanhangetIstorstadsproblem.
fördjupadbehovetgjortregeringsuppdrag,förinom avett omramen

byggnads-ochRegionplanering i plan-Skåne.regionplanering i sydvästra
däremotNågot ärSkåne.aldrig iskettmening harlagstiftningens som

storstadsområdena.två andrai defallet
betydelsenhandlaproblemetkan sägasuttrycktEnkelt avom

offentligaföreträdesvis denförfunktionella gränserochgeografiska
ilandetindelningenförståsgeografiskaMed gränserverksamheten. av
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primärkommuner, landsting, län Begreppet funktionellaetc. gränser
används för ansvarsfördelningen på olika sakornråden såsom landstingens
huvudmannaskap för hälso- sjukvården,och primärkommunernas för
plan- och byggväsende, länsstyrelsernas för den regionalpolitiska
planeringen etc.

Den administrativa indelningen upphov till två problem.typerger av
Det första problemet kännetecknas huvudmannaskapet för vissattav en

frågor, hälso- sjukvårdenoch ellertyp den fysiskat.ex. planeringenav
uppdelat påär geografiskt alltför små områden. Tre sjukvårdshuvudmän

eller 33 huvudmän för fysisk planering geografiskt liten ytaen
omöjliggör den samordning flera erfordras. För detta problemsom anser
förefaller sammanslagning kunna lösning. En integration ien vara en
dessa frågor riskerar emellertid leda till nackdelar beträffandeatt ansvaret
för andra frågor. Vid sidan de här angivna frågorna regionalav av
karaktär finns många där det geografiskt avgränsade området ger en
önskvärd autonomi. Detta visar geografiska gränsdragningar för olikaatt
uppgifter inte lätt låter sig förenas. Det knappastär möjligt finnaattnog

geografisk gränsdragning lämplig förär antal offentligaen ett stortsom
uppgifter.

I strävandena regional samverkan finns också uttalatmot önskanen en
undvika framtida sammanslagningar primärkommuner.att Detta harav

lett till flera förordar regional självstyrelseorganisation,att direkt elleren
indirekt vald, för de regionala frågorna. Den administrativa iträngseln
Skåne, framför allt i Malmöhus län, motiverar vissa frågor lyfts frånatt
den primärkommunala nivån till regional nivå.en

Den andra problem med den administrativa indelningentypen harav
medgöra sakfrågoma fördeladeär olikaatt huvudmän.att En del

uppgifter åvilar länsförvaltningen, andra landstingen och ytterligare en
primärkommunema. I sådan situation finnsstor det uppgiftergrupp en

inte faller på någons Vidare hävdas det, vissa frågorsom attansvar.
skulle få bättre bevakning och lösning de samlades under ochen om en

huvudman.samma
I detta sammanhang skall också redovisas argumentering fören en

förändring från demokratiska utgångspunkter. Den regionala utvecklingen
bör anförtros med demokratisk legitimering påett regional ellerorgan
lokal nivå. Frågorna uppgift för den kommunala själv-anses vara en
styrelsen. Denna aspekt framhålls mycket viktig. Det förtjänarsom
således framhållas, intedet enbart effektivitetsskäläratt liggeratt som
bakom förslaget till regionalt självstyrelseorgan.

3.5.3 Integration och autonomi

Generellt kan problemet uttryckas fråga integration ochsom en om
autonomi. Gränser hindrar eller försvårar integration. Men gränser
underlättar och autonomi. Det lokala politiska inflytandettryggar i en
kommun begränsatär till dem bor i kommunen. I enhetsstat harsom en
visserligen statsmakterna det inflytandet händelser ocksåöveryttersta
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formellt ingetharkommunangränsandenivå,regionalochlokal men en
geografiskavissa gränserEtt slopandeinflytande över aven annan.

till in-möjligheternanaturligenautonomi, ökarminskadinnebär menen
förgeografiska gränserslopadefinns andrategration. Det sätt än att

alltidförefallerintegration, detåstadkomma varagemensammamenen
autonomi.minskadsuveränitet, dvs.minskadintegration kräverökadatt

i EGEU handlarmedlemskapsvensktdiskussionendettaDet är ettom
gäller.till delari Skånediskussionenockså detta storaDet är somom.

tillfredsställandeinte fåttfrågor,finns detexempelVilka ensom
geografiskt ochiindelningenadministrativaföljd denlösning till av

Åtskilliga förstaintervjuerna. Ianförts ifall haravseendefunktionellt
delvissig dockDetinfrastrukturen. rörsatsningardetgällerhand om

olikauppräkningfångas ilåter siginteproblemställning avensomen
offentligademedi stället göraDet har närmastsakfrågor. attatt organen

isplittradeuppträdersitt agerande,samordnaförmårSkåne intei utan
sammanhang.internationellaiochcentralmaktenmedkontakter

talesmanskånsk3.5.4 En

talesman.Skåne saknaranfört,harintervjupersonerFlera att en
tillsyftarregionaltfå till stånd attsträvandenaMycket ettatt organav

Storstadsför-tydlig företrädare.identitet ochsamladregionen enenge
oklarhetpåexempelfleraanförshandlingarna vem somomsomav

medförhandlingarnaiintressenaregionala statensföreträda deskulle
resursför-beslutadfrån centraltexempel hämtasYtterligarerepresentant.

missgynnats. DetSkåne harintervjupersonernadelning, där attanser
traditionelltavsaknadenknappastdet ärframhållas,skall dock att av

problem,upplevsSkånetill utanregionalpolitiskt stöd ettsomsom
förolika offentliga aktörernasamla deoförmågan ettattsnarare

handlande.ochsynsättgemensamt

intressennationellaRegionala kontra3.5.5

självstyrelseorganregionaltförargumenteringeninslag iEtt centralt ett
kommunalförangelägenhetutvecklingen börregionaladenär att envara

regionalpolitiska insatserförinnebär,Dettasjälvstyrelse. ansvaretatt
intefrågansådantEtt synsättregionaltåvilaskall omreserett organ.

föremål föroch börnationell angelägenhetregionalpolitiken är varaen
förövergripandeframhållsOftabeslutsfattande.centralt statens ansvar

Är förenligt medsådantleva. synsätt ettskalllandethela ettatt
regionsord, kanandramedsjälvbestämmande Ellerregionalt en

intressenregionersmed andrakonfliktutveckling ikommagynnsamma
Är intressenationelltregionalpolitik det attbeslutadnationellteller ett

regionensförkansjälvständiga regionalastarka,ha ta ansvarsomorgan,
befogenheterderasskall i så fallutveckling Hurekonomiskasociala och

intressennationellaavvägas mot
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intervjuernaI har framhållits, intedet finns några konflikter mellanatt
nationellt och regional intresse. Framgångar för den skånskaett ett

regionen kommer hela landet tillgodo. Ingen kan tjäna på delatt en av
inte förmårlandet åstadkomma bra lösningar i fråga fysiskt.ex. om

planering och kollektivtrafik. Samtidigt sig mångasäger intervjuadedeav
framtidenuppleva, kommer ställa anspråk på insatserstörre frånatt att

lokal och regional nivå. Eller de tillfrågade uttryckte det: Detsom en av
kommer finnas mindre med hämta från Stockholm iatt attpengar
framtiden. I högre grad blir vi förlita på vårtvungna att oss egen
förmåga.

Även regionalpolitiskadet stödet till Skåne ringa omfattningärom av
emellertid statligtandra finansierade insatserär betydelse.storav

Talesmännen för Skåne framhåller, initiativet till förändradatt en
uppgiftsfördelning inte skall i framtiden inte behöveratt statenses som
finansiera infrastruktursatsningar i Skåne. Initiativet till förändradt.ex.
uppgiftsfördelning skall bl.a. önskan bättre samverka medattses som en
statliga och effektivare utnyttja de statliga anslagen för olikaorgan
verksamheter till regionen.

3.5.6 Hälso- sjukvården:och gränslös fråga fören
rationalisering

sjukvårdsfrågornaHälso- och uppfattas de flesta åtminstoneav som en,
delvis, regional fråga. Nästan oberoende vilken lösning denav nu
pågående utredningen hälso- och sjukvårdens organisation ochom
finansiering för, kommer den regionala nivån intressantstannar att vara
för den sjukhusbaserade vården.

Hälso- och sjukvården anförs i del intervjusvar exempelen som
områden där de geografiska varit hinder.gränserna Idag omfattas Skåne
liksom hela sjukvårdsregionensödra med fritt vårdsökan-systemet ettav

Tillde. detta kommer vissa vårdgarantier. De tidigare så hindrande
för sjukvårdshuvudmännengränserna i dag genombrutna.är Ett

kvarstående problem dock sjukhusstrukturen.är Uppdelningen Skåneav
på sjukvårdshuvudmän försvåra, hittillsoch ha omöjliggjort,tre anses en
rationalisering.

Enligt argumentationslinje anförs ungefär följande: Skåne har i dagen
tio akutsjukhus, nio har dygnet runtjour. Lokaliseringenvarav av
sjukhusen har skett utifrån hänsynstagande till endast detett egna
geografiska ansvarsområdet. På sin sida ligger på någragränsenvar om
håll två lasarett. Lokaliseringen sjukhusen densamma i dagärstora av

på hästskjutsarnas tid. Ingen hänsyn har tagits till för-avsevärtsom
bättrade kommunikationer. Det krävs sammanslagning till endasten en
sjukvårdshuvudman för Skåne för strukturrationalisering skallatt en
kunna genomföras. finnsDet besparingspotiential 10%. Denen
skånska hälso- och sjukvården kostar i dag 10 000 milj Härkr. kanca

frigöras för användning.resurser annan



Skåne 551993:97SOU

ocksåfinns dedetargumentering flera,delasDenna sommenav
sjukvårdenochRationalisering hälso-företräder synsätt.annatett av

sammanslag-ochnedläggning lasarettalltid skeintemåste avgenom
jämförtsina fördelarharmindre sjukhusetDetenheter.tillningar större
räknassjukhusenavstånden mellanenbartinteDet ärmed det somstora.

Skånesjukvården i är,förhuvudmanEn endainom sjukhuset.ävenutan
lösning.önskvärdinteför dettaföreträdarna synsätt,enligt en

synpunkterLänsstyrelsernas3.6

belysningtillmaterialomfattandelämnatharlänsstyrelsernabådaDe ett
underlag förocksåfinnsSkåne. Härisamarbetegränsöverskridandeav

integreradeolika verksamheter ärlänsstyrelsernasbedömning huraven
regionalastatligaframhållits denharintervjuerIvarandra.med

utvecklingen. Detregionaladenförmöjligheterförvaltningens att svara
fempartsgruppenproblembildimycket denframhållasocksåskall att som

länsstyrelsernasocksåfår stödpartierna tecknarpolitiskaoch de av
företrädare.

materialdetföreträdare ochlänsstyrelsernasmedIntervjuerna som
analysförintresseinnehåller mycketöverlänatmyndigheterna avenav

tillvälbör kommaunderlagadministrationen. Dettaregionalstatligaden
arbete.fortsattaRegionberdningensipass

försöksverksamhetFörsöksområde och3.7

därförkommereventuell försöksverksamhetSkåne. EnFramställan avser
har dockintervjuernaområde. Underdettaendastomfattarimligen att

justeraför i framtiden gränsernaöppenhetbetydandeframkommit atten
förfrån företrädareFramför alltsjälvstyrelseorgan.regionaltför ett

siktpå kanSverigesödraframhållits helalän harKristianstads varaatt
ocksåskall nämnasverksamhetsområde. I sammanhanget ettlämpligtett

tillhänvisningMedKristianstads län.autonomin förvaktslående om
länför dettaföreträdaredelintarskillnaderandrastorleksmässiga och en

sammanslagninggenomgripandehållning tillförsiktigare avenen
båda Skånelänen.i deverksamheterna

lämnatsammanhangolikaiområden harangränsandeförFöreträdare
Överlag detförefallerförsöksverksamheten.föreslagnapå densynpunkter

samtidigtsträvandenaskånskaför deförståelsefinnas mansomen
områdendemedsamverkanutvecklaocksåvikten sombetonar attav

hosmedväl överenssynpunkterSkåne. Dessa stämmertill synengränsar
imöjligheter störreintressantaPå siktSkåne.förföreträdare enmanser

för-uppslutning bakomsinförklaratför Sydsam harregion. Talesmän en
fortsätta ochviktigtocksådeti Skåne, attsöksverksamhet sommen ser

Erfaren-regionen.sydsvenskadenhelainomverksamhetenutveckla
för denbetydelsedärvidförsöket kanskånskafrån detheterna vara av

regionen.större
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Begreppet försök mångtydigt.är Också i intervjuerna framkommer
skiftningar i betydelsen. För försöketär påstor vägenett stegen grupp

ökad samverkan eller Imot sätt. den meningen finnsett annaten
ingen direkt tillbaka; Skåneväg kommer uppträda iatt enatmer
framtiden. Andra framhåller vikten vinna erfarenheter försöket.attav av
Enligt deras bör såledessynsätt inte binda sig för definitivman en
organisatorisk lösning innan har vad försökesperiod harsettman getten
för resultat.

Det förefaller också klart, förändringar initialt knappast kanatt vara
så definitivt slag det inte finnasskall någon tillbaka.att väg Enav

försöksverksamhet bör utformas så det möjligt återgåär till denatt att
situation rådde före försöket. Detta kan ske initialtsom attgenom man
inte bygger omfattande organisation till delar utnyttjar deutanupp en

finns i dagens organisationer. Flera de intervjuade harresurser som av
dock framhållit vikten någonting verkligen händer. Försöketattav
skall något och får inte enbart bygga pårepresentera befintlignytt en
struktur.
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övervägandenAllmänna4

Inledning4. l

under helaintensitet,växlandelåt mednivån har,regionalaDen vara
i detBitarnaintresse.statsmakternastilldragit sigefterkrigstiden

skapelse ochOxenstiernasAxellänsstyrelserna,delspussletregionala är
produktlandstingen,stormaktstid, dels1600-taletsimedsåledes rötter en

representations-ihörnpelarekommunalförfattningar och1862 års enav
förstariksdagenstillvalkorporationrollen1866reformen avgenom
kringkompetensockså bredlandstingenInledningsvis hadekammare. en

traditionlångmedprimärkommunerna,finnsVidarefrågor.regionala en
Även 1862 årsresultatdock främstde ärsjälvstyrelse. ettlokal avav

kommunallagstiftning.
sysselsattnivå harregionaluppgiftsfördelningarochIndelningar
huvudsakihari sammanhangetfrågancentralaDenutredningar.många

regionalförhuvudmannenlämpligastedenVem ärvarit densamma:
förslag har övervägts.ut Olikaorganisationenhurochutveckling ser

varit:Dessa har

länsstyrelserna;i formorganisation, främstregionalstatligEn av
vidgadbeslutlänsförvaltningsreform ochpartiellaårs1971 omsenare

denna väg.länsstyrelserna ärför stegkompetens
harbefogenheter;upplagdabrettmedregionalaDirektvalda2. organ

i daglandstingen ärintehar prövats,i debattenmedfunnitslänge men
regionalsjälvstyrelseviktigfördeinte dessa trots att ensvararorgan

niva.
bärkraftiga pri-geografisktochbefolkningsmässigtEkonomiskt,

nivå.regionalpåtill offentligaalternativmärkommuner organsom

stärkte avsevärt1960-ta1en1950- ochunderKommunreformema
under helaharprimärkommunemasvenskakapacitet. Dekommunernas

likaintekanske ärDetuppgiftsmängd.sinkraftigt ökatefterkrigstiden
alltverksamhetsfáltsittbreddat attlandstingen harockså genomkänt, att

1960-talet övertogsdit. Underöverförtsuppgifter haroffentligafler
föromsorgsverksamhetenliksommentalsjukvårdenochprovinsialläkarna

kulturpoliti-Regionaliseringenfrånutvecklingsstördapsykiskt staten. av
decenniumuppgift ochlandstingen1970-taletken sammanyengav

skogsbrukslinjerochjordbruks-trädgårds-,vård-,gymnasieskolansblev
också i uppdragfickLandstingetansvarsområde.landstingskommunaltett

medtillsammansblevochlänsstyrelseniförtroendevaldadeatt utse
vissansvarigt förutvecklingsfondernaförhuvudman samtstaten

1983sjukvårdslagenochhälso-högskoleutbilding. Den gavnya
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landstingen planeringsansvaret för i princip all hälso- sjukvårdoch i länet
och avskaffandet den statliga länsläkarorganisationen innebarav nya
uppgifter det miljömedicinska området. Uppgifter har emellertid under

år förts från landstingen till primärkommunema. Som exempelsenare
Ädelreformen.kan den sånämnas kallade Genom den gjordes kommu-

till huvudman för äldrevården. Landstingen alltsåär inte enbartnerna
specialkommuner för hälso- och sjukvård även detta område harom en
budgetmässig dominans %80 i landstingens verksamhet. Däremotca- -
har landstingen inte blivit de länsparlament utredning föreslog påsom en
1960-talet. Reformerna den regionala nivån har följt andra banor.

I fråga de alternativen har statsmakternatre således valt delsom en
reform vad beträffar den statliga länsförvaltningen, dels förstärkningen

primärkommunerna bl.a. kommunsammanslagningar.av genom
När den regionala nivån ånyo föremålär för utredning sker detnu

bl.a. i ljuset regionala initiativ. Västsverige har redan varit föremålav
för särskilda utredningsinsatser; från Skåne föreligger särskild fram-en
ställning med begäran försöksverksamhet med ändrad uppgiftsför-om
delning.

Vem skall påvadgöra den regonala arenan Hur skall rikets politiska
och administrativa indelning ut Dessa två frågor såledesär kärnan ise
Regionberedningens uppdrag. Svaren skall principiellt avfattade ochvara

hela landet. En första redovisning skall emellertid behandla fråganavse
regionalt uppgiftsfördelning och administrativ indelning förom organ,

Västsverige och Skåne. Till grund för beredningens överväganden ligger
dels tidigare utredningar beträffande Västsverige, dels den västsvenska
referensgruppens förslag, dels också framställning meden senare
kompletteringar från Skåne.

I detta avsnitt konfronteras förslagen från Västsverige och Skåne med
beredningens generella ställningstaganden vad beträffar den offentliga
organisationen på regional nivå. Avsnittet disponeratär på följande sätt.
Inledningsvis redovisar beredningen sina ställningstaganden i i frågastort

uppgiftsfördelning mellan självstyrelseorgan,och inom denom stat
statliga sektorn, mellan självstyrelseorgan på regional och lokal nivå samt
vad beträffar geografisk indelning. Denna del inleds med översiktligen
genomgång direktiven och beredningens tolkning dessa. Arbetetav av
har koncentrerats till vad bedömts erforderligt för ställnings-som som
taganden i fråga Västsverige och Skåne. Det har emellertidom ansetts
lämpligt något vidare principiell bakgrundatt dels för underlättage en att
ställningstaganden i Skåne- och Västsverigefrågan, dels för att ge
underlag för fortsatt debatt inför Regionberedningens slutbetänkande.en

politiskaDe partierna i Jämtlands län har ansökt bedrivaattom
försöksverksamhet med ändrad samhällsorganisation i länet. Flera deav
problem lyfts fram i samband med denna ansökan ärsom gemensamma
med de förhållanden redovisats för Skåne och Västsverige. På flerasom
områden uppvisar dock Jämtland betydande olikheter jämfört med de
båda andra regionerna. Regionberedningen i särskild ordningattavser
redovisa sina ställningstaganden beträffande frånansökan Jämtland.
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för uppdragetutgångspunkterDirektivens24.

förslagutformauppgiftRegionberedningensdirektivenEnligt är att om
nivå.regionalindelning påuppbyggnad ochoffentliga verksamhetensden

fast. Dessaslås är:för arbetetutgångspunkterVissa

subsidiaritetsprincipen,
styrningsformer,demokratiska2.

utveckling,hållbarlångsiktigt3.
utvecklingen,internationella4. den

offentliga sektornsmed denhushållning resurser.

ställnings-beredningensprinciper fördessavägledningVilken ger
stortuppgiftsfördelningen ifrågaiförslagochtaganden om

Subsidiaritetsprincipen

principdirektivendirekt iuttryckssubsidiaritetsprincipen attMed omen
nödvändigt förnivå vad är atthögre änskall fattasintebesluten som

effektivtändamålsenligt och sätt.påskötasskall kunnaverksamheten ett
kandetmindrenivå med äntill högreflyttas attfunktion börIngen en

påfunktionenfullgörastånd ettnivån ärden lägre attstyrkas att ur
verk-slås fastVidarekostnadseffektivt sätt. atttillfredsställande och

decentraliseringförsvårarså, denbedrivasskallinte attsamheten av
självständiga,tillmöjligheternamotverkarochbeslutsfunktionerna

regionerna.olikainitiativ i desamordnade

styrningsformerDemokratiska

någonintestymingsformerdemokratiskaDirektivens krav gerom
framhållsDetuppgiftsfördelningen.beträffandeanvisningomedelbar

välförförutsättningarmöjligaskapa bästa ettgällerdetdock attatt
medborgarnaangeläget fördetmedborgarintlytande och ärfungerande att

verksamheter.ochbeslutförbäridentifiera ansvaretkunnaatt somvem

utvecklinghållbarLångsiktigt

överväganden ärRegionberedningens attförutgångspunktentredjeDen
hållbarlångsiktigttill ensyftaskallverksamhetenoffentligaden

livskraftiga ekosystemmiljö,hälsosamsäkerställautveckling kan ensom
grund-uttryckerutgångspunktDennamångfald.biologiskoch en

kanaliseraförsökanämligenallmänna,för detuppgift attläggande
formulerade kravendei sådana banorutvecklingsamhällets att ovan

vilketnivå eller hosvilkenpåinteuttryckeri sigKraventillgodoses.
karaktär.rikstäckandenaturligenskall ligga, är avansvaret menorgan



60 Allmänna överväganden SOU 1993:97

Beredningen tillhar uppgift granska föratt sådanettvar ansvar en
uppgift bör ligga.

Den internationella utvecklingen

Den internationella utvecklingen den fjärdeär utgångspunkten. Denna
förhållanden påverkar hela det svenska samhället. Detavser som

internationella perspektivet vad beträffar regionfrâgan får ses som en
tidigarenyhet. Inga utredningar i regionfrâgan har uttryckligen haft detta

utgångspunkt. Nyheten gäller regionerna och den roll dessa kansom en
och bör ispela internationellt sammanhang. Regionberedningenett skall
relatera de svenska förhållandena till utvecklingen i Europa och belysa
vad framtida svenska medlemskap i EGEU innebärat.ex. ett kan i detta
avseende. Direktiven sådana innebär emellertid beträffande dennasom
utgångspunkt ingen styrning i fråga uppgiftsfördelningen mellanom stat
och kommuner.

Hushållning med offentligade resurserna

Den femte sistaoch utgångspunkten i direktiven hushållningär med den
offentliga sektorns ekonomiska Också på denna punkt harresurser.
beredningen funnit väsentligt ändrade förutsättningar jämfört med tidigare
utredningar. Det allmännas ekonomiska har egentligen alltidresurser
utgjort restriktion, förhållandena i dag likvälär radikalten men
annorlunda. Regionberedningens förslag till förändringar skall präglas av
förenklingar förslagenoch måste kritiskt granskas med utgångspunkt i de
besparingar för det allmänna de kan innebära.som

4.3 Uppgiftsfördelningen mellan ochstaten

den kommunala självstyrelsen

Vilka offentliga uppgifter bör i land Sverige åvila den statligaett som
sektorn och vilka bör anförtros den kommunala självstyrelsens organ
Det till denna frågeställningär intresset skall koncentreras. Innansom nu
beredningen redovisar sina finnsöverväganden det anledning stiftaatt
bekantskap med tidigare utredningars bedömningar i frågan.

Sverige har lång tradition stark centralförvaltning. Behoveten av av
politiskstark ledning, dvs. regering förankrad i majoritet ien en en

riksdagen med grundläggande värderingar har ofta hävdatsgemensamma
och given utgångspunktär för statsskicket. Offentlig organisation ochen
verksamhet på regional nivå har emellertid tilldragit sig betydande
intresse och blivit föremål för flera offentliga utredningar under
efterkrigstiden.
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utredningsförslagTidigare4.3.1

förvaltningensregionalalång utredningstradition på denfinnsDet en
i tiden för fånga30 år tillbakaområde. Det räcker dock attatt ca

nivåns organisationregionala ochi diskussionen dengrunddragen om
År Länsdemokratiutredningen med uppgifttillkallades1964verksamhet.

riksstyrelseömsesidiga beroendet mellanfrågan detutreda samtatt om
I utredningens slutbe-regional självstyrelse m.m.kommunal och

väsentligtSOU 1968:47 föreslogsFörvaltning och folkstyretänkande
regionala samhällsplanering-landstingen inom denuppgifter förvidgade

landstingens uppgifterförgrundläggandeområde. Ett argument nyaens
nivå.legitimering på regional Ettdemokratiskadetta organsvar

demokratisk synvinkel framföransågs föredradirektvalt attvara urorgan
indirekt valtförvaltning ellerstatlig, regionalalternativen med ett organ
särskilt viktigtansågsprimärkommunerna. Detpåbaserat attvara

förankring.samhällsplaneringsfrågorna fick regionalen
tidens för-förslag präglat denLänsdemokratiutredningens är av

Kommunblocksreformenoffentliga sektorn.hållanden inom den var
inte reformerats ochlinda, länsstyrelserna hadealltjämt i sin ännu

offentliga kraftigaden sektornslekmannastyrelse,försetts med en
decennier.ytterligare tvåfortsättaexpansion skulle komma näraatt

april 1970några omedelbara åtgärder. Iinte tillleddeFörslaget
bedömningsamlad denLänsberedningen förtillkallades göraatt en av

uppgifter organisation på grundvalsamhällsförvaltningens ochregionala
utrednings-förelåg från 1960-taletsutredningsförslagmångade somav

praktiskt 1960-talet1950-talet och under helaFrån slutetarbete. tagetav
regionalautredningsarbete dennämligen pågått omfattandehade ett om

länsindelningsfrågan, och 1959 årsbörjat medorganisationen. Det hade
studier. årgjort vissa förberedande Denlänsindelningsutredning hade

Länsindelningsutredningen haft till uppgifthadetillkallade göra1963 att
bedömning frågan. Parallelltförutsättningslös medallsidig och aven

länsförvaltningensockså den statligaindelningsfrågan behandlades
Länsförvaltningsutredningen,inledningsvisorganisation. skedde iDetta

fråga samordningen1961 uppgifter ihade tillsatts med främst avomsom
Frågan skatteförvalt-regional nivå.statliga verksamhetenden om
Landskontorsutredningen.till tillsattaöverlämnades den år 1964ningen

verksamhetsformer utreddeslandstingens organisationFrågan och avom
Landstingsutredningen, tillkallats år 1962. Det endasthade varsom

Länsdemokratiutredningens första betänkandeLandstingsutredningen och
Länsberedningensblevtill några konkreta förslag. Dethade lettsom

och lägga framövriga utredningarnas arbetenuppgift deatt summera
indelning regionalaorganisation, dentill verksamhet ochförslag

nivan.
uppgiftsför-bl.a.Länsberedningen uppmärksamhetkom ägnaatt

Över intressehuvud detdelningen mellan och kommuner. ärtagetstat av
Regionbered-respektivedirektiven Länsberedningenjämföra föratt

direktivenutredningarna åt. I förår skiljer bådaningen. 20 deDrygt
arbetsgång förväsentligtanvisas i alltLänsberedningen somsamma

uppgiftsfördelningen mellan ochRegionberedningen. Först skall stat
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kommun klarläggas. Därefter skall uppgiftsfördelningen mellan primär-
kommuner och sekundärkommuner belysas. För tredjedet förslagskall

tillläggas organisatorisk utformning den statliga, regionala för-av
valtningen i anslutningoch därtill förslag till lämplig geografisk
indelning.

utgångspunktMed i centraliserings-decentraliseringsperspektiv förett
Länsberedningen diskussion kring allmänna principer för uppgiftsför-en
delningen mellan och kommun. Fem principer slås därvid fast:stat

Princip Det riksintresseär landets alla medborgareett att garantera
viss minimistandard i fråga trygghet, säkerhet och välfärd.en om
Princip En uppgift bör ligga högre beslutsnivå nödvändigtän

i förhållande till de direktbesluten berörda.av
Princip 3. Uppgifter kräver mått likformighet eller därett stortsom av

Överblick rikethela nödvändig liggaöver är bör på central nivå.
Princip Uppgifter kräver betydande inslag lokalkänne-ettsom av

dom och specifik detaljlcunskap bör decentraliseras.
Princip 5. Näraliggande uppgifter bör påverkställas be-samma

slutsnivå och handhas huvudman, därigenom effektivi-av samme om
tetsvinster kan uppnås.

Principema knappast kontroversiella.år De ansluter till rådandeväl
förhållanden inom offentligaden sektorn i Sverige. finnsDet anledning

fasta på detta i det fortsatta arbetet.att ta

4.3.2 Fyra analysmodeller för uppgiftsfördelningen

Uppgiftsfördelningen mellan och kommun och mellan den offentligastat
olika nivåersektorns diskuteras i det följande utifrån fyra olika analysmo-

deller.
förstaDen dessa modeller kännetecknas top down-perspek-ettav av

tiv och kan ansluta till den statsrättsligasägas enhetsstaten. Isynen
representativa,den parlamentariska demokratin riksdagen folketsär

främsta företrädare och grunden för regeringsmakten. Den lokala nivåns
självstyre konstitutionelltär tryggad kommuners landstingsochattgenom
existens och beskattningsrätt finns angivna i författningen. utgångslägetI

emellertid allt det allmänna sin uppgiftär nationellasom ser som
angelägenheter, skall organisationerhand på olika nivåertassom om av

för skilda uppgifter.och
Frågan gäller hur organisationerdessa skall utformas och fås verkaatt

på nationelltsätt överensstämmer med den beslutade politiken.ett som
Styrningsperspektivet framträdande. Analysvägenär kan tecknas med den

pilennedåtriktade modellen kan komplicerasäven vadavsevärtom
beträffar olika stymingsrelationer.

Modell två sin utgångspunkthar i småskaliga förhållanden;nummer
i familj ioch lokalsamhälle; det privata det allmänna. Analys-änsnarare
riktningens uppåtriktadesymbol den pilen eller,är annorlunda uttryckt,

Principenbottom up-perspektivet. subsidiaritet ömsesidigt stöd ochom
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kollektiva lösningar skall sökas,vägledning för hurberoende ger
beslutsnivå En uppgiftallmänna och utrönas.åläggas detuppgifter rätt

motiverat effektivtnivåhögre vad ärinte hamna änskall som av
uppgiften.utförandebeslutsfattande och av

in offentligapriori samhälletsdelar tilltredje modellenDen synes a
organisationsskissen parallellanivåer. enklaorganisation i Den är tretre

uppifrån och ned denuttryckerhierarkiskt ordnade ochlinjer, ärsom
nivån. Frågan denna modellrespektiveregionala lokala ärnationella, om

normativ eller den resultatetutgångspunkt ärsjälvständig,har avomen
Ett resultatde två första modellerna.efter någonanalys av enaven

Sverige,geografiskt område,givet visstdetanalys kan t.ex.ettattvara,
nationella ellerstrikttill sin varkenverksamheter ärfinns natursom

regional nivå. Enutförande påför beslut ochsig bästDe lämparlokala.
nivåer.administrativadärvidfunktionsfördelning förutsätterbra tre

vilket i sinfederativtmodellen synsätt,grund för ärEn turettannan
befolkningen,skillnader försåsom kulturellautgångspunkterolikahakan

maktfördelningsprincip.självstyrelse, eller allmänmotiveravilket kan en
perspektivenfederala kan utmönstrasdeförefaller dockDet ursom om

vidkommande. Detberedningensdiskussionen för ärden fortsatta
admini-viktig grund föridentitetsocialklart, ärdäremot att enenen
admini-också för densådant relevantindelning. Ett ärstrativ synsätt

uppslitande gränsstridernanivå. mångalokal Deindelningenstrativa
1970-talen vittnar detta.1960- ochkommunblocksreforrneni om

olika huvud-erfarenheterdet främstdöma, ärAv argumenten att av
indelningar, ligger bakomadministrativaoch andramannaskap attsom

enligtoffentliga uppgifter dennaregional nivå förförordat enman
företrädesvisdemokratiskadetskall fogasTill dettamodell. argumentet,

regionalt fattarde beslutregionaltdirektvalt,för ettett organorgan; som
nivå.legitimeringdemokratiskasinskall ha samma
fjärde. Modellenkompletteras medmodeller kanDessa tre avseren

Europaorienteringienklast uttryckskanskefånga det termeratt avsom
internationellahandlar SverigesDetEuropa.regionernasoch om

i EGEU ochmedlemskaptill integrationsträvandenberoende, ettgenom
Europatill delarhuvud andranärmande över samttagetett enav

nations-samverkansmöjligheterregionernas överförändrad syn
Modellen grafiskttransregionalism.betecknad äroftagränserna som

från olikaSverigesdubbelriktad pil gränserrepresenterad över treav en
relationregionerna spela i dennanivåer. Vilkenadministrativa roll skall

också denna modellomvärlden naturligtvis ifrågasättasDet kanmed om
diskussionenemellertidtillförsjälvständigt Denhar enett ursprung.

övriga intedimension deinternationell tar upp.som

Enhetsstaten4.3.3

dvs. detenhetsstaten,första analysmodellenför den ärUtgångspunkten
nationell ochmaktdelning mellanangivennågon i författningfinns inte

traditionsjälvstyrelsen harnivå. kommunalaunderordnand Den enav
ställning i vårt land.starkmycket
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sig fördelningVad det för förverkligandetrör är ansvaretom en av av
den nationellt beslutade politiken. Frågan gäller här vilket utrymme som
finns regionalaför och lokala vilka har sin demokratiskaorgan,

nivåer,legitimering dessa inflytande genomförandetövaatt av
politiken.

Regionberedningen sin uppgiftsfördelningengrundar analys påav en
tudelning uppgifterna, dvs mellan vad skallstatensav som egna organ
ombesörja anförtrosoch vad skall regionala och lokala själv-som

någotstyrelseorgan. Eller annorlunda uttryckt: Vilka frågor detsom
offentliga ombesörjer till sin sådana,karaktär de inte sigär lämpar föratt
självstyrelse Regionberedningens slutsatser anknyter delvis till de ovan
redovisade principer, Länsberedningen formulerade.som

Utformningen offentliga organisationen,den dess uppgiftsfördelningav
verksamhet kan grundas på olika organiseringsvärden.och Ensägas

organiseringsprincip offentligacentral för den sektorn bygger naturligt
demokratiskaden Demokrati vår tids politiskaärnormen.nog
Ävenöverideologi. politiska partiernasde företrädare kanom vara oense

ändå den politiskadet verksamhetenär överensmesta attom man om
i demokratiska former. Denna åsiktsöverensstämmelseskall ske är
inte precis.emellertid särskilt Det svår uppgift, fåär atten grepp om

vilka demokratisktkomponenter bygger Olikaett system.som upp
organisationsaltemativ måste emellertid bedömas utifrån deras demokra-
tiska värden.

svenska offentliga organisationen utformad förDen demokra-är att ge
tisk legitimitet verksamhet Folksuveränitetensdess och beslut. princip
förverkligas representativt statsskick, i första handettgenom genom

till riksdag, också självstyrelsen.valen den kommunala Denmen genom
frågan igrundläggande detta sammanhang gäller kommunal själv-om

regional eller lokal nivå, i demokratisktstyrelse, avseende är att
föredra framför statliga på nivåer uppgiften.handharatt organ samma
Båda lösningarna demokratisk legitimitetägnade verksam-är att ge
heten, problemet gäller viss lösning demokratiskär änmen om en mer
en amian.

Vid demokratiska organisationsformer utgå frånanalys bören av man
demokratiska innehållet idels den dels den demokratisktprocessen,

styrda verksamheten. De flesta föreställningar demokrati innehållerom
båda Få hävdar demokratidessa komponenter. enbart besluts-äratt en

inte i demokratiskaregel. Med andra ord allt beslutas formerär som
nödvändigtvis demokratiskt godtagbara beslut.

demokratiskt folkviljansSyftet med oftaett system anges som
förverkligande. perspektivet måste offentligaI det längre det besluts-
fattandet i demokratiskt stå i överensstämmelse med vadett system
människorna, i varje fall majoritet Folkviljan fåreller dem, önskar.en av

sig vilka demokratisktemellertid inte uttryck helst. I statsskickta ettsom
individerna ingrepp i personliga integritetenskall skyddade denmotvara

vissa opinionsfriheter såsom yttrandefrihet,tillförsäkrade mötes-samt
frihet, föreningsfrihet, demonstrationsfrihet Skulle folkviljan sigetc. ta

fri rättighetersådana uttryck önskan slopa dessa och detattsom en vore
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brott den demokratiska Det emellertidett är knappastmot dettanormen.
det praktiska demokratiskaär problemet för Regionberedningen.som

Problemet igäller stället hur organisation utformas för på bästaatten
tillgodose de kravsätt i beredningens direktiv, nämligensom anges att

frågai offentligaden verksamheten medborgarna goda möjligheterom ge
till inflytande, till identifiera och till utkräva Detatt ärattansvar ansvar.

denna bakgrund den kommunala självstyrelsens demokratiskamot som
egenskaper skall konfronteras med de demokratiska kvaliteterna hos en
decentraliserad statlig förvaltning.

En diskussion uppgiftsfördelning och organisation inom offentligom
sektor såledeshar naturlig utgångspunkt i den demokratiskaen normen
och olika alternativ bör frånprövas denna utgångspunkt.

Den demokratiska emellertid inteär det enda organiserings-normen
värdet för offentlig sektor. Ett kriterium effektivitet, dvs.ärannat att
uppställda mål ambitioneroch uppnås med så begränsade resursinsatser

möjligt. Effektivitetskriteriet kläds iofta ekonomiska och detsom termer
kanske låtaenklast detär just detta. Detatt är värderepresentera ett att

offentlig verksamhet bedrivs kostnadseffektivt sätt.ett
Ytterligare organiseringsvärde kan iuttryckas begreppetett rättssäker-

het. Det kan hävdas kriteriumdetta är del den demokratiskaatt en av
det finns likväl skäl till redovisa det Denattnormen, men separat.

offentliga verksamheten vilar maktrelation till medborgarna.ytterst en
Det allmänna har befogenheter i detta avseende inte tillkommersom
någon Det därförär grundläggande betydelse, denannan. attav
offentliga verksamheten bedrivs i former tillgodoser rättssäker-som
hetskravet.

Det såledesär ganska komplex blandning organiseringsvärdenen av
skall vägleda utformningen den offentliga organisationen.som av

Regionberedningen intehar här möjlighet redovisa ingåendeatt en mer
analys den offentliga verksamheten från ovannämnda utgångspunkter.av

finnsDet dock anledning begrunda dessa kriterier vid bedömningenatt
uppgiftsfördelningen mellan olika offentligaav organ.
Regeringsformen stadgar riksdagen folkets främstaär företrädare.att

Den offentliga verksamhet har denna grund kan sägas uttryckasom ett
nationellt intresse. Det i princip hela landet. Statens främsta uppgiftavser
i detta avseende förär enhetlighet i den offentliga verksamhetenatt svara
och för nationella intressen till Den demokratiskaatt tassvara vara.
legitimeringen för denna verksamhet sker riksdagen. De uppgiftergenom

statliga har hand uttryck förär den makt formelltettsom organ om som
utgår från alla medborgare i landet. Detta lämnar frihetsynsätt förstor
olika organisatoriska lösningar. Det inte nödvändigt,är alls allt statligtatt
beslutsfattande isker centraliserad förvaltning. Tvärtom kanen en
decentraliserad organisationsutformning många gånger föredra.attvara
Det karakteristiska emellertid,är beslutsfattarens riktasatt motansvar
den nationella nivån. Hänsynstagande till lokala och regionala för-
hållanden mångakan gånger motiverade och föreskrivna i för-vara
fattning. Likväl det det nationellaär perspektivet skall hävdas ochsom

tillkomma uttryck i beslutsfattandet. Det sedan dettaär perspektiv som
skall kompletteras med den kommunala självstyrelsens uppdrag i den

13-10033
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först redovisavill dock härRegionberedningendemokratiska processen.
åvilaprincip börutifrån ovannämndauppgiftervilkasin somsyn

staten.
sig där kommunalinställerföransvarsområdencentralaTre staten

något formellthanivå inte börlokalpå regional ellersjälvstyrelse
hålladetförsta gällerdetinflytande. För attstatens sammanansvar

ochförsvaruppgifter härCentrala äromvärlden.landet gentemot
betydelseökaderegionernasdiskussionenaktuellautrikespolitik. Den om

utmaning dennaintressantindikerakontakter kaninternationellai aven
internationellai fråga detsuveränitetnivånsnationellaDenprincip. om

omfattande in-oomtvistad. Detprinciptordesamarbetet varasom
lokala beslutregionala ochsin grund iharsamarbeteternationella som

kontaktytan.internationellaväsentligt ökat dendockhar
inåt;landetshållauppgifttillhar attandraFör det attstaten samman

för med-identitetnationellskapaolika delar;ihop dessbinda att en
Exempelsärdrag.regionala och lokalaförkvävaintemenborgarna att
Landetsinfrastruktursatsningarna.övergripandeuppgifter depå ärdessa
statligaövergripande dragi sinaflygplatser ärstambanor,riksvägar, etc.

infrastrukturertill sådananaturligen anknytaskalluppgifter, sommen
behov.och lokalaregionalastöderfrämst

mellansamarbetefält försvåranalyseratochintressantfinnsHär ett
Åtskilliga nationellaintressen.regionalaochcentralaförföreträdare

sinmånga hållpå störstakanskeriksvägarna harsåsomintressen t.ex.
kompliceraterhållesPå så sättlokala arbetsresor. ettförbetydelse

gångermångaintressennivåer, därolikaförintressenmönster av
förefalleruppgifteralltid.från Dennalångt isammanfaller typ avmen

vidutveckling. Iregionalfrågaibetydelsesärskilt stor omavvara
underhåll in-finansiering ochplanering,sigmening detrör avom

uppgifter,statligadetstrukturövergripande ärIfrastruktur. menen
regional ochförangelägenheterfrågor,detaljbetonadeisamtidigt, mer

lämpliguppgiftenkelinte alldelesnivå. attDet ärlokal ange enen
viktigEnhänseenden.i dessaoch kommunansvarsfördelning mellan stat

måste hävdasintressetnationelladetmyckethurfråga genomär somav
statligamedverkan organ.av

utforma deliggeruppgiftenandradenden första attsåvälI som
landet.för helaskallDessaspelreglerna.samhälleliga gemensammavara

rättsvårdandeliksom denangelägenhetstatligLagstiftningen är en
förförvaltningsmyndigheter över-idomstolariverksamheten samt

beslut.olikaprövning av
landet,omfördelauppgift övertilltredje hardet attFör staten resurser

utveck-regionalastöjdaskatteutjämningsbidrag, samt attt.ex. genom
initiera sysselsätt-i detta ärviktig komponentEnlingsinitiativ. att

blirRegionalpolitikenverksamhet.privatoffentlig ochiningstillfállen
Till betydandegenerelltnäringspolitikenmedförbunden sett.därmed

tillförmår åstadkommakraftregionvadfrågadetdelar är egenavenom
emellertid ocksåsigutveckling. Detsocial rörekonomisk ochförstöd en

på föranvisade bidragstatsmakternautnyttja ettdelartill att avom
statligarenodlatanslagsbeslutenSjälva ärsätt.regionen gynnsamt

likainteregionen detanvisade till ärväl ärNäruppgifter. resurserna
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givet, statliga måste besluta den detaljeradeatt organ om mer an-
vändningen Detta skulle kunna uppgift förav resurserna. vara en
kommunal självstyrelse på, företrädesvis, regional nivå. Det kan erinras

de omfattande omfördelningarna ekonomiskaattom en av mer av
det kommunalaär skatteutjämningsbidraget. Detta överförsresurser

direkt till tillkommunerna och har främsta uppgift utjämna skillnaderatt
i socio-ekonomiska avseenden.

4.3.4 Den kommunala självstyrelsens uppgifter

Den inledande analysen har gällt huvudfrågan vad skallom som vara
statliga uppgifter. Utgångspunkten for analysen har varit enhetsstaten. I

avsnitt diskussionendetta skall föras utifrån den andra analysmodellen.
uppgifterAnsatsen härär kan, och därför kanske skall, överlämnassom

till självstyrelsen.den kommunala Det ganska antal frågorär ett stort
inom de ovannämnda områdena. Likväl torde det sigröratresom ryms

mindre del den totala uppgiftsmängden i offentlig verksamhet.om en av
Huvuddelen de uppgifteralla det allmänna ombesörjer kan inteav som
på principiella grunder statliga.renodlat I densägas moderna statenvara

det få områden inom offentligaden inteär verksamheten där de centrala
har formulerat politik, genomförandeansvaret liggerstatsorganen en men

ofta på nivå.kommunal I hög grad såledeshandlar det ochstatom
ikommuner samverkan.

problemställning inställerEn sig beträffande kriterier för fördelningny
för den mängd offentliga uppgifter, inte enligtstoraav ansvar av som

inledande måsteden analysen ankomma på statliga En regel skulleorgan.
offentligakunna alla uppgifter inte måste anförtros statligaattvara, som

skall läggas under primärkommunal självstyrelse. Den faktiskaorgan
utvecklingen under efterkrigstiden visst för sådanstöd princip.ettger en

sådantEtt kan bygga subsidiaritetsprincipensynsätt sägas i den
meningen låt delegerad, uppgifts organisatoriska placeringatt en, vara

organisatoriskaden lägsta nivån.prövas Det förefaller emellertidmot
troligt, denna nivå inte kan handha alla de uppgifter kan kommaatt som

fråga prövning.i för För vissa uppgifter erfordras högre nivå för etten
effektivt handhavande. Framställningen från Skåne, Regionutredningen

den fortsatta beredningen den västsvenska frågan visar så ärsamt attav
fallet. diskuteras iDetta nedan redovisningen den tredje analysmodel-av

följandelen. l det skall den kommunala självstyrelsensnärmast karaktä-
föremålristiska drag bli för ingående analys.en mer

Vilka den kommunala självstyrelsens bidrag till detär demokratiska
vilka vinster finns i demokratisktoch avseende med överförasystemet att

offentliga uppgifter till självstyrelseorgan Vilka vinster,andra it.ex.
fråga effektivitet, finns och riskerarvad ågöra andra sidanattom man

uppgifter frånmed föra till kommuneröver stat
Förhållandet mellan och kommuner har varit föremål förstat ett

omfattande utredningsarbete vid flera tillfällen. Länsdemokratiutred-
ningen framhåller i1968 betänkandet Förvaltning och folkstyre SOU
1968:47, 13 att den kommunala utgjordesektorn integrerad dels. en



överväganden68 Allmänna SOU 1993:97

växelverkan mellan kommuner-samhällsförvaltning ochallmän attav en
viktig förutsättning för denutgjortstatsmakternadeoch suveräna enna

Utredningen gjorde dettaframgång.samhällsförvaltningensdelegerade
Författnings-betänkandehänvisning till sitt förstakonstaterande som en

1965:54 där undersambandet SOUkommunalafrågan och det
ocksåstyrkakommunernamedrubriken Samverkan staten ger

följande:framhålls

har i vidvår tids kännetecken,statsuppgifter, blivitDecentraliseringen ettsom avav
reforrntakt och påpå högutvecklingen med desskravframtvingatsutsträckning av

den naturligaste ochOfta det framståttförvaltning. haroch effektivplanmässig som
genomförandetför det praktiskalåta kommunernalämpligaste utvägen att avsvara

för reformema,riktlinjernahar dragitreformer. Riksdagenbeslutade menupp
verkställigheten. Ettinnehåll och ombesörjadem konkrethar fåttkommunerna ge

variti åtskilliga falleller landstinghartill primärkommunerverkställighetsuppdrag ett
statsförvaltningenmedalternativ till utbyggnadförhållandevisbilligtochrationellt en av
har det erbjuditsdemokratins synpunktFörregionalalokala eller storaegenorgan.nya
områdenoch därmedbeslutanderättpåkommunernakunnatfördelar, när nyageman

administration.politik ochfolkliga inflytandetfördjupa det överbredda och
haft vilja ochvarit kommunernaför utvecklingenharutomordentlig betydelseAv att

uppgifter och ökatpå sigförmåga att ta ansvar.nya
ocksåhar emellertidtill kommunernadelegation beslutanderättomfattandeEn av

för-till välutrustadeeller kankommunerna görasförutsätter ärsina problem. Den att
ändamålsenligförbefolkning underlagtillräckligtmedvaltningsenheter stor ensomen

Ytterligareåldringsvårdhälsovård,för modern skola,samhällsplaneringoch osv.en
skulle uppkommarättviseproblem,medel bemästradefinnakankrävs att somatt man

måstestandardutvecklingen.Beaktasför mycket ieftersackadevissa kommunerom
rättssäkerhetensintresse. Dessauppställas ikanlikformighetskravockså de som

för kommuner-tillgodosespå sådantemellertid inte sättfårsynpunkter att utrymmetett
kommunalaobetydliga frågor och dejämförelsevistill gällavalfrihet inskränks attnas

sammanfattasProblemenkanförmågatill initiativ.lust ochförtroendemännenförlorar
kommun imellan ochorganiserasamarbetetoch småttgäller iså, det statatt stortatt

riksstyrelsens intressenochkommunala självstyrelsensbåde denformersådana att
konflikter undviks.uppslitandeskyddasoch

jämfört med verksam-självstyrelsenkommunalakarakteriserar denVad
offentliga uppgifter anförtrosvilka skäl börorgan Avi statligahet

Denanföras i sammanhanget.brukarorgan Två aspekterkommunala
kommunaladirektvaldademokratiska. Genomförsta denär organ, som

tilldelaruppgifter statsmakternadehanduppgift delsfår i att ta somom
frågori sådana ärsjälva beslutadelskommunen, somom engagemang

nivålegitimering pådemokratiskangelägenheter, skerkommunala enen
för genomslagMöjligheternamänniskorna.berördabeslutendenära av

legitime-önskemål rimligen större änmänniskans ärenskildaden omav
innebär,självstyrelsenkommunalai hela riket. Denvaletringsgrunden är

Samtidigt innebär kommuna-demokratiskt tillskott.många,hävdar ett en
människoruppgift undandras deoffentliginflytandet överlisering, att en

förkännetecknande dragetlandet. Detdelibor aven annansom
samtligaomfattarlegitimering dendemokratiska ärriksdagens att

uppgifter inte bör hakommunalanaturligt,därförDet ärmedborgare. att
område inom vilketgeografiskagår deträckvidd utöversomen

fallet börsåSkulle klartbeslutsbefogenheten utövas. ansvaretvara
statligapåankomma organ.

sin Deraslokala till karaktär.utpräglatriksintressen ärVissa s.k.
i avseendedettadock,intressenationellt görställning ansvaretattav

fast vadenkelt slåinte möjligt,Detstatliga myndigheter. äråvila attskall
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riksintresse och hur avvägningenår mellan olika intressen skallettsom
Det ankommer i dag kommunalagöras. i sin verksamhetattorgan
riksintressen.beakta Staten får här kontrollerande funktionen mer genom
till så lämpligtsker Enbart det faktum,sätt.att att ett att ettse

intenationellt intresse berörs får till intäkt för statligaendasttas att organ
befatta sig med uppgiften. Bevakningenbör nationelltde uttaladeav

intressena skall dock statlig angelägenhet.vara en
En uppgift i allt väsentligt lokal eller regionalär till sin ochnatursom

inte riksintresseuttalat såledesär bör anförtroskunnaett ettsom
självstyrelseorgan nivå.aktuell Sett demokratiskt perspektivettur
finns här vinster De berörda människornas möjlighetergöra. tillatt
inflytande ökar den närhet den demokratiska legitimeringengenom ger
i regionalaform de lokala och valen. Enbart den geografiska närhetenav
till beslutsfattarna inte till fyllest. Den demokratiska legitimeringenär av

statliga förvaltningen utgården från till riksdagen.valen En decentralise-
statlig förvaltning inte irad demokratisk mening närhet.större Iger en

detta avseende således inte regional statlig förvaltningär och etten
regionalt självstyrelseorgan likvärdiga. Självstyrelseorganet innebär ett
demokratiskt tillskott.

Ett sakområden får illustrera olika situationer lokalt ochpar av
regionalt inflytande. Vissa ständigt återkommande påär exempelsom
nationella ansvarsområden. Sådana försvaret utrikespolitikenochär
liksom domstolsväsende rättskipning,och uppgifter i debatten oftasom

den s.k. nattväktarstatens uppgifter.centralaanses vara
Gemensamt för samtliga områdennämnda riksdagen fattat beslutär att

inriktningverksamhetens helt finansierar den statsbud-översamtom
I de s.k. försvarsbesluten inriktning och omfattninggeten. anges

försvarsorganisationen. Uppgiftens genomförande sedan anförtroddär
Överbefalhavaren, försvarsorganisationenleder såväl i fred isom som

krig.händelse Verksamheten har påtagligt regional och lokalav en
karaktär. Det ligger i sakens eftersom hela skall försvaras.landetnatur

finns emellertid ingetDet här för kommunal självstyrelse. Detutrymme
otänkbart, kommuner sig ha från försvarssynpunktär att ettsom anser

läge och därför beredda tillskjuta ekonomiskaär förutsatt att attresurser
få starkare försvar inom sitt område, skulle kunna få detta.göraett

Utrikespolitiken uppgifthävd för regeringen.är Verksamhetenav en
har ingen regional organisationlokal eller i Sverige, väl denmen genom

utlandsrepresentationensvenska i form främst våra ambassader. Tillav
utrikespolitiken i vidsträckt mening hör bl.a. u-landsbiståndet. Det har

särskilderfordrats lagstiftning för landstingkommuner och skallatten
internationell katastrolhjälpha lämna och humanitärträtt att annat

bistånd. Utrikespolitiska manifestationer i form bojkott utländskaav av
i princip liggahar utanför den kommunala kompetensen.ansettsvaror

sig såledesDet verksamhetsområde inte omöjligtrör där det ärett attom
finna uppgifter för den lokala nivån, nationella intressetdär detmen

sådana.heltnästan utestänger
skiljer tvåVad de redovisade områdena från sjukvårdhälso- ochovan

grundskola och gymnasieskola Också finns nationellthärsamt en
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vidare påståendet,politik. Få skulle ställa bakombeslutad personer upp
intressen.utbildning inte nationellasjukvård ochhälso- och äratt

regional nivålokal och sker, nämntsGenom val som ovan, en
offentliga direktalegitimering den verksamheten. Dendemokratisk av

väljare dem emellanoch valda och närhetenrelationen mellan anses vara
regionala intressendemokratiskt Lokala och kan präglavärde.ett

nationellt beslutad politik och inom förgenomförandet ramen enav
initiativkanallmän kompetens tas.egna

tillsådant kan upphovligger i sakensDet natur, att ett system ge
ibland massmedia redovisasvilka bl.a.variationer landet,över somav

självstyrelsenemellertid inte enbart den kommunalaorättvisor. Det är
decentraliserat beslutssystemtill variationer. Varjeupphovsom ger

risk. utflyttning beslutsbefogen-möjlighet eller Eninrymmer denna av
leda tillämbetsverk till länsstyrelserna kanfrån centraltheter t.ex.ett

fall just detta syftet medbeslutsfattandet. I fleravariationer i är
nivåoch regionalförhållandena lokaldecentraliseringen. Kunskap om

påverka besluten.skall
två exempel, den kommunalaskillnaden mellan dessaavgörandeDen

justdecentraliserade, statliga beslutsfattandet dendet ärsjälvstyrelsen och
väljer då inte statsmakternademokratiska aspekten. Varför att genom-

till den kommunaladecentralisering föra beslutsbefogenhetenvidgående
demokratiska vinster finnsdå förefallersjälvstyrelsen det attsom om

redovisats behovethärförprincipiella hindretgöra är,Det ovan, avsom
inte låter sigsådant detnationellt intresse slag,tillvara attettatt ta av

sigsjälvstyrelse. Detfrån lokal och regionalinflytande rörförenas med
för hela landeti sina detaljer uttryckerfrågor, vilkasåledes även ettom

detaljutformningen begränsade;Variationema iintresse. ärcentralt
Tillsynenbevarandeintressen.sig uttalade övermånga gånger detrör om

nationellatillgodoser densjälvstyrelsens verksamhetkommunalahur den
uppgift, given huvudman.ytterligare därmålen ärär staten enen

värden de demokra-också, redovisats andra änfinnsDet som ovan,
organisationsutformning.uppgiftsfördelningvid ochtiska beaktaatt

uppgift inte spridsmotiveraEffektivitetsskäl kan ut ett stortatt en
speciellringa eller kompetensärendemängdenenheter ärantal t.ex.om

administrativuppgifter ochMånga offentliga ärerfordras. naturav
handlingsutrymme förregeltillämpningenkel störreinnebär utanen

demokratiska aspekternainteI sådana fall debeslutsfattaren. är av-
ligga.huvudmannaskapet skallförgörande var

efterkrigstiden istatlig verksamhet under helabörDet attnoteras,
kommunaliserats. Polisväsendet detärgrad harmycket hög stora

intressenkommunalisering lokalaidén med ärHelaundantaget. atten
själva. grund-sig Avmedborgarna skallpåverka besluten;skall styra

beskattningsrätten. Enockså kommunaladenbetydelseläggande är
utnyttjaocksåmyndighetshierarkien skallstatligadecentralisering i den

tillnärhet debeslutsfattarna ochregional kännedom hoslokal och av
företrädesvis ha detskallbeslutsfattandetberörda,besluten men

utgångspunkt.intressetnationella som
effektivitet.självstyrelseför kommunal ärandraDet argumentet

organisationlilla skalandentill berörs besluten,Närheten dem som av
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och verksamhet effektiv billigoch förvaltning. Kommunreformer-ger en
har givetvis delvis förändrat förutsättningarna för närhet och klassiskna

lekmannaförvaltning, likväl dessa ofta anfördaär argument,men som
inte empirisktsaknar Effektivitetsargimentetstöd. för den kommunala
självstyrelsen skall också i konkurrens med tillvaratagandetses av
nationella intressen. I nationellt perspektiv det knappastär effektivtett

få beslut, i konfliktär med varandra.att som

4.3.5 Behövs det regional nivå för offentligadenen
verksamheten

Frågan förtjänar ställas bakgrund den tredje analysmodellen,att mot av
redovisas Modellen förutsätter behovet administrativsom ovan. av en

mellannivâ. Den analys uppgiftsfördelningen mellan och kommu-statav
i de föregående avsnitten,närmast och främstpresenteratsner, som som

har sin utgångspunkt i tvåde första analysmodellema, inget påger svar
denna fråga. Det kan slås fast det finns antal offentliga uppgifteratt ett

bör förbehållas statliga Vidare konstateras, den kommuna-attsom organ.
självstyrelsen väl kan ombesörja väsentlig del den offentligaen av

Grundenverksamheten. i den kommunala självstyrelsen primärkom-är
kan den lokala nivån.sägas representeramunerna, som

Finns det behov regional nivå för handhavandet offentligaav en av
uppgifter I detta avsnitt skall redovisas dels gällande förhållanden,nu
dels Regionberedningens begreppet region och dels övervägandensyn
rörande uppgifter lämpligen ombesörjes på regional nivå. Analysensom
innebär också här tillämpning subsidiaritetsprincipen såtillvida atten av
den lägsta nivån alltid utgångspunkten förutgör uppgiftsfördelningen.

Regioner nivåoch regional administrativ

En första fråga såledesär Sverige i dag kan ha regionalsägasom en
nivå för den offentliga verksamheten. Det beror i allt väsentligt på vad

i sammanhanget med regional nivå. Regionbegreppet ärsom avses
mångtydigt. Med region kan allt ifrån Världsdelar till geografisktavses

små områden.mycket För betydande diskussionendel regioneren av om
administrativaspelar de indelningarna underordnad roll. Deten

konstateras ofta, ekonomiskt framgångsrika regioner i Europa skäratt
administrativaöver till nationsgränser,gränser, och med och denatt

administrativa gränsdragningen inte förefaller någon störrevara av
betydelse. Ofta det sigrör såväl offentliganätverk privataom av som
organisationer, ibland geografiskt sammanhängande. Denutan att vara
traditionellt hierarkiskt administrationenordnade i olika nivåer är av
underordnad betydelse eller saknas helt i dessa fall.

Vad beträffar den offentliga administrativasektorns indelningar deär
geografiska gränsdragningarna dock inte intresse. För offentligautan

under nivåcentral måste rimligen klarläggas vilketöverorgan geogra-
fiskt område de har verksamhetsansvar. Gränsdragningsfrågor kan inteett
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viktig utgångspunkt från ovanstående redovisning kannegligeras, men en
inte nödvändigtvis måste flyttas eller suddas förgränser ut attattvara,

till stånd. Beslutet EG:si region skall kommasamverkan större omen
bibehållsnationsgränser medan derasexempel hurinre marknad är ett

givetvis inte,funktioner Detta innebärhindrande bort. gränsernasatttas
inom vissa områden.för all verksamhet, endastbetydelse bortaär utan

inomnationella förhållanden.appliceras påkanSamma synsätt
Regionberedningens vidkommande innebär regional nivåbegreppetFör

finns nationellai administrativt avseende mellan den ochnivåden som
nationella nivån hela landet, medan mednivån. Denden lokala avser

distinktionerprimärkommunerna. Med dessanivå förstås ärlokal svaret
i administrativ regional nivåja. Sverige dagtvekan harpå frågan utan en

offentlig verksamhet.inom
självstyrelsen Harbeträffande den kommunalaförhåller det sigHur

Fråganregionala självstyrelseorgan gällerdirektvaldaSverige i dag
ovannämndalandstingen uppfattas i sammanhanget. Medförstås skallhur

Landstingenockså fråga. betraktadenna ärdefinition är attsvaret
Viktigt emellertid,självstyrelseorgan.regionala är attatt noterasom

sig i hierarkisktsjälvstyrelseorgan inte befinnerlokalaregionala och ett
i sidoordnade.till De fråga kompetensförhållande varandra. är om

regionytterligare några kommentarer. Medregion förtjänarBegreppet
vilketSverige,geografiskt områdesåledes äravgränsatett avavses
inomenskilda detde kommunernahela landet,mindre större änän men

liksomVästsverige, Skåne och Mälardalenområdet. Exempelaktuella är
inte såområden. Ytrnässigt detingår ienskilda län dessa ärde storasom

Tilldelen landet.eftersom det gäller södra avsevärtområden ytanav
Jämtlandsfinns i Sverige. Om sydspetsenenheterstörre t.ex. avnorra

skånska länets nordgränsden sydkusten kommerlän placeras att
således inte denalltså vid DetVätterns ärvid Askersund, spets.norra

region.geografiska storleken bestämmersom en
förhållan-således grundas på aktuellatredje analysmodellen kanDen

såväl påregional nivå i administrativt avseendeSverige i dagharden. en
något för så inte börsida. Finns det talarstatlig kommunal attsomsom

vilka offentligaFrågan gäller i ställeti framtiden Knappast.falletvara
organisationennivå, börhandhas denna huruppgifter bör varasom

självstyrelseor-fördelas mellan ochhur börutformad och statansvaret
gan.

frågor uppgifterochRegionala

uppgifter regionvilka syften ellersåledes För ärFrågan ställs nytt: en
regionensRegionutredningen talarindelningsgrundintressant om enen

socialt avseende med deutveckling i ekonomiskt ochlångsiktigt hållbara
SOU 1992:63,miljön Utredningen anförför ställer.skyddetkrav som

viktigt be-jag uppfattat detI starkt koncentrat har82: attsoms.
förvaltningenutgå från regionalaförslagen skall dendömningarna och att

ekonomisk tillväxt,förutsättningarna förförbättrabidra tillskall att
insattaåterväxt öka utbytetförnyelse ochfrämja tillväxt samt avgenom



Allmänna överväganden 73SOU 1993:97

Den skall samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i helaresurser.
Hur förhåller sig emellertidlandet. den regionala nivåns frågor till de

Ärtillintressen kommer uttryck nationell och lokal nivåsom en
regions utveckling alltid förenlig med nationella och lokalagynnsamma
intressen finnsDet exempel hur den nationella nivån försökt begränsa

region.tillväxten Skatter investeringar införtshar i Stock-av en
holmsorrirådet 1980-taletunder och under 1960- och 1970-talen be-
tecknades ofta sydvästra Skåne region.överhettad Det kansom en

åtgärder regionenshävdas, detta slag sker med bästa för ögonen.att av
Lika vanligt motivet, expansion jämnareskall ske fördeladär överatt en
landet.

aktualiserar fråganDetta också den nationella nivåns förom ansvar en
utveckling i landets olika regioner. ekonomiskagod Den och sociala

utvecklingen i landets regioner får således inte bli uppgift uteslutandeen
för regionerna själva. En från regional nivåönskan störreatt ta ett ansvar

utvecklingför regionens skall vilja till tillses som en engagemang;
kraftsamling de regionen kan erbjuda. Staten kan inteav resurser
härigenom sig löst från ekonomiskt åtagande syftar tillett attse som

förutsättningar livskraftigaskapa för regioner. Det finns här anledning att
principiellaerinra den beredningen föruttryckgettom syn ovan
statliga för resursomfördelningar.beträffande det Ocksåansvaret

Regionutredningen konstaterar, under överskådlig framtidävenatt staten
för mellanregional utjämning SOU 1992:63,har kvar 98.ett ansvar s.

Regionberedningen kan dock konstatera, det sina håll finnsatt
regionaltomfattande och lokalt grundade initiativ för låta regionalatt

utveckling bli uppgift för kommunal självstyrelse. Regionberedningenen
finner motsättningingen mellan nationellt och regionalt forett ett ansvar

viktigt,regions utveckling. Det regionalär önskan ökatatt etten en om
regionensansvarstagande för den utveckling tillvara. Olikatasegna

organisatoriska former för detta tänkbara. Initiativ i detta avseende harär
tagits Skåne Västsverige Regionberedningeni och och redovisar i det
följande sina överväganden beträffande dessa förslag.

Den statliga förvaltningens regionala organisation kommer ägnasatt
iuppmärksamhet beredningens arbete. minstfortsatta Inte kommerstor

sektorsuppdelningen förvaltningenkontra den analyserassamordnade att
liksom skilda indelningarnade geografiska för olika statliga sektorer. Ett

statligaantal myndigheter på regional nivå i olikauppträderstort
geografiska indelningar. Det i sin admini-dag har länetär somsom
strativa beredningensenhet. För vidkommande bl.a. tvådettareser

Bådafrågor. aspekter samordning sektorsansvar. förstakontra Denär
behovet samordning statliga myndighetermellan olikaär ärom av

tillräckligt tillgodosett med denna sektorsuppdelning. Den andra frågan
någotde skilda geografiska problem iär gränserna utgörom samman-

hanget såväl inom statliga i förhållande tillden sektorn t.ex.som
näringsliv därvidkommuner och och beredningen skall behovetöverväga

Ävenförändringar i den geografiska indelningen. omfattandeav om en
analys den statliga förvaltningen således återstår finner beredningenav
inget förtalar inte framdeles behöver organisationävenatt statensom en
på regional nivå.
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nivå åvila själv-uppgifter regional börBeträffande de ettsom
till andra analysmodellenvill beredningen anknyta denstyrelseorgan

nivån,självstyrelsen har sin bas på den lokala dvskommunalaDenovan.
Uppgifter till självstyrelseorgan skall iförsprimärkommunerna.i som

Förstprimärkommunalt analyshand närförsta ett en geransvar.ses som
primärkommunalinte lämpligen handhas påuppgiften kanvid handen att

fråga.huvudmannaskap i Man kan uttryckaregionalt kommanivå bör ett
åvilar regionala i frågabevisbördan detdetta organetatt omsom

uppgiftsfördelningen.
förstasammansmältning två analysvägar. Den ärSynsättet är ettaven

uppgiftskoncentrationenUtgångspunktenned-perspektiv.uppifrån och är
delegation för uppgifter tillnivån,till centraladen utgenom ensom

inte uppgiftersbör dettasjälvstyrelse. Detkommunal attnoteras avser
decentrali-adminstrativa nivåer.på olika Enpå statligafördelning organ

inte grundläggandemyndighetshierarkien ändrar denstatligasering i den
regering. Det förstlegitimeringen via riksdag och närdemokratiska är

självstyrelsenkommunalatillförs denlegitimeringsgrunder genomnya
träder i bruk. Nuandra analysmodellenlokal nivå denregional och som

upp-perspektiv gäller. Detta kannedifrån ochi ställetdetär ett sessom
subsidiaritetsprincipen.förförenklat uttryckettsom

uppgiftersubsidiaritetsprincipen, resulterat itillämpningEn attsomav
uppgiftenuttryck forstatliga har ärbör anförtros attgett enorgan

inte lämpligen ha den omhand.nivåer kanangelägenhet; lägrenationell
nivå tillstatliga uppgifter från centralöverflyttningdet gällerNär aven

annorlundanivå tillämpas något synsätt.på regionalstatliga ettorgan
självstyrelsenationella intresset och kommunalUtgångspunkten här detär

i fråga.intesåledes kommabör
uppgifterfinns antaldärvid, detRegionberedningen konstaterar ettatt

själv-den kommunalaväl kan anförtrosåvilar det allmänna ochsom
lämpligasteinte denenskilda kommunendär den utgörstyrelsen, men

i beröruppgifter hög gradkan denivån. det förstaFör nämnas ensom
räckvidd utanför kommunensockså har gränser.kommun enmen som

ofta dettalinjekonsekvenserplanering verksamheter med ärFysisk avav
miljöstöran-kollektivtrafik ochflygplatser,järnvägar,slag. Vägar, annan

Primärkommunerna harsådana uppgifter.exempelde verksamhet är
kommunerangränsande ärsamverkan medplaneringsansvaret men en
särskilt fram-rationella lösningar. Problemetnödvändig för äroftast

små Detytmässigt kommuner.områden medbefolkningstätaträdande i
Storstadsområdenai skilda landet.sig olika delarproblemetgör teratt av

vårtdelarna land.från deavseende markantavviker i detta norra av
befolkningsunderlag förvisstskall behovetdet andraFör ettnoteras av

ekonomiskti ochinte dekommuner harverksamhet. Alla resurseren
sigför kunnaerfordras förbefolkningsmässigt hänseende att varsom

Samverkanräddningstjänstgymnasieutbildning, förbedriva etc.svara
till valfriheten förockså ledasmå kanAlltför kommunererfordras. att

individen begränsas.
befolkningsstorlekkorrelation mellanstarktredje finns detFör det en

Befolkningsmässigt småadministrativa och kompetens.och resurser
erfordras föradministrativainteibland dekommuner har resurser, som
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handha uppgift inte självoch kan skaffa sig kompetensenatt utan storaen
Också i sådana fallkostnader. lösningarkan regionala erfordras.

Framhâllas Sverigebör har för närvarande 286 kommuner. Tillatt
landstingen.detta kommer de 23 Trots rättslig reglering ien gemensam

sigkommunallagen det varierande förhållandenrör i frågaytterstom om
befolkning, ytstorlek Finns viljadet bevara dennaetc. attresurser, en
variationsrikedom erfordras på flera håll interkommunal samverkan; en

administrativregional nivå utkristalliseras.
vissaKonstaterandet offentliga uppgifter till sin regionalaäratt natur

inte tillemellertid kopplat viss organisatorisk utformning.är Olikaen
administrativa lösningar kan tänkas. Demokratins effektivitetsskälkrav,
och rättssäkerhetsaspekter bildar utgångspunkt för de organisatoriska
övervägandena.

4.3.6 internationella perspektivetDet

utveckling iDe årens Europa har inneburit dramatiskt ändradesenaste
förhållanden i fråga totalitärasamverkan emellan. De regimer-staterom

liksom integrationssträvanden inomfall EG har ändrat karaktärennas
nationsgränserna. inte iDessa utsträckning tidigare hinderär samma som
för handelsutbyte och samverkan. Från tidigare varithaattresor, annan

uppgift uteslutande för centralmakten har nivåer, regionerlägre ochen
internationella relationer.kommuner, utvecklat Vänortsutbytet är av

ganska gammalt datum. Intressanta från tidexempel denärsenare
regionens uppbyggnadvästsvenska EG-kontor i Brysselett samtav

landstings samverkanMalmöhus läns med den delstaten Schleswig-tyska
Holstein kring EG-kontor, något nyligen utvidgats tillett gemensamt som

ingå i Sydsams Insatsernaverksamhet. klart uttryck föräratt ett
för iregionernas ökade internationella sammanhangatt taengagemang

tillvara sina intressen marknadsföra sinaoch möjligheter. Nations-
minskade betydelse också infrastruktursatsningargränsernas underlättar

mellan svenska gränsregioner deras motsvarigheter ioch angränsande
länder. Allt detta utvecklingär förtjänar uppmärksamhet. Enstoren som
region blir internationell ihär aktör kan konkurrens medoch andraen
regioner internationell erbjuda attraktiva villkor fören arena
näringsliv organisationer initieraoch andra själva infrastruktursats-samt
ningar.

Förebilderna för de svenska regionernas ofta frånhämtasengagemang
i regionernasandra länder Europa. Begreppet Europa uttrycker

möjligheter till regionala framgångar i ekonomiskt och socialt avseende,
regionernas ökade betydelse i internationella sammanhang och alltsom
viktigare i den nationella politiken.enheter

De naturligtvis följaintresse utvecklingen i Europa. Förär stort attav
detta delbetänkande försöksverksamhet regionalamedrörsom en organ
i Västsverige Skåne nödvändigtoch det emellertid inte djupareär att
in i Det räcker med företrädare för såvälkonstateraämnet. att attnu
Västsverige Skåne strukit vikten regionaltstarkt har under ettsom av

bildas för regionens internationella kontakter skall kunnaattorgan
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tillRegionberedningen återkomma deoch utvecklas.samordnas attavser
perspektiven i sitt slutbetänkande.internationella



Skånesjälvstyrelse Västsverige och 77Regional iSOU 1993:97

tillBeredningens förslag5

isjälvstyrelseregional
Västsverige Skåneoch

Inledning5. 1

förslag denhuvuduppgift utformaRegionberedningens är att om
regional nivå.indelningochuppbyggnadoffentliga verksamhetens

förtur behandla begäranberedningen meddirektiven skallEnligt omen
Skåne. Tilluppgiftshantering iregionaländradförsöksverksamhet med

Västsverigeutredningens betänkandeockså överlämnatsberedningen har
remissvar.1992:66 jämteutveckling SOUregion iVästsverige -
Skånefrâ-samtidigt medredovisasbehandlas ochVästsverigefrågan skall

gan.
regionalsitt tilli kapitel för förslagdettaRegionberedningen redogör

Skåne.Västsverige ochisjälvstyrelse
offentligagjorts dendet gällandetid tillbaka harlångSedan atten

rationalise-ochVästsverige behöver förenklasorganisationen iregionala
önskemål. Ett flertalmotsvarandeframSkåne har förtsFrånras.

länsdemokratifrågor,länsindelnings- ochbehandlatutredningar har men
någon förändring deninte tillfram har lett störrelagtsde förslag avsom

in-uppgiftsfördelning administrativaelleroffentliga verksamhetens
initiativljuset desker det ifrågorna behandlasdelning. När nytt avnu

Västsverige Skåne.tagits ochisom
Västsverigeutredningen föreslagitVästsverige hargällerNär det senast

bildasskulleenligt kommunalförbundslagenregionförbund ettatt ett som
och Bohus,landsting i Hallands, Göteborgsochkommunerförsta steg av

Älvsborgs utvecklings-i övergripandesamverkanSkaraborgs län föroch
med denarbetetremissbehandlats och västsven-Betänkandet harfrågor.

politiski samråd medi Regionberedningenfortsattfrågan harska en
referensgrupp.

kommunförbunden ochförSkåne har företrädarebeträffarVad
Malmö kommunKristianstads läni Malmöhus ochlandstingen samt
ändrad regionalmedförsöksverksamhetfå påbörjabegärt att en

sitt medunder arbeteRegionberedningen haruppgiftshantering i Skåne.
offentligaförändring denfinnsförutsättningar förundersökaatt avenom

företrädarekontakter med bl.a.organisation i Skåne haftverksamhetens
Initiativtagamalandsting.ochnäringsliv, kommunerpolitiska partier,för

regionaltill förbättradförslagfram konkretSkåne arbetati har ettsenare
samverkan.
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Regionberedningen kan konstatera det råder stark uppslutningatt en
önskemålenbakom förbättrad regional organisation i Västsverigeom en

och Skåne. Enligt beredningens mening framstår det klart detattsom
behövs samordningbättre den offentliga verksamheten inom deen av

regionerna. finnsnämnda Det för närvarande betydande administrativen
splittring på den regionala nivån och olika sysslar med delvisorgan

frågor. Till detta kommer den demokratiska förankringen inteattsamma
tillfredsställande vidär behandlingen frågor har betydelse förstorav som

regionens utveckling.
Regionberedningen ansluter sig till uppfattningarna från Skåne och

Västsverige för regionen viktiga uppgifter bör samlas iattom ett
regionalt demokratiskt Beredningen det angelägetäratt attorgan. anser
den offentliga organisationen regional nivå Skånei och Västsverige får

lösningsamlad och de offentliga insatserna samordnas påatten mer ett
effektivare Vidaresätt. bör de hinder de administrativa gränsernasom

överbryggas.utgör
Regionberedningen diskuterathar olika former för regional sam-

verkan. För närvarande finns möjlighet för kommuner och landsting att
bilda kommunalförbund. Sådana har också bildats i stororgan ut-
sträckning. Någon möjlighet för landsting kommuneroch bildaatt

för ha hand uppgifter i dag kompeten-ärattgemensamma organ om som
senliga för endast dessa kommuner finns det emellertidtyperen av av
inte. tillMed hänsyn för väsentliga frågor regionensröratt ansvaret som
utveckling fördelade mellan kommunerär och landsting bör det, enligt
Regionberedningens mening, möjlighetÖppnas för bildadessa atten
regionförbund för samverkan beträffande regionalagemensam ut-
vecklingsfrägor.

Ett grundläggande krav för regionförbund skall kunna bildas äratt ett
finnsdet bred lokal regionaloch uppslutning bakom sådanatt en en

samverkan. När det gäller Skåne och Västsverige visar det arbete som
utförts de politiska partierna inom bådade regionerna och deav

gjortsuttalanden bl.a. vid Regionberedningens hearingar och isom
skrivelser till beredningen det finns sådan lokal och regionalatt en
förankring.

Regionberedningen ocksåhar möjlighetenövervägt bildaatt ettom
regionalt skall tillfällig.göras eller Beredningen harpermanentorgan
därvid för det lämpligast försöksverksamhetär med tillattstannat en en
början. Därigenom kan erfarenheter vinnas i avvaktan på slutligadeatt
ställningstagandena beträffande formerna för sådangörs regional
samverkan, här.som avses

5.2 Grunddragen i förslaget

Regionberedningen föreslår, regionförbund inrättas för för-att ett
isöksverksamhet Västsverige Skåneoch under i princip längst de

två mandatperioderna. Grunden för vilkanärmaste delar skall ingåsom
i respektive regionerna finnsde i de regionala initiativen. Beträffande
Skåne regionen landskapet Skåne, vilket ocksåutgörs har föreslagitsav
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politiskaför deföreträdareunderstrukitsochfrån fempartsgruppen av
uppslutningbredfinns detVästsverigefrågai Skåne. Ipartierna enom

Älvsborgs ingå.län skalloch Skaraborgsoch Bohus,Göteborgsattom
ingå i denhelhetsin tveksamhetmarkeratHallands län har att som

integrerad del iKungsbacka kommun ärregionen.västsvenska en
sidafrån kommunensintressefinns uttalatoch detGöteborgsregionen ett

landstingHallands länssamarbetet.västsvenskadelaktig i detbliatt
sin verksamhet,delendast denmedverka medi så fallbehöver somav

Regionberedningenkommun.Kungsbackageografiskt omfattar menar,
bestämmaönskemålen skallregionalalokala ochdedet är somatt

förutformatsregionförbund hartillomfattning. Förslaget attregionens
region.ingå ilän kanmöjliggöra delar ettatt enav

försöksverksam-undermandatperiodenandradenutgångenFöre av
frågan hurväcktriksdagen haregeringen hosskallgiltighetstidhetens om

regionför-därefter. Ettutformadorganisation skallochverksamhet vara
januari 1995.den 1sin verksamhetpåbörjabund bör kunna

hela denklar medberedningenåterstår innan ärarbeteYtterligare
frågafram iförslag läggasskallomfattar. Bl.a.direktivenuppgift som

nivåns verksamhetregionaladenutformningenlångsiktigaden avmerom
beträffande denliksomlandetutformning för helaorganisatoriskaoch

bindalämpligt, intedärförtordeindelningen. Detgeografiska att nuvara
Skåne.Västsverige ochlösning fördefinitivförsig en mer

hämtadförebildenändamålet och ärförstiftasbehöversärskild lagEn
Såväl kommu-1985:894.kommunalförbundslagennuvarandefrån den

skalldet dessamedlemmar och årlandsting skall tasomvarasomner
inrättandeförbundetsBeslutregionförbundet.bildandetinitiativ till omav

regeringen.fattasförbundsordningoch avom
region-tillkommeri regionförbundetbeslutanderättenDen högsta

uppnåFörmedlemmarna.indirekt valtfullmäktige, attär enavsom
utjämningsmandat.formproportionalitet användspartimässig en av

liggeri daguppgifterhandskall haRegionförbundet somom
kanVerksamhetenochlandstingen, kommunerna staten. samman-

vid meningutveckling ikring regionalfrågoromfattafatmingsvis sägas
kollektivtrafik,kommunikationer,strukturplanering,fysisksåsom

Ytterligareforskning.utbildning ochinfrastrukturinvesteringar, högre
kommermiljö. Därutöverochsjukvård, kulturhålso- ochuppgifter är

i daguppgifter,andraockså kunna handharegionförbundet att somom
talesmannaroll försigiklädaåvilar någon aktör,inte attt.ex. engenom

påligger i daguppgifternanämndaEn del dehelhet.regionen avsom
undermöjligheterinnefattarnivå. Förslagetregional attstatliga organ

Iverksamhet.sådanregionförbundetlåta överförsöksperioden ta
förbundet skall hauppgiftervilkaskallforbundsordningen somanges

hand om.
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5.3 Regionförbundets uppgifter

Starka skäl talar, redovisats för samla det regionalaattsom ovan,
utvecklingsansvaret hos regionalt självstyrelseorgan. Det föreliggandeett
förslaget utformatär med sådant syfte. Begreppet regionpolitikett
sammanfattar bra de offentliga uppgifter, centrala för regionsärsom en
utveckling och bör ligga denna nivå. Ansvaret skall vidare hasom en
förankring i regionens politiska liv och således åvila självstyrelseor-ett
gan.

iFörslagen Västsverigeutredningen, från den västsvenska referens-
och från fempartsgruppen i Skåne i delarstoragruppen avser samma

uppgifter och har legat till grund för beredningens förslag beträffande
uppgiftsfördelningen. Det intedock nödvändigt,är uppgiftsmängdenatt

densamma för alla regionförbund.är Regionala skillnader och önskemål
motivera olikakan lösningar. Förslaget därför utformat så,är att yttreen
läggs fast i förlag vilka uppgifter kan komma i fråga medanram som

lokala och regionala initiativ får precisera ansvarsområdet. Uppgifts-
mängden fastställs i förbundsordning.sedan

Regionberedningen föreslår följande uppgifter skall kunna åvilaatt ett
regionförbund.

Uppgifter rörande regionalt utvecklingsarbete, glesbygdsutveckling,
näringslivsutveckling, utbildning, kultur, miljö och kommunikationer.

frågorDetta är grundläggandeär betydelse för regionssom av en
utveckling. Till delar handlar det verksamheter tillvara-om som avser

nationellatagande intressen och således framdelesäven skall ettav vara
statligt I andra delar det uppgifterär kan föras tillöver ettansvar. som
regionförbund.

Uppgifter enligt 7 kap. plan och bygglagen 0987:10. Denna
bestämmelse regionplanering och kan sägas det formellaavser vara
uttrycket för den fysiska strukturplaneringen. Primärkommunerna
kommer alltjämt ha kvar sitt planmonopol medan samordning kanatt en
åvila regionförbundet. inteDet nödvändigtär verksamheten bedrivsatt
i form regionplanering enligt plan- och bygglagen ikan skeutanav

inteformer reglerade i lag.ärsom
Uppgifter enligt lagen 1978:438 huvudmannaskap för vissom

kollektiv persontrafik. Denna verksamhet ligger i dag under ett gemen-
primär- och landstingskommunalt huvudmannaskap. Den viktigastesamt

åtgärden på detta område kan bli samordning deöver geografiskaen
gränserna.

Uppgifter enligt hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763. Denna
iverksamhet dag i allt väsentligtär för landstingen och deett ansvar

landstingsfria kommunerna. Av de regionala initiativen framgår, att man
önskar samarbeta över för sjukvårdshuvudmännen.gränserna vissaI
avseenden dessaär redan i daggränser överbryggade bestämmel-genom

fritt vårdsökande inom såväl den den södravästraettser om som
sjukvårdsregionen.

regionförbundEtt skall också få ha hand andra uppgifterom som
planering, samordning och utveckling och inte innefattaravser som

myndighetsutövning.
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kontaktytorhakommerregionalt självstyrelseorganEtt motatt stora
för denhar fortsattorganisationer. Primärkommunernaandra ett ansvar

utbildningen och forsk-planeringen lokal nivå. Den högrefysiska
omfattandegenomgåttriksdagsbeslutnyligenningen har engenom

befattning medregionaltsjälvständighet. Ettökadreform för organs
informelltske iutbildning får därförforskning och högre ettantas

sigTill viktiga delar detröruniversitet och högskolor.medsamarbete
för ovannämndaregionalaför detsamordningsansvar organetettom

kraftsamling ochinitiativ,till regionalaMöjligheternafrågor. an-
regionaltväsentligtbedöms ökasvarstagande ett organ.genom

vilketinnefattar,självstyrelseorganför regionaltVerksamhetsfáltet ett
uppgifteruppgiftersåväl kommunalaovanstående,framgår somsomav

kommunalt huvud-i ligger undersakområden dagstatliga. Deär somnu
mellanflyttaprincipiella utgångspunkter lättarefrånmannaskap är att

uppgifter mellanöverföringgällerdetsjälvstyrelseorgan närän statav
denfalla underbedömts kunnauppgifterna har redanoch kommun;

ingen anledningRegionberedningen finnersjälvstyrelsen ochkommunala
fördelning.ifrågasätta dennaatt

nivå mycket komplexpå regional harförvaltningenstatligaDen en
behovetdet fortsattaRegionberedningen har konstateratstruktur. avovan

diskussionenprincipiellaförvaltning. Dendecentraliseradstatlig omen
självstyrelsen,kommunalaoch denuppgiftsfördelningen mellan staten

tillanknytning denviktiga uppgifter medklargörredovisas attovan,som
åvilamåsteframdelesutvecklingenregionala även staten.
Västsverige överföringSkånefrån ochförslagenbakgrundMot omav

uppgifter.anledning något belysa dessafinns detuppgifter,statliga attav
inventering. Regionbe-översiktligfrämstGenomgången skall ses som en

frågor.fortsatta arbete till dessai sittåterkommerredningen
näringspolitik.ochregionpolitiken regional-utgörsEn del avav

tillutvecklingsfrågor hör såledesregionalaförLänsstyrelsemas ansvar
regionförbund.fråga tilli överföraskommauppgifter kande ettattsom

övergripande utredande karaktär.ochi huvudsakArbetsuppgifterna är av
regionpolitiken, hardelkommunikationsområdet, också detPå aven

investeringar iBeslutinfrastrukturen.förlänsstyrelsen ett omansvar
verksamhet,således till det slagslänstrafikanläggningar LTA hör som

vidare fåbordeRegionförbundetför.regionförbund kan ha ansvaretett
viktigdärvid haplanering ochoch Banverketsdelta i Vägverkets en

investeringsbehov.regionensredovisa prioriterai ochuppgift att
regionensi frågor därbli drivandeRegionförbundet kan alltså den parten

företrädas.skallintressen
perspektivet har oftai regionalabetydelse detMiljöfrågornas

regionpolitik förifå självklar platsoch bedömsframhållits enen
måste dockDetverksamhet.i regionförbundetsutveckling och därmed

komplex. Ettområdet mycketinomansvarsstruktur ärkonstateras att
och önskvärt.får möjligtför kommunernautökat ansesansvar

kompliceratfinns ganskakollektivtrafikenbeträffandeOckså ett
krävakommersamverkan länsgränsemaEn över attansvarsmönster.

strukturennuvarandedeneftersomförändringar i regelsystemetvissa
betydandevidareStaten harlänsindelningen.påbygger ett engagemang
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i kollektivtrafiken och regionerstörre kommer medföra vissaatt
kostnadsöverflyttningar från till den regionala huvudmannenstaten om
inte justeringar igörs det aktuella regelverket.

Regionberedningen kommer i sitt fortsatta arbete analysera denatt
statliga förvaltningens uppgifter och organisation med utgångspunkt i den

nivån.regionala Det blir därvid aktuellt studera relationerna tillatt
central och lokal nivå, till regionalt självstyrelseorgan och tillett
kommunerna. Ett statligaantal uppräder på regional nivå.stort organ
Endast sällan länet den geografiskautgör avgränsningen för verksam-
heten. Regionberedningen har för avsikt analysera på vilket desättatt
samlade utnyttjas effektivast på regional nivå. Sektorsprin-resurserna
cipen står där principen samordnad länsförvaltning. Regionbe-mot om en
redningen med hänsyn till det arbete återstår det förattanser som
närvarande inte finns tillräckligt underlag för lägga framatt ett mer
uttömmande förslag vilka statliga uppgifter bör flyttas tillöverom som

regionförbund. Beredningen föreslår dock redan ochett attnu ansvar
befogenheter för regional utvecklingsplanering och LTA-anslagen förs

från länsstyrelserna. Beredningenöver kommer i sitt slutbetänkande att
redovisa sina överväganden beträffande överföring ytterliga statligaav
uppgifter. Den föreslagna lagstiftningen förberedd förär detta. Ocksånu

försöksperiodenunder bör det möjligt för ytterligare statligaöverattvara
uppgifter.

5.4 Medlemskapet

Regionberedningen föreslår, i överensstämmelse med de önskemål som
har förts fram i de aktuella områdena, det regionala självstyrelse-attnu

i första skall indirekt valt. Medlemmar börorganet ett steg vara vara
såväl landstingen primärkommunerna. Två centrala områden därsom
landstingen idag huvudmänär hälso- sjukvårdenär och och kollektivtra-
tiken. Till detta kommer landstingen i idag icke ringa omfattning äratt
engagerade i näringslivsutveckling. Eftersom dessa frågor aktuella förär

regionalt självstyrelseorgan, det naturligt landstingenär ingårett att som
medlemmar i den organisationen. Landstingens uppdragnya som
huvudman för hälso- och sjukvården för närvarande föremålär för
utredning Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering ochom
organisation, HSU 2000 och deras framtid får i hög grad bestämdanses

fortsatta uppgifter inom detta område. Det emellertid omöjligtärav att
för närvarande förutsäga utgången HSU 2000 och frågans fortsattaav
beredning. Skall försöksverksamhet möjligt detärstartas snarasten
naturligt, landstingen och primärkommunerna ingår likvärdigaatt som
medlemmar i regionalt självstyrelseorgan.ett

Medlemskap i den formennuvarande för kommunalförbund bygger
de enskilda medlemmarnas initiativ och varje medlem oförhindradär att
utträda. Det lätt finna sådanaär organisationsformer tilltalande. Denatt
enskilde medlemmens självständighet kommer klart till uttryck. För en
ganska frågor kräver interkommunalt samarbetestor ärgrupp som
frivilliga kommunalförbund utmärkt modell. Kommunerna samlasen
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lösningar, kanfinnaintressefråga och harkring att somavgemensamen
frågor för vilkagenomgåendesigDetmedlemmar. rörallagodtas omav

ocksådåDethuvudmannaskapet. ärharenskilde medlemmenden
Regionberedningenframträdande plats.autonomin harnaturligt att en

ocksåvägledandegrundprincip börnämntsatt varasom nusammaanser
föreslås.härorganisationsmodell,denför som

diskussionenanslutning tilltidigare, iRegionberedningen har om
primärkommunenhand börframhållit i förstauppgiftsfördelningen, att

för kommunalahuvudmannaskapetprövningfråga vidikomma av
regionala nivåntill denuppgift flyttaskommunaluppgifter. När en

så mednaturligt skerdeti regionförbund årsamarbetet attettgenom
föras beträffandekansamtycke. Sammakommunens resonemang

regionförbund.imedlemmarlandstingen ettsom
regionförbund fråntillförtsuppgifter har övergällerNär det ettsom

måsteåvilar enskilda kommerinte i dageller ettstatliga somorgan
enhet.regionenmed helaemellertid arbetakunnaregionförbund som en

vilken vissa kommunerenligtordning,möjligt hainteDet är att somen
regionenför hela över-hantering deutanför denstårisolerade öar av
regionförbundsförsker inomfrågorna,gripande ettramensom

svagheten detlider denKommunalförbundsmodellen attverksamhet. av
på grundi verksamhetennödvändig stadgauppnåsvårtofta är att av

måstenackdelenDenorganisatoriska uppbyggnaden.i denlösligheten
kring viktigasamverkanmedverksamhetbeträffandeundvikas en

regionförbund.förfrågor inomregionala ettramen
måsteregionförbund,bildaförkrav attgrundläggandeEtt ettatt vara

i principmedinitiativregionalt därom,lokalt ochfinnsdet enett
tillgodoseregionen. Förberördai hela denuppslutning attgemensam

Regionberedningensenligtstabilitet detorganisatorisk ärpåkravet
regionförbund skallförmöjligt krävaintemening dock ettattatt mera

ochkommunernaberördabetydande flertal defå bildas, än ettatt av
beträffande utträde.bör gälladet. Detsammalandstingen är ense om

Försöksverksamhet5.5

försöksverksamhet. Imedvadfrågangrundläggande ärDen avsessom
experimentera,naturligenligger pröva,försöksverksamhetbegreppet att

försökNärvinna erfarenheter.i syfteförsöka ettattetc.utprova,
vadklargöra detmed försöket,fastslå syftetnaturligtpåbörjas detär att

skalloch vadvill vinnavilka erfarenheteruppnå,villär sommanman
gåolikaprincipielltfinns två vägarUtifrån dettaförsöket. attske efter

fram.
målförsta, vägenför detkan, mot ettFörsöket ett steg somvara

lämpligafinna metoderdå pågårVerksamhetenfast.lagtsredan attut
någonorganisation ochi frågatillvägagångssättoch process, menom

inte.återvände ges
fastslagitintekännetecknasförsökformenandra attDen manavav

har utvärderats.anstå tills försöketfår i ställetslutgiltigt mål. Dettanågot
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Möjliga utfall återgång tillär ursprungsläget, permanentandeetten av
försöket eller beslut ytterligare till förändringar.ett att ta stegom

Enligt Regionberedningens mening skall försöksverksamhet syftaen
till vinna erfarenheter kan leda till preciseringatt justeringochsom av
det fastslagna målet i fråga organisatorisk slutlösning. Beredningenom
har till uppdrag lägga förslag i fråga den långsiktigaatt om mer
organisatoriska lösningen den offentliga organisationen regionalav
nivå. Det bör därvid bli aktuellt med ställningstagande i organisations-ett
frågan, kan målangivelse. Den försöksverksamhetsom ses som en som
förordas i detta delbetänkande bör, erfarenheternär vunnits, vägleda
den preciserade utformningen den offentliga regionala för-mer av
valtningen regional nivå. Det är märka Regionberedningensatt att

inriktatarbete är förslag till principbeslut och försöksverk-ett att en
samhet bör värdefullt bidrag till framtida lösningett denge en av
regionala uppgiftshanteringen.

I första hand bör det ankomma det nybildade regionförbundet att
utforma sin verksamhet. Delvis bör detta ha ingått led i förbe-ettsom
redelserna för ansökan förbundets bildande. Med tanke på försöketom att

begränsad tid, det knappastär troligt några omfattandeavser en att mer
organisationer kommer byggas Moderna verksamhetsformeratt upp.
kännetecknas ofta olika enheters samverkan i form nätverk, ochav av
befintliga bör kunna utnyttjas i viss utsträckning. Det dockärresurser
viktigt, försöksverksamheten får sådan omfattning den verkligenatt atten
kommer någotatt representera nytt.

5.6 Regional identitet

Ordet region fungerar i dag semantisk Med detmagnet.som en
sistnämnda förstås begrepp tillräckligtärett förvagt attsom.attrahera, samtidigt det tillräckligtär mångtydigt för kunnasom att
nyttjas i vitt skilda sammanhang. Attraktionskraften ligger i det tänkesatt

bärare lösningar eller mindre väldefinierade problem.vara av mer
Citatet hämtatär forskningsrapport docent Håkan Magnussonur en som

gjorthar på uppdrag Regionberedningen och påtalar det svårfångadeav
i regionbergreppet. Samma svårigheter gäller vid försöken fånga denatt
känsla samhörighet identitetoch ligger till grund för avgränsaav attsom

region. Det således viktigtär begreppen region ochatt notera atten
regional identitet inte entydigaär och väldefinierade begrepp. Det är
därför knappast möjligt invändningsfriagöra indelningar.att

Regionberedningen konstaterar starkt ökat intresse för vad kanett som
betecknas regional identitet vid diskussion administrativasom om
indelningar. En lång tidöver kulturella och sociala faktorer grundad
samhörighet får inte brytas, hävdas viddet, förändringar geografiskaav

för den offentligagränser verksamheten och där så har skett bör de
naturliga regionerna återställas. Det råder, nämnts ingensom ovan,
fullständig enighet beträffande den geografiska avgränsningen dessaav
regioner, frågan viktigär och kräver uppmärksamhet.men
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ibetydelseidentitetensnationellahävdar denforskningEtnologisk
Frånsamhörighet.grund förockså regionenframhållerSverige, sommen

Jämtland ochGotland,Skåne,framstår oftaforskningsperspektivdetta
kanområden därgeografiskt avgränsade noteraDalarna enmansom

Regionberedningensiområdenidentitet. Deregionaltydlig som
inte likahaVästsverigebeteckningengår underöverväganden enanses
område dedärsigLikväl detidentifikation. rörkulturell ettentydig, om

basis i huvudsakharpå regionalaktiviteternasocialaekonomiska och
orientering, dvs. västerut.geografiskasamma

de strävan-uppmärksammatsolikaRegionberedningen har sätt
olika hållfinnsidentitet,regionalförstärktbevarad ochtillden som

delbetänkande,iredovisas dettaställningstaganden,Dei landet. som
frånframställanocksåbörVästsverige. HärSkåne och noteras enavser

med regionalförsöksverksamheti Jämtlandpartiernapolitiskade om
redovisa sinaRegionberedningenvilkenbeträffande attsjälvstyrelse avser

i dettaintresseordning. Avsärskildiförslagochställningstaganden
ifinner denförslagsställarnadet stöd,sammanhang är noteraatt som

tillviktig kraftframhållsDenna taidentiteten. attregionala varasom en
också förför Jämtland,utveckling atttillsträvandenai mengynnsamen

administrativ enhet.självständigregionenbevara som en
Skånelandskapetframhålls justi SkåneförsöksverksamhetBeträffande

indelningentudelningDennaturlig enhet. representeras avsomsom en
förslagsställarnaupplevsMalmöhus länochKristianstadsi somav

offentligahanteringrationellhinder föronaturlig och ett avensom
åtminstoneförskälfunnit vägandeRegionberedningen har att,uppgifter.

enhet.Skånenivå, låta utgöraregionalsjälvstyrelsefrågai enom
identitet.naturlig regionalindelningadministrativfårHärigenom enen

begränsadalltförSkånelandskapet utgöremellertid,hävdasDet att en
områdendedelarSkånelanden, dvs.tidigare s.k.region. De somav

i dag1658 och utgörsRoskildeifredenerhöllSverige avsomgenom
regionallämpligareframhållsBlekinge,Halland ochSkåne, södra som en

regionförespråkas ännu störrenäringslivets sidaFrånindelning. en
och södraKronobergs länBlekinge,Halland,Skåne, södrabestående av

områdepåstås dettasynvinkelnäringsgeografiskUrlän.Kalmardelen av
snarlikaförhållandenabeträffar Kalmar län ärVadenhet.representera en

två håll. Norraåtorienteratvill länet ärHalland. Det sägaidem att
Norrköpinghuvudsakliga kontaktersinahar norrut motKalmar län

söderut.orienteradlånetdelen ärLinköpingsområdet. Södra av
framställningen beträffandeframhålla,vill härRegionberedningen att

därvid siktavgränsning ochgeografiskfrågan ettattSkåne tar omupp
försöketföreslås dockInitialti fråga.kommaSkåne kanområde änstörre

Skåne.landskapetendastavse
reformviktenframhållittidigareRegionberedningen har att enav

detta skälförsöksområdet bl.a.till stånd ochkommasnabbt kan att av
tillförslagenbåda andradeVidare inrymmertill Skåne.bör begränsas
detproblematiskti sig närvilketlän, äravgränsning delargeografisk av

överväganden.ytterligareerfordrarochoffentlig verksamhetgäller
diskussioneniåterfinnsHallandlandskapetskall konstaterasVidare att
också i detbedömasmåstedärförregionen ochvästsvenskadenom
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sammanhanget. Beredningen vill också understryka vikten dennaattav
avgränsning inte försvårar eller förhindrar utvidgning viden en senare
tidpunkt. Inte heller får gränsdragningen resultera i angränsandeatt
områden avskärmas från samverkan. Det gäller således finnaatt
organisatoriska former där gränserna klargör och autonomi,ansvar men

integrationdär med angränsande områden framstår naturlig ochen som
önskvärd. Denna ambition måste vägleda uppbyggnaden den regionalaav
självstyrelsen. Administrativa kangränser aldrig dras på sådant sätt,ett

de blir lämpliga för alla offentliga verksamheter.att Det naturligt,är att
med geografisk indelning försöka fånga väsentliga verksamhetsom-en
råden. Samverkansformer måste emellertid utvecklas för lättatt ett
och effektivt kunnasätt överbrygga gränserna. Den flexibilitet som
härigenom skapas bör kunna minska behovet gränsjusteringar varjeav
gång verksamhet ändrar karaktär.en

Västsverige kännetecknas inte lika tydlig identitet Skåne.av en som
Likväl finns här grund för tala regional sammanhållning.att om en
Företrädare för olika offentliga i Halland har dock inför Regionbe-organ
redningen framhållit vikten bevara Hallands län själv-attav som en
ständig enhet. En del förträdare för Halland har emellertid framhållit att
samverkan bör ske med såväl Skåne Västsverige i övrigt. Frånsom
Kungsbacka kommun har hävdats nära samarbete med övriga Väst-att ett
sverige nödvändigt.är

Halland näringsgeografisktär delat. Den delen orienteradärnorra
Västsverige medan den södra har sina huvudsakliga kontakter med Skåne.
Det finns också icke ringa utbyte med angränsande delarett Småland.av

ÖrebroDelar Skaraborgs län har kontaktytor Jönköpings län ochmotav
län, varför inte heller här kan tala entydig geografiskman om en
orientering västerut.

Västsverigeutredningens diskussion den västsvenska regionen avsågom
ÄlvsborgsHallands län, Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län samt

län. Företrädare for Värmlands län har också framfört intresse för en
organiserad samverkan med N ORP-länen alternativt ingå i dennamer att

Enligt Regionberedningens mening det fullt möjligtärgrupp. att
Värmlands län efter önskan kan bli del den västsvenskaegen en av
regionen.

Regionberedningen finner det viktigt, den regionala samhörighetenatt
verkligen sinhar grund i lokala regionalaoch förhållanden; regional
identitet kan inte kommenderas fram. Det förtjänar dock framhållas,att

den samverkan i geografiskt regionatt större möjliggörs med deten som
förslag, läggs fram i detta delbetänkande, knappast kan hota desom
identiteter här diskuteras. För Hallands del detär angeläget finnasom att

rationell indelning, möjliggör samverkan imellan första handen som en
Kungsbacka och Västsverigeregionen i övrigt. De påtalade olägenheterna
med den nuvarande gränsdragningen framstår betydande och bör intesom
negligeras. Beredningens förslag går dock på regionbildningut att en
sker på lokalt och regionalt initiativ.ett
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ekonomiskaResursförsörjning och5.7

konsekvenser

erkänd be-regeringsformenilandsting harochkommunerDagens en
allmäntñnansieringsmöjlighet utom-Dennaskattningsrätt. vara avanses

Förmågansjälvstyrelsen.kommunala attför denbetydelseordentligt stor
skaparekonomiskaerforderligadesjälv kunna enresursernagenerera

grund-detärdirektvaltsjälvständighet. Förbetydande ett avorgan
resursförsörjning. Dennatillmöjlighethabetydelseläggande att en egen

formerinkomstbeskattningdagensemellertid inte utan nyabehöver avse
tänkas.kan

möjlig.inteärindirekt valtförbeskattningsrättEgen ett organ
medlemmarna.uttaxeringdärför skefårResursförsörjningen avgenom

möjligtdetdiskutera ärkan attBl.a.tänkas.kanmodellerOlika omman
regionen ocholika delarförkonstnadsuttagivariationeråstadkomma av

primärkommuner.ochlandstingmellan
grundläggandeäroffentliga sektornsdenHushållning med avresurser

viktigtförändringar. EtttillförslagRegionberedningensforbetydelse
kostnaderminskadetillskall ledadenorganisation är attkrav en ny

ekonomiskainnebärasättellersektornoffentliga annatdenför
värdena,demokratiskadebeakta ärviktiga kravAndrafördelar. att

rättssäkerheten.liksom
kostnadshän-ikonsekvensernadetalj bedömaimöjligt,inteDet är att

dockfinnsunderlagvisstEttframläggs. atthärförslagdeseende somav
slag.kan sägaskonsekvenserna treekonomiskaDeredovisa. vara av

ieffekterekonomiskavilka storthandlar detforstaFör det somom
ellerföljdutveckling tillregionalbeträffarvadförutseskan en nyav
frånförslagenmedsyftegrundläggandeEttorganisation.förändrad

ekonomiskåstadkommaSkåneochVästsverige är att gynnsammareen
organisation ochnuvarandevadregionen änutvecklingsocialoch somav

utsträckningihandlar attDetmedger.uppgiftsfördelning stor om
fårbli falletsåSkullelångsiktigt hållbart sätt.tillväxtåstadkomma ett

finnsVinsternasektorn.offentligautanför denräckviddsåledesdetta en
ocksånäringsliv,ochbefolkningregionensförhämta menfrämst att

i dettaberäkningarnågrasvårtDet göraärallmänna.indirekt för det att
mobilisering lokalaönskanfinnsinitiativenBakomavseende. avomen

samordnad ochförhos allmännaregionalaoch merenorganresurser
iFramgångarutvecklingsfrågor.strategiskapå främstsatsningsamlad

Regionbe-vinster.ekonomiskabetydandekanavseendendessa ge
kanförslag prövas,olikaangelägetdet är somredningen attattanser

redovisat sinharBeredningenutveckling.ekonomisktillleda ovan
Västsverigefrånredovisatsproblembeskrivning,till denanslutning som

i dessasektornoffentligadenordningen inomnuvarandeSkåne. Denoch
beståendedetvaktslåbrister. Attsina klararegioner harbåda om

ekonomiska skäl medIngaskönjas.kanutvecklingmotverkar den som
denfrånavstå prövaförtalarfaktorer attdiskuteradepå atthäravseende

ordningen.föreslagna
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En andra ekonomisk konsekvens finns söka i kostnaderna för deatt
verksamheter det allmänna för främst på regional nivå. Tvåsom ansvarar
områden har framhållits, hälso- sjukvårdoch kollektivtrafik.samt
Beträffande hälso- sjukvårdenoch har från båda regionerna strukits under
möjligheterna till strukturrationalisering främst den sjukhusbundnaen av
vården huvudmannaskapet för densamma får bättre geografiskom en
indelning. Det har hävdats, samverkan mellan sjukvårdshuvudmännenatt
alternativt formellt samgående skall kunna besparingarett på %5-10ge

de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården i respektive region.av
För Västsveriges del denär totala omslutningen 17 000 milj. kr ochca
besparingen således mellan 800 och 7001 milj. kr. För Skånes del är
motsvarande siffror 10 000 milj. kr och mellan 500 och 1 000 milj. kr.
Detta mycket betydandeär besparingsmöjligheter, vilka också svåraär

bedöma. Frågan kan ställas inte dennaatt besparing kan åstadkommasom
den här föreslagna samverkan ellerutan sammanslagningen. För-

slagsställarna har framhållit svårigheterna med inom varje sjukvårds-att
huvudmans ansvarsområde åstadkomma den strukturrationalisering som
erfordras för besparingen i fråga. Den politiska beslutsprocessen
förutsätter handling inom varje region och inom regionengemensam ett
gränsöverskridande utnyttjande sjukvårdens Också i dennaav resurser.
fråga finner Regionberedningen, de föreslagna förändringarna bör fåatt

ekonomiska konsekvenser.gynnsamma
Beträffande kollektivtrafiken har inte förslagsställama anfört motsva-

rande besparingsmöjligheter. Skälen till regional samverkan har ien
stället anförts väsentligt förbättrad service. Också detta harvara en
positiva ekonomiska konsekvenser.

Vad beträffar de ekonomiska konsekvenserna regionsav en gynnsam-
utveckling liksom besparingsmöjlighetema i de offentligama organens

verksamheter regional nivå, främst hälso- och sjukvården Region-är
beredningen hänvisad till översiktliga bedömningar. De ekonomiska
effekterna låter sig inte beräknas med någon exakthet. Alternativet är att
inte genomföra de föreslagna åtgärderna. Några positiva ekonomiska
konsekvenser oförändrad situation dock svåraär jämfört medav en att se
dem kan förväntas vid reformering den regionala organisatio-som en av

Även betydande osäkerhet råder beträffande de ekonomiskanen. om en
konsekvenserna finner beredningen möjligheterna så goda, reformatt en
bör genomföras.

Den tredje faktorn i fråga ekonomiska konsekvenser direktärom
kopplad till den regionala organisationens uppbyggnad och admini-
stration. Kostnaderna för den regionala organisationen i förhållandeär till
de tidigare nämnda ekonomiska konsekvenserna blygsamma, likvälmen
viktiga uppmärksamma. Det finns emellertid ingaatt beräkningar att
tillgå för bedöma vilka direkta organisationskostnaderatt regionför-ett
bund kan medföra. Förslagsställarna i såväl Skåne Västsverige harsom
redovisat ambitioner reducera antalet samverkansorgan olikaatt slagav
på den regionala nivån. I Skåne kan kostnaderna för de kommunalför-
bund verksamhet planeras bli regionförbundetm.m. vars ersatt av
beräknas till 20 milj. kr. Beslut i fråga avvecklingca om av sam-
verkansorgan ankommer den kommunala självstyrelsen, utgörmen
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regionaltTillskapandetbesparingspotential.viktig ett nyttlikväl aven
ytterligare kostnader förmedföradärför intebehöversjälvstyrelseorgan

nivå.organisationen dennaoffentligaden
beaktai sina förslagRegionberedningendirektiven skallEnligt noga

föreslagnaDen härhushållning med det allmännasbehovet resurser.av
ocksåbörkrav. Noterasorganisationen uppfyller dettaregionala

kanskeutveckling. Dehållbarlångsiktigtåstadkommaambitionen att en
visakommakanförslagetkonsekvensernaekonomiska attviktigaste av
medför regionernautvecklingekonomiski frågajustsig gynnsamenom

i frågaåstadkommakanregionaltkraftsamlingstöd den ett organsomav
infrastruktursatsningar.bl.a.om

Valsystemet5.8

gällerdetuppmärksamhet närförtjänarfaktorerfrämstDet är tre som
Denskall utformas.regionaltrepresentationen ihurfrågan ett organom

partiernasrepresentativiteten, dvs.partipolitiska attdengällerena
genomslag i valetfåfullmäktige skalli medlemmarnasstyrkeförhållanden

andra byggerregionfullmäktige. Dentill enrepresentanterav
medlemmarnasinnebärrepresentativitet,befolkningsmässig attsom

medverkarmedlemmarnaantal platseri detåterspeglasskallinvånarantal
tredje faktorDenbeslutanderegionförbundetsitill somorgan.utseatt

region måsteolika delarsammanhang äri dettabeaktas attskall enav
i regionensframfördasynpunktersinamöjligheterrimliga attges

tillämpning dessastriktnågorlundaförsamling. Enbeslutande av
medlemmarantalförhållandeviskombination mediprinciper stortett av

försam-beslutandeorimligttilllederstorlekvarierande storamycket
representationingentill dålig elleri sinlederBegränsningarlingar. tur

befolkningsstorlek elleri frågaproportionalitetdåligpartier,småför om
intressensregionalaskildauttryck förkunnasmå möjligheter syn-att ge

punkter.
till medrättakommaförsökatänkbara förmodellerOlika är att ovan-
sammansättningenvademellertid klargörasmåsteFörstproblem.nämnda

Är medlemmarnasdet lspegla.skallregionfullmäktige främstav
eller 3i regionenstyrkeförhållandenpartiernasbefolkningsstorlek, 2
möjlig-givetvisdel ökarpartiernasmindredelar För deolikaregionens

vidavseende fästsingetrepresentationproportionelltillheterna omen
modellockså dentillhörigheten. Detta mestärgeografiskaden som

föri gällerdagreglerdedirektval eftermedförhållandeliknar somett
kompletteraddåValkretsindelningen ärriksdagsvalen.ochlandstings-

medlemmarnasingåendeDeutjämningsmandat.formnågonmed av
antaletuttrycktillnaturligtvis klarastkommerinvånarantalskilda om

säkerställaFörkommunstorlek.regionfullmäktige baseras attiplatser
beslutande försam-i denledamöternafördelningregionaljämn aven

ske.indelning i Valkretsarfårlingen en
tillgodosernågorlundavalsystemmåste konstateras,Det att ett som

Även visskomplicerat.blir relativtkravennämnda enalla de omnu
delvis göranödvändigtlikväldet attmåste ärkomplexitet accepteras
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från vissa principer. Enligt Regionberedningensavsteg mening bör
utgångspunkten för den fortsatta diskussionen det äratt mestvara,
angeläget i första hand slå vakt principenatt proportionelltettom om
valsystem, dvs. partirepresentationen i fullmäktigeförsamlingenatt i den
utsträckning det möjligtär skall spegla valmanskårens preferenser,
sådana de kommit till uttryck i valen till förbundsmedlemmarnas
fullmäktige. innebärDetta dock inte bådade andra principerna skallatt
länmas åsido. Också de måste tillmätas berättigad hänsyn vid utform-
ningen valsystemet. Resultatet den nämnda diskussionen får visaav av
hur lämplig avvägning mellan dessa krav bören ut.se

regionalaDe initiativtagarna är överens valet till regionför-att ettom
bund enligt lagstiftningtemporär skall indirekt. Som framhållitsen vara
tidigare också Regionberedningen så måste fallet.attanser vara

Flera olika modeller för indirekt val regionfullmäktige harav pre-
i de aktuella ärendena. Det sigrörsenterats det västsvenskanu t.ex. om

förslaget, enligt vilket regionfullmäktige skall väljas ingåendedeav
landstingens Göteborgs kommuns fullmäktigesamt grundval deav
nomineringar, de politiska partierna dessförinnan gjort. Dessasom
valförsarnlingar skulle således härvid få expeditionellnärmast uppgift,en
i idet de praktiken har konñrmera de dem förelagdaatt nomineringar-att

Man ihar dessa diskussioner framhållit modellen denär enklaste,na. att
praktiska frånoch partipolitisk synpunkt rättvisande,mest stårmest som

till buds. Vidare har understrukits, dessa valkoporationer endast skulleatt
fullgöra teknisk uppgift vid tillfälleenda underrent mandat-etten
perioden.

Enligt alternativ skall samtliga förbundsmedlemmarett annat garante-
tillsättarätten visst antal platser i regionfullmäktige,att varefterettras

tillsättsresterande platser avsätt medlemmarnas fullmäktigeannat
eller elektorer dem, eventuellt efter indelning iutses Valkretsar.som av

Ytterligare andra modeller talar förbundsmedlemmama skallattom
företrädas elektorer, förrättar det formella valet ledamöternaav som av
i regionfullmäktige. En möjlighet härär dela in regionen i Valkretsar,att
varvid eventuellt de förbundsmedlemmarnastörsta bildar Valkretsar.egna

I den konkretisering den s.k. fempartsgruppen har gjortsom av
framställningen från 1992 bedriva försöksverksamhet medattom
förändrad regional uppgiftshantering inom område initialtett som
omfattar landskapet Skåne, anförs representativitetsmâlet lättare skulleatt
kunna uppnås nomineringen ledamöter samordnades i parti-om av en

valberedning för hela Skåne. Valberedningen skulle då föreslågemensam
medlemmarna välja angivet antal ledamöter från aktuella partier,att utan

Förfarandet kunde också iske Valkretsar.att Ledamotange personnamn.
i regionfullmäktige väljs sedan, enligt de förutsättningar valbe-som
redningen givit, den medlems fullmäktige, där i fråga ingår.av personen
Fempartsgruppen framhåller i sin aktuella skrivelse, den föreslagnaattnu
lösningen behäftadär med svagheter och den därför börendastatt ses

övergångslösning i avvaktan på ändrad lagstiftning.som en
Som delvis framgått tidigare och utvecklas ytterligare i avsnittsom

5.9.1, skall enligt kommunalförbundslagen varje förbundsmedlem vara
i förbundsfullmäktige.representerad Om den principen, förordats isom
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regionförbundsmodellen samtidigtocksåapplicerasskallvissa förslag,
partiernasstorlek ochtill förbundsmedlemmarnasden hänsyn tassom

grundläggandeframhållitsstyrkeförhållanden,inbördes vara avsom ovan
ohanterligtfullmäktigeförsamling medblir resultatetbetydelse, etten

praktisktellerlösning inte önskvärdsådanEn ärantal ledamöter.stort
hålls lederförsamlingenpå den beslutandeOm storlekenmöjlig. nere,

representationen.partipolitiskasnedvridning denkraftigtilldet aven
redovisatseffekterdevad kanexempelSom tassagtsett somnyss

Skånediskussio-samband medtagits fram iunderlagsmateriali ett som
Utgångspunkten där,valresultat.1991 årsoch bygger varsomnerna,

samtligautseddabestå 151 ledamöter,skulleregionfullmäktige avatt av
gjordesdå skulleberäkningarEnligt deSkåne.ikommuner som

vid striktpartietmedansamlingspartiet få 66 mandat,moderata en
45 mandat. Förskulleför hela regionenfördelningproportionell

riktningengick i andraskillnadenliberalernas delfolkpartiet somvar -
framhållas13. Det skalli stället för7 mandatrelativt större:ännusett-

partiernaborgerligafyraantagandet deresultat byggerdessa attatt
centerpartiet ochfolkpartiet liberalerna,samlingspartiet,moderata

ochi samtliga kommunersamhällspartiet bildar kartellkristdemokratiska
tillämpningstriktblock sker medinom dettamandatfördelningen avatt

metod.dHondtsheltalsmetoden
i under-liknande effekterredovisasVästsverigeBeträffande ett

uppdrag.Regionberedningenstagits framharlagsmaterial som
kommun, byggerGöteborgsORP-länenBeräkningarna, samtsom avser

modeller.på följande fyra

Göteborgs kommunLandstingenLarzdstingsmodellen: utsersamt
Västsveri-sig således härregionfullmäktige det röriledamöterna om

förslag.geutredningens
regionfullmäktiges leda-Hälftenlandstingsmodellen:ochKommun- av

Samtligalandstingen.andra hälftendenväljs kommunerna,möter avav
fullmäktige.representationsåledestillförsäkrasförbundsmedlemmar

regionfullmäktige förrättas delstillValetElektorsmodellen: av
representerande O,elektorsförsamlingardelsGöteborgs kommun, treav

elektorer-hälftenlandstingetochR län. KommunernaP och utser var av
na.

medkompletterasFöregående modellutjämning:Elektorsmodellen med
tillförs utjämnings-valkretsvarjeutjämningsförfarande attett genom

partis elektors-respektivetillsätts beslutsedanmandat, avgenomsom
olika valkretsarna.iföreträdare de

flertalvilarberäkningarna, deredovisningeniframhålls ettDet attav
skettlistsamverkan harfrånutgåttBl.a. harfaktorer.osäkra attman

i regionen.likadant helapartiernapartier ochvissamellan att agerar
arbetet.huvudresultatetpåverkatdock inteharosäkerhetDenna av

det antalmandatfördelning har byggträttvisBeräkningarna av en
ochregionen i kommun-fått totalt ipartirespektive harröster som

hjälpmeddärefter beräknatsMandatfördelningen harlandstingsvalen. av



92 Regional självstyrelse i Västsverige och Skåne SOU 1993:97

jämkadeden uddatalsmetoden Sainte-LaguêsA metod. Bland resultaten
de nänmda beräkningarna kan följande nämnas.av nu
Landstingsmodellen ganska rättvisande partipolitisk fördelning.ger en

Små partier missgynnas dock något mp och förlorar mandatettv
tillvardera förmån för antalet ledamöter i fullmäktige 101; vidäroms

fullmäktigeförsamling med 131 ledamöter förlorar kds ochen ettc, mp
tillmandat vardera förmån för och v.s

Kommun- och landstingsmodellen leder till mycket fullmäktige-storen
församling. utgångspunktenMed ledamot 10 000att utsesen per
röstberättigade, skulle antalet ledamöter i regionfullmäktige komma att
uppgå till 237. Modellen leder vidare till snedvridenmycket partipoli-en
tisk fördelning i fullmäktige.platserna Av de platser skulle utsesav som

kommunerna förutom Göteborgs kommun skulle moderatat.ex.av
samlingspartiet 30 och centerpartiet 24 platser, medan rättvisen
fördelning skulle de partierna 17 l0 platser. De mindrege resp.
partierna fp, kds, nyd och v skulle tillsammans få 7 platsermp, mot

28. Detta förstärkerresultat ytterligare riktigheten avvisaattannars av
sådan modell.en
Också elektorsmodellen leder till snedvridning, intedock ären som

lika i kommun- och landstingsmodellen. Moderata samlingspar-stor som
tiet socialdemokratiskaoch arbetarepartiet får ganska överrepre-storen
sentation 18 14 29 23 mandat i O, P och R länsmot motresp.
elektorsförsarnlingar, dvs. förutom Göteborgs kommun, centerpartiet en
mindre sådan 11 9, medan övriga partier missgynnas sammanlagtmot
får de i12 stället för 24 Siffrornamandat. bygger antalet platseratt
i fullmäktige 101. ökningEnär antalet elektorer minskar snedför-av
delningen endast obetydligt fårrn ytterligare mandat. Dessat.o.m. ett
resultat styrks det skånska underlagsmaterialet. Enligt de beräk-av
ningarna skulle och 51 58 mandat rättvisa 45 54motm s resp. resp.
mandat med förbehåll för vissa osäkerheter.

I elektorsmodellen med utjämning utgår i beräkningarna frånman en
fullmäktigeförsamling bestående 131 ledamöter. 101 platserna ärav av
fasta 30 %mandat, medan 23 tilläggsmandat. 9är tilläggsmanda-av

tillfaller Göteborgs kommun, besätter dem tillsammans demedten som
övriga 31 platser belöper den kommunen. För valkretsarna O, Psom
och R län räknas fram hur partipolitiskt rättvis mandatfördelningen
skulle inom varje valkrets. De tillkommande mandaten fördelasutse
därefter på olikade partierna, elektorer i de olika valkretsarna dåvars
har besätta dem med partiföreträdare. Beräkningarnaatt utser som
följer.
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utjämningsmandatelektorerfördelning utseddarättvis av
0 P R0 P RP RO

2 0O6 6 66 8 6m
O 0 13 5 35 43c
0 1 13 3 14 23

l 12 l l3 2 l2kds
010 0 0 101 1mp

2 1 10 02 12 1nyd
2 18 13 8 199 15s

l0 O 1 l0l 1lv

O OG O-D h27summa

redovisats, det totalafördelningen bygger,rättvisaDen ovansom
fullmäktige.till regionenserhållit vid valenpartivarje harantalet röster

fullmäktigeförsamlingarendast deerhålls,resultatAndra t.ex.om
rättvisaOm denblivit representerade.partierna hardärbeaktas

regionen får vi följandeavseende helasker medfördelningen i stället
%.18utjämningsmandat, dvs.och 22101 fasta mandatmedresultat

utjänmings-utseddarättvis av
mandatelektorerfördelning

O2727m
01212c
2113 1
4610kds
325mp
527nyd
34043s
46 2v

22101123summa

skeutjämning skullemindreblir härutjämningsmandat änAndelen om
överstiger den gällerändåsig. andelenför Attvarje valkretsinom som

utjämnings-behovettiondel berorlandstingsvalen dvs.vid att aven
församlingar.indirekt valdavidökarmandat

representatio-mening det uppenbartRegionberedningens ärEnligt att
enskildatill för-dei första hand kan knytasregionfullmäktige inteinen

förhållande till demåste iså i stället skebundsmedlemmarna, utan att
principielltdetinvändasHäremot kanpartierna.politiska att vore

blivitvissa fall kanskeiförbundsmedlemmarfelaktigt t.o.m.att som-
iförhållande till förbundetförpliktelser iålagdaviljasin ärdet mot --

samtidigtutgifter ärför dessekonomisktförsta hand ett menansvar -
inñytande förbundetsfrån möjligheten överutövaformellt avskurna att

förgrundernastridalösning skulle dessutomsådanEnverksamhet. mot
måsteInvändningar detta slagkommunalförbundslagen. tas stortav

regionför-bildandehålla i minnetmåsteSamtidigtallvar. ettatt avman
vilka finnsinitiativ, bakompå regionalaskall bygga storbund en

ibli medlemmarlandstingochkommunermajoritet de avsessomav
skullebeskrivnarepresentationslösning denOmförbundet. nusomen
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väljas för regionförbundsmodellen, skulle den omständigheten vara en av
dem presumtiva förbundsmedlemmar har beakta, innan desom att tar
ställning till eventuellt medlemskap. De dåär medvetnaett derasattom
möjligheter bli direkt företrädda i den beslutande församlingenatt fått
begränsas med hänsyn till ändamålsenlig lösning de formernayttreen av
för förbundets verksamhet. Dessutom kan det förväntas de kommuneratt

inte fått formell representation i regionfullmäktige det fårsom trots ett
inflytandereellt inom för de samråd sker inom de politiskaramen som

partierna eller olikamellan förbundsmedlemmar. Regionberedningen kan
inte finna de invändningar och det, inteatt rättsagts, utansom som- -
i aktuellt hänseende riktaskan det presenterande lagförslaget ärmotnu

sådan tyngd, det viktär avgörande de tillgodoses. Slutsatsenatt attav av
varje medlem inte kan garanterad representation i region-att vara egen

fullmäktige står därför fast. De enskilda partierna har naturligtvis
möjlighet i nomineringsarbetet välja företrädare i region-att att som
fullmäktige föreslå också från kommuner inte skullepersoner som annars
bli företrädda. För kunna bli vald till regionfullmäktige räcker detatt
enligt lagförslaget nämligen med valbar till någon med-att vara av

fullmäktige.lemmarnas
Om samtliga förbundsmedlemmar således inte kan bligaranteras att

företrädda i regionfullmäktige, framstår det naturlig förutsättningsom en
för regionförbunds organisatoriska grund, ide fall fårett att vart
möjlighet med och påverka fullmäktiges sammansättning. Enatt vara

ordning skulle stå i mindre god överensstämmelse med idéerdeannan
bär regionförbundsmodellen. Det sigrör församlingsom upp om en
skall företräda medlemmarna sådana, inteän demsom som om envar av

Att då, föreslagits i vissa diskussioner,representant.genom en egen som
i princip utesluta kategori medlemmar lösningär Regionbe-en av en som
redningen inte vill förorda. De anförts till stöd förargument som en
sådan ordning, kan enligt beredningens mening inte heltanses vara
övertygande. I Västsverigeutredningens betänkande SOU 1992:66,

174 Ett alternativ,sägs känns it.ex.: rättannats. ettsom mera organ
med karaktären regionalt folkstyre, anknyta till landstingsvalen.är attav
Även med kommunernas medverkan stiftare borde valet kunnasom
organiseras i Valkretsar omfattar de fyra landstingen och Göteborgssom
kommun. Det otvivelaktigt så, finnsär det fördelar med ordningatt en
enligt vilken det reella för vilka skall ingå iansvaret personer som
regionfullmäktige i praktiken påläggs de politiska partierna derasgenom
nomineringsarbete och det blir smidigare och enklare med dessaatt att
nomineringar låtagrund endast fåtal ledamöterna iett utsesom organ
regionfullmäktige. Dessa fördelar kan dock inte förändra Regionbered-
ningens grundläggande bedömning i denna fråga. Också ett system som
skulle kunna uppfattas komplicerat det beskrivnaän skullesom mera nyss

endast tillämpas gång under mandatperioden. Det förefaller dåen
mindre befogat tillmäta enkelhet den avgörande betydelsen,att systemets
särskilt sådan omständighet ställs överväganden rörmotom en som mera
grundläggande demokratiska aspekter, nämligen samtliga förbundsmed-
lemmars möjlighet i valprocess få med och påverkaatt en vara samman-
sättningen regionförbunds beslutande sådanEn rättighet börettav organ.
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mycket begränsadförbehållasmening inteRegionberedningensenligt en
också anmärkas,i sammanhangetkanDet attmedlemmar.krets enav

olika partier harmandatfördelningen mellanenligt vilkenordning
komplikationer. Det räckertill oförutseddaledaförhand kanavgjorts

partier inte allslösning beträffandesådanpekamedhär att somatt en
partiersandravalkorporationen förutsätteraktuellai denföreträdda attär

partissådantskall beklädaskall de ettutserepresentanter personer som
mandat.

Regionbered-enligtförbundsmedlemmarnaenskildadeEftersom
regionfullmäkti-irepresentationfår någon garanteradinteförslagningens

påförin i Valkretsarregionen delasditledamötervid valet attbör avge,
blir företräddaregionala intressenolikasäkerställafalliså sätt attvart

Regionbe-tidigareframhållitsSomförsamlingen.beslutandei den anser
blir väl företräddaintressenolika regionalaviktigtdetredningen är attatt

formidén med deni självasåliggerregionfullmäktige. Detta sägai att
valsyste-betänkande. Avibehandlas dettasamverkan,regionalför som

måste företrädasolika valkretsarnaföljer deutformning att avmets
Även förekommerSverige,så vanligt iinteelektorsval ärelektorer. om

föreskrivsSåledeslagstiftning.idocksådana valmedsystem annanett
ioch1992:300, ledamöter ersättarekyrkolagen§i 43 kap. l attt.ex.

region-tillvid valElektoremaelektorer.väljsstiftsfullmäktige av
ingående kommunernasrespektive valkretsidefullmäktige får utses av

röstberättigadeantaldettill antalfullmäktige mot somett svararsom
totala antaletförhållande till detienskilda kommunenfinns i den

förefaller dockDetsamtliga kommuner.förbundetsiröstberättigade
två elektorer.åtminstonefårförbundsmedlemvarjerimligt utseatt

många elektorerlikavalkretsvarjeförLandstinget bör utse som
landsting, fåromfattavalkrets änSkulle ettkommunerna. meren

in-kommunernaslandstingen efterdemellanfördelaselektorema
regionförbund, böringår ilandstingsfri kommunvånarantal. Om etten

regionfullmäktigeiDessvalkrets. representanterden utgöra egenen
i stället skekandet valetelektorer,intedåbehöver utanutses genom

valärende.vanligtkommunfullmäktigeibeslut ettsomgenom
meduppkommersnedvridningtill denmedkomma rättaFör somatt

någonframgåttmåstemandat,enbart fastamed ovansystem somett
för dettaRegionberedningenutjämning ske. attform mananserav

elektorsmodel-föregående benämntsipå vad detbyggaändamål kan som
utjärrming.len med

används.modellföljandeföreslårRegionberedningen att
region-ifasta platserandeltillsätts bestämdbörja medTill att en

till femtedelar.fyralämpligen bestämmasandel kanfullmäktige. Denna
högreandel dvs.lägreföljerredovisningenföregåendeAv den att enen

fastaSedan depåkallad.kanutjämningsmandat knappastandel anses
i 1 kap.valmyndighetcentraladentillsatts görs,mandaten avsessomav

i regionensmandatpartis andelvarjeavstämning mellan2 § vallagen, en
isamtliga platsererhållitsden andelfullmäktige, ochsamtliga avsom

tillförasdärvidskallpartierUnderrepresenteraderegionfullmäktige.
förhållande tilliöverhuvudtagetmandatellermandatytterligare
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skillnaden mellan andelen iplatser regionens fullmäktige och vad som
erhållitsdittills i regionfullmäktige.

Frågan hur de tillkommandeär mandaten skall besättas med partiföret-
jämterädare ersättare. Att samla hela eller delenstörre denytt av

olika elektorsförsamlingama förefaller enligt Regionberdningens mening
mindre lämpligt för så begränsat val. En smidigare lösning dåett synes

låta platserna tillsättas respektive partis företrädareatt ivara av
fullmäktige i förbundsmedlem,den partietdär i fråga har flest företrädare

därvid inteeller, uppstår entydighet, fullmäktige i den medlem, därom
partiet fick flest vid detröster valet dit. tillkommandeDet valetsenast
kan därmed genomföras mycket enkelt Den regionalasätt.ett
dimensionen torde enligt Regionberedningens bedömning ha blivit
tillräckligt beaktad elektorernas val, för ytterligare garantierattgenom
i detta avseende skall nödvändiga i form fördelning devara av en av
tillkommande mandaten mellan olikade valkretsarna.

Det föreslagna valsystemet komplicerat. Beredningenär har emellertid
inte finnakunnat enklare tillgodoser de legala ochett system som
demokratiska krav måste ställas. politiskaDe partierna förutsättssom
spela avgörande roll sina nomineringsarbeten. Det dock inteären genom

såsomgodtagbart i det förslag framförts från Västsverige,att, som
förutsätta valförsamling endast skall bekräfta nomineringatt utanen en

kunna påverka resultatet sitt ibeslut händelse oenighet.att egetgenom av
såvälDetta gäller den regionala och partimässiga representationen, som

fördelningen mellan vad kan företrädare för kommunersom anses vara
landsting.och Den presenterade lösningen tillkommandemed mandatnu

innebär visserligen till del från den princip tidigareett avstegen som
slagits fast, nämligen samtliga förbundsmedlemmar i valkretsatt en

påverkaskall kunna vilka företrädare skall ingå i regionfullmäktige.som
innebärModellen emellertid ingen påtaglig avvikelse från demera

principiella överväganden, legat till grund för utformningensom av
valsystemet helhet. Eftersom förfarandet skall komma tillsom an-
vändning endast gång mandatperiod och enligt det presenteradeen per
lagförslaget därmed i princip högst två gånger, kan modellen enligt
Regionberedningens mening godtas.

Genom föreslagnaden ordningen uppnås, enligt Regionberedningens
mening, valsystem uppfyller de grundläggande kravenett attsom
samtliga förbundsmedlemmar skall delaktiga i valet region-vara av
fullmäktige representationen i fullmäktige blir rättvisande såvälattsamt
med på politiskaavseende de partiernas inbördes storlek isom grova
drag med beaktande olika regionala förhållanden. Enligt beredningensav
mening det föreslåsär det bästa kunnat fram medsystem tassom nu som
hänsyn till de principer legat till för beredningensgrund över-som
väganden och med beaktande tidden stått till förfogande för attav som
utforma valsystem kan användas i försökslagstiftningett som en av nu
förevarande art.

Antalet ledamöter och i regionfullmäktigeersättare derassamt
fördelning på Valkretsar skall framgå förbundsordningen,av som
fastställs regeringen i samband med den beslutar bildandeattav om av
regionförbund. Därvid skall beaktas fullmäktigeförsamlingen fåratt ett
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hanterligt omfång också antalet ledamöter inte blir så få,attmen att en
partipolitiskt rättvisande representation inte blir möjlig. Också antalet
elektorer och fördelningderas skall i förbundsordningen. Vid deanges
fördelningar här i frågaär bör metod användas, framgårsom samma som

2 2 § förstakap stycket vallagen, nämligen den s.k. valkvotsmetoden.av
Samtliga förbundsmedlemmar bör dock åtminstone två elektorerutse

Vid val elektorer skall lagen 1992:339 proportionellt valsättvar. av om
tillämpas under de förutsättningar däri.som anges

Det har diskuterats huruvida någon form småpartispärr bordeav
införas vid till regionfullmäktige.valet Något egentligt krav på sådanen
ordning dock intehar förts fram från de regionala intressenter, som
initierat de aktuella ärendena. Det skall i detta sammanhang ocksånu
hållas i minnet dels valkretsindelningarna vid kommunalvalen däratt -
några utjänmingsmandat för intenärvarande finns i praktiken vanligen-
har spärreffekt mellan två och dels också det finnstre procent,en att

formlig vidtreprocentsspärr valen till landstingsfullmäktige. De riktigten
små partierna sållas således bort redan vid dessa val. Inte heller mindre
partier företräddaär enbart i enstaka medlemmars fullmäktige, ochsom

därigenom inte heller kan företräda några egentliga regionalasom anses
intressen, kan räkna med kunna erhålla representation i region-att
fullmäktige. På grund det anförda finns det enligt Regionbered-av nu
ningens mening alltså inte någon anledning föreslå införandetatt av en
småpartispärr.

Vid fårvalet partiernas valberedningar förutsättas spela central roll.en
Oavsett dessa tillsatts valkretsvis, länsvis eller för hela regionför-om
bundet, eventuellt för samtliga partier, det partiernaärgemensamt som
nominerat de enligt deras mening skall ledamöter ipersoner som vara
regionfullmäktige. Partierna kan i det sammanhanget de hänsynta av
regional kanske inte hade blivit tillgodosedda.art, Detsom annars
formella valet de fasta mandaten åvilar givetvis elektorema, och dåav

företrädare för samtliga förbundsmedlemmar i den aktuellasom
valkretsen, det naturligt förutsätta de i praktiken följeratt attmen synes
respektive valberednings förslag. Det också såär saken har beskrivits i
diskussionerna med företrädare för Skåne och Sverige.västra

Valen till de fasta mandaten tillgår vidsätt andra valsamma som
i kommun- landstingsfullmäktige,eller dvs. så begärs i enlighetom- -
med föreskrivsvad i lagen proportionellt valsätt. Också vidsom om
fördelningen de tillkommande mandaten bör förfarandet enligt denav
lagen användas.

Enligt den föreslagna lagtexten skall viddet valet till regionfullmäktige
lika många ersättare ledamöter. Man ihar 1993 årsutses Val-som

lagskommitté diskuterat antalet i kommunfullmäktigeersättare skallom
höjas, på grund de små partierna inte har tillräckligtatt antalav

vilket har medförtersättare, praktiska svårigheter. Enligt Regionbe-
redningens mening sig detgör beskrivna problemet såvitt ettnu avser
regionförbund inte gällande sådanmed styrka, motiverardet detatt att
i valet till regionfullmäktige skall fler ledamöterännu ochutses ersättare

de 131 131än 262 skulle bli följden+ den storlek påsom ettav
regionförbund, företrädesvis diskuteratshar i Västsverige och Skåne.som

iJ-ioogwi4
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lagstiftningenAllmänt5.9 om

Bakgrund5.9. 1

framgår kap. 7 §landsting 1ochSverige finns kommuneriAtt det av
primär-terminologi kallas deregeringsformensregeringsformen. Med

beteckningmedellerlandstingskommuner,ochkommuner gemensamen
framgår grunderna§ regeringsformen8 kap. 5Avkommuner.enbart att

i lag.skall bestämmasindelning i kommunerför rikets
indelning i följerrikets ländärmedlänsstyrelser ochFörekomsten av

således under§kap. 6regeringsformen. I 11 sägsindirekt attendast av
länsstyrelserna.lyder bl.a.regeringen

§ kommu-indelning i 1 kap. 1Sveriges kommunala sägsBeträffande
landsting.och Ii kommunerindelat1991:900 landet ärnallagen att

SFSiindelning kommunertillkännagivande länensregeringens av
frånde den 1landets 24 läntill vilkaframgår1991:1782 närmare av

hör.286 kommunerna1992januari
län,landsting omfattavarjeskallkommunallagen2 § ettEnligt 1 kap.

i Övergångsbe-4föreskrivet. Avsärskiltnågotinte ärannat p.om
regelfrån dennatidigare avvikelserföljertill lagstämmelserna attsamma

endast Göte-gällerUndantagetfortsättningsvis.skall gälla även numera
Gotland,Malmö ochi landsting,ingåttaldrig harborg, samt somsom

respektive 1971.landstinget 1871utträdde ur
denvälkansammanslagning kommuner sägas ytterstaEn varaav
samverkans-genomgripandeMindresamverkan.kommunalförformen

i formassociationerprivaträttsligaskerdeformer är avgenomsom
olfentligrättsligaDenföreningar, stiftelserekonomiskaaktiebolag, etc.

Bestämmelserkommunalförbundet.samverkankommunal ärförformen
hari huvudsak1985:894,kommunalförbundslagenifinnsdärom som

innehåll.följande
kommunersammanslutning mellanfrivilligKommunalförbundet är en

undantagsfall finnsvissalandsting. Iochlandsting eller kommunereller
enligt lagenkommunalförbund t.ex.tvångsvisabestämmelser om

persontrafik. Inomkollektivvissförhuvudmarmaskap[1978:438] om
angelä-kommunalaeller flerahandhasskallkommunalförbundets enram

uppgifter förkompetensenligasigsåledesmåste röraDetgenheter. om
s.k.kommunallagen omi 10 kap.Bestämmelsernasamtliga medlemmar.

i tillämpliga delargällerkommunalbesvärtidigarelaglighetsprövning,
kommunalförbund.frågai om

tid. Detobestämdbestämd ellerbildas förkommunalförbund kanEtt
Förbundet ärmedlemmarna.förbundsordning,skall ha antas avsomen

med-undertecknatsantagits ochharförbundsordningenbildat när av
tid trädaför viss skallbildatskommunalförbund harEttlemmarna. som

förbundsmedlemövrigt gällergått Itiden harlikvidation atti när ut. en
då likviderasFörbundet skallhelst.medlemskapsitt närfår säga somupp

uppsägningstid harnågoninteuppsägningen,efterår annanett om
förbundsordningen.ibestämts
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sådana förhållandenHar ändrade inträtt, det vid samladatt en
bedömning framstår oskäligt medlem skall fortsattattsom en vara

sitt medlemskap, påbunden skall begäran förbundsmedlemmenav av
iförbundet omedelbart träda likvidation. likvidationNär grund för

enligtföreligger vad får förbundsmedlemmarna avtalasagts, attny en
medlem får utträda förbundet i likvideras.stället för det skall Ettattur
kommunalförbund upplöst, likvidators direktionenstyrelsen ellerär när
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar delgetts samtliga
förbundsmedlemmar.

likvidationTvister och upplösning till utträde skallrättsamtom om
enligthandläggas lagen 1929:145 skiljemän.om

finns två formerDet kommunalförbund: kommunalförbund medav
fullmäktige och kommunalförbund med förbundsdirektion.

förstnämnda variantenI den förbundets beslutanderättutövas av
fullmäktige och förvaltning och verkställighet styrelsen och övrigaav
nämnder. Varje förbundsmedlem skall i ñillmäktige.representeradvara

suppleanter väljs medlemmarnas fullmäktige.Ledamöter och Valbarav
därvid endast ledamot eller suppleant i förbundsmedlemmensär

fullmäktige. Beträffande delegation, angivnasammanträde gällerm.m.
ibestämmelser kommunallagen. När förbundets budget fastställs

fullmäktige bidragdet varjebestämmer medlem skall lämna tillsom
förbundet enligt de grunder i förbundsordningen. Bestämmel-som anges

i tillämpligai 9 kap. kommunallagen gäller delar i frågaserna om
revision kommunalförbundet.hos

kommunalförbundNär det gäller med förbundsdirektion ankommer
beslutanderätt, förvaltning och verkställighet på direktionen. För-
bundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och suppleanter i
direktionen. Antalet ledamöter skall lägst varjefem och medlemvara

minst ledamot eller iskall ha suppleant förbundsdirektionen. Dessaen
väljs medlemmarnas fullmäktige. Beträffande valbarhet gällerav m.m.

regler för kommunalförbund fullmäktige.med Förbundsmed-samma som
får föreskrifterlemmarna besluta reglementenärmare förbunds-om

direktionens verksamhet. När budgeten fastställs bestämmer förbunds-
direktionen bidragdet varje till förbundetmedlem skall lämna enligtsom

grunder i förbundsordningen.de Bestämmelserna i 9 kap.som anges
gäller i övrigtkommunallagen i tillämpliga delar i fråga revision.om

Förbundsmedlemmarna skall för sig frågan ansvarsfrihetprövavar om
direktionen.för

Under år har kommunerna tillförts uppgifter olika slag.senare nya av
Ädelreformen.erinraDet räcker här med den s.k. Innan denatt om nya

ikommunallagen trädde kraft förekom försöksverksamhet inom olika
områden, förutom enligt frikommunlagstifmingenden s.k. bl.a. enligt

1985:1089lagen försöksverksamhet inom hälso- sjukvårdensochom
område. Den lagen, avsåg möjlighetkommuners bedriva vissattsom

sjukvård primärvård, visserligenhälso- och gäller till utgången årav
1996, praktisksaknar betydelse. Av intresse i ställetärmen numera
lagen 1991:1136 försöksverksamhet primärvård.med kommunalom

följande innehåll.Lagen har i huvudsak
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för-ingår i landsting får inom förEn kommun ett ramen ensom
sjukvård primärvård,erbjuda viss hälso- ochsöksverksamhet om

tillståndoch fåttkommit detlandstinget och kommunen har överens om
bedrivs integreradtandvård distriktstandvårdvisstill Omdet. som en

ingå i försöksverksamheten.får denna tandvårdprimärvårdendel ävenav
försöksverksamhettillstånd till sådanfrågorSocialstyrelsen prövar om

fårSocialstyrelsens beslutvillkor för verksamheten.får fastställaoch
regeringen.hosöverklagas

1982:763 regler gäller försjukvårdslagenshälso- ochEn delstor av
målbestämmelseringår i försöksverksamheten, bl.a.vårdden omsom

tillsyn.avgifter ochsjukvården, personal,hälso- ochkravoch
inom detvård bosattaerbjuda god dem ärskallKommunen somen

därvid verka för godförsöksverksamhet ochomfattasområde ensom av
med försöksverk-befolkning. Sådan vårddennahelahälsa hos som avses

sjukvårds-enligt hälso- ochlandstingetsomfattas intesamheten ansvarav
lagen.

överenskommelseträffatlandsting kommun harochOm ett omenen
ekonomiskt bidrag tillsådantlandstinget lämnafårförsöksverksamhet,

motiveras överenskommelsen.kommunen, avsom
nämligen Ale,i sjubedrivs f.n. kommuner,Försöksverksamhet

Katrineholm.HåboHelsingborg, Sigtuna, ochKävlinge,Aneby,

regionförbundförsöksverksamhet med5.9.2 Lag om

för-rättsliga regleringendenbörtidigare konstaterats,Som av en
särskild lagstiftning. Detregionförbund skemedsöksverksamhet genom
får bygga vadregleringen till deldennaturligtär storatt som

väsentligaiEftersom den lageni kommunalförbundslagen.föreskrivs
blir kommunallagenshänvisningar till kommunallagen,innehålleravsnitt

också såvitttillämpligahänseendeni aktuellabestämmelser avser
regionförbund.

lösning skalllämplig detRegionberedningen har det attsett som en
bildanderegionala initiativ, beslutaefterregeringenankomma att, om

huruvida detnämligenså måstekan ske prövasregionförbund. Innanav
i tillställs förslagetkravde formellaförbundetavsedda motsvarar som

minstinteregionförbund RFL ochmedförsöksverksamhetlag om --
detDäremot börtill förbundet.skall överlämnasuppgiftervilka som

till lämpligtställning detregeringens ärsakintenormalt att ta omvara
regionförbund. Deförsamverka inomregionför ettatt ramenen
så fallet, och debevis föri sig ärinitiativen torde utgöraregionala att

möjligt.utsträckning deti dentillgodoses ärdärför i regelbör
sådanGenomtillämplig för hela landet.generelltbliRFL bör en

till stånd försöksverk-fåmöjlighet vid behov kunnalösning skapas att
Skåne ochdiskuteraderegioner deockså i andra änsamhet nu -

påbörjadjusteringardeunder handVästsverige eller göraatt av-
omständig-inträffadehandbli påkallade underkanverksamhet, avsom

förenligtbästVidare måste detbedömningar.förändradeellerheter anses
hänseendelagstiftning i formelltsvensknormalt förmed vad är attsom
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den lagen generell räckvidd. Det utesluter givetvis inte lagenattge nya
praktikeni därefter endast kommer tillämpas på regional samverkanatt

i begränsade delar landet, på här förutsatts.sätt Av skälav som samma
angivits, bör RFL inte heller i några innehållaavseenden särbe-som nu

vissa regionerstämmelser för i landet.
Eftersom det förslag läggs fram försöksverksamhet,som nu avser en

den tidsbegränsas,bör lagen dvs. karaktär. En sådantemporärnya ges en
tidsbegränsning kan visserligen riskera få i vissa avseendenatt en

effekt på regionförbundshämmande vilja förmågaeller på bästaett att
regionalaverka för de intressena,sätt eftersom det redan från början står

klart förbundet beståskall tid.under begränsad Den vetskapen kanatt en
då föranleda förbundet inskränka sin verksamhet, påföljdmedatt att
behövliga samverkansåtgärder under försöksperioden inte kommer till
stånd i tillräcklig utsträckning. Inte desto mindre måste det anses
nödvändigt med hänsyn till lagens begränsat tillämpligdengöraatt natur
i tiden. Giltighetstiden kan dock bestämmas förslagsvis till tvågeneröst,
mandatperioder. Om behov utvidgad försöksperiod ändå skulleav en
uppstå, giltighetstidkan lagens förlängas relativt enkelt Ettsätt.ett
sådant förfarande för övrigt inte ovanligt i andraär sammanhang. Det
måste förutsättas statsmakterna, slutligadet ställningstagandet tillatt om
regionfrågans lösning skulle tidendra den gäller förutöverut som
försökslagstiftningens giltighet, tillmötesgår klara och berättigade önske-
mål från befintliga regionförbund förlängning RFL. Någotom en av

förenligtknappast med grunderna för det presenteradeannat vore nu
förslaget. ytterligare tillgodoseFör de regionala intressenas be-att
rättigade ibehov stadga den försökslagstiftning läggs fram,av som nu
föreslår Regionberedningen i övergångsbestämmelsemadet till RFLatt

in bestämmelse innebörd regeringen år företas att ettsenasten av
utgången lagens giltighetstid för riksdagen skall lägga fram förslagav om
regionfrågans långsiktiga lösning och lagen upphör tidigastgällaatt att

år efter sådantdet förslag harett att ett presenterats.
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Specialmotivering6

tillFörslag lag försöksverksamhet medom

regionförbund

§1
inledande bestämmelsen regionförbundI den med-att ettanges som

såväl landsting.skall ha kommuner Någon valfrihetlemmar som
härvidlag, fallet enligt kommunalförbundslagen 1985:894; KFL,ärsom

inte frågan Regionförbundetdet således skall syssla med regionalaär om.
inte sig frågorfrågor. Det behöver dock har betydelse förröra om som

den region förbundet omfattar, det tillräckligt flerahela ärutan attsom
Det förutsättas uppgifterkommuner berörs. torde kunna de äratt som

aktuella i normalfallet berör betydande antal de kommunerett av som
ingår i förbundet.

meningen framgår samtliga landstinget iAv sista kommuner ochatt
ingå i regionförbundet. Härigenom undviks vitalän normalt skallett

fläckar i form kommuner står utanför detav som gemensamma
planeringsarbetet övriga funktioneroch de förbundet har handsom om.

uppståSituationer kan dock tänkas där län så splittrat det delasärett att
i två delar, orienterareller kanske fler sig olika kringlig-ännu motsom

sådana fall finnasgande regioner. För bör det möjlighet delaatten
tillföra olika olika regionförbund. Något hinderlänet och kommuner mot

regionförbund på så tillförs delar fler län föreliggersätt änatt ett ettav
inte.

Det i och för sig inte återstående inödvändigt de kommunernaär att
ingår i regionförbund,län möjligheten till delningförett ett annat att

tillämpas.skall kunna En finnsstark önskan motverka detattatt
inte deltar ikommuner regional samverkan kan dock medföra attsom

regeringen väljer inte tillgodose önskemål från delar länatt ett attav om
i regionförbund,få bli medlem återstoden intedet länet skulleett om av

ingå i någotkomma förbund. Om den återstoden skulle utgörasatt annat
fåtal kommuner, finns också möjligheten regeringen, medett attav

6 ingå i regionförbund,stöd beslutar hela länet skallatt ett trotsav
motstånd från dessa kommuner. landstinget iAtt delat län skallett vara

regionförbundmedlem i de berörda kommunerna, och detattsamma som
landstinget således bli i förbund, följerkan medlem än ettmer av

regionala igrunderna för den samverkan regleras RFL. Landstingetssom
i så såvittmedlemskap fall endast dess verksamhet den geografisktavser

omfattar dessa kommuner.sett
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samtliga i regionförbundligger i sakens medlemmarDet ettnatur att
antingen direkt ellergeografiskt förenade med varandra,måste vara

inte landstingen ochSå för exempel enbartindirekt. kan att ettta --
bilda regionförbund.i Hallands och Skaraborgs länkommunerna ett

tillsammanshinder de två länen med denfinns ingetDäremot mot att
Älvsborgs ingår ilän förbund.delensödra sammaav

till 9 § första stycket 3finns ingen motsvarighet 1 kap.lagförslagetI
förbundsordning skall tidvari föreskrivs denKFL, att ange somen

tid. Avsiktenbestå, inte bildats för obestämdskall det harförbundet om
bildas den lagen inte skallförbund med stödRFLmed är att som av

följervad lagens karaktärtidsbegränsas sätt änannat avsom av
27 § framgårikraftträdandebestämmelserna. Avförsökslag se att ett

giltig-inte likvideras under lagenshuvudregel kanregionförbund som
likvidation.i angivet fall ändå kan beslutaregeringenhetstid, att ommen

2 §
får handvilka uppgifter regionförbund haparagrafI denna ett om.anges

heller intei det enskilda fallet knappast röraoch kommerDet behöver att
rimligt detuppgifter, det förefallersamtliga dessasig att anta attmenom

Uppgifternadel därav.bli frågan betydandenormalt kommer att om en
sjukvårds-till lagstiftning hälso- ochhänvisning berörddefinieras genom

persontrafikviss kollektivförhuvudmannaskaplagen, lagen samtom
till statligahänvisningallmänbygglagenplan- och samt upp-genom en

glesbygdsutveckling, närings-utvecklingsarbete,regionaltgifter rörande
kommunikationer jfr 3 §miljö ochlivsutveckling, utbildning, kultur,

länsstyrelseinstruktion. Såvitt demedförordningen [1990:1510] avser
hållen jfr 3 § andra stycketuppgifterna bestämmelsen allmäntstatliga är

kommunalförbund i Västsverige,särskilttill lagi det förslag ett somom
1992:66.Västsverigeutredningens betänkande SOUilades fram

regionförbund skalluppgifterVilka konkreta övertas ettsom av
ändamålförbundetsi förbundsordningennärmare attgenomanges

bli frågatorde normalt endast8 § första stycket 1. Detdefinieras se om
sådanadelarhand begränsadelåta regionförbund haatt ett avom

gäller hälso-åvilar något När detuppgifter t.ex.annat organ.annarssom
uppgifter kan komma överläm-sjukvårdens område torde deoch attsom

övergripande uppgifter, medan detplaneringsfrågor och andranas avse
vård bedrivs därsjukvårdsinrättningarna denför ochdirekta ansvaret som

intedelar överlämnanderespektive sjukvårdshuvudman. I dekvarstår hos
skyldigtFörbundetpå vanligtförfattningar sätt. ärgäller aktuellaskett

återgåUppgifterna kantill det.uppgifter överlämnatsdeskötaatt som
förbundsordningenändringursprungliga först eftertill det organet aven

enligt 6
detill regionförbund upphöruppgifter överlämnasGenom attettatt

skulle ha haft handkompetensenliga för de omorgan som annarsvara
uppstå inomsåledes intefårdubbelkommando kan ellerNågotdem.

naturligtvis endastgeografiska område. Detta gällerregionförbundsett
till det regionalaförtsuttryckligen harbeslutsfunktioner överde som

organet.
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iBestämmelsen andra stycket bl.a. verksamhet där regionför-avser
tillbundet medverkar fram olika former underlag kanatt ta av som vara

till inför beslut skall fattas förbundet.andra Detännytta som organav
här sig aktiviteter många olikakan slag. I förbundetsröra om av

uppgifter får härvid inte ingå myndighetsutövning, utövningvarmed avses
befogenhet bestämma förmån, rättighet, skyldighet, disciplinäratt omav

bestraffning jämförbarteller förhållande. Förbundet har såledesannat
inga maktbefogenheter till sitt förfogande det gäller utövningennär av

idenna medverka planering och framtagning beslutsunderlagrätt att av
Att förbundet deltar i sådan hindrarverksamhet intesagtsm.m. som nu

också andra samtidigt idet. I stället kan det vissa fallgöratt organ
uppfattas fördel uppgifterna flerasköts detnärt.ex.som en om av organ,

turismutveckling liknande.gäller eller
För regeringen skall kunna vidta de ändringar i förordningaratt som

befattning uppgifterreglerar statliga med lämnas tillöver ettorgans som
i tredjeregionförbund, har det stycket tagits in bemyndigande därom.ett

3 §
Genom bestämmelse blir i författningardenna de regler andra som avser

tilluppgifter har överlämnats regionförbund ochettsom som annars
iskulle ha handhafts andra stället tillämpliga på regionför-av organ,

såvitt följer uppgifter har tillbundet de överlämnats det.somav

4 §
vill bildalandsting regionförbundDe kommuner och skall ansökaettsom

få regeringen.det hos I detta avseende kangöra görasattom en
jämförelse 1957:281 kommunalförbund,med lagen föregångaren tillom

utgångspunktenKFL. Enligt lagen också regionalt initiativ.den ettvar
Det skulle underställas länsstyrelsen, därefter hade fatta detattsom

beslutet. Enligt KFL liggeravgörande bestämmanderätten helt hos
initiativtagarna.

vissa sig regionförbundAtt kommuner eller landsting motsätter att ett
bildas hindrar inte ändåansökan görs.att en

Till skall fogas till förbundsordning.ansökan förslag Därav skall bl.a.
framgå vilka kommuner föreslås blioch landsting medlemmar isom
förbundet jfr 5 §, vilkadvs. skall tillkomma demutöversom som

biträda ansökan bli medlemmar.att attgenom avser

5 §
regionförbundFör skall få bildas, måste det finnas allmänatt ett en

uppslutning kring så sker bland enligt förslaget till för-dematt som
bundsordning skall bli dess medlemmar.

Enligt förevarande paragraf betydande flertalkrävs deatt ett av
tilltänkta medlemmarna ställer sig bakom ansökan. Att kräva total
uppslutning realistiskt lämpligtknappast eller och har heller intevore

Äi olika regionala diskussionerna.krävts de sidan måsteandra man
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motvilja ingå i regionförbund.utbreddrespektera mot att ettmeraen
regionalaviktigti olika sammanhang detSom uttalats är att nya
iakttarsitt i regionerna ochsamverkansmodeller har att ettmanursprung
tvingaförsiktig med påunderifrånperspektiv. Staten bör därför attvara

sig.allmäntlandsting lösningar, de motsätterellerkommuner merasom
betydande flertalendastaktuella bestämmelsenI den sägs att ett avnu

biträda Hur det skalllandsting skall ansökan.ellerberörda kommuner
enskildaförhållandena i det fallet,i viss mån bli beroendefårtolkas av

åtminstone fyra femtedelar deallmänt bör krävas attrent avmen
dominerandevilliga medverka. Om dentilltänkta medlemmarna är att

andel den totala be-i region, med mycketkommunen stor avenen
bildassig detsysselsättningstillfällen,antalet motsätterfolkningen och att
sådanrespekterabli svårt inte godta ochregionförbund lär det attett en

landsting.också beträffandenaturligtvisinställning. Detsamma gäller ett
riktmärke,allmäntfår därför änVad ettsagts enmera ses somnysssom

några hinder bildainte föreliggervilken detabsolut övergräns att ett
regeringen, harligger hosAvgörandetregionförbund. attytterst som

självstyrelsenkommunalaavvägning respekten för denmellangöra en
mellan alla delarövergripande samverkanönskemåloch de av enom

regionförbunditill uttryck ansökanregion, kommer att ettomensom
interegeringen i principtidigare framhållits skall prövabildas. Somskall

prövningen skallÖnskemål samverkan,dessarelevansen utan meraomav
skallförutsättningarna för ansökanformellainriktad de att envara

kravet på allmänfinns det behandladebifallas. Bland demkunna ennu
till följd vadprövningenregionen, låtuppslutning inom att somavvara

innebärinrymmatill viss del kommerframgått momentatt som enovan
skönsmässiga överväganden.tillämpning av

enligt 6ställning till §landsting och kommuner skallberördaVad ta
invändningarbildas regionförbund. Att de kan haskallhuruvida detär ett

i avseende betydelse.förbundsordning saknar dettatillförslagetmot
regeringen i samband medfår i beaktasinvändningar ställetSådana av

Regeringen nämligen,enligt 6förbundsordning skall fastställas äratt
inte bunden detframgår bestämmelsen,denundantagmed de avsom av

regionförbund.bildatill ansökanfogatsförslag att ettomsom

6 §
förbundsordning för regionförbundet.Regeringen fastställer

i normalfalletinitiativtagarna enligt 4 § dragit ärDen uppram som
inte får omfattaförbundetregeringen. innebärför Dettabindande att

delari förekommande falli flera län ellerlandsting och kommuner av
längäller de helaframgår ansökan. När detlän, än som avsesavsom

dem, försåledes initiativtagarnaräcker detingå i förbundet att namnger
i förbundsord-skall kunnabefintliga kommunerna sedande däratt anges

krävsbeträffande delade länstycket 1, medan det8 § förstaningen se
landstingetAttbli medmedlemvarje kommunatt namn.angessom avses

framgår dei regionförbundetockså skall medlemsådant läni ett avvara
följeri Däravlförbundets verksamhet,förgrunder attsom anges

blir medlemi delat läninte hindrar landstingeti 6 §huvudreglen ettatt
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inte ii det uttryckligen skulle förslaget tillförbundet, även om anges
förbundsordning.

får intevad regionförbund normalt hellerUtöver sagts ettsom nu ges
initiativtagarna förbundetfler uppgifter de skall ha handän ansett attsom

om.
finns särskilda skäl får regeringen avvika frånOm det för det,

till gäller avvikelser iinitiativtagamas förslag förbundsordning. Detta
inskränkande riktning. Regeringens prövning skallsåväl utökande som

föreslagna förbundsordningens formellai första hand den över-avse
RFL. Brister därvidlag alltid sådana särskildaensstämmelse med utgör

Regeringen måsteregeringen justera förslaget.skäl, rätt attsom ger
också lämplighetsprövning den föreslagna för-emellertid göra aven

naturligtvisminst förutom vilkabundsordningen. Inte gäller detta -
såvitt förbundsordningenanförtros förbundet-uppgifter skall avsersom

regionfullmäktige dit antalet ledamöter ochrepresentationen i och valet
sig in-utformning etc.. Rör detelektorer, valkretsarnas om en mera

måste flertalet avsedda medlemmarnasgripande avvikelse, deav
fullmäktige godkänna den för den skall gälla.att

förutsättningar får regeringen också ändraUnder sagtssomsamma nu
forbundsordning. sådan ändringbefintligt regionförbunds Enredanett

fårtill stånd efter initiativ från förbundet,således normaltkommer men
avvikelse från vad angivits iockså sådant eller medvidtas ettutan som

i tredje avsedda medlemmardärmed. Vad stycketsamband sägs omsom
faktiskasjälvklart i stället de medlemmarna.gäller härvid

bildatstycket KFL kommunalförbundEnligt l kap. 7 § andra är ett
antagits medlemmarna.förbundsordningen har och undertecknatsnär av

förbundsordningen enligt 6 §regionförbund skallBeträffande
regeringen i samband med den förordnarfastställas attatt omav

för bildande måste dåskall bildas. Tidpunkten förbundetsförbundet
lämpligt regeringentill regeringens beslut, och detkopplas attsynes

förbundet skall bildat. Om endastdärvid får förordna när t.ex.varaom
återstår till framståtid allmänna val, kan detkortare nästa somen

därefter för på sålämpligt låta förbundet bildat först sättattatt vara
två regionfullmäktige mellanrum.undvika val kortmedav

§7
KFL 3bestämmelse 2 och 2 kap.Denna kap. l samtmotsvarar

l991:900;1-3 §§ kommunallagen KL.
finns i 9 och 17 §§.föreskrifter fullmäktige och styrelsenNärmare om

till 8 § första stycket 13.övriga nämnder kan också hänvisasBeträffande

8 §
9 och 10 §§ KFL.paragraf i huvudsak kap.Denna lmotsvarar
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§9
blir föreskrifterna i 10 §hänvisningen till 2 3 § KFL 3 kap.Genom kap.
11-16, 18 § första stycket, 19,och 16-18 §§, 4 kap.första stycket

48-62 §§ KL tillämp-7-23, 25-34, 36-46 och22 §§ 5 kap.20 och samt
fullmäktige i regionförbund.liga också beträffande ett

ibestämmelserna KLDe nämnda avser
delegation fullmäktiges beslutanderätt nämnd 3 kap.enav-

10 §,
16-18företag 3 kap. §§,kommunala-

8fullmäktige 4 kap. ochuppdrag ledamotupphörande avav som-
9 §§,

förmåner såvittanställning ekonomiskaledighet från och avser-
fullmäktige kap. 11-15 §§,4ledamot av

fullmäktige 16 §i 4 kap.initiativrätt för ledamöter och ersättare-
§ första stycket,och 18

§§,reservation 4 kap. 19, 20 och 22omröstning, beslut och-
kap. 7 §,för fullmäktiges sammanträden 5tidpunkten-

§§,fullmäktiges 5 kap. 8-11sammanträdenkungörande av-
tjänstgöring 12-17 §§,5 kap.ersättares-

19 §§,18 ochbeslutförhet 5 kap.-
20 §,jäv 5 kap.-

kap. 21 ochutomstående medverka 5skyldighet förochrätt att-
§§,22

§§,fullmäktige 5 kap. 23 och 25iärenden-
26-34 §§,ärendeberedning 5 kap.-

36 37 §§,bordläggning 5 kap. och-
38vid fullmäktiges sammanträden 5 kap.offentlighet och ordning-

och 39 §§,
40-45 §§,5 kap.hur ärenden avgörs-

46 §,proportionella val 5 kap.-
frågor kap. 49-56 §§,interpellationer och 5-

5 kap. 57-62 §§.protokoll-
ibestämmelserna 5 kap.meningen KFL3 § sista sägsI 2 kap att

detEftersomendast har är12-17 §§ KL gäller ersättare utsetts.om
regionförbunds fullmäktige 10 §, saknari seobligatoriskt med ersättare

tillämpningen RFL.vidbestämmelsen betydelseden av
följande innehåll.stycket KFL harförsta och andra2 kap. 7 §

frånförbundsfullmäktige väljs för år, räknatiochLedamöter ersättare tre
i riket till kommun- ochjanuari året efter det, dä val helaoch med den 1

nyvaldaförrättas delandstingsfullmäktige Valethar ägt avrum.
landstings-ochi hela riket till kommun-fullmäktige är då valdet

fullmäktige har ägt rum.
iföljande. val ledamöter och8 § KFL När ersättare2 kap.I sägs av

tiden från valetsförbundsfullmäktige första gången skall detsker avse
tjänsgöringstid för fullmäkti-dåtill ingången det är,förrättande nästaav

hållas förstaförbundsfullmäktige skallbörjar. sammanträde medNärge
fullmäkti-ordföranden isammanträdetkungörelsegången utfärdas avom

röstberättigade invånare eller,flestförbundsmedlem hardenhos somge
fullmäktige.ordföranden iförhindrad, viceordföranden är sammaavom
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förbundsfullmäktige för tidEnligt 10 § KFL väljer den2 kap.
sina ordförande och ellerfullmäktige bland ledamöterbestämmer enen

ordförandeskapetTill dess förrättatstvå vice ordförande. valet har utövas
fullmäktigeden utser.somav

fullmäktiges12 och 13 §§ KFL kungörelsenI 2 kap. sägs att om
anslås för varje förbundsmedlem ochskall anslagstavlansammanträde

skall ske påtillkännagivande justering fullmäktiges protokollatt om av
i enlighet med vad harförbundsmedlemmarnas anslagstavla somen av

i förbundsordningen 8 § första stycket 3.sebestämts

10 §
i8 skall antalet ledamöter ochEnligt 8 § första stycket ersättare anges

10 §enligt 2 kap. 1 KFL.förbundsordningen. Motsvarande gäller
regionfullmäktige tilli bestämmasEnligt § skall antalet ledamöter10

därvid sä, varjeAntalet kan bestämmasojämnt antal ledamöter. attett
fleraelleri realiteten kommer kunnaförbundsmedlem utseatt en

så det skulleNågot krav sker,fullmäktigeledamöter. att varaens om
hanterlig påtill storlekmöjligt behovetpraktiskt med hänsyn av en

ligger i självafinns dock inte. Detfullmäktigeförsamlingen, det snarare
regionfullmäktige inte skall företrädaiidén ledamöternaregionaladen att

övergripandebeaktaintressen,enskilda förbundsmedlemmars utan mera
regionala aspekter.

§ll
regionfullmäktige enligt förevarandetill gäller,Beträffande valbarheten

följande innehåll.har2-6 §§ KL,paragraf, 4 kap. som
år påi fyllt 18folkbokförd kommunen och harDen är senastsom
i kommun-vid val ledamöter och ersättarevaldagen har rösträtt av

svensk medborgare har bara hanfullmäktige. inte rösträttDen är omsom
föreSverige den årenfolkbokförd i 1 november de närmastvarithar tre

i landstingsfullmäkti-vidvalåret. Rösträtt val ledamöter och ersättareav
iochvid val ledamöterden röstberättigad ersättarehar är avsomge

i inom landstinget. Frågorkommunfullmäktige kommun rösträttomen
före valet.grundval röstlängd upprättasavgörs av som

väljs hari fullmäktige bland dem rösträttLedamöter och ersättare som
ledamöter ochgäller valenenligt Detsammavad sagts.nyss avsom

revisorsersättare. Den hari revisorer ochnämnderersättare samt somav
Denpå sådant val valbar. ärår dagen förfyllt 18 ärsenast ett som

ledandelandsting för ha denelleranställd hos kommun attetten
chef förinte valbar. Denställningen bland personalen ärär ensom

tillverksamhetsområde får inte väljastillförvaltning hör nämndssom en
i nämnden.ledamot eller ersättare

får till ledamot eller§ första meningen KFL ersättareEnligt 2 kap. 6
i förbundsmed-ellerförbundsfullmäktige väljas endast ledamoti ersättare

samtligai ljusetfullmäktige. bestämmelsen skalllems Den attses av
i förbundsfullmäktige. Detrepresenteradeförbundsmedlemmar skall vara

också inte ledamotemellertid finnas behov låta ärkan att person somav
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eller i medlems fullmäktige kunna ledamot i region-ersättare vara
fullmäktige. Den synpunkten har framförts, parti borde kunnat.ex. att ett

ordföranden i sin länsdistriktsorganisation till ledamot,utse oavsett om
Överhuvudtagetockså kommun- eller landstingsfullmäktig.han har detär

inte fram några önskemål förförts konkreta andra krav valbarhet tillom
regionfullmäktige, till någonvalbarhet förbundsmedlemmarnasän av
fullmäktige. Någon ibestämmelse motsvarande den KFL har därför inte
tagits in i RFL. Den avvägningen beträffande vilkanärmare personer

ingå i regionfullmäktige får iskall hägnet dengörassom av process som
nomineringsarbetet inom de olika politiska partierna.utgörs av

12 §
antal och utformning skall i förbundsordningenAtt valkretsamas anges

8 förstaframgår § stycket ll.av
tredjeEftersom enligt 14 § stycket landstinget och de kommuner som

ingår i landstinget för varje valkrets lika många vidskall elektorerutse
till regionfullmäktige, måste landstingsfrival eventuell kommunen som

ingår i regionförbund bilda valkrets.ett en egen
utformning i övrigt finnsBeträffande valkretsamas bestämmelser i

tredje stycket. Dessa bestämmelser till viss del utformats12 § har med
föreskrivs i 6 §§beaktande vad 2 kap. och 9 vallagen beträffandeav som

valkretsindelning vid till kommun- landstingsfullmäktige.val och
något hinder bestårfinns inte valkrets endaDet mot att en av en

ingår i landstinget, förutsatt bestämmelserna i 12 §kommun ärattsom
sådan lösning mindre lämpliguppfyllda. En kan dock med hänsynvara

hållatill önskemål ned antalet Valkretsar, för därigenomatt attom
minska spärreffekter uppkommer valkretsindelningde ochsom genom en

bli svårt korrigeravid antal Valkretsar kan detattett stortsom genom
förfarande föreskrivs i 19 och 20 §§.som

13 §
Fördelningen på valkretsama det antal ledamöter och lika mångaav -

fasta vid till region-skall mandat valetersättare utsessom genom-
enligt §fullmäktige skall, 8 första stycket 11, i förbundsordningen.anges

Fördelningen sker enligt den s.k. valkvotsmetoden, i detta fallsom
innebär följande. Respektive tillförsvalkrets plats ett mandat fören
varje gång röstberättigade vid tillantalet där val kommun- ochsom
landstingsfullmäktige jämnt erhålls,delbart med det tal detår som om

röstberättigade vidsammanlagda antalet de valen i hela regionen delas
skall fördelas. De härefter återstår,med det antal platser platsersom som

tillförs valkretsarna efter storleken de överskott uppkommit vidav som
Vidfördelning. lika överskottstal lotten.denna avgör
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14 §
förbundsmedlemvarjeoch intei valkretsarskervalet attEftersom genom

medlemmarna,måsteregionfullmäktigeiflera ledamöterellerutser en
elektorer.föregående, företrädasiframhållits det avsom

två elektorertilldelasförstvarje medleminnebärparagrafDenna att
påsker sätthärav,beaktandedärefter, medfördelningenoch sammaatt

beskrivsoch ersättare,antalet ledamöterfördelningvid den somavsom
i ställethärvid självklartfördelning platserMedi 13 avsesav

elektorer.fördelning av
proportionellt valsätt1992:339skall lagenelektorsvaletVid om

innehåll.följandehuvudsakhar iDen lagentillämpas.
mångaminst sådet begärsproportionellt,skallvalEtt avomvara

närvarandeantaleterhållsden kvotväljande motsvarar omsomsom
Ommedökatvaletantalmed detdelasledamöter avser,personer som

hela tal.högretillavrundasskall det närmasttal,erhålls brutetdärvid
tillräckligt antalsigblandväljandeskall deVid valet ettutse personer

valet.skall förrättaeller denordförandenbiträda annarsatt som
omärktaochenklaskallvalsedlar. Demed slutnaskeskallValet vara

färg.material ochtill storlek,likasamt
skallgruppbeteckning. DenfinnasskallvalsedlamaPå somangesen

vissförväljande ellerdevissfori ordbeteckning engrupp avenen
meningsinriktning.

skallfler tasänvalsedelOm namnenupptar person,ennamnen
visarmedförsesochvarandraunderföljdi somnummerenupp

detsådant sättskallVarje attmellan dem. ettordningen angesperson
framgårklart avses.somvem

gruppbeteckning, änsaknardenogiltig, upptarvalsedelEn är merom
någotmedförseddeller denenkel ärintegruppbeteckning, är omen

dit avsikt.medharuppenbarligenkännetecken sattssom
inte ärobefmtligt,skallvalsedelpåEtt personenomansesennamn

ellerframgårinte klartdetöverstruket,ärvalbar, avsesvem somnamnet
intepå valsedelnnågotochmellanordningen annatnamnet namnom

skallvaletänvalsedeln fleraOmframgår.klart avser,upptar somnamn
obefintliga.övertaligasistaeller dedet ansesnamnen

iordnasgiltiga valsedlamadeavlämnats skallharvalsedlamaSedan
mellanordningenskallvarje valsedelsgruppInom namnengrupper.

mellanfördelasskall platsernaordningen bestämts,Närbestämmas.
grupperna.

valsedelsgrupp.bildargruppbeteckningmedValsedlar ensamma
skall bestämmasvalsedelsgruppvarjeinommellanOrdningen namnen

behövs.sådanautsträckningsammanräkningar, i densärskildagenom
fått det högstaharsammanräkning skall detvarjeEfter namn som

under detdetvalsedelsgruppen,på lista förförasröstetalet enaenupp
påuppfördablivitde harordningsföljdi dengällerNamnenandra. som

listan.
förbaravalsedelsammanräkning gäller ettVid varje namn.en

så dettalängevalsedeln,står förstdetgäller förValsedeln namn som
för detvalsedelnDärefter gällerlistan.förtsinte har namnuppnamn

listan.förtsharredanefter detstår näst uppnamn somsom
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En valsedel gäller för sitt första räknas Närröst.som namn som en
den gäller för sitt andra räknas den halv En valsedelröst.namn som en

sittgäller för tredje räknas tredjedels röst, och såsom namn som en
vidare efter grund.samma

fördelasPlatserna i Den för varje gång får dettaget.en grupp som
högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För varje gång valsedelsgruppen
tilldelas plats skall den besättas med den enligtgenasten som gruppens
lista står inärmast platsen. Detta gäller också dentur att ärom som
berättigad till platsen redan har fått plats från eller flera andraen en
grupper.

Jämförelsetalet för lika med detär antal röster valsedels-en grupp som
fått, såhar länge inte blivit tilldeladhar någon plats.gruppen gruppen

För varje gång har tilldelats plats, skall jämförelsetaletsom en grupp en
beräknas så, röstetal delas med det tal detatt motsvarargruppens som
antal platser har tilldelats, ökat Ommed harsom gruppen en person
fått frånplatser två valsedelsgrupper, skall vardera platsen dock bara

halv plats vid beräkningen det antalet platser haranses som en av som
delats Om någon har fått platser från skall varje sådanut. tre grupper,
plats räknas tredjedels plats, så vidareoch efter grund.som en samma

Om valsedelsgrupp har tilldelats så mångaplatser gångeren som
antalet lista, skall inte längremotsvarar namn gruppens gruppen

räknas vid den fortsatta fördelningen.
Vid lika röstetal eller jämförelsetal lotten.avgör
När har proportionellaersättare val skall de tjänstgörautsetts genom

enligt följande:
Den har frånersättare valsedelsgrupp medutsettssom en samma

beteckning den från vilken ledamoten vald, har företrädeärsom grupp
framför andra Av andraersättare. har den företräde,ersättare harsom

från med högre röstetal.utsetts en grupp
Inom har den företräde,ersättare blivitharsamma grupp vars namn

tidigare påuppfört lista.gruppens
Den har blivit tilldeladersättare plats från två eller flerasom en

skall vald för den från vilken förstersättaren blevgrupper, anses grupp
tilldelad platsen.

För varje elektor skall ersättare.utses en
Beträffande valbarheten till elektor innebär hänvisningen till 2 6 §kap.

KFL, endast ledamot eller i förbundsmedlemsersättare fullmäktige fåratt
väljas. Den omständigheten tjänstgöringstiden för ledamöter ochatt

i förbundsmedlemmarnasersättare fullmäktige upphör vid utgången av
oktober månad det då val iär hela landet till kommun- och lands-
tingsullmäktige har ägt se 5 kap. 5 § första stycket kommunalla-rum

innebär integen, dock uppdraget elektor eller elektorsersättareatt som
för tjänstgöringstidensupphör utgång. Beträffande Stockholms kommun

i 5 kap. 5 § tredjesägs stycket kommunallagen, mandatperiodenatt
räknas från den 15 oktober valåret. Nyss nämnda undantag gäller, oavsett
dess hänvisning till utgången månad, naturligtvis ävenav samma
beträffande den kommunen.
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§15
1992:300.12 § kyrkolagen43 kap.paragrafDenna motsvarar

16 §
regionfullmäktigeiledamöter och ersättarevalOckså vid elektorernas av

tillämpas.proportionellt vallagenskall om
motsvarighet i 2sin kap.till delvissi andra stycket harBestämmelsen

9 Genom hän-underKFL, berörtsstycketandra8 § ovansom
i de olikavalenkungörelserföljer12 § KFLtill 2 kap.visningen att om

anslagstavlor.förbundsmedlemmarssamtligaanslås påskallvalkretsarna

§17
ibestämmelsernai huvudsak görastycketi förstaFöreskriften attavser

vid val.förfarandetsjälvatillämpliga, såvittkommunallagenkap.5 avser
protokoll ochförandevid förrättningen,offentlighetgällerDetta av

lagenförfarandereglerframgårövrigtIjustering därav omavetc.
16hänvisas ivartillproportionellt valsätt,

får, liksom andravallandstingsfullmäktiges beslutellerKommun- om
kommunallagen genomenligt 10 kap.överklagasfullmäktige,beslut av

första stycketenligt 25 §gäller,laglighetsprövning. Detsammas.k.
Även elektorsförsam-regionfullmäktige.beslutmeningen,första omav

sig sådantden intei RFL,verksamhet regleras är ettlingens vare
delelleri kommunallagen ettkommunalt en avavsesorgan som

skall kunnaelektorsförsamlingens beslut överFörregionförbund. att
§ förstai 25bestämmelse däromuttryckligintagitsdärförharklagas en

meningen.andrastycket
paragrafs andraockså i förevarandeföreskrivsmotsvarande skälAv

valförrätt-protokolletjustering övertillkännagivandestycke, att avom
förrättandekungörelse valetsbeträffandepåningen sätt omsamma som

till§ KFL12framgår 2 kap.vadmedi enlighetskeskall avsom
protokoll,regionfullmäktigesbeträffandegällerfrån vadskillnad som

Besvärstiden för9 §.KFL;13 §enligt 2 kap.skall kungöras sesom
i demedlemmarnablir då för25 § första stycketenligtöverklagande

förliksom dessaregionförbundet,landsting ingår iochkommuner som
respektiveskett hostillkännagivandeberoendesjälva, näravorgan

förbundsmedlem.
bevis förvalförrättningen gällerprotokollet överAtt utdrag somur

regionfullmäktige,itill ellerledamot ersättareharden utsettssom
andraoch 2 §stycket§ andrajfr 15 1tredje stycket kap.framgår av

vallagen.stycket

§18
§§20beskrivs i 19 och görshär ochfördelningDen avsomavsessom

valmyndighet.central[l985:953]förordningenRiksskatteverket se om
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19 §
Inledningsvis räknas för för samtliga partier representerade iärsom
någon förbundsmedlemmarnas fullmäktige fram hur andel partietstorav
har samtliga platser i regionens fullmäktige. Denna jämförsandelav
härefter med den andel de olika partierna har erhållit i region-som
fullmäktige. Underrepresenterade partier erhållaskall tillkommande
mandat i den omfattning behövs och går åstadkomma, för deatt attsom

uppnåskall proportionellt riktig representation i regionfullmäktige.en
Regionen betraktas härvid enda valkrets, och platserna fördelassom en
i tillämpliga delar i enlighet med vad föreskrivs i lagensom om
proportionellt valsätt, dvs. enligt heltalsmetod föranvänts attsamma som
fördela de fasta mandaten. De jämförelsetal och röstetal isom avses
den lagen härvid storlekenär den underrepresentation, uttrycktav som
skillnaden mellan andelen iplatser samtliga regionens fullmäktige och
andelen platser i regionfullmäktige, beräknats för olikade partierna.som

20 §
De tillkommande platserna skall besättas med ledamöter och ersättare

beslut de olika partiernas företrädare i den förbundsmed-genom av av
lemmarnas fullmäktige, respektive parti har flest företrädare. Vid lika
antal företrädare, antalet erhållnaavgör i tillvalet respektiveröster
fullmäktigeförsamling.

iBeslutet fullmäktige iskall princip ske vilket valärendeannatsom
helst, med den skillnaden endast det parti får delta i beslutet,attsom
ledamotledmöter jämte ersättare skall utses.vars

21 §
Första stycket 2 kap. 2 § KFL.motsvarar

Genom hänvisningen i andra stycket till 2 kap. 14-17 §§ KFL blir
föreskrifterna i 4 kap. 11-15, 17-23 §§, 6 kap. 1-7, 9-38 §§

kap. KL tillämpliga7 också beträffande regionförbunds för-samt ett
valtning och verkställighet.

De bestämmelserna inämna KL gäller
valbarhet 4 kap. 5 6 §§,och-
upphörande uppdrag 4 kap. 8 och 9 §§,av-
ledighet från anställning och ekonomiska förmåner 4 kap. 11--

15 §§,
initiativrätt 4 kap. §,17-
omröstning, beslut och reservation 4 kap. 19-22 §§,-

förnärvarorätt ledamotän eller i nämnd 4ersättare kap.annan-
23 §,

styrelsens uppgifter och nämndernas för verksamhetenansvar-
6 kap. 1-7 §§,

antalet ledamöter och och tjänstgöringersättare deras 6 kap.-
9-11 §§,

mandattider 6 kap. 12-14 §§,-
ordförande viceoch ordförande 6 kap. 15-17 §§,-
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18 §,6 kap.sammanträdenförtidpunkt-
19 §,6 kap.utomståendeförnärvarorätt-

§§,20-27nämndberedningar 6 kap.ochutskott-
§§,2928 och6 kap.ärenden avgörshur-

30 §,6 kap.protokoll-
§,31delgivning 6 kap.-

32 §,6 kap.reglementen- 33-38 §§,6 kap.nämndinomärendendelegering enav-
kap..7medbestämmandeformer-

föreskrivs följande.KFL§§15-172 kap.I
i förbundetsoch ersättareledamöterskall valförbundnybildatI avett

sammanträde. Valetförbundsfullmäktiges förstavidstyrelse äga rum
dåår,det nästaingångentillförrättandevaletsfråntidenskall avavse

börjar.och ersättareledamöterförtjänstgöringstid
denunderrättadeförbundsmedlemmarnahållaskallStyrelsen om

frågorverksamhetförbundetsplanläggningen samt avomallmänna av
frånfårStyrelsenräckvidd.organisatoriskekonomisk ellerstörre

upplysningar,ochyttrandeninfordra destyrelserförbundsmedlemmarnas
uppgifter.sinafullgöraskall kunnastyrelsenförbehövs attsom

tillämpas se13 §skall 2 kap.tillkännages,protokolljusteringNär av
§.till 9kommentaren

22 §
andraoch§ första§§, 5l-4till 8 kap.hänvisasKFL18 §2 kap.I

§ KL18ochstycket§ första samt§§, 1712-16 anges10styckena,
ingålån, borgenibegränsningar rättende att tagällerövrigti uppatt
framgårfonder,tillmedeleller avsättaförbindelser avandra somoch

förbundsordningen.
gälleri KLbestämmelsernanämndaDe

§,förvaltningen 1ekonomiskamålen för den-
§§,och 3medelsförvalmingen 2-

§§,4 och 5innehållbudgetens- till budgetförslagstyrelsensallmänhetentillhandahållande för av-
10 §.

§,12budgetåretunderutgiftsbeslut-
pantsättning 13 §,förbud mot- stycket§ första14-16 §§, 17redovisningochräkenskapsföring-

§.18samt
följande.föreskrivsKFL20 §§och192 kap.I

Övrigaförbundsstyrelsen.skallbudget görastillFörslaget avupp
in sinastyrelsen bestämmer,tiddeninomskall, genämnder som

skallbudget görstillförslagetInnantill denna.budgetförslag upp,
styrelser.förbundsmedlemmarnassamråda medförbundsstyrelsen

förbundsfullmäktige föremedsammanträdevidfastställsBudgeten
månad.septemberutgången av

bidragförbundsfullmäktige detfastställs bestämmer sombudgetenNär
igrunderenligt deförbundettilllämnaskall angesmedlem somvarje

förbundsordningen.
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23 §
Enligt 9 kap. 1 § KL skall nyvalda fullmäktige under de år då val av
fullmäktige har förrättats i hela landet välja revisorer och revisorsersätta-

för granskning verksamheten under de följande åren.re av tre
Vid samlad revision hela verksamheten skall minst revisoreren av tre

och lika många väljas.ersättare Vid särskild revision för granskningen
viss eller vissa nämnders verksamhet skall minst revisorerav en ochtre

lika många väljas förersättare varje nämnd eller nämndergrupp av
9 kap. 2 § KL. Genom bestämmelsen i 19 § första stycket gäller för
regionförbund i stället minst fem revisorer likaoch mångaatt ersättare
skall väljas.

9 kap. KL innehåller i övrigt bestämmelser om
jäv 4 och 5 §§,-
revisorernas ställning 6 §,-
revisorernas uppgifter 7-9 §§,-
revisorernas tillrätt upplysningar 10 och 11 §,m.m.-
revisorernas förvaltning 12 och 13 §§,-
revisionsberättelse 14 och 15 §§,-
prövning frågan ansvarsfrihet 16 och 17 §§,av om-
revisionsreglemente 18 §.-

Enligt 2 kap. 21 § andra stycket KFL skall i nybildat förbund valett
revisorer och revisorsersättare vidäga förbundsfullmäktigesav rum

första sammanträde. Valet skall granskning verksamheten underavse av
tiden från tillvalet dess tjänstgöringstidnästa för revisorer och revisor-

börjar.sersättare
I 2 kap. 22 § KFL föreskrivs kopia revisionsberättelsen jämteatt av

infordrade förklaringar skall tillställas förbundsmedlemmamas styrelser
minst två veckor före det sammanträde, då berättelsen läggs fram för
förbundsfullmäktige.

24 §
Motsvarar 1 kap. 5 § KFL.

Förbundsmedlemmamas gäller föräven skulder kan bliansvar som
kända först efter upplösning förbundet med stöd 27 §. Be-en av av
träffande efter utträde, 26 § fjärde stycket.ansvar se

25 §
Enligt 4 kap. 10 § KFL gäller bestämmelserna i 10 kap. KL i tillämpliga
delar i fråga kommunalförbund.om

I 10 kap. KL regleras det kallas för laglighetsprövning,som nu men
tidigare kallades för kommunalbesvär. Kapitlet har i huvudsaksom

följande innehåll.
Enligt 2 fär§ följande beslut överklagas:

beslut fullmäktige,av-
beslut nämnd eller beslutetett partssammansattav en organ, om-

inte är förberedande eller verkställanderentav rent art, samt
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13 § besluti 9 kap.revisorerna,beslut somsådana avsessomav-
förvaltning.sinfattarrevisorerna om

tillin kammar-skriftliga ochskallklagomålen gesBesvären vara
anslagstavlantillkännagavsdå detdagfrån denveckorinomrätten tre

4-6 §§.justeratsbeslutetprotokollet överatt
upphävas,skallbeslutöverklagatEtt om

ordning,tillkommit i lagainte hardet- förangelägenhetintenågot ärtillsighänförbeslutet ensom- regionförbundet,falli dettaellerlandstingetellerkommunen
befogenheter,överskridit sinaharbeslutetfattathardet somorgan-

eller
stycket.8 § förstaförfattningellerlagstriderbeslutet mot annan- domstoleninnebärkassatorisk. Det attprövning ärKammarrättens

någotintefår sättaDen annatbeslut.felaktigtupphävakanendast ett
stycket.andra8 §ställefelaktigasi detbeslut

omständigheter änandrainte beaktasfårbesvärenprövningenVid av
utgång.besvärstidenstill förehänvisatklagandensådana som

vunnit lagaharavgörandeupphävtsharbeslut ett somOm genomett
fattathardetskallverkställts,harbeslutet somorgankraft och om

detutsträckning äri denverkställigheten rättastill sombeslutet attse
§.15möjligt

fåharlandsting rätt attellerkommun ettmedlemVarje enav
10 kap.enligtprövadbeslutlandstingetsellerkommunenslagligheten av

för-får såvälKFL10 §i 4 kap.bestämmelsenGenom§.KL l
ingår ilandstingellerkommunmedlem sombundsmedlem avsom

besvärsrätt.förbundet
klagandenfår baraklagandengårbeslut emot,kammarrättensOm

ellerbeslutupphävthar ettOm kammarrättenbeslutet.överklagasjälv
överklagasbeslutfår kammarrättensverkställs, avdetförbjudit att

§1410 kap.medlemmarderasellerlandstingetellerkommunen av
KL.

förbundsmedlemellerregionförbundetföljerKFL10 §4 kap. attAv
verkställighet.förbudellerupphävande motbeslutöverklagafår ett om

17underkommenteratsmeningen harandrastycket ovanFörsta
myndig-statlig§ fattasenligt 19platserfördelning enBeslut avavom

kankommunallagen10laglighetsprövning i kap.Bestämmelsernahet. om
överklagande skefårkyrkolagenochvallagenEnligtanvändas.då inte

dockharRegionberedningen ansettvalprövningsnämnd.riksdagenshos
börregionfullmäktige prövastillvalbesvärsfrågor rörsamtliga somatt

också beslutdärförskallstycketandraEnligt omorgan.sammaav
hosöverklagasregionfullmäktigeiplatsertillkommandefördelning av

kammarräternas1977:937förordningenAv omkammarrätten.
iKammarrättenskall prövasbesvärenföljer avdomkretsar attm.m.

beskrivitsbestämmelserdegällerbesvärsrättBeträffande somStockholm.
förrättningenprotokollet överdådagdenbörjar löpaBesvärstidenovan.

stycketförstai 8 §anslagstavlapå denanslagits avsessom
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26 §
En förbundsmedlem får inte utträda förbundet under den tid det bestårur
i enlighet med vad följer giltighetstiden för RFL. En situation kansom av
dock uppstå, där det framstår rimligt ändå tillåta utträde. 26 §attsom
möjliggör sådant förfarande. Detett är naturligt de grunder föratt ett
regionförbunds omfattning, berörts under 1 och 5 §§, inomsom ovan

för vad i 26 § med särskilda skäl blir vägledanderamen som ocksåavses
för regeringens prövning ansökan utträde. Såväl situationen förav en om
den eller de utträdande kommunerna för dem står kvarsom som som
medlemmar i förbundet skall därvid beaktas.

Enligt 4 kap. 3 § andra stycket KFL skall, vid avtal utträde, deom
kvarvarande förbundsmedlemmarna de ändringargöra i förbundsord-
ningen, föranleds utträdet. Eftersom ändringar regionför-som av ettav
bunds förbundsordning beslutas regeringen, också får beslutaav som om
utträde, är motsvarande bestämmelse i RFL obehövlig. Regeringenen
har nämligen ändå tillse förbundsordningenatt iäratt överensstämmelse
med förbundets verksamhet, och behövliga förändringar måste då vidtas
i anslutning till beslut utträde. Vad de kvarvarande förbundsmed-om
lemmarna följdändring detta slag saknar härvid betydelse,anser om en av
eftersom utträdet sådantutgör särskilt skälett i 6som avses

Beträffande bestämmelsen i fjärde stycket kan följande sägas. I 4 kap.
3 § tredje stycket KFL föreskrivs förbundsmedlems föratt en ettansvar
kommunalförbunds skulder upphör medlemmennär utträder förbundet,ur

något inte har överenskommits iannat samband medom medlemmenatt
tillåtits utträda. Enligt huvudreglen i KFL skall förbundet nämligen
likvideras, någon medlem sittsäger medlemskap. Likvidationenom upp
skall ske år efter uppsägningen, inteett någon uppsägningstidom annan
har bestämts i förbundsordningen. Oavsett vad får docksagtssom nu
förbundsmedlemmarna avtala medlem får utträdaatt förbundet, ien ur
stället för det likvideras. Enligt 1957 årsatt kommunalförbundslag
gällde 26 §, förbundsmedlemsatt upphörde år efteren ettansvar ut-
trädet, inte länsstyrelsen medgavom annat.

I förarbetena till KFL prop. 198485:2l6 följande:sägs I vad mån
utträdande medlem bör befrias från förbundets skulder berör inteen bara

förbundet och dess medlemmar också tredje Somutan rätt. framgårmans
kap.1 5 § har förbundsmedlemmarna förav förbundetsytterst ett ansvar

skulder. Det innebär de förbundsmedlemmaratt fortsätter verksam-som
heten i förbund där någon medlemett har har sittutträtt, kvar föransvar
skulderna efter den andelsbestämningen. Från tredje synpunktnya mans
bör det därför knappast finnas betänkligheter den medlemmot att som
utträder förbundet frigörs från skulderna. För denne medlemur är det
givetvis betydelsestörsta möjligt avveckla sinaattav snarast mellan-
havanden med förbundet.

Enligt RFL ankommer visserligendet regeringen huruvidaprövaatt
förbundsmedlem får utträda regionförbund, varfören de förett tredjeur

effekter kan bli följdenman ogynnsamma påtagligsom av en mera
decimering förbund får i beaktande vidett denna prövning.tas Enligtav
Regionberedningens mening framstår det detta rimligtrots som en
ordning, förbundsmedlematt huvudregel ansvarigär fören som
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ävenmedlemskapet ettden tid varat,underåtgöranden omförbundets
andelmedlemmensfrånBefrielsemedges.skulle avutträde senare

intedärförupphörande börmedlemskaptstid efterförskulderförbundets
Överenskom-fastställelseregeringensän av enskekunna annat genom

förbundet.ochmedlemmenmellandärommelse

§27
existensregionförbundsförsöksverksamhet är ettRFLEftersom avser en

ikraftträdande-följer lagensmed vadenlighetibegränsadtiden avi som
bestämmelsenågonintedockmedgerLagen attnedan.sebestämmelser

förbundsordningen.in ilivstidförbundetsbegränsar tasytterligaresom
detgiltighetstid harlagenslikvidation undermöjliggöraändåFör att en

Beträffande för-paragraf.förevarandeidärombestämmelsetagits in en
harhuvudsakiKFL,§§4-9till 4 kap.därvidhänvisas somfarandet

innehåll.följande
likvida-egenskapistyrelseförbundetsverkställs avLikvidationen av

likvidationen,förbehövsmån detiskall, denegendomFörbundetstor.
detfår fortsättas,verksamhetFörbundets omtillförvandlas pengar.

avveckling.ändamålsenligförbehövs en
slutredovisningdenskalluppdragsittfullgjortlikvidator avgeNär
redovisning förinnehållaskallförvaltningsberättelse, ensomengenom

tillgångar.behållnaskiftet av
skiftetellerredovisningennöjd medinte ärförbundsmedlemEn som

förbundsmedlemmarnaövrigadedettatalanväcka mothar rätt att om
medlemmen.delgavsslutredovisningenfrån detårinom ett

dessefterkommunalförbundettillgång förnågonframkommerdetOm
någotpådetellerförbundetväckstalaneller mot omupplösning om
skalllikvidationsåtgärd,ytterligarebehovuppkommersätt enavannat

fortsätta.likvidationen
skiljemän.1929:145enligt lagenhandläggsTvister om

Ikraftträdande
utgångentillgällaoch1995januarikraft den 1 aviföreslås trädaLagen
hardärefter ägtlandstingochtill kommuner rumvaldå allmännaår,det

därförlagenkommer attdag,ibedömasSåvitt kangången.andraför
år 2002.utgångentillgälla av

regeringendetefterårettidigast attgälladockupphörLagen att
förformernaframtidadefram förslaglagtproposition har omgenom

i lagen.samverkanregionalsådan avsessom
regionförbundbefintligadåskallgiltighetstidlagensutgångenEfter av

tillämpasskalltillhänvisardenlagarjämte deRFLlikvideras.
behövs.mån detilikvidationen denbeträffande
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särskildaReservationer och

yttranden

CollianderHarrietledamotenReservation av

regionförbund börmedförsöksverksamhetlagstiftningtillFörslaget om
genomföras.inte

NejregionförbundTvingandeJakommunsamverkanFrivillig --

inteochfrivilligtskesamverkan börkommunal genomJag attanser
föreslagnaDeninnebär.regionförbundtill lagförslagetvilkettvång, om

sekundärkommunalandrapraktikeniblirsamarbetsorganisationen en
fullmäkti-skapaorimligtlandstingen. Det ärmed attjämsidesstruktur en

förmångalika ersättareoch attledamöter151beståendegeförsamling av
ocksåDet ärflera kommuner.omfattararbetsuppgiftervissalösa som

organisation dein itvingasskall kunnaorimligt kommuner somenatt
får betaladesäkerhetmedrepresentation attvetfårdeinte menvet om

till.
regionförbundsorganisationen inteövertygelsebestämdamin attDet är

Beredningensekonomiskabefintligainomgenomföras ramar.kan
skrivningarluddigaochkostnaderredovisning omobefintliga av

tillanledninggivitintesamhällskostnader harbesparingar annanav
därråder, ochekonomiansträngdai denJagståndpunkt. somattanser

effektiviseringarsåvälfinns kravoffentliga sektornden sominomdet
förekonomisktsaknaskostnadsnedskärningar, utrymmekraftiga

drygtbudgetunderskott ärStatensorganisation.regionalytterligare en
drift.sintilllånermånga kommunerochmiljarder200

administrativatvåendastlandet kräverstyrningenJag att avanser
och denlänsstyrelserna,kanaliseradregionaltstatliga,nivåer, den genom

fleraomfattararbetsuppgifterKommunalaprimärkommunala. som
Statensamverkan.frivilligiberörda kommunerbästlöseskommuner av

ocksåutvecklinglandetsförövergripandesitt enhar ansvargenom
uppfatt-också denharJagregionalpolitiken.inomrollsamordnande
politiskskötasmöjligt skallså långt utanverksamheterningen att

gårbetänkandetiuttrycksdenRegionförbundstankeninblandning. som
sjukvårdforskning ochutbildning,riktning. Högre m.m.idock motsatt

myndighetsutöv-istyrning,politisk ävenökadföremål förtill rengörs
ning.

ochVästsverigeiönskemålen förhållandenaförändring avenom
landstingens gränserochlänsstyrelsernasdelsbetingadeSkåne attär av
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upplevs icke ändamålsenliga, dels det sker mycket onödigtsom attav
dubbelarbete. Uttryck vill bringa ireda denatt administrativasom man
röran talande förär den situation råder, speciellt i Västsverige. Motsom
denna bakgrund sigdet mycket tveksamt inrättater regionförbund,att

förutom flerkommunala uppgifter också skall vissaövertasom av
länsstyrelsernas och landstingens arbetsuppgifter. Bortsett från LTA-
anslagen och kollektivtrafiken är uppgifterna svepande formulerade. Det
kan komma innebära myndighetsutövningatt bliratt statens olika i olika
delar landet. Detta inte förenligtär med direktivens anvisningarav om

ÄvenSverige framgent skall nationalstat.att rättssäker-vara en ur
hetssynpunkt detär betänkligt låta fråga bli föremålatt församma
myndighetsutövning i del landet och politisk omröstning ien av en
arman.

Önskemålen ändringar administrativa i Västsverigegräser ochom av
Skåne har också kommit sammankopplas med behovetatt starkaav
svenska regioner i EG-perspektiv. Jagett denna uppfattningatt äranser

felslut grundar sig missuppfattningett det europeiskasom en av
regionbegreppet. I Europa har folkgrupper med språk bott sida videgna
sida och oberoende nationalstatemas behållitgränser och stärkt sinaav
identiteter. I Sverige har den månghundraåriga nationalstatens styrning
och det språket inte utvecklat någon starkare regionalgemensamma
identitetskänsla. Därför det fel påär administrativ skapaväg regioneratt

inte har uttalat stöd i det folkliga medvetandet.som
Inför det framtida EG-samarbetet det viktigareär någonsinän hållaatt

nationalstaten Sverige region. Här bor drygt 8 miljonersamman som en
människor, dvs. invånarantalet kan jämföras med idet mindreEG:s
regioner. Det finns inget hindrar svenskt näringsliv frånsom att engagera

Ärsig internationellt. inhemskadet trassliga administrativa gränser som
hämmar slagkraften, detär dessa skall ändras. En fragmentiseringsom

Sverige inte botemedlet,är inte heller införandet regionförbund.av av

Kritik Regionberedningens arbetssättav

Jag Regionberedningen inte har följtatt regeringens direktivanser som
förutsatte beredningen först skulle definieraatt ansvarsfördelningen
mellan och kommun, och med dennastat utgångspunkt skapasom en
organisationsmodell för hur arbetsuppgifterna skulle fördelas. Utifrån
denna analys skulle sedan beredningen lämna förslag till försöksverksam-
het i Västsverige och Skåne. Nu blev arbetsgången i stället den omvända.
Jag beredningen den korta tidenatt fram tilltrots avlämnandetanser av
detta betänkande hade kunnat arbeta annorlunda, arbetssättet bl.a.ärmen
betingat beredningens majoritet redan frånatt början hade fastlagtav
direktvalda regionparlament slutmål. Det föreslagna indirektsom nu
valda regionförbundet betraktas majoriteten bara förstaav ett stegsom
på vägen.

Regeringen förtjänar också kritik. Jag det felatt attanser var
regeringen pressade fram utredning försöksverksamhet landetsen om av
styrelseskick innan genomdiskuterad organisationsmodell fören
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Överhuvudtaget förtidpunktenärföreligga.möjlighethadeförändring att
till såställningsjälvinteBeredningen kanfel. taberedningens arbete en

eftersom denickeellerlandstingensfrågaavgörande vara,varasom
organisa-sjukvårdensutredningenpågåendedenskall lösasfrågan omav

samtidigtungefäravlämnasbetänkande2000. DessHSUtion, som
1994.vårenslutbetänkandesittlämnarRegionberedningen

SkåneVästsverige ochiproblemenarbetsordning hadelogiskMed en
iondatill detangripakunnathadelösning. Man rotenfått annanen

regionförbund.inrättandetlindraförstället symptomen avatt genom



124 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1993:97

Reservation ledamöterna Anders G. Högmarkav

och Ralph Lédel

Regionberedningen har enligt sina direktiv haft till uppgift övervägaatt
försöksverksamhet med ändrad regionalen uppgiftshantering i Skåne.

Likaså har uppdragits beredningen redovisa eller fleraatt modelleren
för ökad regional samverkan i den västsvenska regionen. Dessa uppdrag
finns redovisade i föreliggande betänkande. I huvudbetänkandeett senare

beredningen heltäckandeattavser presentera och ingående analysen mer
och därtill hörande förslag rörande den offentliga verksamhetens
uppbyggnad indelningoch på regional nivå.

Det förslag beredningens majoritet lägger innebärsom legalanu att
möjligheter tillskapas för regionförbund med obligatoriskt medlemsskap.
Medlemmar i dessa skall kunna kommuner och landsting. Förbundetvara
kommer till stånd betydande antalett dessa kommunerom så begärav
efter regeringen framställningenatt prövat och fastställt förbundsord-
ningen. För samtliga kommuner inom den angivna regionen blir
medlemsskapet i sådant fall obligatoriskt. Obligatoriet motiveras attav
vissa statliga arbetsuppgifter majoriteten föreslås överföras till detav
nybildade regionförbundet. Vilka uppgifter det gäller och motivensom
för detta, enligtär vår mening otillräckligt belysta. Detta har sin
uppenbara förklaring i beredningen hunnitatt tillfredsställandegöra en
analys ändamålsenligheten i den nuvarande uppdelningenav regionalaav
och nationella uppgifter. Beredningen ägna dessa frågorattavser
ingående uppmärksamhet i sitt huvudbetänkande och det enligt vårvore
mening fel föregripa detta arbete.att Så långt möjligt bör regionalsom
samverkan ske i frivilliga former och så långt möjligt frikopplat frånsom
olika administrativa gränser.

Beredningens förslag regionförbundens aktiva roll i högskolefrâgorom
ifrågasätter vi bakgrund dagensmot strävanden utveckla universi-av att

och högskoleväsendetstets- självständighet.
Beredningens majoritet föreslår landstingskommuneratt kan ingå i

regionförbundet med sjukvårdsfrågor viktig uppgift. Den parlamen-som
tariska utredningen HSU 2000 befinner sig mitt i sitt arbete mednu uppe

utarbeta olika modelleratt och förslag till hälso- och sjukvårdens
framtida finansiering. Organisationen den framtida sjukvården fårav
konsekvenser för den regionala strukturen.

Med allmän sjukvårdsförsäkring Moderataen Samlingspartietsom
förespråkar upphör i praktiken behovet landstingens verksamhet.av

Detta är vägande skälett förtungt avvakta utredningensatt förslag
innan beredningens majoritet förefallerman viljasom låsagöra,nu
upp hälso- och sjukvårdsfrågorna i regionförbundsstruktur, oaktaten ny
denna i detta delbetänkande endast skulle omfatta Skåne och Västsverige
i försöksverksamhet.en

Beredningens majoritet förslag tillpresenterar valsystemett för
indirekta val i regionförbundet. Oaktat motiven för ha indirekt valtatt ett
regionfullmäktige framstår valsystemet alltför komplicerat. Dettasom

med all respekt för desagt uppenbara svårigheter föreligger medsom att
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geografiskallsidigpartiproportionalitet representa-såvältillgodose som
politisktformnågonoch utkrävaurskiljaMöjligheternation. avatt

gårkonstruktionen tvärsminimala och emotframstår ensomansvar
möjlighetenochinflytandepolitikensminska attallmän strävan att

politisktutkräva ansvar.
bered-styckenidelarinvändningarangivna storaOaktat ovan

såväl desamordningbättrebehovetbeskrivningningens avav enav
baranivån. Interegionaladenintressenanationelladeregionala som

samhällsekonomiskaDei dag.lider dettaVästsverigeSkåne och av
dynamikenregionalaDenunderskattas.skall inteför dettakostnaderna

utnyttjas dessakunnaskulle bättrenationalstatenförinom omramen
viktigafå fattautsträckning själviåtgärdas. Att störrekundebrister

subsidiaritetsprincipen börenligtutvecklingregionernasförbeslut vara
samhällsekonomiskaobetydligaIckereformarbete.i dettavägledande

sådanuppnåsskulleeffektivitetsvinster process.engenom
efterhuvudbetänkandei sittberedningenifrånutgårVi enatt

ochövervägandeninklusive defrågordessaanalysgrundläggande av
förutsättningardå har större att2000HSUförslag presenterarsom

denförslaggenomarbetatochheltäckande omettpresentera mera
indelninguppbyggnad ochuppgiftsfördelning,verksamhetensoffentliga

föreliggermöjligheterochproblemsärskildanivå. Deregionalpå som
tillFramsärskilt beaktas.då självfalletVästsverige skallSkåne ochi

regioner liksomdessaförmöjligheterdå godadetfinnstidpunktdenna
tänkbaraperspektiv preciseraregionalarespektivesutifrånandraför att
områdeninom desamverkaninledasamarbetsfrågorönskvärdaoch samt
förankraviktigtdetDessutom ärlagstiftning. attskekan utan nysom

iblandpolitiska debatteni denolika formeri desssamverkandenna
medverkanstöd ochaktivainvånaresdessaUtaninvånare.regionens

betänkandeberedningenside attregionfrågornariskerar presenterassom
legitimitet.demokratiskbrista i

ekonomiskafördjupadeunderstryka behovetviAvslutningsvis vill av
offentligadenhushållning meddirektivenmedenlighetianalyser om

naturligtganskainnehållerkalkylerochanalyserDessasektorns resurser.
bered-ibeaktasbörkostnadssida vilkaochintäkts-både nogaenen

ipenetreradetillräckligtdessaViförslag.ochningens arbete anser
delbetänkande.föreliggande
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Särskilt yttrande ledamoten Ralph Lédelav

Jag Regionberedningens förslag till lagstiftning försöksverk-attanser om
samhet med regionförbund inte bör genomföras. Skälen härtill redovisas
nedan.

Regional samverkan viktig uppgiftär bör frivilligtske mellanen som
kommuner, landsting och Men regional samverkan i moderntstaten. ett
perspektiv känner inga administrativa Regionengränser. kan bestå av
fyra kommuner i samarbetsprojekt, 22 kommuner tvåoch landstingett av
i och fem länsstyrelser i tredje.ett annat ettav

Därför fel,det Regionberedningensär majoritet föreslår, skapaattsom
konstlade administrativa, byråkratiska och politiska heltäckandenya

regionförbund i Skåne ioch Västsverige. Ett bra bedriva regionaltsätt att
samarbete det redan iär Mälardalen. Samarbetet frivilligt,ärstartatsom
den juridiska formen förening bådeär och kommuner och landsting är
medlemmar och via länsstyrelserna deltar också i dennastaten sam-

Någonverkan. lagstiftning eller några tvångsåtgärder har inte behövtsny
för få i gång isamarbetet Mälardalen.att

Det också fel beslutaär och organisationsformergränseratt om nya
innan bestämt sig för vilka uppgifter lämpliga för regionalärman som
styrning.

också oriktigtDet är försöksverksamhet i vissa delaratt starta en av
landet från 1.1.1995 Regionberedningensnär slutbetänkandevet attman

vårenskall avslutas 1994.
Enligt Regionberedningens majoritet kan uppgifter enligt hälso- och

sjukvårdslagen överföras till politiskt regionförbund. Enligt minett nytt
uppfattning detta felaktigt.totalt Beslutär angående sjukvården bör i
framtiden fattas enskilda individer i full valfrihet inblandningutanav av
politiska Finansieringen bör allmän och obligatoriskorgan. vara men
produktionen kan utföras privata, offentliga eller ideella Detav organ.
finns också anledning invänta resultatet från pågåendeden utredningenatt

sjukvårdens finansiering och organisation innan någon försöksverk-om
igängsätts.samhet

Vidare föreslås kollektivtrafiken kan politiska regionalaatt styras av
formella organisationer. Enligt min uppfattning skall kollektivtrafiken
upphandlas i full konkurrens och primärkommunerägas de ingårav som
i naturligt område vad arbetsplatser och bostäder.ett avser

Den utbildningenhögre och forskningen föreslås också bli föremål för
politisk regional styrning. Enligt min uppfattning bör universiteten och

ihögskolorna landet få självständig ställning politiskutanen mera -
styrning. De bör i finansierasgrunden skall eftersträvastaten,av man en
total frihet självständighetoch vilket innebär ökad finansiering frånen
näringslivet, olika organisationer, stiftelser Om svenska universitetm.m.
och högskolor i framtiden skall kunna hävda sig internationellt är det
fråga vetenskap och mindre politikom mera

Regionalpolitik statlig uppgiftär skall kanaliseras viaen som
länsstyrelserna och målsättningen är hela landet skall leva. National-att

mäste bevaras och stå stark Sverigenär signärmar EU. Bered-staten
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inte höruppfattningbonderomantiskintar härmajoritetningens somen
europeiskt samhälle.moderntihemma ett

direktivregeringenslättvindigtmajoritet mycketBeredningens tar
uppfattningminEnligttillämpas.subsidiaritetsprincipen skallattom

subsidiaritetsprin-Sverigebeslutsnivåer ipolitiskatvåbarabehövs om
primärkommunema.ochnämligenfulltskall tillämpascipen statenut -

fatta beslutsjälvaframtidenikommermänniskornaenskilda att omDe
styrning.politisksjukvårdenochbostädernaskolan, utanbarnomsorg,
politiskaregionalaförfinns någotintedetinnebärDetta utrymmeatt

motsvarande.ellerparlament
beredningensharstyrningsformernademokratiskadeVad avser

föreslåsunderliga valprocesservillospår. Depåmajoritet hamnat somett
parlamentariskafrämmande för denheltVästsverige ärspeciellt i

organisa-Gullspång ifrånmedlemOmSverige. äritraditionen enman
inte företrädasochi församlingenoch stämmahaskall rösttion avman

enligtfårmotivenBohuslän Oavsettfrånlandstingsråddiffustnågot man
vårprinciper forgrundläggandesigså vâldforaintemeningmin

demokrati.representativa
ojfentliga sektornsmed denhushållningdirektivRegeringens om

sig förslagsida förväntarregeringensfråninnebär omatt manresurser
Framställningen frånoffentligaenklarebilligare ocheffektivare, system.

besparingar. Inteförslaginnehåller ingaVästsverigeSkånesåväl omsom
besparingar. Dettaoffentliganågramajoritetberedningensföreslårheller

visari landetutgifternaoffentligade ettoansvarigt närdirektär nu
miljarder kr.200underskott över

iavskaffa landstingen,möjligtförslagkonkretEtt snarastattvore
någrameddessainteLindbeckkommissionen, och ersättaenlighet med

slå ihopkonkret förslag ärEttskattefmansierade ettattannatorgan.nya
Menkostnaderna.minskamed syftelänsstyrelserochlandstingantal att

från Skåne ellersigemellertid interedovisassådana förslag vare
landstingenochsammanslagning länenVästsverige. Jag att avtror aven

Likasåkostnaderna.minska de totalaocheffektivitetenökaSkåne skullei
underlättaGöteborg kunnakringlänsgränsjustering i trakternaskulle en

samarbete.framtidaett
från Skånesaknasbesparingaromfattandeberäkningar påEkonomiska

visarFalköpingfrånfinnsmotsvarande de attVästsverigeoch somsom
landstingsfriblirdenmed kronaskattensänkakankommunen omen

kommun.
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Särskilt yttrande sakkunnige Sune Erikssonav

Temporära lösningar

Regionberedningens huvuduppdrag enligt direktivenär utformaatt
förslag den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning påom
regional nivå. Det är tänkbart beredningen kommer föreslåatt detatt att
slutliga ställningstagandet skjuts relativt långt i framtiden och vägleds

erfarenheter från försök. I nuvarande skede beredningensav arbeteav
måste dock enligt min mening motiven till förslagen beträffande
Västsverige och Skåne väsentligen sökas plan än tankarett annat om
egentlig försöksverksamhet.

Det avgörande motivet till föreslå särskilda åtgärder beträffandeatt nu
Västsverige Skåneoch måste enligt min mening det finnasattvara anses
påtagligt aktuella behov för dessa delar landet skapaatt förut-av av
sättningar för hantering viktiga samhällsfrågor i regionaltav annat
perspektiv följerän nuvarande länsindelning. Dessa behov skallsom av

sådan vikt lösningartemporära erforderliga.attanses ärvara Ettav
självklart krav de föreslagnaär åtgärderna kan förutsättasatt leda till
rationella lösningar faktiska problem.av

Västsverige

Det märkbara problemet beträffande förutsättningarnamest för rationellt
regionalt perspektiv i Västsverige det förhållandetär denatt samman-
hängande bostads- arbetsmarknadenoch i Göteborgsområdet deladär

län. ifrågasätterJag utifrån dettre synsättet det rimliga i framläggaatt
förslag västsvenskt regionförbund,ett ett stort geografiskaom vars

avgränsning kan bli sådan Göteborgs närområde förbliratt splittrat
medan kommuner pä långt avstånd från Göteborg tvingas till med-
lemskap.

Det hade enligt min mening varit klokt avvakta det skede iatt
Regionberedningens arbete då länsindelningen kan instrumentutgöra ett
för lösning problemen. Det finns risk för det framlagdaav att nu
förslaget upphov till tillkan bli skadager änen process som nyttamera
beträffande förutsättningarna för framtida samverkan.

Ansvarsfördelning

Det förhållandet för Västsverige och Skåne villatt skapa förut-man
sättningar för hantering vissa frågor i regionalt perspektivnytt utgörav
inte logiskt motiv för föregripa beredningens kommandeatt överväganden
beträffande fördelning befogenheter mellan olika samhällsorgan.av

Beredningen föreslår till regionförbundet i Västsverigeatt ochnu
Skåne ansvar och befogenheter för regional utvecklingsplanering och
LTA-anslagen förs frånöver länsstyrelserna. Detta förutsätts ske i ett
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inledande skede. Ytterligare Överföringar befogenheter från statligaav
därefter ske under den tid de lösningarnatemporäraorgan avses

fungerar.
Beredningen vill alltså introducera innebär variationerett system som

mellan olika delar landet beträffande statliga ochav organs ansvar
befogenheter. Konsekvenserna intedetta har analyserats. Underlag förav
sådana analyser förelegat.har Det enligt min meningär först i

beredningenslutbetänkandet kan ha förutsättningar för ställning tillatt ta
vilka sådana variationer möjligaär och lämpliga.som

Medlemskap

Beredningen föreslår i princip giltiggenerellt lag regionförbund.en om
Utöver de aktuella alltsåskall ytterligare regionförbund kunnanu
tillkomma under giltighetstid.lagens frånJag kan den utgångspunkten
inte något sakligt skäl till föreskriva både kommuner ochatt attse
landsting alltid måste medlemmar. Enligt min mening bordevara en

giltig möjliggöragenerellt lag bildandeäven regionförbund med enbartav
kommuner medlemmar.som

Lagförslaget innebär tvång till medlemskap skall kunna före-att
motivetkomma. Det bärande härför befogenheterär förutsätts bliatt

överförda från statliga Jag har i föregåendedet framfört in-organ.
vändningar förslag.dessa Därmed ifrågasätts motiven tillävenmot
obligatoriskt medlemskap utifrån nuvarande förutsättningar.

Valsystemet

Förslagets grundprincip allaär medlemmar skall tillförsäkrasatt
inflytande valet regionförbunds fullmäktige. Den principen enligtärav
min mening riktig och den enda rimliga. Jag finner likväl anledning att
framföra vissa synpunkter beträffande det föreslagna valsystemet.

De föreslagna reglerna innebär hälftendelning inflytandet mellan åav
sidan kommunerna kollektiv åoch andra sidan landstingen. Medena som

till uppgifterhänsyn tänkta kan detta sig rimligt för det västsvenskate
förbundet inte för det skånska. Landstingsinflytandet bordemen vara
väsentligt mindre i skånskadet förbundet i detän västsvenska.

Landstingens inflytande bli valutövat elektorer. Enavses genom av
naturligare lösning borde landstingsfullmäktige direkt väljerattvara
företrädare i regionförbundets fullmäktige medan kommunernas val sker
via elektorer.

Det föreslagna utjämningsmandatmed har i mycketsystemet ett sent
skede kommit in i bilden. Närmare studier konsekvenserna har därförav
inte kunnat ske.

På det hela mindet uppfattning grundligareär övervägandentaget att
beträffandeborde ha skett valsystemets utformning.

5 0-1003
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målLångsiktigt

idet slutbe-försöksverksamhet har äravsnitt 5.5I angetts attom
iställningstagande organisations-medblir aktuellttänkandet det ett

logiskaTyvärr har dettamålangivelse.kanfrågan, ses som ensom
nämligen uppfattningenavsnitt har denñillföljts. Iintesynsätt samma

regionala utvecklingsfrâgor börföreventuelltfastslagits att ett organ
åsikten det knappastavsnitt 4.3.5 uttrycksdirektvalt. I attannatvara

finnas sådanti framtiden skalldet intetalar förfinns något ettattsom
organ.

föregripitmajoritet resultatenberedningensmärkligtfinner detJag att
utredningsarbetet.fortsattadetav

behandlingFrågans fortsatta

istorregionaladeRegionberedningen har förutsatt att organennya
1995.januari Deti funktion den lträdaSkåne skallVästsverige och

innanpropositionregeringen skall framläggasannoliktinnebär att
riksdagen skallföreligger ochslutbetänkandeRegionberedningens att

avslutad.remissbehandlingen detta ärinnanfatta beslut av
rollmening deenligt minförutsätterDetta att anpassasorganensnya

lösningargenerellatill varaktiga ochställningstagandentill synsättet att
sålösningarna får inte konstruerasföregripas. De temporära attinte får
1994vårenriksdagenställningstagandenprincipiellade förutsätter av

beredningensianalyseras förstfrågeställningarsådanabeträffande som
slutbetänkande.
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Särskilt yttrande sakkunnige Jan Rydhav

RegionberedningensJag förslag till lagstiftning försöks-attanser om
regionförbundverksamhet med inte bör genomföras. härtillSkälen

redovisas inledernedan. Jag med kortfattad bakgrundsteckning ochen en
beskriverproblemanalys och i avsnitt alternativtandra arbetssättett ett

redovisar i avsnitt 3 påsynpunkter beredningens förslag.samt

Bakgrundl och problemanalys

Effektivitet i offentliga administrationen måste1.1 den bli en
huvudfråga

Sverige mitt inne i omfattande ekonomisk förvandling. Mångaär haren
läget ekonomisk kris. offentligabetecknat Den verksamhetenssom

måsteomfattning och arbetssätt Stat, landsting och kommuneromprövas.
tvingas till omprioriteringar. Stora neddragningar ihar skett och sker det

välfärdssystemet. Det råda politisk oenighet inriktningensvenska kan om
tidpunkt och former för âtstraming. Däremot rådaoch deten synesav en

enighet det nödvändigt driva offentligaden verksam-ärattstor attom
effektivitet så lågaheten med och med kostnader möjligt.som

åtgärder vidtages inom själva innebärDe välfárdssystemet attsom
förmåner minskas, enskildesden kostnader för barnomsorg,att
sjukvård ökar. Det andra området för besparingar kostnadernarörm.m

innebärför verksamheten och prövning den offentligagörsatt en av
administration. En produktivitetsektorns ökad förenklingegen genom av

arbetsmetoder, lednings-, besluts- organisationsstrukturoch har den
åtgärderfördelen sådana inte drabbar serviceden och den verksamhetatt

möter allmänheten. I detta avseende måste den offentliga verksam-som
organisationhetens och värderasprövas sker inomsättsamma som

verksamhet. Enligt min uppfattningkonkurrensutsatt möjligtdetär att
åstadkomma väsentliga besparingar i fråga kostnaderna för denom

administrationen. Detta förutsätteroffentliga organisationen förenklasatt
offentligaantalet nivåer helst minskar.och Detta förutsättert.ex.att

förslag tillockså eventuella försöksverksamhet kan bedömasatt mot en
genomtänkt modell för slutförslag. Försöksverksamhet syftar tillett att

jämförttänkt modell med uppställda hypoteser.testa en
diskuteratRegionberedningen har föga målen för sitt förslag och

också därförredovisar mycket slutmål avseende försöksverksam-vaga
majoritet tycks föreställaheten. En dock sig slutmålet böratt attvara
regionparlament inrättasdirektvalda se 82, 5.4 Medlemskapet:t.ex. s.

regionala självstyrelseorganetdet i första skall indirektett steg vara
kursivering.min effektivitetvalt Analysen i den föreslagnaom-

organisationen jämfört med andra alternativ saknas dock helt. Enbart
omständighet för mig tillräcklig fördenna bestämt avrådaär frånatt

det slag beredningen föreslår.experiment somav nu
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1.2 internationella utvecklingen samlingDen kräver

Sverige står inför viktiga rörande det internationellamycket beslutnu
Förhandlingar med EU i avgörande skede. Det svenskasamarbetet. är ett
inom året i folkomröstning sin meningfolket skall det uttalanärmaste en

ingåSverige skall medlem i EU. Oavsett hur detta val faller utsomom
utomordentliga regering, organisa-krav ställas landetskommer att

näringsliv företräda intressentioner, och medborgare samlat svenskaatt
dålig prioritering, mindrevärderingar. Det förefaller migoch vara en

i omstållningsskede samtidigtin detta ochvälbetänkt, göraatt stora ett
experiment det styrelseskicket. Den nationellaomfattande med svenska

nivån i skede förstärkas.bör detta snarare
inte regionernas Europa kräver det svenskaDet är att attsant

mångfald,regionaliseras. Europas regioner mycketutgörssystemet av en
varierande regioner, försedda medmycket mycket sällanochstora en

regioner,administrativ De tyska förbundslän-politiskt överbyggnad. t.ex.
i många fall till invånarantalvilka vi ibland jämförsder, med är större

region i europeiskSverige braSverige. Landet tordeän vara en
i forskningen, utarbetatsintressant Regionerna harmening. En rapport,

återges i sinSlutorden förtjänar helhet:Håkan Magnusson.docent attav
frånpolitiska aktörer harforskare, debattörer ochmånga bedömare --

sig regionernas betydelse i växande. Iinfallsvinklar tycktolika ärattse
blandningfinns, analys,bedömningar detdessa en avsynes oss,

egenintressen, delvis beroendeönsketånkande och görvem som
i Gidlundfrån Sörlin, Regiontanken, Jan-bedörrmingen. Citat Sverker

Sörlin, 1993.Erik Sverker

Sjukvårdens organisationfinansiering och1.3 -
landstingens roll

decentralisering genomförtsåren har omfattandedeUnder senast aven
varit såväloffentliga sektorn. Genomgående haruppgifter inom den att

uppgifter överförts till primärkommu-landstingskommunalastatliga som
Ädelreformen exempel trend. För närvarandedennaär ettnerna.

utredning angående sjukvårdens organisationsärskild hälso- ochpågår en
utredning bl.a. lands-finansiering HSU 2000. I denna kommeroch

diskussionsfrågorna.ställning de centralaochtingens roll utgöraatt en av
under våren 1994.skall enligt tidplanenUtredningens resultat presenteras

tillrimligt förslag för-min mening inte utarbetaenligtDet är att en
väsentlig ilandstingen ingåsöksverksamhet där part ettavses som en

utredning och omprövning.landstingens totala roll underärläge där
tidigt i sitt dragitenligt min uppfattning arbeteborde redanBeredningen

slutsats.denna
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1.4 Beredningens arbetssätt

Beredningen har valt uppfatta sitt uppdrag beställnings-att ettsom
uppdrag. Efter samtal och diskussioner med lokala företrädare redovisar
beredningen förslag till försöksverksamhet i enlighet med framfördaett
önskemål. Jag kritiskär mycket till detta förfaringssätt. Innebörden är

avgörande frågor hur Sverige skall redovisas utifrånatt styrasom ett
perspektiv bådedär och kommunerna synpunkter saknas.statens I
referensgrupperna ihar huvudsak ingått företrädare för från börjanen
färdig uppfattning. I de hearings genomförts och vid övrigasom
sammankomster intehar redovisats några alternativ. Problembeskriv-
ningen har analys och förslag till lösningar lämnatsaccepterats utan utan

Ängelholmsnågon form helhetssyn principielloch debatt. kommunav
i särskildhar skrivelse till beredningen dnr 591993 kritiserat dettaen

förfaringssätt. Jag delar kommunens uppfattning. Kommunen har också
redovisat kritiska synpunkter på beredningens förslag. Jag instämmer
också med dessa synpunkter i överensstämmer med vad jagstortsom
tidigare framfört i beredningen.

Beredningens arbetssätt innebär endast modell övervägts.att en
Alternativa enligtoch min mening enklare och näraliggandemer
lösningar har överhuvudtaget inte diskuterats. Jag utgår från sådanatt en

redovisasanalys i slutbetänkandet.
Det orimligt begäraär regering och riksdag skall behandlaatt att

förslagen försöksverksamhet inkluderar lagstiftningom som om
obligatoriska kommunalförbund med för Sverige helt principer, utannya

det fullständiga underlaget föreligger. Redan remissomgången kommeratt
visa den beredningen förmodade enigheten inte föreliggeratt att närav

kommunerna skall ställning till de långtgående och konkreta förslagen.ta
Beredningen borde också detta skäl ha valt arbetsform, därav en annan
principerna långsiktigaoch mål och alternativ först redovisas. Också
detta jag framförthar i beredningens diskussioner.

Beredningens lagförslag medför betydande oklarhet regeringensom
roll. Regeringen bemyndigas enligt 5 § fatta beslut bildandeatt ettom av

regionförbund betydande flertal kommuner och landstingett ett ärom
det. I specialmotiveringen mensägs allmänt bör krävasense rentom att

åtminstone fyra femtedelar de tilltänkta medlemmarna villigaärav att
medverka. Regeringen riskerar hamna i svåra överväganden näratt
beslut skall fattas innebär några kommuner tvångsvis måsteattsom
deltaga. Vad den reella och politiskaär innebörden fyra femtedelarav

1.5 En alternativ modell är uppenbar

Jag begränsar mig till i detta sammahang påpeka i lägeatt näratt ett
landstingens verksamhet ifrågasätts, och därmed också behovet treav
olika politiska nivåer, borde det självklart i första handatt satsavara
möjlighten Sverige begränsa den admini-att svenskastyra attgenom
strationen till två nivåer primärkommun.och Jag är övertygadstat om-

majoriteten medborgare, de i dag eller bliratt är arbetslösa,t.ex.av som
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företagarebesparingar inomföroroadeäldre är somomsorgen,som
utbyggnadi hand önskarinte förstakostnader,resultat ochsliter med en

administrationen i landetoffentligadenav
tiddetuppenbart ärmig detFör är att nu

nivån,rationalisera statligadentrimma och0 att
till kommunerna,verksamhetendecentraliseringenfortsättaO att av

frivilliga samverkan,främja kommunernasdärmedi sambandoch att
sjukvårdens2000 fatta beslututredningen HSUefter0 orga-att om

nisation,
landstingens rolldärefter besluta samt0 att om

finns ochbehovtill överhuvudtagetställning dettill sistO ta avatt om
landstingen införai förför ställetkostnadsmässigt attutrymme en ny

och kommun.regionnivå mellan stat
enligtförsöksverksamhetmedfaranDen att startastora ennu

ioch deundanskymsdärmedRegionberedningens förslag är stoppasatt
offentligatill rationalisering denmöjligheternaexisterandedag stora av

låst fastår försökinte femfinns närförvaltningen. De nya,nyaon1nu -
kortfattat denjagavsnitt 2 utvecklarIstrukturer.kostnadskrävande

modellen.alternativa

modellAlternativ2

organisationenstatligaTrimma den2.1

Riksdaghuvudsakliga delar. ochbestårverksamhetenstatligaDen treav
i vissa fall bolag ochverkende centralasina departement,regering med

Reformen samordnadarm, länsstyrelserna.förlängdaregeringens
kanregering och departementinnebärlänsförvaltning att ses som

regeringenssektorsmyndigheter,koncernledning, centralaatt
sektorsintressen ochövergripandeoch försvararutvecklaruppdrag, att

verksamheten påsamordnardotterbolagoperativalänsstyrelserna som
sådana för denochLänsstyrelserna ärfältet. attstatens svarar somorgan

regeringensi hela landet sefår genomslagpolitikennationella t.ex.
inslag närings- ochingår viktiga1993. Däribudgetproposition ut-som

fungerarlandshövdingenochLänsstyrelsenvecklingsfrågor. personsom
intressenter ocholikabildar plattform därsamordnare och ensom

politiska läsningar behöverolikasamverkakandärmed attutanresurser
konflikt med kommu-inte iutvecklingsinsats stårstatligauppstå. Denna

politiskmed enbartinte helleroch kan ersättasintressen en nynernas
missuppfattningföreligger oftafrågorregionalanivå. I debatten enom

skullelänsstyrelserna enbartsigfelaktigt, föreställermånga,där att vara
länsstyrelserdärför landsting ochregionala intressen ochför attett organ

slåsenkelt skulle kunna samman.
Fortfarandeostrukturerad.mycketstatsförvaltningen dock ännuär

regionalasinsjälvaktningmedverkvarje centraltbygger egenupp
uppfattar detvarje ochinom verkOptimering skerorganisation. somman

i verkregionerminska antaletrationaliseringutveckling och ettatten
statliga20dettainnebär dockhelhetentill Förfrån 24 attt.ex. om
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verk bygger vardera 8 regioner kommer koncernenseparataupp staten
160ha verksmyndigheter och 24 länsstyrelser. Samordningenatt denav

statliga administrationen försvåras och kompliceras och kostnaderstatens
blir onödigt Denna fråga har jag tidigare belyst isammantaget PMstora.

till regeringen från Länsstyrelsen i Västmanlands län, dnr 09-3772-93.
Den har också behandlats i intervju den 16 augusti 1993 i Svenskaen
Dagbladet med landshövding Ulf Adelsohn. Enligt min uppfattning kan
den statliga organisationen trimmas väsentligt samordningatt t.ex.genom

sektorsintressen sker inom respektive länsstyrelse. Denna frågaav
beredningenkommer i sitt slutbetänkande, jagvad förståratt ta upp av

de diskussioner förevarit, bl.a. med migde angivna utgångs-som av
punkterna. Denna huvudfråga avgörande förär kunna bedöma denatt
föreslagna försöksverksamheten och därmed ytterligareutgör skäl förett

försöksverksamheten måste anstå till dess samtliga viktiga aspekteratt att
kunnat belysas.

2.2 tillDelegera primärkommunerna

Regionberedningen beskriver den utveckling skett och innebärsom som
flerallt uppgifter delegerats till primärkommunal nivå. Beredningenatt

använder dock begreppet kommunal självstyrelse så luddigt att en
sammanblandning lätt mellan landstingskommunalgörs prirnärkom-och
munal Enligtverksamhet. min uppfattning borde beredningen ha tagit
konsekvensen vad beredningen själv på 74: Förstsäger närav s. en

vidanalys handen uppgiften inte lämpligen kan handhas påattger
primärkommunal nivå bör regionalt huvudmannaskap komma i fråga.ett
Man kan uttrycka detta bevisbördan åvilar det regionalaatt organetsom
i fråga uppgiftsfördelningen.om

Avsnittet 4.3 Uppgiftsfördelningen mellan och den kommunalastaten
självstyrelsen borde ha innehållit klar beskrivning primärkommu-en av

vilka uppgifter kan utföras där och vilkanernas ansvar, som som
återstår.eventuellt Därefter kan diskuteras de återstående uppgifternaom

motiverar självständig regional administration eller de, jagen om som
enkelt kan utföras inom för redan befintliga möjligheter tillanser, ramen

samverkan och samarbete primärkommunema.mellan
Det naturliga låta kommunernaär i frivillig formavgöra vilkaatt

Samarbetsområden önskvärdaär och angelägna och låta dessasom
Samarbetsområden fram i mångfald.växa Varje kommun ingår i olikaen
naturliga samarbetscirklar. sådanEn Organisationsform innebär att
effektivitet och kreativitet kan förenas. Det inte givetär att t.ex.
samarbete universitet och högskola bäst sker i organisationom samma

samarbete avlopps- och sophantering, turistfrågor ochattsom om
Vattenförsörjning idel region.är Det förefaller mig inte helleren samma

givet kommuner och närdemokrati bäst betjäntaär detattvara attav
införs regionfullmäktige, mellan kommun och I så fallett organ, stat.
vorde det snabbare och enklare låta de landstingennuvarande utvecklaatt
sin liksom slåroll, landstring, regionerstörreatt samman om nu vore
eftersträvansvärda. Inte heller detta alternativ belyst. diskussionenIär
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landstingsorganisatio-avvisats på grundberedningen har detinom attav
landstingVarför skall då prövaslämplig.inte ansetts nyavaranen

avskaffatsnuvarandedeinnanredan

landstingens roll2000HSU och2.3

Det hadesjukvården utreds.i framtidalandstingens roll denFrågan om
och,avvaktaorganisationsutredninge varit självklartvarjei attannan

ställning tillutredning innanviktigapåskynda, denna taskanske en
verksam-år. konkurrensutsattåtta Iomfattarförsöksverksmahet ensom

för-period betecknassådan långövrigt inteförhet skulle somen
söksperiod.

möjligrationalisering ärEn2.4 stor

offentligarationalisering denförändring ochJag storatt avenanser
organisatoriskamöjlig. Detta förutsätterönskvärd ochbåde attsektorn är

varjeErfarenhetperspektiv.sådantutifrånutfvecklasmodeller ett av
involveradeorganisationerorganisationsförändring där ärstoraannan

radikalt minskaframkomliga vägen ärden endaentydgtvisar attatt
möjlighet intebeklagligt dennanivåer.administrativa Detantalet omvore

iRegionberedningen ha hamnatmigtill För entas synesvara.nu
för länsparlamentföreträdareslitningar mellan30 årsåtervändsgränd där

inte på något löstsnärhet sättkommunaloch upp.

beredningens förslagtill3 Kommentarer

fögadet ärprincipiella synpunktema görangivnamig attDe ovanav
antalförslag. Ii beredningensdetaljermeningsfullt kommentera ettatt

antydda förut-redovisade ellerfrånberedningenutgår dockavsnitt
diskussionen.ocharbetetför det fortsattabetydelsesättningar är avsom

beredningenstill sättavsnittdärför i detta kommentarerredovisar attJag
bilaga 3avsnitt 2.3Västsverigeutredningenpåremissvarentolka samt

försöksverksam-avseendeberedningens förslagsynpunktersamt ger
9 ff..sammanfattning s.betänkandetföljer därvidochheten

VästsverigeutredningenRemissyttrandena2.3 överAvsnitt3.1
bilaga 3samt

intemin uppfattning denenligtsamtliga remissvargenomgångEn gerav
tillredovisats i förslagbildtillstyrkandeochenhetligt positiva som

sig kunnaregeringen har tyckthellerdelbetänkande. Inteberedningens
remissammanställningberedningenstillstyrkandenklarade somse

sammanfattningregeringendirektivenI sägeruttrycker. avsom
fått blandatVästsverigeutredningen: Förslaget harpå ettremissvaren
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särskildaipartierna harpolitiskaDeremissinstanserna.mottagande av
berördaenighet bland deNågonreform.sitt stöd föruttalatskrivelser en

inte.finns dockregionenföreslagnai denintressenterna
utgår från vadremissvarensammanfattningBeredningens somav

avstyrkandenochInvändningartill det bästa.Allt tydsbevisas.skulle
vissai delarinstämmandenmeningarLösryckta tasutelämnas. somav

sådantlösning. Etttillpå huvudförslagenmedför ärintäkt att man
SAF158, därinställning bilagaSAF:scitatetexempel är s.av

hinderlandstingsgränsemaochläns-nuvarandedeciteras somsesatt
vidgasbehöverochförekommerredansamarbeteför det somsom

regionförbundstankentilltveksamtSAF165Påframöver. sägs varas.
lösning.temporärdenaccepterar ensommen

finns SAFremissammanställningentillgängligaberedningenförI den :s
någoninte önskarSAFframgår243. Därhelheti sinyttrande atts.

Även bakomliggande syftetdetframhåller:nivå. SAFregional omny
ArbetsgivareforeningenSvenskaställerregionförbund ärmed gottett

myndighetsorgan.regionalaytterligaretill tillskapasig tveksamSAF att
nödvändigadeninteifrågasättaseffektivitetssynpunkt kanFrån om

iförsenas,skulle kommaorganisationenregionala attdenöversynen av
tidenåtgärd. Undersådanpåskyndas,önskvärtförstället att av ensom

det utökadebörframtidlandstingens övervägsochlänsstyrelsernas
gällande lagar,i formerbedrivas de tkunnasamarbetetregionala exsom

genomföras SAFförslagetSkullemedger.kommunalförbundslagen, anser
i avvaktanlösningbetraktas temporärmåstedetta enatt som en

indelning.regionaländamålsenlig
viktigaciterade,ofullständigtremissvar ärantal andraEtt stort

utelämna-Statskontoret ärNUTEK ochfrånsynpunkterprincipiella t.ex.
anspråk påkunna göraexempelantal attnedande. Jag utan attettanger
beredningenskompletterartillräckligtsammanställningdennaens

material. i

Rikspolisstyrelsen

polisverk-inte berörbetänkandetRPS konstaterarRikspolisstyrelsen att
länsstyrelsernasanledning förutsättadockRPS finner attsamheten. att

polisverk-påpekarförändrasintepolisverksamheten attför samtansvar
Övrigt.isamhällsverksamhetenintegrerad medsamheten är

statligtenhetligtpåRPS kravi övrigt,ställninginteRPS entar men
mycketuppfattasbörvia länsstyrelserna stort.samordningsansvar som

ÖB2.

ÖB:s sittkonstaterande. Iprincipielltåterges endastsynpunkterAv ett
ÖB idéernade grundläggande översynuttryckligensäger att om ensvar

Nuvarandetillägger:lovvärdindelningenregionala ärden menav
krigkriser ocholikai fred, underverksamhetenpåverkaförslag synes

ÖB eventuellt beslutinnannegativtpå sätt. tasettatt om enett anser
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inriktning enligt utredningens förslag, måste totalförsvarsfrågoma
behandlas.

ÖB påpekar: Redan bilda indirekt valt regionförbund,att ettgenom
med handlingsfrihet till olika utvecklingar, påverkas fungerandenu

ÖBtotalförsvarssamordning. erinrar vidare CFL-utredningen ochom
LEMO-utredningen.

ÖCB3.

ÖCB framhåller: Den civila beredskapen förär närvarande ett ansvar
för hela länsstyrelsen. Så länge den civila beredskapens förändrade

ÖCBförutsättningar tillräckligtär penetrerade vill därför avstyrka
förslaget.

4. Statens räddningsverk

Räddningsverket redovisar tveksamhet och kräver ytterligare utredning
konsekvenser och erforderliga åtgärder för regionbildning.av en

5. Statskontoret

Statskontorets yttrande redovisar tveksamhet. I sin helhetstor utgör
yttrandet samlad plädering för effektiv organisationsmodell baseraden en
på delegering till starka kommuner i kombination med förstärkt statligen
samordning. Sammanfattningsvis vi utredningens förslag inteattanser
bör genomföras särlösning för Sverige.västra Frågan landetssom en om
regionala indelning och den regionala nivåns politiska och admini--
strativa struktur ibör sin helhet och läsningar kunna behandlasutan av-
regionberedningen.

RRV

RRV avstyrker utredningens förslag i lag instiftat västsvensktettom
regionförbund. En slutsats RRV vill dra utifrån Västsverigeutred-som
ningen förändringarär det föreslagnaatt slaget varken bör utredasav
eller genomföras med regionalt begränsade mandat.

Jordbruksverket

Jordbruksverket avstyrker utredningens förslag med omfattandeen
nationell internationelloch motivering.
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AMS8.

Västsverige medfordellösning ettförordaskälinteñnnerAMS att en
och utveck-planeringkommunalförbund föri form ettnytt avorgan

lingsfrågor
.

NUTEK9.

invänd-antalremissvarupplagti brett ett stortredovisarNUTEK ett
behandlasSkåne börellerGöteborgsregionenvarkenochningar attanser

ochi sin helhetläsasförtjänarsynpunkterNUTEK:s attseparat.
rationellförhuvudpunktermed deanalyssin bredai enöverensstämmer

uppseendeväckandeDettörordat. ärtidigarejagorganisationstatlig som
tillavstyrkandeänsynpunkter ettNUTEK:s annatnoterasinte somatt
förverketi självaNUTEK pläderarpåbörjas.försöksverksamhetatt en

modell.helt annanen

Länsstyrelserna10.

tillförslagavvisarVästsverige,utanförlänsstyrelser, ävenSamtliga
flertalredovisarLänsstyrelsernaVästsverige. ettiförsöksverksamhet

förutsättningar.tankemodell ochutredarensinvändningarprincipiella mot
Avsynpunkter.dessagjortshabordesammanställningsärskildEn av

StockholmsiLänsstyrelsenfrånredovisningenintressesärskilt är t.ex.
Stockholmsområdet inteiregionplaneringkonstaterarbl.a. attlän, som

i detintressepolitisktoch väcker stortfråga ettnågonär engagerarsom
upprättats.regionplaneorgansärskilda som

Landstingen11.

Detförslag.till utredarenspositivasamfälltsåLandstingen är gott som
Värmlands,ochHallandsVästsverige,landsting itvådockbör attnoteras

principiellt intressantaborde densynnerhetIförslaget.tillstyrkerinte
redovisats.Värmland hailandstingetfrånremissvaretidiskussionen

positivaregiontankenförredovisa denenbartvaltharBeredningen att
principiellt mycketochomfattandedeignoreraochdelen att mer

VärmlandförföreträdareDäremot sägsinvändningama. attintressande
NORP-medsamverkanorganiseradförintresseframförthar meren

86. Debetänkandet,gruppi dennaingåalternativt s.länen att
för denstödingetVärmlandfrånremissvaren senareutelämnade ger

förmodande.i dettadelen

12. Kommunerna

dockbörDettillstyrker.GöteborgsregionennärmastKommunerna
förutsätt-bestämdamycketmedtillstyrkermånga kommunerattnoteras
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ningar, sammansättningen regionförbundst.ex. att fullmäktige heltettav
utgår från primärkommunerna Vänersborgs kommun. Liknande
förutsättningar finns i Skövde kommuns remissvar.

Ett antal kommuner utanför Västsverige avstyrker, Nyköping,t.ex.
Nynäshamn, Jönköping, Ljungby mfl. Remissvaret från Umeå kommun

viktigaantal frågor.tar ettupp

13. TCO

TCO redovisar tveksamhet: Det föreslagna regionförbundet är en ny
politisk beslutsnivå. Frågan antalet beslutsnivâer bör också övervägasom
ytterligare innan den definitiva lösningsn fastställs.

14. Sveriges kommunaljuridiska förening

Föreningen anser således sammanfattningsvis frågan denatt om
administrativa indelningen och därmed sammanhängande ochansvars-
uppgiftsfördelning mellan olika nivåer måste iske sammanhang förett
hela riket.

3.2 sammanfattningen betänkandet 9 ff.s.

3.2.1 Länsindelningen i Skåne och Västsverige

Beredningen I takt med samhällsutvecklingens fortskridandeattanser
har länsindelningen kommit framstå alltmera otidsenligatt ochsom
konstaterar krav har på överföring viktigaatt regionalarests av
uppgifter till står under direkt demokratiskt inflytande. Någraorgan som

förändringarstörre har dock inte skett följd tidigare ut-som en av
redningsarbete. Slutkonstaterandet korrekt, vilketär måhända beror på

den svenska organisationen stabilatt är och robust se remissvarett.ex.
på SOU 1992:66 Västsverige region i utveckling från Länsstyrelsen i-
Stockholms län. Det förhållandet riksdagar och regeringar under 30att
år inte vidtagit åtgärder kan också bero på uppfattningar iatt motsatta
själva verket bedöms ha saklig tyngd.

Utredningen hamnar fel sin generella problembeskrivning ochgenom
brist på analys. Det finns all anledning länsindelningenöveratt runtse
Storgöteborg och i Skåne. Utredningen har, märkligt inte diskuteratnog,
detta närliggande alternativ. Om sjukvårdsfrågoma behövermer en mer
samlad lösning i Skåne borde iväl första hand de båda landstingen slås

och Malmö kommun ingåöverväga i detta storlandstirgsamman att nya
I Västsverige problemenär koncentrerade till indelningsfrågor runt

Storgöteborg. Då bör lösningen också sökas justeringar gränsergenom av
och inomsamarbete detta område. Beredningen förutsätter Göte-att
borgsregionens problem skall lösas storregion Västsveri-attgenom en
ge tillskapas. Redan från början står det klart hallänningar cchatt
värmlänningar inte sig tillhöra Västsverige i politiskt cchanser
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ioch kommunermedborgarehellerIntehänseende.administrativt
Älvsborg problembeskriv-igentorde kännaiallaellerSkaraborg ens

ellerärbegreppdetkanske redanStorlän är ett numeraningen. som
otidsenligtborde vara

håll i landet.på mångaönskvärtdocksamarbete ärregionaltökatEtt
påenklastetablerasochi dagredanförekommersamarbetesådantEtt

sinaingåendesamarbeteti utserdet parternadär represen-frivillig väg,
därgrupperingaroftabestårmångfaldigt ochSamarbetet är avtanter.

sådantsidan. Ioffentligaingår på den ettlandstingochkommunerstat,
andrafackliga ochnäringslivs,förockså företrädareingårsamarbete

inteunderlättassamarbeteflexibeltformDenna genomorganisationer. av
införs.beslutsnivåerpolitiskaatt nya

nivåytterligareinförberedningenröranregionala enDen3.2.2 -

detmening ärberedningensEnligt9:framhåller s.Regionberedningen
offentligadensamordningeffektivarebehövsdet avtydligt att en

innebärförslagBeredningensregionerna.nämndadeinomverksamheten
åttaårsperiodunderinrättasexisteranderedan enutöver organatt

tjänste-ochnämndermedmed 151 representanter,ytterligare ett organ
ocksåförutsätterBeredningen attförsvinner.något annatmän attutan

tillföras överkanförvaltningenstatligafrån denuppgiftervissa
sådanmervärdetdemokratiskaMotiverar det enregionförbundet.

sammanjämkningdärfrågorantalsådetöverflyttning Kan att ettvara
blitillförskjutsrättssäkerhet attochtrygghetskaparämbetsansvaroch

regionala rörandenintekanomröstningsfrågor Jag attpolitiska se
förslag.beredningensminskar genom

uppslutningregionalochlokalBred3.2.3

förgrundläggande krav att ettEtt10s.Beredningen säger att
regionalochlokalbredfinnsdetbildas ärskallregionförbund att en

ochSkånegällerdetNärsamverkan.sådanbakomuppslutning en
debakomuppslutningsådanberedningenenligtföreliggerVästverige en

sammanhangandraihar härBeredningentagits. eninitiativ somsom
uppfattningbredfinnasdetSkåneIfakta.övertolka entendens synesatt

motiverarsjukvårdsfrågorna attSamordningenhet.Skåne är avatt enom
iingårkommunMalmö ettochslogslandstingen attbådadet samman

lösningkonkretaochenkladennaEnighetenstorlandsting. omnytt
mindre.dock varasynes

från Göte-avståndetmedpåtagligtentusiasmenVästsverigeI avtar
ochHallandilänsstyrelseochkommunförbundLandsting,borg.
ideltaönskarinte ettdeklareratsamtliga klart attVärmland har man

tveksamtmycketuppfattningminenligtstorförbund. Det ärvästsvenskt
Älvsborg omfattning stödertillräckligiochSkaraborgikommunerom

Skåne har kommuneriPå sättförslaget.framlagdadet somsammanu
arbete.referensgruppenss.k.deltagit i deninteoch stat
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3.2.4 Statliga arbetsuppgifter på regional nivå

Beredningen sammanfattar s. 11 beredningen därför,att medanser
hänsyn till det arbete återstår, det för närvarande inte finnsattsom
tillräckligt med underlag för uttömmande förslag vilka statligaett mer om
uppgifter bör flyttas tillöver regionförbund. Beredningenettsom anser
sig dock sådant underlag kunna fastställautan uppgifteratt rörsom
regional utvecklingsplanering och andra åtgärder för regions lång-en
siktiga tillväxt redan i väsentliga delar kan föras tillöver region-nu ett
förbund. Det anmärkningsvärtär beredningen på detta sigatt sätt anser
kunna bedöma konsekvenser för den nationella utvecklingspolitiken, för
NUTEK:s roll och samverkan med länsstyrelserna, för förhandlingar med
EGEU regionalpolitik, för konkurrenspolitiken, där det hittills råderom

direkt förbud för kommunala, politiskt tillsatta,ett hantera stödattorgan
och åtgärder riktar sig till enskilda företag Beredningensom m.m.
förutsätter också andra statliga verksamhetatt kan övertasorgans ettav
regionfullmäktige. Jag konstaterar frågan svensk näringspolitikatt om
kommer de viktigaste för landetsatt utveckling. Det intevara en ärav
lämpligt dessa frågor iavgörsatt svepande sammanhang,ett delsom en
i experiment med det svenska styrelseskicket.ett

3.2.5 Valsystemet till regionfullmäktige

Beredningens förslag till hur regionfullmäktige skall väljasett borde i sig
leda till slutsatsen själva grundtanken fel. Föratt är lekmanen synes
förslaget obegripligt jagoch förmodar även kan havara att experter stora
principiella invändningar. Beredningen redovisar s. 93 in-antalett
vändningar konstaterar s. 94, i språklig och logisk kullerbytta,men en

beredningen kan inte finna de invändningaratt och det,att som som-
inte irätt aktuellt hänseendesagts, kanutan riktas detnu mot-

presenterade lagförslaget sådanär tyngd, det är viktavgörandeattav av
de tillgodoses. Beredningen konstateraratt Slutsatsen varjeatt att

medlem dvs. varje kommun, min anmärkning inte kan garanteradvara
representation i regionfullmäktige står därför fast. Varjeegen medlem,

dvs. varje kommun, skall dock enligt lag skyldig finansieraattvara
förbundets verksamhet

Orsaken till beredningen har hamnat i detta kompliceradeatt valsystem
beredningenär i kommunalförbundatt införaavsett att ett valsystemett

liknar direktval. I direktvalt finns inga medlemmar.ett Detsom organ
ingetär samarbetsorgan för kommuner ocheller landsting utan ett

självständigt där medborgarna direkt sitt inflytande.utövar Ettorgan
sådant skulle kunna skapas i Skåne och Västsverige landstingenorgan om
slogs Detta kräver, i till formellt regionparlament,motsatssamman. ett
ingen grundlagsändring. Det lagda förslaget är märklig iochnu en
grunden felaktig sammanblandning två I förbund försystem. ettav
samarbete mellan kommuner bör naturligtvis medlemmarna sinautse
representanter.
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kommunsamverkanFrivillig3.2.6

önskvärt,finnervilket jagsamarbete,för kommuersMin slutsats är att
Mälardalenlagstiftning. Ierforderligredanfinnsförordar,därförjagoch

ochde kommunerförening därfrivilligt i formheltsketthar detta enav
fall kaningå. I andrakansamarbetetsig halandsting nytta avansersom

Önskar i ställetlösningen.den bästakommunalförbund manvara
ochenklastdettaregionförbund kani formlandstingen avpermanenta

tillförsochellersammanslåslandstingen nyaskesnabbast attgenom
sådantilltveksammycketskälangivnatidigare enJaguppgifter. är av
2000HSUanstå till dessomständigheter bör attallaunderlösning, som

förslag.sinalagt
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

regionberedningEn

1992:86Dir.

1992-08-27regeringssammanträdevidBeslut

anför.Davidson,statsrådetCivildepartementet,förChefen

Mitt förslag1

sammansättningparlamentariskberedning medföreslårJag att en
verksamhetensoffentligadenutforma förslaguppgiftmedtillkallas att om

nivå.regionalindelningochuppbyggnad

Bakgrund2

Inledning

förändringar. Detbetydandeigenomgår dagoffentliga sektornDen
kommu-myndigheterstatligasåvälberörförnyelsearbetetpågående som

effektiv ochverksamhetenSyftet göralandsting. äroch att meraner
inomverksamheteninnebärDetmedborgarna.tillservicen attförbättra

detillpå bästa sättförmåste omprövassektorn taoffentliga att varaden
resurserna.gemensamma

samverkanpå ökadsikteförändringsarbetetiviktig del tarEn en
i denverksamhetenmedmålenuppnåFörsamhällsorgan.olikamellan att

mellansamspelfungerandeväl staten,krävs bl.a.offentliga sektorn ett
landstingen.ochkommunerna

statligabådebestårnivåregionalpåförvaltningenoffentligaDen av
länsnämnder ärochLänsstyrelser statenskommunalaoch organ.

för-beslutandelandstingensi medanlänenföreträdarehuvudsakliga
val.i allmännasamlingar utses

gjorts iförändringarbetydandedecennierna harUnder de senaste
lokalaoch denregionaladencentrala,denmellanuppgiftsfördelningen

decentraliseringökadgåttUtvecklingen harforvaltningsnivån. mot aven
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de offentliga uppgifterna. Uppgifter såledeshar förts tillöver kommuner-
från såväl landstingen. Landstingensstaten ansvarstagande har åna som

andra sidan inomökat vissa delar den offentliga verksamheten,av t.ex.
det gällernär kollektivtrafiken och de regionala kulturinstitutionerna.

Länsstyrelsernas samordnande roll har stärkts reformengenom om
samordnad länsförvaltning. Idag ägnas den regionala nivåns uppbyggnad

indelningoch uppmärksamhet. En del förslagstor syftar till att ge
landstingen större för regionensett angelägenheter och utvecklingansvar
medan andra ifrågasätter landstingens existens och önskar en annan
fördelning för den offentliga verksamheten.ansvaretav

När det gäller länsindelningen har eller mindre genomgripandemer
förändringar aktualiserats. Inom delar den statliga verksamheten pågårav

utveckling där särskilda regionala indelningar skapas omfattaren som
administrativastörre områden län.än Det gäller den statligaett t.ex.

skoladministrationen.
Riksdagen behandlade under hösten 1991 olika motioner läns-om

demokrati och den regionala indelningen.
Konstitutionsutskottet framhöll i sitt betänkande 199192:KU4 om

länsdemokratifrågor frågor regionemas ställningatt och det med-om
borgerliga inflytandet den regionalaöver förvaltningsorganisationen har
hög aktualitet. Utskottet ansåg detta inte minst gäller till följdatt detav
ökade EG-samarbetet. Med hänvisning till Regionutredningens uppdrag

utskottet dock inte berett förorda någon förändring iatt huvud-var
mannaskapet för den nuvarande statliga regionala förvaltningen. Riks-
dagen beslutade enligt utskottets hemställan prot. 199192:34.

Bostadsutskottet behandlade motioner den regionala indelningen iom
sitt betänkande 199192:BoU4 rikets administrativa indelningom m.m.
Utskottet ansåg resultatet Regionutredningenatt och Västsverigeutred-av
ningen borde Riksdagenavvaktas. följde utskottet prot. 199192: 28.

I skrivelse kom in till Civildepartementet den 15 maj 1992en som
hemställde Kristianstads och Malmöhus läns landsting, Malmö kommun

Kommunförbunden i Kristianstads ochsamt Malmöhus län bedrivaatt
försöksverksamhet med förändrad regional uppgiftshantering inom ett
område omfattar landskapet Skåne. Området bör dock enligt fram-som
ställningen kunna utvidgas, det naturligt och önskvärt i deävenom anses
områden i landskapets närhet skulle kunna ingå.som

Landstingsförbundet hemställer i skrivelse till regeringen den 9 junien
1992 det försök inrättas friregionatt i Västsverige. Som underlagen
för framställningen har lägesrapporten Nya regioner från förbundets
regionprogram diskussionsprotokoll från förbundetssamt kongress 1992
överlämnats.

Regionutredningen

En särskild utredare Regionutredningen C 1991:09 har haft i- -
uppgift göra analys den offentligaatt verksamhetens regionalaen av
uppbyggnad på grundval denna analyssamt att perspek-presenteraav en
tivstudie olikamed alternativ för framtida struktur dir. 1991:31.en
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förväntadeochpågåendehuranalyseraingåttbl.a.harI uppdraget att
förförutsättningarnapåverkarsamhällsområdenolikainomförändringar

nivå. Detlokalregional ochcentral,arbetsuppgifter mellanfördelning av
samarbets-regionaladehurbelysai uppdragetingåttockså atthar

övervägaområdenolikainom samt attutvecklas ombehövermönstren
ellerföredraindelningen ärregionala attför den omenda mönsterett

tillämpas.indelningar börolikaflera
olikadekonsekvensernaredovisahaftvidarehr avattUtredaren

möjligheternafrågai attbl.a.strukturframtidaföralternativen omen
med-resurshushållningen,ieffektivitetmål,nationellaskildauppnå

arbetsvillkor.förtroendevaldasochborgarinñytande
1992:63SOUbetänkandetåri juni iöverlämnadeRegionutredningen

betänkandetperspektivstudie. I presenterarrollerRegionala en- offentligadenuppbyggnadenalternativ föranalys avutredaren treaven
nivå.regionalaverksamhetens

utredarenharför analysen angettutgångspunktercentralaSom
integrationen,internationellastarkarealltden- tillväxt,uthålligpåinriktadregionalpolitikochnärings-en- ställerförvaltningenstatligai denförändringarackumulerade som-

strukturema,ordning ipåkrav ny
aktualiserarlandstingochkommunerinomförändringar som-

samarbete,gränsöverskridande
investering-utvecklingsskapandeprioriteringfinansiellönskvärd av-

infrastruktur.iar
regionalaför destatligtinnebäralternativet ettförsta ansvarDet

till ñerutvidgaslänsförvaltningensamordnadeDenutvecklingsfrägorna.
regionaltsammanhållanderolllänsstyrelsens organochområden som

lek-vidarerenodlas attorganisationLänsstyrelsernas genomstärks.
i dettadirektinteberörsLandstingenavskaffas.mannastyrelserna

pågåendedenutfalletberoendegradblir i högroll avalternativ. Deras av
organisation.ochfinansieringsjukvårdensochhälso-utredningen om

fårsamverkani ansvaretkommunerinnebäralternativet attandraDet
försuppgifteroch derasavvecklasLandstingenfrågorna.regionalaför de

Länsstyrelsernasamverkan.itill kommunerellertill kommunernaöver
inriktning ochnuvarandeprincipimedkvaralternativi dettafinns
länsstyrelsernafrånuppgifter föras övervissaEventuellt kanomfattning.

samverkan.iför kommunertill ett organ
folkvaltregionaltbildasalternativet nytt organ.tredje ettdetEnligt

Lands-länsstyrelser.landsting ochfrån dagensuppgiftersinafårDet
myndig-blitillomformaslänsstyrelserna attmedanavvecklastingen

nivå.regionalpåstatligahetsutövande organ
framtidadeindelningen betonas attgeografiskadengällerdetNär

utgångspunkter.näringsgeograñskaefterutformadebörregionerna vara
samhällsplaneringensefterutformadevidarebörRegionerna mervara

utredarenenligtbörregionerAntaletfallet.i dag ärvadbehov än som
suveränitetnationalstatens utmanas.fåsåintei dag attfärre än menvara
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Västsverigeutredningen

Förhållandena i Sverigevästra har motiverat särskild översynen av
länsindelningen i denna del landet. En särskild utredare Västsveri-av -geutredningen C 1992:08 har haft i uppgift analysera för- ochatt-
nackdelar med den indelningennuvarande föreslå åtgärder församt att
komma till medrätta nackdelarna dir. 1991:30.

Västsverigeutredningen överlämnade i juni i år betänkandet SOU
1992:66 Västsverige region i utveckling. Utredaren föreslår i-
betänkandet första regionförbund enligtatt ett kommunalför-steg ettsom
bundsmodell bildas där kommuner och landsting i Hallands, Göteborgs

Älvsborgsoch Bohus, och Skaraborgs fårlän samverka i övergripande
utvecklingsfrågor. Länsstyrelsens för regionala utvecklingsfrågoransvar
flyttas till förbundet. I betänkandet diskuterar utredaren också möjligheten

på sikt slå de fyraatt västsvenska länen tillsamman ett.
Västsverigeutredningens betänkande remissbehandlas för närvarande.

3 En parlamentarisk regionberedning

Den regionala strukturen uppvisar i dag splittrad bild. Ansvarsför-en
hållandena delvis oklara.är Samverkan och samordning behöver
förbättras. Den administrativa geografiska indelningen medför åtminstone
i vissa delar landet problem. Det finns därför skäl förutsättningslöstav att
och i samverkan med företrädare för de olika regionerna överväga såväl
uppgifts- och ansvarsfördelning indelning den offentliga för-som av
valtningen på regional nivå. En framtida struktur för den regionala
offentliga förvaltningen bör utformas så, bidrarden till positivatt en
utveckling i de olika landsändarna samtidigt samordning, utvecklingsom
och hållbar tillväxt i landet helhet främjas.en som

Syftet Regionutredningensmed arbete har varit skapa god sakligatt en
grund för samrnanvägning olika intressen.en av

åretsI budgetproposition l99192:100 bil. 14 9 jaguttalar mins.
avsikt föreslå regeringen tillkallaatt parlamentarisk beredningatt fören
det fortsatta arbetet med såväl den regionala verksamhetens uppbyggnad

landets indelning i län. Denna beredning bör tillkallas.som nu
Som tidigare remissbehandlasnämnts för närvarande Västsverigeutred-

ningens förslag särskilt regionförbund för de regionalaett utveck-om
lingsfrågoma i Sverige.västra När remissbehandlingen avslutats bör
regeringen ställning till det finns förutsättningarta för sådanom en

lösningtemporär eller frågan bör beredas vidare i den parlamentaris-om
ka beredningen.

4 Beredningens uppdrag

Den parlamentariska regionberedningen bör ha till uppgift på grundvalatt
de analyser gjorts Regionutredningen och övrigt aktuelltav som av

utredningsmaterial utforma förslag den offentliga verksamhetensom
uppbyggnad indelningoch på regional nivå.
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utgångspunktergrundläggandevissabörberedningens arbeteFör
gälla.

närhetsprin-den s.k.subsidiaritetsprincipen,utgångspunkt ärEn första
nivåhögre änskall fattasintebesluteninnebärPrincipencipen. enatt

påskötasskall kunnaverksamheten ettförnödvändigtvad är attsom
i första handrollnivåernas ärhögreeffektivt Deoch sätt.ändamålsenligt

följakt-mån börmöjligasamordnande. I störstaochstödjandeverkaatt
funktionIngeneftersträvas.beslutsfattandetdecentraliseringligen aven

denstyrkaskandetmindre än attnivå medhögre atttillflyttasbör en
tillfredsställande ochpåfunktionenfullgörastånd ettnivånlägre är attur

påinriktasförslagenutgångspunkt börMed dennakostnadseffektivt sätt.
ökadförförutsättningarmedförvaltningoffentligeffektivskapaatt en

demokratiskfastochrättssäkerhetgodmedochproduktivitet enen
i sånivå dag,till änförsuppgifter överpolitiskaOmförankring. annan
kontroll.styrning ochdemokratiskunderstårtilldet skeskall organ som

föreslå förändradmöjligheterberedningensintedock attpåverkarDetta
landstingenregionalaeventuellamellanansvarsfördelning organ,staten,

förekommandeivissa dagförhållandetdeteller attoch kommunerna
huvudmannaskap.offentligtfrånöverflyttaskanverksamheter

iaktörerlåta andraförutsättningarnabör attsammanhangdettaI
folkrörelser,bl.a.gällerDetbeaktas.störresamhället ettta ansvar
anledningingenfinnsDet attolika slag.föreningarochtrossamfund av

offentligiskealltid skallverksamhetoffentligproduktionensjälva av
sidan ochåfinansieringochkontrolloffentligskilja på enregi. Att ena

å denproducenteroffentligaochkooperativaenskilda,medproduktionfri
olikadeförnyelseprincip förgrundläggandedärförbli avandra en

försvårardenså,bedrivasskall inteVerksamheten attvälfárdssystemen.
tillmöjligheternamotverkarochbeslutsfunktionemadecentralisering av

regionerna.olikainitiativ i desamordnadesjälvständiga,
skallverksamhetoffentliggällabörutgångspunktandra attSom en

möjliga förut-bästaskapagällerDetdemokratiska former. attistyrdvara
angelägetDetmedborgarinflytande. ärfungerandevälförsättningar ett

beslutförböridentifiera ansvaretkunnamedborgarnaför att vem som
verksamheter.och

hållbarlångsiktigtförverkautgångspunkt börtredje attEn envara
livskraftiga ekosystemmiljö,hälsosamsäkerställakanutveckling ensom

vetenskapligFörsiktighetsprincipen, dvs.mångfald.biologiskoch
riskeras,miljöskadorallvarligaåtgärderhindra närinteskallosäkerhet

förutsättningar.grundläggandekretslopp ärtilloch hänsynen naturens
naturresurslag-ochplan-skallsamhällsplaneringenfysiskaDen genom

uppkommer.miljöskadorförebyggatillbidra attstiftningen att
utvecklingen.internationelladenutgångspunkt börfjärdeEn vara

mönsterkommersamarbetet atteuropeiskaökadedetbl.a. nyaGenom
iinstitutioneradministrativapolitiska ochmellansamverkanuppstå för

uppfattningminenligtmåsteutvecklingDennaländer.olikaEuropas
arbete.beredningensibetydelsetillmätas stor

denmedhushållningpåkravenbörutgångspunktfemteEn vara
min meningenligtkräverDettaekonomiskasektornsoffentliga resurser.

utgifternasoffentligadesååtagandengjorda attomprövningar görsatt av
detsammanhang ärI dettaminskas.bruttonationalproduktenandel av
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viktigt beakta risken föratt behov utgifteratt skapasnya av genom nya
komplicerade strukturella lösningar. Antalet skattenivâer i samhället bör
belysas från denna utgångspunkt.

Beredningen bör inleda sitt arbete med överväga ansvarsför-att
delningen i mellan den statliga ochstort den kommunala sektorn. Det bör
klargöras vilka uppgifter bör handhas inom för kommunalsom ramen en
självstyrelse med lokal eller regional förvaltning vilkaoch uppgifter som
bör förbehållas Betydelsenstaten. samband mellan nationell,ettav
regional och lokal nivå bör också belysas. Länsstyrelsernas roll bör
tydliggöras på det förvaltningsrättsliga området, inte minst från rättssä-
kerhetssynpunkt.

Därefter bör uppgiftsfördelningen inom de kommunala respektive de
statliga områdena behandlas. Det gäller såväl ansvarsfördelningen mellan
olika nivåer mellan olika nivå. I dettasom sammanhangorgan samma
bör bl.a. värdet samordning, regional balans och verkningsfullaav
statliga styrinstrument beaktas. Detsamma gäller betydelsen närhet iav
form insyn, påverkan, samhörighet och delaktighet i beslutav rörsom
den regionens utveckling.egna

Som resultat dessa övervägandenett uppgiftsfördelningenav om
mellan nivåer och huvudmän bör beredningen lägga fram förslag till
organisation för den offentliga verksamheten på regional nivå.

Mot bakgrund det förslag till organisation beredningenav stannarsom
för bör den administrativa indelningen på regional nivå övervägas. Om
beredningen finner skäl till det, bör förslag till indelning ellerny
ändringar i nuvarande länsindelning utformas. Det viktigtär eventuel-att

förslag har förankring i berörda regioner och kommuner ochatt
landsting uttryckt det finns ökat behovatt samarbeteett överav

Därvidgränserna. bör också möjligheterna till decentralisering inom ett
län eller inom område med indelningett beaktas. I anslutning tillannan
detta bör beredningen även frågan denta anpassning statligaupp om av
myndigheters regionala organisation kan följa förändradsom av en
länsstruktur och sambanden mellan lokal, regional och central nivå.
sammansättningen länsstyrelsernas och andra statliga regionalaav
myndigheters styrelser bör också övervägas.

Beredningens arbete fråganmed framtida regional struktur börom en
innefattaäven länsindelningen i Sverige.västra Beredningen bör därvid

beakta de ställningstaganden görs med anledning Västsverigeut-som av
redningens förslag.

Den begäran föreligger försöksverksamhet med ändradsom om en
regional uppgiftshantering i Skåne bör övervägas beredningen. Omav
beredningen kommer fram till det finns förutsättningar föratt för-en
söksverksamhet, bör förslag till uppläggningett och geografisk av-
gränsning läggas fram.

Beredningen bör även överväga andra försöksverksamhettyperom av
kan värde för den fortsattavara av processen.

Beredningen bör oförhindrad även andra frågoratt tavara upp som
hänger med utredningsuppdraget.samman
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bedrivandeArbetets5

önskemål ochproblem,så,sitt arbetebedrivaBeredningen bör att
beredningen finnerOmfångaslandetolika delarisynpunkter upp.av

tillförslagväljas, därkunnareformprocessstegvistill det börskäl en
Även i övrigt förregioner.olikafram förläggshandefterlösningar

fram.läggaskunnadelreformertillförslag
utredningarmed andrakontaktibedrivas närabörarbeteBeredningens

påverksamhetenoffentligadenbedömningenförbetydelsehar avsom
och1992:01Lokaldemokratikommittén Cgäller bl.a.regional nivå. Det

finansiering ochsjukvårdensochhälso-1992:04Kommittén S om
organisation.

direktiv tillregeringensibeakta vad sägsBeredningen har att som
utredningsförslagensutredaresärskildakommittéer ochsamtliga om

EG-beaktande1984:5,dir.hänseendeekonomisktiinriktning av
redovisning1988:43dir.utredningsverksamheten samti avaspekter

1992:59.dir.konsekvenserregionalpolitiska
regionaländradmedförsöksverksamhetfråganmedarbetetI enom

länsstyrel-med dekontaktberedningen haSkåne böriuppgiftshantering
andraochlandsting, kommunermyndigheter,statligaövriga organser,

bördeli dennaförslageventuelltEttberöras.kommakan attsom
1993.april1denredovisas senast

densitt arbeteresultatetredovisa senastövrigtibörBeredningen av
påinriktadredovisningberedningensbörhandförsta1994. I varal mars

nivån.regionalareforrnering denprincipbesluttillförslag avomett
genomförandeutredningar förfortsatta ettbehovetbörDärutöver av

redovisas.

Hemställan6

regeringenjaghemställeranförtjag har attvadhänvisning tillMed nu
Civildepartementetchefen förbemyndigar

sammansättningparlamentariskmedberedningtillkallaatt en -
elvahögstbestående1976:119kommittéförordningenomfattad avav -

offentliga verksam-denförslagutformauppgiftmedledamöter att om
nivå,regionalpåindelningochuppbyggnadhetens

ordförande,ledamöterna attutse varaatt aven
biträdaochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om

kommittén.
regeringen beslutarjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnstrettondeskall belastakostnadernaatt
m.m.

Beslut7

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hennes

Civildepartementet
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CIVILDEPARTEMENTET

18PROTOKOLL
regeringssammanträdevid

C92159LST1993-02-25
C92610FOU
C92645FOU

regionVästsverige1992:66SOUbetänkandeVästsverigeutredningens -
utvecklingi

i västralänsindelningengjortsharutredningsarbete omsärskiltEtt
betänkandet1992juniiöverlämnadeVästsverigeutredningenSverige.

föreslåsbetänkandetIutveckling.iregionVästsverige1992:66SOU - kommunalförbundsmodellenligtregionförbundförsta ettstegettatt som ochGöteborgsHallands,ilandstingochkommunersamtligadärbildas
övergripandeisamverkaskallÄlvsborgs länSkaraborgsochBohus,

regionalaförlänsstyrelsemasberörda ansvarDeutvecklingsfrågor.
förbundet.tillflyttasutvecklingsfrâgor

remissbehandlats.harBetänkandet
förslagutformauppgifti om1992:06 har attCRegionberedningen

nivå.regionalindelningochuppbyggnadverksamhetensoffentligaden
regeringen närframgår1992:86 attdir.beredningenfördirektivenAv

avslutatsharbetänkandeVästsverigeutredningensremissbehandlingen av
temporärsådanförförutsättningarfinnsdet entillställningskall omta

bered-ividareberedasskallfråganellerföreslagitslösning omsom
ningen.

framställningöverväga omingåruppdrag att enRegionberedningensI
EttSkåne.iuppgiftshanteringregionaländradmedförsöksverksamhet

denredovisasdirektiven senastenligtskalldeli dennaförslageventuellt
1993.aprill

verksamhetensoffentligadenangelägetdet attRegeringen anser
uppmärksam-särskildSverige ägnasiindelning västraochuppbyggnad

ochanalysmaterial ettredovisathar ettVästsverigeutredningenhet.
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förslag till lösning de regionala samverkansfrågorna.av Förslaget har fått
blandatett mottagande remissinstansema. Deav politiska partierna i

flertalet berörda län har i särskilda skrivelser uttalat sitt stöd för enreform. Någon enighet bland de berörda intressenterna i den föreslagna
regionen finns dock inte. Enligt regeringens mening bör frågan därför
beredas vidare i Regionberedningen.

Regeringen beslutar Västsverigeutredningensatt betänkande och
remissyttrandena skall överlämnas till Regionberedningen för fortsatta
överväganden. Beredningen bör därvid även överväga andra möjligheter
för åstadkomma ökadatt regional samverkan i den västsvenska regionen

bl.a. framförts i remissvaren.som
I arbetet bör beredningen ha kontakt med de länsstyrelser, övriga

statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra kanorgan somkomma beröras. Arbetetatt bör bedrivas i nära samråd med företrädare
för de politiska partierna i Västsverige.

Beredningen bör behandla Västsverigefrâgan med förtur och redovisa
resultatet sina övervägandenav den 1 oktobersenast 1993. Beredningen
bör därvid redovisa eller flera modeller fören ökad regional samverkan
i den västsvenska regionen kan genomförassom ytterligareutan
utredningsarbete.

Regeringen beslutar samtidigt förlänga tidenatt för beredningens
arbete med frågan försöksverksamhet iom Skåneen så, att eventuelltett
förslag skall redovisas den 1 oktobersenast 1993.
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remissyttrandena överSammanställning av

utvecklingiregionVästsverigebetänkandet -
1992:66SOU

uttryckligenyttranden,dehuvudsakligen somSammanställningen avser
vilka ärremissorganfrämstlämnatsochVästsverigefrågan avgäller som

vilkaavsnitt,tvåuppdelasRedovisningen avregionen.iverksamma
med denproblemidentifierade nu-beskrivningenrefererarförsta avdet

förredogörandradetmedanindelningen,ochorganisationenvarande
bildandethuvudförslagVästsverigeutredningens avomSynpunkterna

regionalt kommu-framtidaförsta ettmotregionförbund stegettsomett
regionfullmäktige.direktvaltellernalförbund ett

Problembeskrivningen

nämndaförutfrånåterkommerremissyttrandenflertaletdetI stora
nuvarandedenmedproblemensynpunkterkändautredningar

denNytt ärorganisationen. storaregionalaoffentligadenindelningen av
organisa-ochindelningensnuvarandevid denläggerremissorganenvikt

utåt ochregionenföreträdakraftfulltoförmågaellerförmåga atttionens
utveckling.regionensfrämjaatt

distriktsorganisationerellerläns-partiernaspolitiskaDe

Västsverige nyilänsorganisationerpartiernaspolitiskaflestaDe
olika sättnågotvarierarremissenintedockdemokrati svarathar

vilken sägsstrukturotidsenligaförvaltningensoffentligadentemat om
dockanmälerHallandipartierFyrautveckling.regionensförsvåra

mening.avvikande
nuvarandedeORP-läneniliberalerna attfolkpartietSåledes anser

service,godstånd etttillfåsvårigheteronödiga att enmedförgränserna
administra-effektivochutnyttjande enresurserrationellt gemensammaav
konkurrensmötaförkrävsstyrelseformer attochorganisations-Nyation.

länder.andrairegionermedsamverkanbedrivaochfrån
centerpartietanfördemokratiargumentochdecentraliserings-Förutom

offentligrationelluppfattningsinför attmotivering merenekonomisken skulleadministrationenibesparingarBetydandebehövs:organisation
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kunna göras föraatt arbetsuppgiftergenom samman närbesläktat slagav
på regional nivå till i ställetett för till flera.organ

Kristdemokratiska samhällspartiet framhåller samlatatt ekono-ett mer
miskt och administrativt får avgörande betydelseansvar för landets regi-
onala utveckling tillväxtmöjligheter.och Miljöpartiet de gröna uppfattar
den regionala nivån i dag särskilt problematisksom rörig, orationell-och En funktionell regionalresurssvag. enhetmera kan fatta beslutsom
på flera områden efterlyses.

Också socialdemokratiska arbetarepartiet önskar former för beslutnya
och i de regionala frågornaansvar och detgör med motiveringen att
administrativa gränser inte får försvåra samhällsserviceen som svarar

medborgarnasmot behov. Vänsterpartiet pekar på behovet av eneffektivare samordning regionala och regionalav administration.resurser
En avvikande mening anmäler folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet

och moderaterna i Halland. De tycker inte den gällandeatt länsindel-
ningen någotär avgörande hinder för utvecklingen gynnsam avregionen. Folkpartiet i Halland sålunda för inrättandetvarnar att av enfjärde nivå, även under försöksperiod, kan medföraen ökad byråkra-
tisering och ökade kostnader. Centerpartiet inte framtidenstror att
problem kan lösas storskalighet ochgenom centraliseringmer och genomändring länsgrånsema. Partieten av antar att västsvensktett nytt masto-
dontlän kommer leda tillatt samarbetsproblem ochmer ökatett
politikerfcirakt. Hallandsmoderaterna understryker behovet översynav en

beslutsprocesser och regelverkav varigenom sådana negativa tendenser
kan motverkas samordningsfrågoratt över länsgränsernasom iblandnulöses till priset omfattande administrativaav Vänsterpartietprocesser.

liknande synpunkteravger moderaterna.som

Kommunförbunden och några kommunalförbund

Älvsborgs kommunförbund hävdar nuvarande länsgränseratt utgör hinder
för rationell samverkan, vilketen sägs särskilt tydligt i frågorvara ominfrastrukturella investeringar i väg- och jämvägsnät och samordningom

kollektivtrafiken. Förbundetav saknar för Västsverigeett gemensamt
för näringslivsutveckling,organ marknadsföring och internationell sam-

verkan det nystartade EG-kontoret har begränsad uppgift. I- en mer
fråga planeringen sjukvårdensom struktur ochav verksamhet påtalas att
den västsvenska planeringsnämnden för sakornrådet inte kan fatta
bindande beslut för strukturfrågorna,t.ex. vilket i framtiden torde
erfordras. Man samverkan iatt miljö-anser och kulturfrågorna bör
förstärkas och fördjupas liksom i fråga den högre utbildningenom och
forskningen.

En bättre samordning över länsgränserna beträffande infrastruktur och
kollektivtrafik även Regionkommitténanser Fyrstad och Kommun-
förbundet Skaraborg önskvärd båda denatt nuvarande admini-menar-
strativa splittringen hämmar utvecklingen. Göteborgsregionens kommu-
nalförbund beklagar utredningen inteatt gått längre och redan nuföreslagit ändrad länsindelning.en



1573Bilaga1993:97sou

Landstingen

länsindelning-rådandedenuppfattningendelarregionen attiLandstingen
mångaifördröjandeochhindrandeverkaden sägsändrasbehöveren -

problem.lösningar på dagensuppnå godagällerdetdåfall att
GöteborgsregionenisituationensärskiltframhållerBohuslandstinget att

ochbostads-i ochlandstingsområdenfyra ett ar-och sammamed läntre
förändringar.behovetaktualiseratpåtagligtbetsmarknadsområde av

ef-svåra hanterasigvisatharframtidsfrågor attochutvecklings-Viktiga
kraftfullt.fektivt och

sittciteraÄlvsborg problemenåskådliggör attiLandstinget genom
västsvenska1992: Dagensjuniivästtågsutredningenremissvar över

medochadministrativa gränser ettonaturligamyllermedstruktur ett av
trafik-kommuner,länsstyrelser,landsting,inblandadeotal aktörer -

stärkerbeslutsprocessdrivaförmågasaknar somm.fl. attföretag en- området.ellerbygdendeninte baraochhelhet egnaregionen egnasom
höjdsinmedhandlingsforlarnningförfarafinnssådanUtan storen

totaleffektivitetbristandemedhelhetssyn sompunktvisa insatser utan
följd.

statligaandraochLänsstyrelserna organ

Älvsborgs förutomlän är,ochSkaraborgsHallands,iLänsstyrelserna
ipartiorganisationerpolitiskaoch fyrafolkvaldaförföreträdare organ

uppfatt-avvisarVästsverigefrånremissinstanserendade somHalland,
enligtdei ställetpekarDebehövs.länsindelningningen att en ny

regionaladetsamverkanerfarenheternagodahittillsmeningderas av
framtiden.vägledning förplanet ensom

förekommerkommungränsernaochläns-samarbete överbetydandeEtt
framhållersamhällsaktörer,olikafleramellanochområdenradinom en

samverkansmöten,årligaGenomHallands län.iLänsstyrelsensålunda
handelskamrarochkommunförbundlandsting,länsstyrelser,berördadär

samarbetetinteLänsstyrelsenförankring.bredprojektenfår serdeltar, en
ochfruktbartnågotkomplikationlän utanandra sommed snarareensom
ochflexiblai sägsEuroparegionerFramgångsrika varastimulerande.

administrativtnätverkolika samman-i flera attingå utanofta vara
sydsvenskamed desamverkansbehovenförmodasDessutomkopplade.

region.västsvenskigårHallandförsvinnainte enlänen uppatt om
Älvsborgs överbetonatkraftigtutredarenläniLänsstyrelsen attanser

svårtdetfinnerochlänsindelning attnuvarandemedproblemen
utgjortsigipå länsgränsernaexempelkonkreta attöverhuvudtaget ange

inomsamspelethävdas,fogmedkan attutveckling. Däremotförhinder
otillräcklig.varituppträdautåtförmågan gemensamtochregionen att

länSkaraborgsiLänsstyrelsenredovisaråsikterlikalydandeNära nog
skall uträttasvadtydliggörainödvändigadet attockså betonar somsom

demgällaskallarbetsfördelningvilkenochoch kommun sominom stat
nivåregionalpåsamhällsinstanspåtankenavfärdasVidareemellan. en

funktionerstyrandenågrautövaskulle kunnaintedenmed attargumentet
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i förhållande till näringslivet sådan instans skulle följaktligen inteen-
kunna med någon auktoritet företräda regionens näringsliv.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län däremot delar uppfattningen
den administrativa indelningenatt i Västsverige otidsenligär och behöver

reformeras. Samma uppfattning förs fram Domstolsverket, Kammar-av
kollegiet, Kammarrätten i Göteborg, Polismyndigheten i Göteborg,
Överbefälhavaren ÖB Överstyrelsenoch för civil beredskap båda
påtalar samverkanssvårighetema ledningssynpunkt med nuvarandeur
organisation, Statskontoret, Riksrevisionsverket, Arbetsmarknads-
styrelsen, Socialstyrelsen, Vägverket, Boverket Samhällsveten-samt
skapliga ÖBfakulteten vid Göteborgs universitet. övergångattanser en
till regionerstörre inom såväl den militära civila sektorn skullesom vara

godo från lednings- och samverkanssynpunkt.av

Näringslivets organisationer mil.

Från näringslivets sida påtalas nackdelarna med det rådande splittrade
administrativa Det sägs utgöraansvaret. hinder för Västsverigesett stort
utveckling till livskraftig och dynamisk region i förhållandeen till andra
regioner i Europa.

Således framhåller Svenska Arbetsgivareföreningen det närings-att ur
livets synpunkt viktigtär och angeläget de geografiska myndighets-att
gränserna till vad optimaltär för åstadkommaanpassas som att en
konkurrenskraftig region den nuvarande länsindelningen intemotsvarar-
dagens krav i detta avseende. De nuvarande läns- och landstingsgränserna

hinder för det samarbete inom regionenses som redan förekommersom
och behöver vidgas framöver. Västsvenska handelskammarensom önskar

regional organisation bättre denänen nuvarande kan medverka tillsom
kraftiga infrastrukturella förändringar och kan effektivare prioriterasom
bland önskvärda investeringar.

Svenska lokaltrafikföreningen karakteriserar nuvarande läns- och
landstingsindelning ålderdomlig och skild från den funktionellasom
regionindelningen.

I uppfattningstort de refereradesamma har Föreningensom nu
Sveriges Kommunalekonomer därtill fogar effektivitetsmotiv förettsom

förenkling den komplicerade regionalaen organisationen.av Förnu att
uppnå hög total effektivitet i den offentligaen sektorn, skriver för-
eningen, räcker det inte med varje myndighet eller institutionatt upp-
fyller höga effektivitetskrav. Det krävs också, offentliga kan nåatt organ

hög total effektivitet i alla de besluts- ochen ärendeprocesser där flera
offentliga inblandade.är Vägen uppnå dettaorgan klargöraäratt ochatt
renodla och det sättet undvika dubbelarbete ochansvar resursslukande
revirstrider. Sveriges kommunaljuridiska förening avstår uttryckligen från

behandla områdesindelningensatt lämplighet. HCK i NORP-regionen ser
det viktigt det demokratireformatt skapassom regioner isom ställeten
för län och landsting. Handikapprörelsen har märkt bristen på goden
samordning i fråga bl.a. hälso- sjukvård,och kollektivtrafikom och



159Bilaga 31993:97SOU

inteadministrativa gränsernuvarandemeddetochutbildning attanser
befintligautnyttjaeffektivtgår resurser.att

Regionförbundslösningen

länsdistriktsorganisationerpartiernaspolitiskaDe

alladistriktsorganisationer harellerpartiernas läns-politiskaåttadeAv
regionförbund.tillförslagetsynpunkterdemokrati lämnatNyutom

i NORP-länen,kristdemokraternamiljöpartiet ochSocialdemokraterna,
och vänster-moderaternai ORP-länencenterpartiet samtfolkpartiet och

endastregionförbundetföreslagnatillstyrker detBohusläni menpartiet
läns-också förslagettillstyrkerövergångslösning. De attuttaladensom

förvalmingsmyndigheter.statligatillrenodlasbörstyrelserna rent
miljöpartietoch samtkristdemokraternacenterpartiet,Folkpartiet,

direktvaltmåsteslutmålet ettbetonarBohuslänvänsterpartiet i att vara
siguttalarSocialdemokraternabeskattningsrätt.medsjälvstyrelseorgan

framhållerdemodellen, attframtidaden ompreciseratinte menom
och be-medborgarinflytandetfråganså måsteavvecklas,landstingen om

belysas.ytterligareskatttiingsrätten
bildandettillstyrker stor-i ORP-länen ettsamlingspartietModerata av

Partietförslag.Västsverigeutredningensenligtväsentligt anseri alltlän
och Väster-Hallanddelarvidare,utredasbör attformernaövrigti avatt

blibörlänsstyrelserna rentangränsande län,tillföras attgötland kan
överprövarinförasböringetochstatliga nytt somatt organorgan

beslut.kommunala
folkpartiet ochomfattninggeografiskaregionensfrågaI serom

in-VärmlandocksåHalland och gärnahelsti ORP-länencenterpartiet att
Halland börsödraSocialdemokraternaregionbildningen. attgår i menar

önskvärtfinner detriksdagregering ochSydsverigeregionentillföras om
Västsverige.iochSydsverigeibådeförsöksverksamhetpåbörjaatt

Hallandvänsterpartiet iochcenterpartietfolkpartiet,Moderaterna,
ochellerlänsparlamenthalländskti ställetförordarochavstyrker ett

Vänsterpartietkommunalastatliga ochmellansamverkan organ.bättre
länsparla-skaraborgsktvill hellre haockså ochavstyrker ettSkaraborgi

ment.

NORP-länenilandstingenLandstingsförbundet samt

ochregionförbundbildaförslagettillstyrker ettLandstingsförbundet att
landstingsvalda le-statligatilllänsstyrelserna utanrenodla rent organatt

successivtframfåbör växaregionerFörbundetdamöter. att nyaanser
behöverinteSverigeochlandetdelarolikai attförhållandenutifrån av

ellerstorlekregionernasfrågaivarkenformi och omstöpas sammaen
nivå.nationellregional ochlokal,mellanarbetsfördelningen
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Med avgivandet den grundsynen avstår förbundet frånav mer
detaljerade synpunkter uppgifter, organisation och geografisk
avgränsning för västsvensk region.en

Bohuslandstinget tillstyrker bildandet möjligt region-snarast ettav
förbund bra förstaett vägen direktvaltsteg regionfull-som mot ett
mäktige. Det stryker under vikten överföring påbörjasattav snarasten

och befogenheter från till regionförbundetav ansvar staten och kommu-
förutsättning för överförande uppgifter frånnerna, landstingenen tillav

regionförbundet och kommunerna. Värmland kan ingå där såom man
önskar och helst även Halland, i varje fall dess del, detta fårnorra men
inte avgörande för bildandet västsvenskt regionförbund.vara ett Närav

regionfullmäktige bildats, börett länsstyrelserna ha sin organisa-anpassat
tion till den västsvenska regionen.

Även Älvsborglandstinget i tillstyrker i allt väsentligt samtidigt som
förklarardet sig stödja förstärkning kommunernas ställning ochen av

betonar vikten förberedelsearbetet påbörjasatt så snabbt möjligt.av som
Ett tillläggsförslag slutmålet skall direktvaltatt regionaltom ettvara
folkstyre förlorade knappt vid företagen omröstning.

Landstinget i Skaraborg uttrycker sin positiva inställning till region-ett
förbund framtida regionparlamentetapp mot ettsom di-en utsett genom
rekta val. Man efterlyser emellertid utförligare analyser konsekvenser-av

för ekonomin och för utkrävandet det politiskana M-ansvaret.av
ledamöterna reserverade sig uttalandet framtidamot regionparla-ettom
ment.

Till skillnad från de nämnda landstingentre avstyrker landstingetnu
i Halland och förordar i stället intensiñerat samarbete bl.a.ett med
landstingen i Sydsverige. Mot beslutet reserverade sig socialdemokra-

kristdemokraterna och miljöpartiet,terna, vilka stod fast vid respektive
partiorganisations yttranden behovet regionaltettom av organ.

Här skall också nämnas Värmlands läns landstingatt intagit en
avvaktande hållning, dock, det,sägs inte skall definitivtsom ettses som
avståndstagande. Yttrandet, delvis likalydandeär med länsstyrelsenssom
i länet, behandlar också antal principiellt viktiga frågor,ett bl.a. denom
primär- och landstingskommunala självstyrelsen landstinget ansluter sig-till utredningens framhållande dess betydelse.av

Kommunerna någraoch kommunalförbundenav

Alla kommunerna i Bohuslän har i allt väsentligt tillstyrkt region-
förbundslösningen antingen i yttranden eller frånyttrandenegna genom

RegionensGöteborgs kommunalförbund, Fyrstadskansliets kommunalför-
bund och kommunalförbundet BOSAM. I förstnämndadet förbundet
ingår från O-länet Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Ste-

Öckerö,nungsund, Tjörn och från P-länet Ale och Lerum från N-samt
länet Kungsbacka. I Fyrstadsförbundet ingår Lysekil och Uddevalla i O-
länet och Trollhättan och Vänersborg i P-länet. BOSAM har bildats av
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.
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tillstyrkandetHuvudargumenten för i desamma iär allastort sett
Västsverige snabbt organisatoriskt iyttranden: bör kraftfulltettenas

företräda regionen iregionorgan, väl hela det samarbete pårustat att
regional nivå fram i Europa. Regionförbundet fåväxer väntassom nu

för regionens utveckling. sammansättningen,betydelse valsättet,stor
behovet särskild lagstiftningfinansieringen och dockav en anges av

frågor fordrar vidare beredning.många Detsamma gällersom som
demokratifrågorna.

regionförbundet bildasGöteborgs kommun hävdar härutöver böratt
vill sig någotnågot län ställa utanför eller län kan kommaäven om om

Om regionförbundsverksamhet inleds samtidigt i Skånedelas. ochatt en
möjligheter hittaVästsverige, för Halland önskvärdöppnas att en

ingå,vidare. Om Värmland önskar bör länet erbjudaslösning, heter det
början. ekonomiskafrån Förbundets personella ochmedvara resurser

ingående. Sist framhåller detmåste kommunen ärövervägas attmera
uppgifterväsentligt för och från länsstyrelsernaöveratt staten resurser

till regionförbundet.
Orust och Sotenäs markerar slutmålet börHärryda, att ettvara

regionalt folkstyrelseorgan.direktvalt
Med Kungsbacka förklarar däremot Hallandskorrtmunernaundantag av

inte vill i något regionförbund. villi nuläget delta De avvaktadeatt
Regionberedningens ställningstagande generellt innan självade tar

några bl.a. och Hylte,ställning. I kommunerna, Halmstad har dockav
socialdemokratiska reservationer till förmån för regionför-lämnats
bundstanken.

iÄlvsborgs län I allaAv de 18 kommunerna har 17 svarat. svaren
i väsentligt Västsverigeutredningens förslag. Regionför-tillstyrks allt

bundslösningen övergångsföreteelse. I tiotalaccepteras ettsom en svar
uttryckligen direktvalt regionaltrekommenderas slutmål ettsom
med beskattningsrätt. Fullmäktigemajoriteteten ifolkstyrelseorgan Vä-

avvisar dock slutmålet förnersborg det och talar kommu-ett rent
vill inte landstinget inalförbund och heller skall med temporärtatt tas ett

regionförbund.
fårAllmänt det angeläget kommunerna övertaattanses mer av ansvar

från statliga regionalabefogenheter de Några kommuneroch organen. ser
får ingå. Flera behovet ytterligareVärmland pekar belys-gärna att av

medborgarinflytandet och ekonomiskaning de aspekterna.av
17 kommunerna i SkaraborgsEndast 9 de län har lämnatav egna

hänvisat tillflera kommuner har de politiska partiernasyttranden; svar.
Mariestad helt avvisande, övriga åttaAv de svarande medan iär är

i somliga vissapositiva fall med tveksamheter. Allahuvudsak men
i behovet reformering den nuvarande organisa-instämmer dock av en av

önskemålen förstärkning kommunernastionen och i ochom en av ansvar
tillfälle ingå.uppgifter. Flera talar för Värmland bör beredas Haboatt att

Mullsjö diskuterar möjligheterna tillhöra flera regioner elleroch att att
Jönköpingstill län.flyttas över

riskenför sin avvisande inställning anför Mariestad bl.a. förSom skäl
i regionparlament får mycket litetmindre kommunernade ett stort ettatt

Även inflytande, finnsinflytande. kommunerna skulle ökatettom

I3-I0036
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viktiga övergripande frågorrisken inom mycket begränsadavgörsatt en
Göteborg. Det till riskkrets kan leda för utamming de peri-runt av mer

områdena, Skaraborg.fera Andra samverkansformer änt.ex. norra
Ävenregionförbundet därförbör undersökas. Skövde och Habo detanser

föreslagnaangeläget den samverkansformen ytterligareskälatt av samma
utreds.

Falköpings inte påkommun ett lappverk samverkansavtal ochtror av
fördelar i regionaltandra överenskommelser isamarbeteutan ettser en

Organisationsform på primärkommunal Kommunenfastare grund. anser
därtill landstingen avskaffas möjligt.böratt snarast

Svenska Kommunförbundet kommunforbunden i NORP-länenoch

lösning de västsvenska samverkansbehoven bör inteEn den ut-av ges
fornming Västsverigeutredningen föreslagit, Svenskahävdarsom

regionförbundet blirKommunförbundet. Det föreslagna alltför starkt lands-
tingsanlcnutet. Kommunerna Göteborg kommer saknaattutom- -

Övergângslösningen inteinflytande. rimlig vill samverkanär om man se
realistisk framtida lösning. tillmellan kommuner Tendenssom en

överorganisering finns länsstyrelserna och landstingen skallattgenom
övergångsperiod uppgifter.kvar under med begränsadeänvara en om

Regionförbundets landstingsanlcnyming innebär bindning till länsgränser
samverkansornrådets geografiska avgränsning. Svårlöstavid prövning av

inte utredda. Kommunerna försätts i märkligfinansiella problem är en
bidra tillsituation de skall regionförbundets kostnader ha rättnär attutan

till inflytande på dess verksamhet.
riktpunkt frågans vidare beredningviktig for bör Kom-En sägervara,

till sist, söker uppläggning tillgodosermunförbundet be-att man en som
förankring inflytande förfast hos och kommunerna.hovet av

ireservation tillstyrker däremot Göran Johansson s, Göteborg,I en
vill, skriver likhetväsentligt betänkandets förslag. Han han, i medallt

remissinstanser i Västsverige starkt förorda regeringenmånga att ger
möjlighet alltjämt hålla i regionalaVästsverige högt deatt ett tempo

för otillräcklig tid samråd.frågorna den skull de berörda förutan att ges
Älvsborgi iKommunförbunden Skaraborg och Göteborgs-samt

regionens kommunalförbund anknyter till Svenska kommunförbundets
uppfattning hävdar samverkan i första hand bör byggaoch att
primärkommunerna.

myndigheternastatliga verken ochDe

sigstatliga myndigheter uttalat den före-de 24 verk och15 som omav
regionförbundslösningen förändradförstaslagna motett stegsom en

inställdaorganisation tillstyrker eller förklarar sig positivtregional vara
Överbefälhavaren,några invändningar. några fall,inte ha Ieller t.ex.

Överstyrelsen Räddningsverket,för civil beredskap och sker det under
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ansvarsområde ytterligarerespektiveför verksvillkor konsekvensernaatt
utreds.

tillstyrker Socialstyrelsen, Statenssärskilda villkor bl.a.Utan
Kammarkollegiet, KoncessionsnämndenKonkurrensverket,livsmedelsverk,

Samhällsvetenskapligai Göteborg ochmiljöskydd, Kammarrättenför
sig ocksåuniversitet. Banverket förklararvid Göteborgsfakulteten

planerasjärnvägsnätet börpositivt, helaatt av sammamen anser
myndighet.

övriga tillstyrkande ochgår något längreKonkurrensverket än organ
väljer sådanaföreslagna regionförbundetangeläget detdet attanser

inriktade effektivförekommande problemlösningar på ärsom en
inom regionenEffektiva konkurrensförhållanden sägs utgörakonkurrens.

till regioner.konkurrenskraft i förhållande andraförförutsättningen
för Väst-naturligt föreslagna modellenvidare denfinner detVerket att
regionalarörandeutgångspunkt för övervägandenfårsverige utgöra

i landet. Modellen löser denandra delarorganisationsformer även av
länsstyrelsekonstruktionen, däriden nuvarandemotsättningeninneboende

samtidigtregeringens förlängdahar verkalänsstyrelsen att arm somsom
landstinget.dess styrelse utses av

finner både för-avstår från synpunkter eller ochsvarandeNågra
Rikspolisstyrelsen,Till bl.a.regionförbund. dessa hörnackdelar med ett

Statens kulturråd.Riksskatteverket och
SCB, Riksförsäkringsverket, Bo-Riksrevisionsverket,Statskontoret,

Naturvårdsverket avstyrkerJordbruksverket, AMS, NUTEK ochverket,
kompetensfördelningverksamhet med förändradpåbörjandet enav en

tillinnan Regionberedningen tagit ställning huroch kommunmellan stat
kompetensfördelningen generellt bör i landet. Jordbruksverketvara

alltjämt bör liggasärskilt lantbruksenheternas verksamhetdeklarerar att
statliga förvaltningen. rekommenderarinom Boverketkvar den tempo-en

regionplaneorgan Göteborgsregionen.lösning formedrär ett
överföring uppgifterGlesbygdsmyndigheten förslagetatt avanser om

till kommunala regionala alltför långtgående.från statliga ärorgan
ingai NORP-länen förklarar sig tveksamma deUtvecklingsfonderna ser-

sammanslagning till enheter.med demfördelar störrestörre en av

Länsstyrelserna

framhåller någonsig alla särlösningtolv länsstyrelserDe yttrat attsom
regionberedningenVästsverige inte bör genomföras förränför närmare
regionala organisationenkompetensfördelningen och den ianalyserat

också införandeDe avstyrker förslagetlandet helhet. ettom avsom
regionförbund.

länsstyrelserna i de västsvenskasagda gäller länen.Det ävennu
remissen ii Hallands län, behandlat lekmannasty-Länsstyrelsen som

åtminstonedet rationellt underifrågasätter därutöverrelsen, är attom
övergångsperiod fjärde nivå regionförbundetha deutöverenen

den landstingskommunala och länsstyrel-den kommunala,nuvarande tre
risken intepåtalar också de kommuner, blirStyrelsenserna. att somav
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representerade i förbundets beslutande kommer möjlig-attorgan, se
heterna hävda sina intressen minskade. Uppgiftsfördelningen och be-att
slutsprocesserna dessutom inte tillräckligt klarlagda.anses

Länsstyrelsen dock inte enig. De socialdemokratiska ledamöternavar
sig till förmånreserverade för regionförbundstanken. De ville starkt

förorda regeringen Västsverige och Sydsverige möjligheteratt attger
fortsätta hålla högt i de regionala frågorna. Om regeringen ochett tempo
riksdagen finnaskulle det önskvärt påbörja försöksverksamhet i såvälatt
Västsverige Skåne, borde södra Halland föras till Skåneregionen. Ef-som

landstingen kan komma avvecklas i samband medtersom att att
kommunerna stärks, måste dock frågorna medborgarinflytande ochom
beskattningsrätt ytterligare belysas.

I reservation tillstyrkte miljöpartietsäven företrädare deten annan
föreslagna regionförbundet det skulle den regionalagöra organisationen-
enklare tydligare,och mindre byråkratisk och resurssnål. Förbundetmer
fick dock inte bli endast ännu samverkansorganisation det måsteen ges-
betydande såväl landsting och kommun och detstatresurser av som
särskilt för bevakningen miljöfrågorna. Vidare borde småpartiemasav
ställning stärkas.

iÄlvsborgsLiksom Länsstyrelsen i Hallands län förordar Länsstyrelsen
län fortsatt och vidgat samarbete via olika samverkansorganett som
lösning på den västsvenska problematiken. Styrelsen erinrar också attom
länsstyrelserna i växande omfattning verkar konsulter framför alltsom
mindre kommuner. Man pekar på riskenäven kommunerna försva-attav

i stället för stärks regionförbund, hämtar sinaettgas genom som
uppgifter från ikommunerna det perspektivet förmodas förslaget-
innebära står inför kommunreform med verkligtatt storaen ny
kommuner.

likalydandeNästan synpunkter lämnar Länsstyrelsen i Skaraborgs län
tillägger nödvändigasteden reformen snabbtär genomföraatt attsom nu

planerna på samordnad länsförvaltning.en
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län för för sittargumentsom

avslagsyrkande fram bl.a. uppfattningen regionförbund skulle göraatt ett
det svårare samordna statligade verksamheter viktiga iäratt ettsom
utvecklingsperspektiv, miljöskydd, arbetsmarknad och näringslivt.ex.

utbyggnaden trafik, infrastruktur och utbildning.högre Det sägssamt av
vidare stå klart kommunerna via regionförbundet skulle ökatatt ta ett
ekonomiskt för uppgifter i dag statliga.äransvar som

Länsstyrelsen emellertid samtidigt funktionell regionattanser en som
administrativasammanfaller med den bör eftersträvas och NORP-att

därvidlänen lämpligt geografiskt område.är En stegvis reformeringett
länsindelningen förordas, där i första skedet läggerav man samman

ÄlvsborgsGöteborgs och Bohus län och län.

Näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter

handelskammarenVästsvenska uttalar ingen speciell uppfattning detom
regionförbundetsföreslagna konstruktion. Men kammaren har efter
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remisstidens utgång i särskild skrivelse lämnat sina synpunkter ien
frågan se nedan.

Sydsvenska handelskammaren tillstyrker bildandet regionförbundettav
bestående enbart landstingen. Kammaren också Kungsbackaattav anser
och Varberg bör tillhöra det västsvenska förbundet övrigaoch hallands-
kommuner den sydsvenska regionbildningen sådan tillkommerom en
stånd.

Arbetsmarknadens har inte någonägnat uppmärksamhetstörreparter
organisationsfonnenåt frågan för regionförbund. SAF tveksamtärettom

till regionförbundstanken den lösning,temporäraccepterarmen som en
LO avstår från yttrande och TCO förordar avvaktar Regionbered-att man
ningens ställningstagande och under tiden belyser demokratia-närmare
spekterna. SACO översänder Läkarförbundets yttrande vari regionför-
bundsförslaget landstingen tillsätt väntadeett attses som anpassa
förändringar. viktenDärutöver betonas regionförbundet verkligenattav
får besluta i strukturfrågor.mandat att

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateraras, de allra flesta remissorganenatt
i Västsverigeutredningensi instämmer karakteristik problemenstort av

rådande indelningenmed den och organisationen den offentliganu av
regionala verksamheten i NORP-länen. Det gäller bl.a. näringslivets or-
ganisationer, kommunförbunden och några kommunalförbund, lands-
tingen, lång rad kommuner inkluderande Göteborgs och Kungsbackaen
kommuner länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.samt

Bland inte delar uppfattningendem återfinns länsstyrelserna isom
ÄlvsborgsSkaraborgs, och Hallands län Centerpartiets, folkpartietsamt

liberalernas, moderata samlingspartiets och vänsterpartiets länsorganisa-
tioner i Halland.

Remissvaren visar således det med några råderundantag bredatt en
enighet offentligaden regionala organisationen i Västsverigeattom
behöver förenklas och effektiviseras och bättre till tidensanpassas
fordringar och särskilt till framtidens krav på konkurrenskraftigen mer
region. I ansluter motiveringarna och härför till dem,stort argumenten

iframförts betänkandet Västsverige region i utveckling.som -
Beträffande förslaget inrättandet regionförbundett ettom av som

första slutmål antingenkan direktvalt regionor-steg mot ett ettsom vara
indirekteller valt kommunalförbund meningarna någotärettgan mer

flesta tillstyrker bildandetdelade. De allra regionförbund bådemedettav
kommunerna och landstingen medlemmar, många accepterarsom men
förslaget endast övergångslösning. Många också påpekar behovetsom en

ytterligare belysning och beredning frågorna förbundetsav av om
sammansättning, tillvalet förbundsfullmäktige, finansieringdessom om
och ekonomi och medborgar- demokratispekterna påoch för-om
bundslösningen.
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politiska partiorganisa-således bl.a. flertalettillstyrksFörslaget av
sigalla eller flertalet kommuner däri ORP-länen,tioner yttratsomav

landstingen i län.Landstingsförbundet ochsamt sammaav
partiorganisationerna i Halland avstyrkerför fleraFöreträdarna av

landstingethalländska kommunerna ochliksom fem dedock samtav sex
därifrån främststället rekommenderas fortsatti Halland. Ilänsstyrelsen

olikasamverkan mellanutökadoch organ.
ikommunförbundet och några kommunförbunden länenSvenska av

landstingenregionförbundsförslaget förockså detavvisar stortanses ge-
inflytande.

funktioner uppgifteröverförandet ochfråga det föreslagnaI avom
till eller tillfrämst länsstyrelserna kommunernafrån statliga ettorgan - -

uppfattningarna enstämmiga: Med undantagregionförbund, mycketär av
sådantillstyrksstatliga myndigheter, bl.a. länsstyrelserna,några över-en

börgäller förslaget länsstyrelsernaföring allra flesta. Detsammade attav
kontrollmyndigheter.huvudsakligen förvaltnings- ochtillrenodlas

uppgifterockså överförande börmånga närmareMen att ett avanser
Regionberedningengenomföras först sedankonkretiseras ochdiskuteras,

ikompetensfördelningen mellan och denfrågananalyserat stort statenom
riksperspektiv.självstyrelsen i generelltkommunala ett

remisstidensskrivelser efter utgångYttranden och

Regionberedningeni skrivelse tillhandelskammaren harVästsvenska en
på regionbildningensaugusti 1993 sina synpunkterlämnatden 25

näringslivet vill regionin-västsvenska haorgnisation. Där detsägs att en
rationell organisation ochdelning bättre moderna kravmotsvararsom

organisationen långaansvarsuppdelning. nuvarande medförentydig Den
organisatio-och den skapar hos företag ochoch tidsödande beslutsvägar,

i fråga befogenheter på grundförvirring och oklarhet ochom ansvarner
skildafem mängd samarbetsorgan medsin struktur med län, enav

regionala organisa-uppgifter splittring de statliga verkenssamt stor av
tion.

infrastrukturplaneringenorganisationen för ochDen bör ansvaranya
regionalaregionala trafiken, för denhuvudman för den ansvaravara

sjukvården, ochsamhällsservicen beträffande delar kulturent.ex. av
för marknadsföringen regionen i Sverige ochnäringspolitiken, avansvara

internationellaregionens statsmakter,talesmanutomlands, gentemotvara
för planering-myndigheter, ha samlatorganisationer och samt ett ansvar

högskolenivå.gyrnnasie-utbildningssystemet på ochen av
övergångsperiod indirekt valtunderKammaren ettaccepterar en

tilllandsting slåsförordar sikt dagensregionförbund att sammanmen
organisation beskattningsrätt och med dedirektvald medenda egenen

regionalpolitiskavissafunktionerna, vilket innebäruppräknade attovan
slåsdit från länsstyrelserna. SNORP-länen börfrågor överflyttas samman

till län.ett
representationskontor, iVästsveriges EG- strykerSweden, ochWest

vikten de femsärskild skrivelse 12 juni 1993 underden attaven
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offentlig organisationfår enda kanSNORP-länen snarast en som
områdets utveckling till kraftfull och konkurrenskraftigunderlätta en

till regioner i sådani förhållande motsvarande Europa. Enregion
besluts- kostnadseffektivorganisation skulle dessutom och änvara mer

inte någon ställning till denEG-kontoretden nuvarande. Men närmaretar
organisationen.utformningen av
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Bilaga 4

synpunkterreferensgruppensvästsvenskaDen

förslagoch

offentliganuvarandedenbred enighetVästsverigeråder iDet attomen
rationaliseras. Sammaförenklas ochorganisationen behöverregionala

företrädareöverläggningar deklareratsskilda slagvidenighet har avav
politiskalandsting och för deochför kommunernäringslivet,för par-

regionen.tierna i
urskiljer sig klartreformeringenför den önskadehuvudmotivTvå

till länsde-ansluter dedemokratinatur ochDet ärframför andra. avena
uppfattningenutgår frånredovisats.tidigare Detmokratisträvanden som

från denförashittills bör överbefogenheteroch änatt ansvarmer av
självstyrelseni-kommunalanivån till denregionalaochcentralastatliga

länsnivâstatliga tjänstemänfrånfors beslutenDärigenom övervån.
Förändringenframhållermedborgarombud,ansvarigapolitiskttill man.

blirsubsidiaritetsprincipen ochtillämpning ettsamtidigtinnebär aven
decentraliseringssträvandena.ilednytt

remissvar och uttalan-iframträdande platssärskiltmotiv harDetta en
ochför kommunernapolitiska partierna ochför defrån företrädareden

landstingen.
kraftsamlingtill behovethuvudmotivet ansluterandraDet somav en

konkurrenskraf-dynamisk ochutveckling tillområdetsunderlättakan en
somligaidet heteroch till,internationelltnationellt ochregiontig som

sådan kraft-EnEuropa.regionemaslivskraftig delremissvar, aven
effek-rationalisering ochförenkling,hävdarförutsätter,samling man, en

förutsätterorganisationen. Denoffentliga regionaladentivisering av
regio-avpassad efterrådandelänsindelning bättre den äränockså somen

näringsgeografiska struktur.nutidanens
näringslivetsfrånuttalandeni ochframträder starkastmotivDetta svar

kollektivtrafik,förockså framförsdetföreträdare, representanteravmen
landsting.ochkommuner

interegionalahar behovetenstaka undantag sattsnågotMed organav
måsteuppgifterfinnasalltjämt,ifråga. Det kommer att sommenar man,

fördvs.primärkommunerna,ochnivå mellanpåfullgöras statenen
enskild kommun.riket större änmindre änområden, är enmensom
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Föreslagna modeller för ökad samverkan

Regionberedningen skall föreslå eller flera modeller för ökad regionalen
samverkan i Västsverige. Den skall därvid också beakta förslag kansom
ha ilänmats remissyttrandena Västsverigeutredningensöver betänkande.

Referensgruppen har med anledning härav diskuterat dels de tre
modeller skisserats i betänkandet Regionala roller, dels detsom
alternativ presenterades i betänkandet Västsverige region isom ut--
veckling, och dels deäven modeller återfunnits i remissyttrandenasom

det sistnämndaöver betänkandet.
Övervägandena har därmed kommit omfatta följande alternativ:att

Statligt regionalt Staten kraftsamlar sina regionala plane-ansvar.
rings- och samordningsuppgifter i länsstyrelserna med huvudinrikt-
ning regional utveckling och bevakning riksintressenamot iav
samhällsplaneringen. Lekmannastyrelsema avvecklas. Landstingen
och kommunerna berörs inte direkt.

2. Kommuner i samverkan. Interkommunala frågor inom län ellerett
region löses avtalsbunden samverkan, aktiebolag,en genom

stiftelser, föreningar eller kommunalförbund. Landstingen av-
skaffas och deras uppgifter fors till kommunernaöver eller till
kommunerna i samverkan. Vissa uppgifter kan föras från läns-
styrelserna till kommunalförbund omfattar heltett län ellerettsom
flera ilän region.en

Regionalt3. folkstyre. Ansvaret för offentliga uppgifter på regional
nivå läggs på direktvalda självstyrelseorgan. Verksamheten
finansieras med skattemedel, statsbidrag i den månegna samt,
statliga uppgifter förs till det regionalaöver självstyrelseorganet,
med statliga anslag i dag disponeras statliga sektorsmyndig-som av
heter eller länsstyrelserna.av

Regionförbund4. landsting och kommuner förstaav ett stegsom
framtida definitivt val regionbildning,mot ett enligtmera av

förslag i betänkandet Västsverige region i utveckling.-

I remissyttrandena Västsverigeutredningensöver betänkande har presen-
andra modeller för ökad samverkan. Deterats har emellertidtre där inte
beskrivits,närmare varför de främst skisser eller idéer. De ärses som

följande:

Fortsatt och intensifierad regional samverkan inom såväl som
mellan befintliga och statliga och kommunala självstyrelseor-nya

har föreslagits i från företrädare för olika i Hallandgan svar organ
i från länsstyrelserna i Västsverige.samt svaren

Älvsborgssammanslagning län och Göteborgs och Bohus länav
första enda Västsverigelän rekommenderassteg mot ettsom av
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sådan reformEn sägsBohus län.ochi Göteborgslänsstyrelsen
lösningarrationellaförutsättningar förbättreochheltkunna nyage

inom och mel-problemenplaneringsmässigaochstrukturellapå de
Boråsregionen.Göteborgsregionen ochTrestadsområdet,lan

turismmiljövård,medhushållningenFrågor naturresurser,om
Dalsland ochBohuslän,dimensionfåskulle norraomen nym.m.

Älvdalen sammanhang.ibehandlaskundeGöta ett

enligt BoverketGöteborgsregionen börförregionplaneorgan7. Ett
Göteborgsregionens kommu-bildas permanentaratt mangenom

medförhandlaRegeringen börregionplaneorgan.nalförbund som
uppgifter förpreciseradeGöteborgsregionenikommunerna om

detta organ.

modellernaBedömning av

börmodellervilkamodell ellervilkenövervägandetVid somav
till Västsve-deinte endasttagit hänsynreferensgruppenharförordas, av

problemen,ochbristernapåtaladeremissorganenochrigeutredningen
riktlinjerochutgångspunktergrundläggandetill deockså somutan

dessaAvfölja i sitt arbete.direktiven harenligtRegionberedningen att
särskilt relevanta:bedömtsföljandehar vara

tillfunktion flyttasingensubsidiaritetsprinctpen börEnligt en- nivånden lägrestyrkas,kandetmindrenivå med än atthögre att
kost-tillfredsställande ochifrågafunktionenfullgörainte kan ett

nadseffektivt sätt.
förvaltningojfentligeffektivskapainriktasbörFörslagen mot att en- demokratiskfastochrättssäkerhetproduktivitet, godökadmed

inivåtill änförsuppgifter överpolitiskaOmförankring. annan
styrningdemokratiskunderstårtillskall det skesådag, organ som

aktörerandralåtaförFörutsättningarna etttakontroll. attoch
ochtrossamfundfolkrörelser,bl.a.beaktas,börstörre ansvar

föreningar.
demokratiska formeristyrdskallverksamhetenoffentligaDen vara-

medborga-välfungerandeförförutsättningarmöjligamed bästa ett
vilka bäridentifieraskall kunnaMedborgarnarinflytande. som

verksamheter.beslut ochföransvaret
europeiskt samarbetemed ökatutvecklingeninternationellaDen-

betydelse.tillmätasmåste stor
iakttas,måsteoffentliga sektorndenHushållning med resurser- desååtagandengjordaomprioriteringar attkrävervilket bl.a. av

skattenivåerAntaletminskas.BNPandelutgiftemasoffentliga av
skapasutgiftsbehovtill riskenmed hänsynbelysas attbör nyaav

lösningar.strukturellakompliceradegenom nya

ochkravenledningoch medgrundutgångspunkterMed dessa avsom
regio-offentligadenförändringönskarfrån dem,önskemålen avensom
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nala organisationen och kompetensfördelningen, har referensgruppen
bedömt några alternativen och andra mindre välav som mer som
lämpade vidareutveckla.att

Alternativen statligt regionalt och fortsatt och intensifieradansvar
samverkan olika samverkansorgan har endast mycket få till-genom
skyndare och inte flertalet västsvenska remissinstansersmotsvarar krav
på överföring och befogenheter från den statliga nivån till denav ansvar
kommunala självstyrelsenivån. Alternativet stämmer inte heller så väl
med de refererade utgångspunkterna i beredningens direktiv.ovan Så

kan alltför intensiv samverkant.ex. leda till beslutsprocessema bliren att
onödigt komplicerade och därigenom mindre kostnadseffektiva. Dessutom
ökar alternativet inte medborgarinflytandet och det integör lättare för
medborgarna identifiera vilka bäratt för besluten.ansvaretsom

Sarnrådsförfarandet för övrigtär redan mycket väl utvecklat i Västsve-
rige samverkansorganen mellan länsstyrelserna i regionen uppgår för-
närvarande till 70-tal.ett

Alternativet regionplaneorgan för Göteborgsregionenpermanent löser
endast mindre del problemet med Västsveriges regionala organisa-en av
tion och har därför inte tillräckligt relevant.ansetts vara

Dessa alternativ har på anförda grundertre betraktats mindre in-som
vidareutveckla.tressanta att

ÄlvsborgsAlternativet sammanslagning län och Göteborgs och Bo-av
hus län första bildandet västsvensktsteg storlänmot skulle be-som ettav
tydligt förenkla den komplicerade regionala strukturen i Storgöteborgsre-

Ågionen, Fyrstadsområdet och Boråsregionen. sidanandra talar emot
förslaget det inte löser den fråganstörreatt ändamålsenlig statligom en
regional organisation för hela Västsverige.

Återstår så alternativen kommuner i samverkan, regionalt folkstyre
regionförbund kommuner ochsamt landstingav ett steg motsom en

regionbildning enligt någon tvåde förstnämnda modellerna.av
Dessa alternativ har bedömts uppfylla de allra flesta fordringarna i

Västsverigeutredningens betänkande och i remissyttrandena detta.över
De ligger också i linjeväl med de allra flesta utgångspunkterna i rege-
ringens direktiv.

En bred majoritet referensgruppens ledamöter har förordatav en
vidareutveckling dessa modeller. Därvid borde modellerna kommunerav
i samverkan och regionalt folkstyrelse utvecklas översiktligtmer men
ändå så mycket, deras konturer blir tillräckligtatt tydliga alternativasom
slutmål. Regionförbundsförslaget borde utformas utförligare och mer
konkret, då tidsbeståmt alternativ och med förändringarett ochmen som
kompletteringar i de avseenden så behövs.

Regionförbundsmodellen har därför här utarbetats förstahands-ettsom
alternativ. Därutöver beskrivs mycket översiktligt modellerna primär-
kommunalt regionförbund respektive direktvalt regionfullmäktige.

Referensgruppen har ställt sig bakom huvuddragen i regionför-
bundsmodellen. Företrädare för fyra politiska partier i Halland,
länsstyrelsen, landstingets presidium och kommunförbundets presidium
i ifrågalänet har dock anmält, de inte önskar delta i bildandetatt nu av
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läns-utvecklingenföri verkavill stället egetregionförbund; de ettavett
alternativ.demokratiskt

regionför-sin tillstyrkanvillkor förharReferensgruppen avsom
förs1995-1997perioden överunderdetställtbundsmodellen att

tilloch kommunerna.förbundettillregionalastatligafrånuppgifter organ
i dagsådanafinnasfrån börjanbör redanuppgifterdessaBland som

börenheter. Dessutomregionalekonomiskalänsstyrelsernashanteras av
förasLTA-anslagenlänstrafikanläggningartillmedelfördelningen av

föreslåRegionberedningen skallförutsattharReferensgruppen attöver.
överfö-dessaåstadkommaförbehövsförfattningsändringar attde som

ringar.

1995-97Regionförbund

modelleniHuvuddragen

påiutvecklas, byggerskallsåledes härförstahandslösning stortDen som
förändringar ochvissaförslag medVästsverigeutredningensiprinciperna

därefterochförst,tecknasi modellenHuvuddragenkompletteringar.
avsnitt.i skildamodellen närmarebeskrivs

ikommunernalandstingen och1995-97 bildarmandatperiodenFör
kommunalförbund medi formregionförbundVästsverige ettett av

och kommunerriksdagmandatperiod förkommandefullmäktige. Om
regionförbundet.förgällamotsvarandeskall1998,utsträcks till

natio-utåt,inåt ochregionenförföreträdarerollenFörbundet avges
överhöghetsorgannågotintedockDet skallinternationellt.nellt och vara

någrainte hellerskallDetoch kommunerna.landstingen gesöver
detstatssuveränitetenbegränsningmedförakanuppgifter avensom -

federativthänseendei någotintesåledesskall ett organ.vara
inomregionalhuvudsakligenfunktionertilldelasRegionförbundet av

Funktionerna ochutvecklingskaraktär.planerings- ochsamordnings-,
frånochlandstingenfrånhuvudsakligenbörjantillhämtasuppgifterna en

från länsstyrelserna.måni visslandstingsfri kommunGöteborg samtsom
sig för denbestämtstatsmakternaRegionberedningen ochSedan

princi-och föroch kommunkompetensfördelningen mellangenerella stat
regionalacentrala,mellanansvarsfördelningenframtidadenförperna

1995-1997periodenunderregionförbundetbörkommunalaoch organ,
länssty-fullgörsuppgifterochfunktionerytterligaretilldelas avnusom

statliga regionalaandraochrelserna organ.
något reduce-medmandatperioden änbibehålls underLandstingen om

och funk-organisationers rolluppbyggdaregionaltAndrauppgifter.rade
perioden.underkommunalförbundens, övernuvarandetion, de sest.ex.

samverkans-inte andraregionförbund utesluterBildandet attettav
kommunalastiftelser,gällaDet kanprecisbehövasformer kan som nu.

uppgifterspeciellaförkommunalförbund etc.bolag,
skeenligt referensgruppenskall senastregionorganframtidaValet av

dådirektvaltbör1997. Detta1996 ellerårunder om manvaraorgan
regionaltfortsättningen haiväljer även ett organ.att
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Den ihär sina huvuddrag tecknade modellen försöksmodellär ochen
dess angivna verksamhetsperiod prövotid. Kontinuerligten vunna
erfarenheter kan och bör nämligen leda till omprövningar, justeringar och
kompletteringar funktioner och uppgifter.av

Med den skisserade modellen vinner enligt referensgruppen fleraman
fördelar. Man kan komma igång snabbt med verksamheten. Det defini-
tiva valet framtidslösning kan göras med tids erfarenheterav en som
grund. Kompetensfördelningen mellan statliga det regionor-organ, nya

och kommunerna kan ske under beaktandeganet de ställningstagandenav
till denna fördelning Regionberedningen och statsmakternasom stannat
för.

diskussionernaI regionförbundet har ibland frågats varför börom man
bilda regionförbund bådemed landstingenett och kommunerna som
stiftare förbundet inär varje fall till början huvudsakligen kommeren att
arbeta med landstingsfrågor. Ett den frågan direktivensär attsvar
önskemål stark demokratisk förankring och god stabilitet bedömts bliom
bättre tillgodosedda både landsting och kommuner stiftare.årom

Ett frågan osäkerhetenärannat sjukvårdens framtidasvar om
finansiering och organisation och därmed också ovissheten lands-om
tingens framtida fortvaro. Under våren 1994 kommer hälso- och
sjukvårdsutredningen lämna sitt betänkande, och förstatt efter remiss av
detta med åtföljande riksdagsbehandling kommer osäkerheten haatt
förbytts i säkerhet. Om vill komma igång så möjligt medman snart som

regionbildning, så har regionförbundsalternativet bedömts denen vara
bästa inte den enda lösningen.om

I regionförbundsmodellen kvarstår, tidigare nämnts, landstingensom
under mandatperioden. Detta beror bl.a. den nämnda osäkerhetennyss
beträffande hälso- och sjukvårdens framtida finansiering och organisation,

också på landstingen och Göteborgs kommunatt förutsatts behållamen
och driftsansvaretägar- iför varje fall sjukhusen under mandatperioden

1995-1997. Det torde för övrigt mycket svårt något ellerattvara
några få år förändra ochägar- driftsansvaret för sjukhusen och andra
landstingsägda institutioner.

Regionförbundets geografiska avgränsning

Regionförbundet i första hand omfatta NORP-länen. Liksomavses
många remissorgan också referensgruppen något läns eventuellaattanser
avståndstagande från ingå i regionbildningen inte får hindraatt övriganu
Västsverige från bilda regionorgan. Inget bör heller hindraatt ett
kommuner och landsting, tills vidare vill stå utanför regionför-som
bundet, från in i det.att senare

Om kommunerna landstingetoch i Värmlands län eller villnu senare
inträda i regionbildningen, bör också de välkomna det.göraattvara

Regionförbundets organisation måste med tanke på vad sagtssom nu
utformas så flexibelt, de, från början inte ansluter sig,att störresom utan
svårigheter kan det.görasenare
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befogenheterochfå övertaförutsättsregionförbundetEftersom ansvar
anslutningen inomkanlänsstyrelserna,frånregionplaneringenförb1.a.

ställanämligen kunnatordekommunfrivillig. Ingenknappastlänett vara
viktigaregionenhelaövertagit förharregionbildning,utanförsig somen

inte hellerrimligenlänsstyrelse kanplaneringsfrågor. Eninornregionala
i länet.några kommunerellerförendastplaneringsansvaretbehålla en
justeringanföraskunnahinderavgörande motingettorde enDäremot

gränskom-vissaförregiontillhörighetendärmedochlänstillhörighetenav
ochLandskapstillhörighetenfolkomröstning.initierad t.ex. genommuner,
vidbehöveri sådana kommunermedborgarnaförlandskapsidentiteten
ochgammalmycketidentiteter är natur-Dessaförtona.intelänsbyten av
Detradition.historisklångmycketpåvilarochkaraktärkulturgeograñsk

gränsjusteringarjuridiskt-administrativapåverkasinte nämnvärttorde av
omorganisationer.eller

uppgifterochfunktionerRegionförbundets

samordning,inomregionalföreslås blihuvudfunktionerRegionförbundets
bland demsakområden,viktigaregionenförutvecklingochplanering

ochutbildning, kulturkollektivtrafik,infrastruktur,näringsliv,särskilt
regionalastatligasjukvård. Deochhälso- organenmiljökulturvård, samt

starkt bero-planeringsfunktioner ärföralltjämtdock somförutsätts svara
nationelladenplaneringenmedsambandeller har näraende av,

nivan.
föreslås främstutvecklingsfunktionemaochplanerings-Samordnings-,

frågaIservicenatur.ellerkaraktärrådgivandehuvudsakligenbli avav
förbundetföreslåskollektivtrafiksjukvårdsplanering ochochhälso-om

beslutandefunktion.vissfå även
ochEG-kontoretförhuvudmannafunktionenförsförbundet överTill

lands-förplaneringsnämndenvästsvenskadenfunktionerför de som
ochlänsstyrelsernaFrånfullgör.angelägenhetertingskommunala nu

nedanståendeiuppgifterförs överstatliga angesandra somorgan
sammanställning.

kontaktor-ochtalesmanregionensrollenförbundetSlutligen somges
regionengällerfrågoriinternationelltnationellt somsåväl somsomgan

helhet.
tilldelasinteframhållits,förutregionförbundet,skallDäremot som

ochlandstingenöveröverhöghetsorganfunktionellerrollnågon som
verklig-inaturligtvisochbetraktasskall tvärtomDetkommunerna. som,

självstyrel-kommunalainom densektorsorganslagsocksåheten ettvara,
funktioner.bestämdaförspecialkommuneller m.a.o. enramsens

funktionsbeskrivningengivnamed denföreslås, somUppgifterna ovan
följande.bligrund,

detföreträdaredeskall,Regionförbundettalesman:Regionens genom
nationelltsåvälkontaktorganochtalesman somregionensutser, vara

skallförbundetinte,docksjälvklart attinnebärDettainternationellt.
näringslivet.inomorganisationerandraför t.ex.talesmännenersätta
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Internationell samverkan: Regionförbundet skall samordna och ut-
veckla internationellade kontakterna mellan regionen helhet ochsom
andra regioner i Europa ioch världen för övrigt. Det skall samordna
och utveckla marknadsföringen regionen etableringsområde,av som
däremot naturligtvis inte fullgöra marknadsföringsfunktioner för
enskilda företag eller näringslivssektorer. Det skall huvudman förvara
det västsvenska EG-kontoret, för vilket alla kommuner i NORP-länen

fyra tiotalet kommuner iutom Värmlandsamt tagit ett gemensamt
ekonomiskt ansvar.

Näringslivs- och regionalpolitik: Regionförbundet skall på olika sätt
söka stärka utvecklingen regionens näringsliv. I samarbete medav ut-
vecklingsfonderna deras framtida och organisationstill-oavsett status-
hörighet skall förbundet främja näringslivets förnyelse och expan--
sion. Till förbundet överförs landstingens och länsstyrelsernas regio-
nalpolitiska uppgifter såvitt de gäller inomregionala förhållanden.rent
Förbundet vidareskall samordna, planera och utveckla regionens in-

för turism.satser

Infrastruktur och kommunikationer: Förbundet skall initiera och
driva utvecklingsprojekt medverka till uppbyggnaden effektivasamt av
nätverk infrastrukturens område. Det skall vidare frågoravgöra om
investeringar i regionens trafikanläggningar regionenssamt vara
företrädare i Vägverkets och Banverkets och andra berörda statliga

planeringsarbete.organs

Kollektivtrafik: Förbundet skall samordna, planera och utveckla regio-
kollektivtrafik i samverkan med olika slag kollektivtrañka-nens av

nordnare. Till förbundet överförs huvudmannaskapet för regionge-
kollektivtrafik fördelningen länstrafikanslagenmensam samt LTA.av

Utbildning: Förbundet skall aktivt verka för sådan gymnasieut-att
bildning, högskoleutbildning och forskning kommer till stånd som
främjar regionens utveckling. Till förbundet överförs möjligtsnarast
länsstyrelsernas funktioner på utbildningsområdet. På sikt kan för-
bundet överta för naturbruksgymnasierna och folkhögskolornaansvaret
såvida inte dessa kan föras tillöver kommunerna eller till särskilda stif-
telser.

Kultur: Förbundet skall för övergripande samordning, planeringsvara
och utveckling kulturverksamheten i vid mening i regionen. För-av
bundet vidareövertar finansierings- och betalaransvaret för kulturin-
stitutioner drivs i stiftelseform eller kommunala bolag ellersom som
fria institutioner, Musik i Väst och andra liknandet.ex. organisa-
tioner. Kulturinstitutionerna och kulturorganisationerna består alltjämt

verksamhets- och budgetansvariga enheter.som
Förbundet skall utforma och fastställa kulturpolitiskt regionpro-ett

Det skall vidare aktivt medverka till ökad geografisk sprid-gram. en
ning kulturutbudet såväl till inom regionen. Det kan skeav som senare
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kulturinstitu-mellangästspelsverksamhetintensifieradbl.a. genom en
Västsverige.i övrigaochGöteborgitionerna

kulturvårds- ochockså föröverförsförbundetTill ansvaret
högskoleutbild-därvid medetableraskulturmiljöfrågor. Samverkan

kulturmiljövärd.kulturvård ochiforskningenochningen

olikautvecklainitiera ochplanera,samordna,skallMiljö: Förbundet
också utformaskallmiljömedvetandet. Detstärkaförinsatser enatt

miljövärdspro-särskildadrivaregionenstrategi förmiljöpolitisk samt
miljövärdsuppgifterlänsstyrelsemasöverförs utomförbundetTilljekt.

kontroll.ochtillsynbeträffande

översiktligadenförsjukvård: skallFörbundetochHälsø- svara
ochregionens hälso-utvecklingenochplaneringensamordningen, av

åvilaruppgifteröverföras deskallTill förbundetsjukvård. som nu
landstingskommunalaförplaneringsnänmdenvästsvenskaden

sjukvårdspla-Pâi förbundet.inordnasverksamhetangelägenheter vars
omfattning för-i denbeslutanderättförbundetneringsområdet ges

överenskommer.stiftarebundets
befolk-utvecklingenstimuleraockså initiera ochskallFörbundet av

folkhälsoarbete.samhällsinriktatnings- och

besparingsef-rationaliserings- ochbetydandeskallTill sist nämnas, att
planeringsansvaretochsamordnings-förväntaskanfekter totalt sett om

regionförbundet.tillsjukvården förs överför

arbetsuppgifterkonkretaFörbundets

policyformulering fast-ingå såvälkommerarbetsuppgifternaI att som
verksamhetsområdena,olikaför deinriktningochmålställande av

resursfördelning, iredovisning,budgetuppföljning ochbudgetarbete,
genomförandeverk-utvecklingsprojekti frågafallvissa egent.ex. om-

alltverksamheten,utvärderinguppföljning ochhärutöversamhet, avsamt
resultatstyrningsprinciper.mål- ochnutidamedenligheti

landstingen ochfråndelentillarbetsuppgifter överförs störstaNämnda
inödvändigaochNödvändig personalkommun.Göteborgs resurser

medel ochöverföringsamtidigerhållasförutsätts kunnaövrigt avgenom
huvudmän.nuvarandehosverksamhetermotsvarandefrånpersonal

framtidadenbestämtstatsmakternaRegionberedningen ochNär gene-
tillkommakankommun,ochmellankompetensfördelningenrella stat

och andralänsstyrelsernafrånarbetsuppgifter hämtas stat-ytterligare som
bli överfördapersonalochbådeDärvid förutsättsliga resurserorgan.

bör detOckså i fallenderegionförbundet.tillstatligafrån de organen
samverkans-bl.a.rationaliseringsvinster attmöjligt göra genomattvara

blir färre.organen
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sammansättning och val regionförbundets fullmäktigeav

Direktivens utgångspunkter och hänsynen till remissyttrandena talar för
regionförbundets fullmäktige bör ha så mångaatt ledamöter och ersättare,
bästa möjliga geografiska rättvisa kan uppnåsatt och de politiskaatt par-

tierna kan få rättvisande representation i förhållande till valutslaget.en
Med så många stiftare fyra landsting och 56 kommuner kansom

emellertid knappast någon modell konstrueras full rättvisa i bådasom ger
de nämnda avseendena. Kommunalförbundslagen föreskriver varjeatt
medlem i kommunalförbund skallett representerad i förbundets full-vara
mäktige, antalet ledamöter och ersättare skulle bli ohanterligtmen stort
och valproceduren mycket komplicerad lagen skulle tilllämpas i denaom
fall. Därför måste särskild lag stiftas det möjligtgör tilllämpaen attsom
andra bestämmelser för regionförbundets sammansättning och val.

I Västsverigeutredningens betänkande föreslogs 101 ledamöter i
regionförbundets fullmäktige. Som valkorporation föreslogs de nuvarande
landstingen Göteborgs kommun. I betänkandet redovisadessamt också ett
räkneexempel för mandatfördelningen med detta ledamotsantal och med
utgångspunkt i 1991 års valresultat. Exemplet visar metoden leder tillatt
i det proportionellnärmaste rättvisa under Västsverigeutredningenav
givna antaganden och förutsättningar se SOU 1992:66, 175-177.s.

I sammanhanget tillades fullmäktigeförsamlingens storlek kundeatt
behöva ytterligareövervägas bl.a. utifrån regionala politiska förutsätb
ningar. Referensgruppen har också konsekvensernaprövat både 131av
och 151 ledamöter. Prövningen visathar de högre talen kanatt störrege
geografisk och politisk rättvisa. Men å andra sidan måste praktiska och
ekonomiska skäl också in.vägas

Referensgruppen har förordat 131 ledamöter och lika många ersättare.
Tillsammans blir detta 262, och det antalet det möjligtgör få bådeatt
god geografisk och politisk spridning.

Här kan erinras fullmäktigeförsamlingarna i de fyra landstingenattom
och Göteborgs kommun f.n. tillsammans har 381 ledamöter, 57 ivarav

Älvsborgslandstinget,Hallandslandstinget, i71 Bohuslandstinget, 101 i
71 i Skaraborgslandstinget och 81 i Göteborgs kommun. Härtill kommer

likanästan antal ersättare.ett stort
Det Västsverigeutredningen föreslagna valsättet, med landstingenav

och Göteborgs kommun valkorporationer, har bedömts detsom vara
enklaste, praktiska och rättvisande från partipolitiskmest synpunkt.mest
Det bör observeras, valkorporationema endast fullgör tekniskatt renten
uppgift vid tillfälleenda enligt den ordningett nedan.presenterassom

Valförfarandet föreslås följande huvuddrag. Antalet mandat för
varje valkrets bestäms före utgången april 1994 den centralaav av
valmyndigheten med utgångspunkt i antalet röstberättigade hösten 1994
vid landstingsvalet i respektive landsting ioch kommunvalet i Göteborg.

Antalet mandat för varje parti inom respektive valkrets bestäms efter
valet respektive länsstyrelse med utgångspunkt i valutslaget vidav
landstingsvalet i de berörda landstingen och kommunfullmäktigevalet i
Göteborgs kommun. Den sålunda fastställda mandatfördelningen
meddelas berörda fullmäktige och deras valberedningar.
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nominerardistriktsorganisationerellerpartiernas läns-politiskaDe
fullmäk-regionförbundetstillkandidater1994oktober-novemberisedan
ochspridning rätt-geografisktill behovetdärvid hänsyntige. De avtar

ioch ersättareföreträdesvis, ledamötervarje falliellerEndast,visa.
full-regionförbundetstillväljaskommunfullmäktige börochlandstings-
för-regionen äriförankringinte denerhållsfall ensommäktige. I annat

företrä-starkttillräckligtskallregionförbundet somutsättning för varaatt
medborgare.för dessdare

och lämnatkandidatersinanomineratpartiernapolitiskaSedan de
landstings-berördavalberedningar,respektive utsertillhärombesked

eller decem-novemberkommunfullmäktige iGöteborgsfullmäktige och
fullmäktige.regionförbundetsioch ersättare1994 ledamöterber

1995-31 decem-januarifrån 1föreslås löpamandatperiodvaldasDe
mandatperiodnästkommandeförlängning1998,1997 ellerber avenom

iförfaresmandatperiodenunderfyllnadsvaleventuellaVidbeslutas.
1994.höstenvid valetsättavseendenrelevanta somsamma

ingåendeeftermodelldennaförharReferensgruppen stannat
avstyrktselektorsförsamlingmedvalsätt somvilkaidiskussioner ett

varitocksåharskälbidragandesvåröverskâdligt. Ettkrångligt ochalltför
försökskarak-verksamhet ärregionförbundetsomständigheten avattden

organisationRegionförbundets

landstingsättungefärpå ettorganiserasbör somRegionförbundet samma
lednings-exekutivtregionstyrelsemeddvs.kommun, someller enen

torderegionstyrelsenUnderregionförbundsfullmäktige.underorgan
underen-medavdelningarellernämnderdelegationer,utskott,behövas

ochbehovkaraktär,derasalltefterverksamhetsområdenskildaförheter
brukarna.ochmedborgarnamednärkontaktönskadgrad av

uppdelningdelegationsordning ochellernämnd-bestämdGeografiskt
lokalaformenidenmöjlig,också attverksamhetsfunktionerna är t.ex.av

lokaliserasverksamhetsgrenarvissaochelleruppgiftervissaförenheter
kanDetresidensstäder.nuvarandetillbefolkningscentra,olika t.ex.till

miljö-ochkulturområdetkollektivtrafikområdet,sjukvårdsområdet,gälla
området.

knap-dockkanorganisationendiskussiondetaljeradNågon ommera
föreslagnautsträckningvilkeniochklarlagtsdetförränföras ompast

ekono-gällerDetsammaregionförbundet.tilldelaskommeruppgifter att
landstingenochlänsstyrelsernaförföljderpersonalmässigaochmiska

organisationen.idenpersonalbehovochpå kompetens nyakravenliksom
självstyrelsenaturkommunalorganisation ärförbundetsFrågan avom

för bestäm-inomsjälvtförbundet ramendärför avgörasoch bör av
häremellertid berörtsFrågan harkommunalförbundslagen.imelserna

regionförbunds-tillställningstagandenaförbetydelsehakandeneftersom
övrigt.iförslaget



180 Bilaga 4 SOU 1993:97

Regionförbundets finansiering

För regionförbundets finansiering torde kunna räkna med endast tvåman
huvudkällor, nämligen statsbidrag och medlemsbidrag. statsbidrag kan
påräknas för verksamheter statsbidragsberättigadeär ochsom nu som
överförs från landstingen och från länsstyrelserna, för vissasamt
utvecklingsprojekt. Kostnaderna för samordnings-, planerings- och ut-
vecklingsuppgifterna och eventuellt andra arbetsuppgifter måste förbunds-
medlemmarna själva för.svara

Efter vilka grunder dåbör kostnaderna fördelas mellan medlemmarna
I kommunalförbundslagen föreskrivs endast förbundsfullmäktige dåatt
budgeten för förbundet fastställs bestämmer det bidrag, varje med-som
lem skall lämna, och bidraget skall utgå efter deatt grunder som anges
i förbundsordningen. Inget vilkasägs dessa grunder skall 2 kap.om vara
20 § kommunalförbundslagen [1985:894].

Kostnadsfördelningens principer skiljer sig för närvarande i olika
västsvenska interkommunala samverkansorgan. Så utdebiterart.ex.
Göteborgsregionens kommunalförbund f.n. visst belopp skattekro-ett per

förbundet kommer fr.o.m. 1995 tillna, över debiteringmen att per
invånare, preliminärt uppskattad till 20-25 kr invånare.per

Bidraget från kommunerna till EG-kontoret i Västsverige utgår också
efter visst krontal invånare,ett f.n. 2,33 kr. Kostnaderna för denper
västsvenska planeringsnämnden fördelas mellan i förhållande tillparterna
antalet i nämnden invalda ledamöter.

I övervägandena lämpligaste debiteringsgrunden har ingått detom
faktum utdebitering skattekronaatt större hänsyn till förbunds-en tarper
medlemmarnas olika skattekraft än utdebitering invånare. Omen per
riksdagen förslag till statsbidragssystemantar ett inytt sig innebärsom

skatteutjämning, reduceras emellertid behoveten utjämning viaav
utdebiteringen. I så fall bör enligt referensgruppens mening debite-
ringsgrunden med fördel relaterad till antalet invånare.vara

Eftersom regionförbundet har både kommuner och landsting som
stiftare, uppstår särskild fråga kostnadsfördelningen mellanen dessaom
båda slag kommuner. De uppgifter och funktioner,av förbundetsom
skall fullgöra, övertas emellertid i allt väsentligt från landstingen och
successivt, i den utsträckning regering riksdagoch så medger, från läns-
styrelserna. Det kan då naturligt, landstingen bidrar såatt medvara stor
andel de uppgifter härrörmotsvarar från landstingenssom verk-som
samhet.

Även frågan debiteringsgrunden ligger inom den kommunalaom
självstyrelsens och fordrar för sin lösning inte direkt statsmakternasram
ställningstagande. Den har emellertid tagits här därför den spelatattupp

ganska framträdande roll i många överläggningaren regionfrågan iom
Västsverige.

Frågan blir särskilt vikt den förut skisseradestorav tanken påom ett
regionalt ansvarstagande för hälso- sjukvårdenoch förverkligas.
Sjukvården inom Västsverige, eller precist inomuttryckt NORP-mera
länen, har idag årskostnader i storleksordningen 15-17 miljarder.
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förhand-får slutligt lösasutdebiteringens grunderFrågan genomom
förbundsordningen.stiftarnamellanöverkommelseinförlingar omen

Övriga aspekterekonomiska

förväntaskostnader,deexaktsvårtmycketDet somär att angemeranu
många förberoendeKostnaderna ärverksamhet.förbundetsuppstå för av

faktorer.okändanärvarande
iEG-kontorenVidpersonalkostnaderna.minstintegällersagdaDet

vid denochheltidsanställdafinns f.n. fyrai BrysselochGöteborg
övrigtipersonalfem. Denplaneringsnämndenvästsvenska nusom

vilkakommunGöteborgslandstingen ochinomuppgiftersådanafullgör
20-30tilluppskattatsharregionförbundet,tillöverfördabliföreslås ca

region-påanställda30-40-taletbetydadettaTotalt skulleheltidsanställda.
därefter.ellervidkansliförbundets straxstarten

intekanpersonalbehovetuppskattningpreciseradNågon nuavmer
såanställda begränsasantaletdockbörhuvudregelEn attgöras. vara

vidkanrationaliseringsvinster görasmöjligt. Allamycket ensomsom
kommunGöteborgslandstingen ochuppgifter frånsammanläggning av

tillsjälvfalletVästsverige börförregionförbund tastill vara.ett
kontorsmateriel,lokaler,förkostnaderpersonalkostnaderna kommerTill

kostnademastjänstemän. Deochförtroendemänbådeföretc.resor
befintliga lokalerutnyttjakommerberoende attstorlek är om manav

lokalerHär förutsätts,lokaler.skaffa andra attkommereller attmanom
användas.kommerkommunernalandstingen och attägs avsom nu

berördadeintresse förgivetvisKostnadsaspekterna är stortav
precisering kost-någonMen närmarelandstingen.ochkommunerna av

ställnings-riksdagensochregeringensinförinte behövastordenaderna
Västsverige.isamverkanregionalökadmodell förtilltagande
kostnadsberäkningar,preciseraderedovisasvårtdetOm är att mernu
slutbetänkande lämnaberedningensimöjligtdäremottorde det attvara

ochpersonal-analysergenomfördadå vilakanDessasådana. av
verksamheter,för deekonomiskabehovetochlokalbehov resurseravav

bedriva.början beräknastillvarje falliförbundet ensom
torde,verksamhetregionförbundetsförkostnadernaadministrativaDe

väl kunnainitialperiod änfall efteri varjesammanfattningsvis, meren
och Göteborgslandstingenhosbesparingar främstmotsvarandetäckas av

kommun.
möjligheternanågotkortskall helt nämnassammanhangI detta urom

den 1regionförbundiverksamhetenpåbörjabudgetsynpunkt ettatt
erforderligafattarriksdagregering ochvilket förutsätter1995,januari att

1994.vårenbeslut
stånd, måstetillkan kommaregionförbundettroligtbedömsOm det att

sinabeaktain i det,gåplaneraroch kommuner, attlandstingde som
1994senvårenunderdå deredanförbundetförkostnaderuppskattade

1995-1997.treårsperiodenoch för1995försin budgetförbereder



182 Bilaga 4 SOU 1993:97

Primärkommunalt regionförbund

Efter den givna beskrivningen förstahandsalternativet till modellnu av
för ökad regional samverkan i Västsverige, skall här översiktligt skisseras
alternativen kommuner i samverkan och direktvalt regionorgan.

Denna skissering kan göras mycket kort. I båda alternativen förutsätts
nämligen regionorganet i allt väsentligt och befogen-samma ansvar
heter det förut beskrivna regionförbundet. Därutöver tillkommakansom

funktioner och uppgifter bl.a. följd den framtida kompe-nya som en av
tensfördelningen mellan och den kommunala självstyrelsen.staten Nya
uppgifter kan också tillkomma resultat den pågående utredningensom av

sjukvårdens framtida finansiering och organisation.om
De huvudsakliga skillnaderna vad föreslagits för region-gentemot som

förbundet två. Denär består däri endast primärkommunemaatt utgörena
stiftare och medlemmar. Landstingen då ha upphört.antas

Den andra huvudskillnaden består i försättet utseende förbundetsav
fullmäktige. Några alternativ skall här diskuteras. Därvid förutsätts att
fullmäktige består 131 ledamöter och lika många ersättare.av

Ett alternativ kommunernaär för sig eller i olikaatt grupperingarvar
elektorsförsamling i sin väljer förbundsfullmäktigeför-utser en tursom

samlingen efter nominering via de politiska partierna. Kraven på
geografisk spridning kan då tillgodoses dels vid utseendet elektorsför-av
samlingen, dels vid nomineringen kandidater till fullmäktigeförsam-av
lingen. Detta alternativ innebär valet blir dubbelt indirekt.att

Ett alternativ indelaär kommunerna iannat Valkretsar, vilkaatt
antingen de nuvarande landstingenmotsvarar och Göteborgs kommun

eller de riksdagsvalkretsama.nuvarande Till förmån för det talarsenare
det förhållandet de politiska partiernas läns- eller distriktsorganisatio-att

följer indelningen i riksdagsvalkretsar, vilket kan ha betydelse förner
nomineringsarbetet.

Fördelningen mandat på respektive valkrets kan ske på flera sätt.av
Den kan proportionellgöras folkmängden eller antalet röstberättigademot
i respektive valkrets. Den kan sågöras varje valkrets tilldelas likaatt
många mandat och något eller några mandat fördelas enligtatt särskild
ordning, utjämningsmandat; denna metodt.ex. dock Valkretsarsom ger
med högre befolkningstal kraftig underrepresentation kretsaroch meden
lägre befolkningstal kraftig överrepresentation. Man kan slutligenen
skapa slag Valkretsar så Göteborg och eventuellt ytterli-att t.ex.nya av

några städerstörre Valkretsarutgör medan mindre kommunergare egna
sammanförs till större Valkretsar.

Det torde också möjligt genomföra det slutliga valetattvara genom
poströstning.

Det enklaste alternativet kommunerna indelas i deattsynes vara
nuvarande riksdagsvalkretsarna, centrala valmyndigheten fastställeratt
antalet mandat i varje valkrets med hänsyn till antalet röstberättigade, att
länsstyrelsen fastställer antalet förmandat varje parti med ledning av

föregåendenärmast kommunalval, partierna nominerar kandidater,att att
fullmäktige i varje valkrets får valkorporationutgöra och dennaatt
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slutligtlänsstyrelsentillsinakorporation röster post somperavger
valet.fastställer

för allareglergivetvisfinansieringen gällerIfråga somsammaom
i denfrån medlemmarnamåste kommabidragenkommunalförbund -

får med-Debiteringsgrundernastatsbidrag.bestårintemån de av
förbundsordningen.ikomma överenslemmarna om

regionfullmäktigeDirektvalt

landsting och kommunerfördetskillnaden mellanhuvudsakligaDen
regionför-primärkommunalaoch detregionförbundet rentgemensamma

bestårregionfullmäktigedirektvaltandrasidan och å denåbundet ettena
finansiering.föri sättval, delsfördels i sätt annatettannatett

betydelse. Denprincipiellavseendeni fleraskillnad ärDenna storav
utgångspunkteråtergivnadirektivens föruttillviktig med hänsyn omär

region-påavseendeväsentlig medoch denförankring, ärdemokratisk
sinaförframgång verkakraft ochmedmöjligheterbildningens att

uppgifter.
vid valdetsammatillblir detvalsättet,beträffarVad först arten som

väljermedborgarnaröstberättigadeDekommuner.landsting ochtill
riks-väljerdegångledamöterregionbildningensdirekt somsamma

förutsättslandstingenEftersomkommunfullmäktigeledamöter.ochdags-
blir skill-införs,regionbildningendirektvaldadensamtidigtupphöra som

hittillsfårröstandedeingen trelandstingsvalkretsarnainaden som-
väljarnafår lämnadäremotkommunGöteborgsIavlämna.valsedlar att

kommunfullmäkti-riksdagsvalsedeln ochvalsedel förutomytterligare en
gevalsedeln.

regionenlåta helatänkbartdetför valetformerna ärBeträffande att
rättvisa,partipolitisknålättareblir detDärigenomvalkrets. attvara en

också svårareblirrättvisa. Detgeografisknåbli svåraredet kan attmen
geografiskadetkandidater eftersomsinaidentifieraväljarnaför att

bli mycketvissa fall kanvalda iochväljare stort.mellanavståndet
dei Valkretsarregionenindå dela motsvararBättre är nuva-att som

sigockså tänkaMan kanstad.Göteborgslandstingsomrâdena ochrande
valkretsdennavarigenomtvå Valkretsar,stad iin Göteborgsdelaatt

al-Ytterligareövriga Valkretsar.likblir ettfolkmängdenifråga merom
vilka överensstämmerriksdagsvalkretsarna,siganvändaternativ är att av

Medlänsorganisationer.distrikts- ellerpartiernaspolitiskamed de un-
distriktsorganisatio-någraharinte längredemokratifördantag somny

ner.
riks-på defördelasregionenemellertid enklastförefallerDet att sex

distriktsorgani-ellerpartiernas läns-tillmed hänsyndagsvalkretsarna att
nomi-genomförablir då lättareDetvalkretsar.dessa attomfattarsationer

valarrangemang.övrigapraktiskt ordnaneringen och att
i Övrigtregionfullmäktige kandirektvalttillvalNominering och ett

Antaletkommunfullmäktigeval.ochför lands-bestämmelsernafölja man-
rekommende-detsammalämpligenregionfullmäktige kanidat somvara

nämligen 131.regionförbundet,förrats
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Det kan diskuteras nuvarande vidspärr landstingsval ochom systemet
med utjämningsmandat skall gälla eller inte gälla vid tillval region-
fullmäktige. Här förutsätts båda bestämmelserna alltjämtatt skall gälla.

Det har på sina håll frågats det med hänsyn till grundlagen finnsom
formella möjligheter bilda regionfullmäktigeatt med finans-ett egna
ieringsmöjligheter så verksamheten kan påbörjas denatt 1 januari 1998
eller datum 1999 förlängning nästkommandesamma mandat-om en av
period beslutas. Detta förutsätter nämligen val till regionfullmäktigeatt
kan ske hösten 1997 1998.

Svaret sådanaär möjligheter finns underatt förutsättning dettaatt
regionfullmäktige officiellt och formellt benämns landsting, t.ex.
Västsveriges landsting. I fall behövs grundlagsändring.annat En sådanen
kan enligt 8 kap. §15 regeringsformen tidigast genomföras ettgenom
första beslut någon gäng under perioden 1995-1997 eller 1998 om
mandatperioden förlängs, därefter nyval 1997 1998 och andra beslutett
tidigast senhösten 1997 1998. Då kan direkt val till regionfull-ett
mäktige det regionlandstinget ske först vid de allmänna valen årnya
2000, 2001 eller 2002 beroende kommande beslut mandat-om
periodernas längd. Ett sådant regionfullmäktige skulle då inte kunna börja
sin verksamhet förrän några år på 2000-talet.

Något grundlagsenligt hinder för upplösa de nuvarande landstingenatt
då landsting för regionen har bildats, föreliggerett däremot inte. l kap.
7 § regeringsformen lämnar inga föreskrifter antalet landsting ellerom

landstingen skall täcka hela riket.att Kommunallagens bestämmelse i
1 kap. 2 § varje landsting omfattar län kanatt ändrasom ett genom van-
ligt lagstiftningsförfarande.

Det torde allmänt erkänd uppfattning kommunaltvara atten ett organs
beslutskraft och politiska tyngd är starkt beroende det självständigtattav
förfogar ekonomiskaöver Om direktvalt regionfullmäktigeettresurser.
skall önskvärd tyngd, torde det behöva medges beskattningsrätt. Men
beskattningen måste inte nödvändigtvis densamma landstingenvara som
och landstingsfria kommuner har. På många håll i Europa finns andranu
former för finansiering regionernas verksamhet. En de vanligaav av
formerna den fastighets-är och markskatterna går tillatt regionerna.
Samma eller liknande ñnansieringsmöjlighet kan tänkas för deäven sven-
ska regionbildningarna.

Valet framtida Organisationsformav

Från olika håll, bl.a. från flera västsvenska politiska partiers sida, har
framförts önskemål redan bör bestämma sig föratt valom man nu av
slutlig Organisationsform för regionbildningen, dvs. välja mellan de båda

nämnda alternativen kommuner i samverkan respektive direktvaltovan
regionfullmäktige.

Ett sådant ställningstagande skulle inte påverka utformningen av
regionförbundsmodellen eller genomförandet den under mandat-av en
periods prövotid. Det skulle i fleratvärtom avseenden underlätta
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börjanfrånredanså fallieftersomgenomförandetochplaneringen man
slutmâlet.kände

diskussiongrundadsakligtseriös ochförakunnaskallFör enatt man
framtidsmodell,väljasböralternativentvåde somvilket somavom

kortskallvärderingsgrund. Här ettbestämdnågonutgå frånmåste man
nämligenvärderingsgrund,sådanutifrånförasfrågani enresonemang

ochpolitikerbådeerkändallmäntdemokratiuppfattning är avden som
i denKärnanvärlden över.länderstyrdademokratisktisamhällsvetare

följande:uppfattningen är
mindre i denellerförverkligasstyrelseformDemokrati är mersomen

ochbeslutsprocessenoffentligadeninflytande överharmedborgarnamån
ellerdialogrådermån deti denaktörer,dess ensamtvalet av

ordmed andrabetyderDet attvalda.ochväljaremellanväxelverkan
ellerväxelverkanintensivareochharmedborgarnainflytandestörre

också gradenärstörredestoombud är,och derasdemmellandialogen
demokrati.av

själv-regionaltdirektvaltmodellenförefallerdefinitionUtifrån denna
kommunalförbund.modellenframförföredrastyrelseorgan attvara

beredningensutgångspunkter säger attgrundläggandeDirektivens
förvaltning haroffentligmotlskapandet eninriktas sombörförslag enav

skall kunnamedborgarnavilkeniochförankringdemokratiskfast
överföringNärbesluten.offentligadeförbärdemidentifiera ansvarsom

tillskeskall dettillnivåfrån somorganuppgiftersker annan,enenav Även dessautifrånkontroll.ochstyrningdemokratiskunderstår
folkstyreregionaltdirektvaltmodellenförefaller varautgångspunkter

kommunalförbund.valtindirektänbättre ett
uppgifteroch deomfattningmed denfolkstyrelseorgandirektvaltEtt

indirektstabilitet änochstadga ettockså störretordeförutsatts, gesom
företrädaredesstyngdpolitiskockså störretordeDetförbund.valt ge -

måsteochväljarnas vägnarochmedborgarnaspåtaladirektkan mer
frestasDebeslut.ochuttalandensinaförtillståinför demdirekt svars

intressenmedlemskommunernasförtalahandförstaiintedärmed att
intressen.regionenshelaför gemensammautan

förhållandet,vidare det attdemokratisynpunkt ärviktigtPrincipiellt ur
möjlig-reellaerfarenhetsmässigt störrefolkstyrelseorgandirektvalda ger
indirektmassmedia änförochallmänhetenförbådeinsyntillheter

valda.
via sina kom-indirekt,endastmedborgarnakommunalförbund harI ett

kommunalför-iföreträdareutseddaoch demmunfullmäktigeledamöter av
beslutsprocessen.påinflytandenågotstyrelse,ochfullmäktigebundets

politiskttillkommunalförbundsledamöternaställadirektinteVäljarna kan
bärvilkaidentifierademförsvårareockså somblir attDetansvar.

besluten.politiskadeföransvaret
vidarevisarerfarenhet attdokumenteradochForskningsresultat

ochpartiernapolitiskade störreregelmässigtvaldaindirekt gynnarorgan
mindre.demissgynnar

i denråderdemokratioch synsätt,definitioner attt.ex.andraUtifrån
självfalletkantillgodoses,viljaellerbehovmedborgarnasutsträckning
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andra aspekter läggas på frågan vilken Organisationsform bästom som
ide direktiven givnamotsvarar utgångspunkterna.

I remissvaren och vid åtskilliga överläggningar har landstingen och en
majoritet de svarande kommunerna majoritetav företrädaresamt fören
folkpartiet liberalerna, centerpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna,
socialdemokraterna och vänsterpartiet och antal företrädareett även för
moderata samlingspartiet och demokrati bestämt förordat alternativetny
direktvalt folkstyre. Många dem har dessutom uttryckligen framhållitav

de regionförbundslösningenatt endastser övergångslösning påsom en
vägen direktvalt regionorgan.mot ett Centerpartiet har ställt villkorsom
för med regionförbundslösningenatt denna avlösesatt ettav
direktvalt regionfullmäktige.

Många företrädare för moderata samlingspartiet och demokrati harny
dock varit tveksamma eller negativa till direktvalt regionorganett och
särskilt detta beskattningsrätt. Socialdemokraternasom företrädareges i
referensgruppen har förordat senareläggning beslutet framtidaen av om
Organisationsform så erfarenheterna prövotidenatt med regionför-av ett
bund då kan tjäna vägledning.som

Referensgruppen har, förut nämnts, förordat direktvaltsom ett
regionorgan försöksverksamheten med det föreslagna regionförbundetom
leder till alltjämt önskaratt regionaltman ett organ.

Länsindelningen och länsstyrelsernas framtida uppgifter och
organisation

I Västsverigeutredningens betänkande ioch den övervägande delen deav
västsvenska remissvaren över detta betonas önskvärdheten renod-av en
ling länsstyrelsernas funktioner till tillsyns- ochav myndighetsfunktioner
för räkning. Analogtstatens därmed föreslås de landstingsvaldaatt
lekmannastyrelsema avvecklas, varigenom länsstyrelserna skulle bli rent
statliga Vidare uttalas i många starktorgan. krav deettsvar att nuva-
rande fyra länen bör slås till enda.ettsamman

Referensgruppens majoritet har förordat avveckling länsstyrel-en av
lekmannastyrelser, har i övrigtsernas det riktigastmen ansett attvara
själv får genomförastaten den omorganisation den regionala för-av

valtningen i Västsverige kan bli följden kommande ställnings-som av
taganden till den generella kompetensfördelningen mellan och denstaten
kommunala självstyrelsen.

Överföring uppgifter från statliga regionala tillav organ
kommunerna

Fortsatt decentralisering i form överföring och befogenheterav av ansvar
från länsstyrelserna och andra statliga regionala till primärkommu-organ

är mycket starkt framträdandeett krav inerna remissyttrandena från
kommunerna och kommunförbunden. Detsamma gäller yttrandena från
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överläggningar.slagvid olikauttalandenpartiorganisationerna samt av
allradecentralisering dendennauttalandenoch sommångaI angessvar

mångaDenorganisationsreform.regionalidelen anges avviktigaste en
reformen.tillstyrkandeförförutsättning ett avenvara

uppgiftsöverför-önskadeförslagockså lämnatshåll harolikaFrån
punktform:iexempelantalskallHäringar. ettges

beslutochFördelningnäringslivsutveckling:ekonomi ochRegional
sysselsättnings-lokaliseringsstöd,glesbygdsstöd,kommunernainom av

fååtminstonekommunernaalternativt börutvecklingsbidrag;ochtöd
åtgärder.Turismfrämjandefördelningen.vidsamverka

ochbingolotterier,Tillstånd tillverksamhet:Konkurrensfrämjande
spel.

tillståndsfrågor,ochtillsyns-planerings-,InomkommunalaMiljövård:
reningsan-ochavfallsanläggningarförtillståndtäkttillstånd,t.ex.

Fastställandeverksamhetmiljöfarlig etc. avtillsyn överläggningar,
kom-skötssakområdetinomuppgifterföravgifter avoch somtaxor

miljöskyddskoncessioner.Frågor ommunerna.

fastighetsbildningfrågorStrandskyddsärenden,Planväsende omm. m.:
fastighetsregistrering.och

enskildatillsynochförTillståndsgivningomvårdnad: avSocial
utskänlcningtillTillståndboende.vård ochför avoch hemvårdhem

räddningstjänsten.inomTillsynsfrågordrycker.alkoholhaltiga

ochdonationsfonderochstiftelserTillsynförvaltning:Allmän av
tillsynsärenden.liknande

överföramöjligheternautredningar attföreslagitshåll harFrån flera om
möj-förbättraåtminstoneeller atttill kommunerna,arbetsförmedlingen

arbets-ocharbetsförmedlings-statligamellansamverkantillligheterna
näringslivs-andra kommunernaså densidan ochålöshetsåtgärder ena

åtgärder.sysselsättningsskapandeoch
försäkringskassornaföra övermöjligheternadiskuterats attLikaså har

försäkringskassa,samordnavarje falli närmareellertill kommunerna att
effektivitetsförbättringar kansåprimärvårdoch upp-omvårdnad attsocial

nas.
frånuppgifteröverföringpåi kraveninstämthar avReferensgruppen

fortsattfråganförutsattharoch atttill kommunerna omstatliga organ
ibehandlaskommer attprimärkommunematilldecentralisering

slutbetänkandet.
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Överföring uppgifter till icke-offentligaav organ

I diskussionen i Västsverige har möjligheten förts på tal föra överatt
sådana uppgifter, länsstyrelsernas lantbruksenhetersom fullgör tillnu
lantbrukarnas intresseorganisationer, till Lantbrukamasegna riks-ex.
förbund och hushâllningssällskapen. Jakt- och ñskefrågor skulle också
kunna föras tillöver berörda intresseorganisationer.

Då denna fråga har nära anknytning den generella kompetensför-
delningen mellan kommun icke-statligaochstat, har referens-organ,

förutsatt frågan kommer beaktasgruppen att i Regionberedningensatt
slutbetänkande.
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Bilaga 5

med denvid sammanträdeförtProtokoll
måndagen denpolitiska referensgruppen

1993oktober25

från referensgruppenNärvarande

Kjömsberg sArne
Nilsson sLennart

sSvenssonLars
vStig Sandström

Viking vBengtsson
kdsSimonssonGeorg

Feldert cArne
Nordqvist cLars

cAlvar Persson
Franzén cIvar

cOlov BlomPer
mpKarin Westin

Roxbergh mpClaes
mpGunnel Adler

Jacobson kdsPer-Agne
fpElver Jonsson

Hallberg mJan
fpRydénVerna

politiska referens-tillkommit denförsammanträde harDagens att ge
strategiskt viktiganågraståndpunkter iprecisera sinatillfälle attgruppen

remiss-kommandeslutskrivning införRegionberedningensinförfrågor
runda.

Olov Blom.undertecknad PerprotokollssekreterareTill utses
Göteborgmp,Claes Roxbergprotokolljustera dagensTill utsesatt

Halmstad.s,och Lars Svensson
särskiltRegionberedningeniarbetslagetkortLämnas rapport omen

Wennås redovisarOlofSkânefrâgorna.Västsverige- ochbeträffarvad att
regionförbundstilloenig valsättetberedningeni är ett ev.omman

lösningen medundersöksberedningenVästsverige. Ifullmäktige i en
Beredningenskånsk modell.enligt tänktelektorsförsamling attavseren

till lO november.förslag denslutjusteratha ett
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Verna Rydén förslag till tydliggörande refe-presenterar ett av var
står vad gäller det föreslagna regionförbundet och dessrensgruppen

uppgifter. Det har följande lydelse:
Referensgruppen ställer sig bakom huvddragen i beskrivningen detav

föreslagna regionförbundet.
Gruppen ställer dock villkor tillstyrkandetför uppgifter försattsom

periodenunder 1995-97 frånöver statliga regionala till regionför-organ
bundet och kommunerna uppgifter från länsstyrelsernassamt att
regionalekonomiska enheter och fördelningen anslagen för lokaltrafi-av
kanlåggningar LTA-anslagen förs till regionförbundetöver redan från
början.

Referensgruppen diskuterar förslaget och det sittantar eget.som
Referensgruppen villkorar alltså sitt bifall till det föreslagna regionför-
bundet med ovanstående formulering.

Vidare strykningar sid.görs 14 och 16 i det utskickade materialet.
Strykningarna för förslag regionförbundets handhavandeom ev. av
finansierings- och betalarfunktioner för sjukvård, kollektivtrafik vissaoch
kulturverksamheter redan från början. Referensgruppen avvisar alltså
detta förslag.

Frågan statligt storlän omfattande hela den västsvenskaettom
regionen diskuteras. Referensgruppen inte någonuttalaattenas om egen
mening ihur sådant läge väljer organisera sinstaten ett attom egen
återstående verksamhet.

De socialdemokratiska formulering pårepresentanterna tar upp en
sid. 12 angående försöksverksamhetens karaktär. Den ifrågasätta
formuleringen intryck försöket iäratt etappger av en en process som
inte kan den väl påbörjats.när För socialdemokraternastoppas är
medverkan i försöket villkorat det verkligen sigrör försök.att ettav om
Skulle erfarenheterna visa sig bli dåliga måste försöket kunna avbrytas
efter försöksperioden och någotersättas Referensgruppen delarannat.av
denna uppfattning.

Vidare Per Olov Blom frågantar centerns representant sättetupp om
på vilket till regionfullmäktige efterrepresentanter ett permanentev.
försöksperioden skall Referensgruppen intebör sinautses. genom
ställningstaganden riskera de direktvalda landstingen kan kommaatt att

indirektersättas utsedd fullmäktigeförsamling. Referensgruppen börav en
tydliggöra indirektadet valet till regionfullmäktige endast kanatt

övergångslösning. En församling måsteaccepteras permanentsom en ren
bli direktvald. Referensgruppen delar denna uppfattning.

Referensgruppen bestämt nej tillsäger tanken elektorsförsarnlingen
för till regionförbundet.att utse representanter

Textavsnittet regionförbunds kansli skall placeras börettom var ev.
utgå. Det onödig detaljfråga iär detta sammanhang. Frågan viktigären

bör först föreliggerövervägas beslutnär försök verkligen blirettmen om
i Västsverige.av

övrigtI del justeringar igörs till utskickadedet materialet.textenen
Det ändras formuleringarär intrycket i Västsverigeattsom som ger man

nöjd med långsam överflyttningär den statliga regionala verksam-en av
till regionförbundet.heten Referensgruppen delär överens att storom en
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omintetgörsregionförbundets formiförsöksverksamhetmednyttan enav
förai försöketmedverkaberedvillighetvisar attinte att genomstatenom
Allakommunerna.regionförbundet ochtilluppgifterstatligaöver

regionberedningensåavseendeibli tydliga dettamåsteformuleringar att
referens-uppfattning hosentydigaokunnighet dennaiinte kan sväva om

gruppen.

Vid protokolletOrdförande

Olov BlomPerRydénVerna

JusterasJusteras

SvenssonLarsRoxberghClaes

mHallbergyttrande JanSärskilt av

gångutredningensunderremissvar ochhar iGöteborgsmoderatema
i formregionalt samarbetelångt utvecklatpositivt försiguttalat ett av

legalitet.starkmedregionalt enorgan
förutsättningar kommasaknasför närvarandedet attVi konstaterar att

referensgruppen gör.ställningstagandendelängre än nu
framgång och kunnanåskallförslagetgrundförutsättning förEn att

ingåkommerlandsting och kommunerdevidare attutvecklas är, att som
regionaltfördelardeviljakonstruktiv etthyser att ta somvaraen

ytterligare utvecklaochinnebära har strävankommer attsamarbete att en
samarbete.detta

bör inte hellerskullenighet och för denuppnåbörEn strävan attvara
avvisas.i samverkankommunermodellen

västsvenska samarbeteti detHallands deltagandeförutsätterJag att
tillfredsställande sätt.för allapålöses parterett

regionbe-iangelägnamycketdetsamtidigt understryka attvillJag
ilänsindelningenfråganlöserarbetei sitt fortsattaredningen om

måsteråderindelningotidsenligadyrbara ochVästsverige. Den som nu
lösning.tillfredsställandefåändras och en
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Särskilt yttrande Ivar Franzén cav

Hallandscentern det angeläget med ökat samarbete i Västsverige,anser
inte jätteregion omfattande NORP-länentror braatt ärmen en en

lösning. För Hallands del ligger mellan storstadsregionernasom-
Göteborg och Malmö finns det behov samarbet både ochstrot av norr
söderut, också smålänningarna.österut med Halland kan aldrigmen

ingå iodelat sig Väst- eller Sydregion.vare en
I den region föreslås blir representationen i förhållandestora tillsom

såfolkmängden liten folkligaden och demokratiskaatt förankringen
regionsbesluten ifrågasättas.starkt kan Med 131 ledamöter iav

regionfullmäktige får Halland endast 19 ledamöter. Inte mycket änmer
i riksdagen. I regionstyrelsen sannolikt två hallänningar. Imax.
arbetsutskott eller motsvarande för beredningen och isom svarar
praktiken de flesta besluten det inteär alls säkert Halland bliratt
representerat.

Den föreslagna försöksverksamheten innebär kommunalför-att ett
bildasbund samtidigt såväl landsting länsstyrelser kvar.ärsom som

Detta något heltär hur framtidaän region bör organiseras ochannat en
vad den skall arbeta med. Ett framtida regionfullmäktige måste vara
direktvalt. Det därför tveksamtär erfarenheterna från den föreslagnaom
försöksverksamheten någotär värde.störreav

förBasen regionens verksamhet bör den i dag finns hosvara som
landsting och länsstyrelse. tvåDe bör bli statlig verksamhetett, men ren
skall undantas och bör kunna samordnas med skatteförvaltningen eller
tingsrätten. Därtill bör del de uppgifter ligger på de statligaen av som
verken överföras till regionen. T.ex. ökat för järnväg.väg ochansvar
Dvs. regionen disponerabör del de i dag går tillatt en av resurser som
Väg- och Banverk och använda dem på det bedömssätt bäst försom
regionen. En region med angivna uppgifter innebär mycketattovan
dubbelarbete Länsstyrelse Landsting undvikaskan och betydande-
effektivitetsvinster kan göras.

Regionernas arbetsuppgifter måsteoch fastläggas innan detansvar
meningsfulltär ställning till geografiskaatt ta gränser.nya

finnsDet sannolikt betydande fördelar med regionorgan harett som-
skissade och arbetsuppgifter regionbesluten kanovan ansvar om en-

folkligt och demokratiskt god förankring.
Med Halland region skulle detta möjligt. Halland ärsom egen vara
väl fungerande län och har den bästa landstingsekonomin. Detett ger

Halland goda förutsättningar effektivt till regionens intressenatt ta vara
smidigtoch samarbeta med grannregionema. Halland bör samma

arbetsuppgifter och de regionerna. måsteDetstörreansvar som vara av
nationellt intresse såvälstort pröva huratt större mindresom

regioner kan fungera. Hallands läge mellan tvâ storstadsregioner är ett
motiv förstarkt Halland region.som egen

Hallandscentern säger med angivna skäl nej till ingå i denattovan
föreslagna försöksverksamheten, det angeläget och värdefulltmen anser

Halland kan fungera region enligt skissadeom som en egen ovan
riktlinjer.
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Viking vBengtssonSärskilt yttrande av

tvåregionen vi huvudelement.medfråga arbetetI serom
frågan regionstorlän och dessdemokratifrågan, delsDels om

geografiska område och kompetens.ansvarsområde,
kallade län-länsförsamlingar populärtdirektvaldagällerEvad de

härför.i skilda sammanhangvi för dessa och harsparlament är agerat
regiontappningen kallasfrågan storlängäller ändetNär om om

områden förriktigarenuvarande länenvi de är attatt enmenar
demokrati.ochfungerande nära

forsökstappningorganisation iregionalfrågangällerNär det om en
lösalandsting forkommuner ochintresseradebestående att gemen-av

intressantdetdemokratisk kontroll kanfrågor under vara ensamma
förutsättningarna forslårinte undanframtidslinje förutsatt denatt en

länsdemokrati.genuin och nära

7 13-1003
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Bilaga 6

framställningenskånskaDen

Kristianstads länLandstinget,
landstinglänsMalmöhus

Malmö stad
Kristianstads länKommunförbundet
MalmöhusKommunförbundet

Civildepartementet

STOCKHOLM103 33

regionalförändradförsöksverksamhet medFramställan om
omfattarinitialtområdeuppgiftshantering inom ett som

Skånelandskapet

ökatframtidsfrågorna torde krävaRegionutredningen konstaterar ettatt
uppfatmingen.nivå. Vi delar denregionalansvarstagandekommunalt

geografiskuppgifter ochbeslutocksåVi är överens att omom
sammanhängande medregionalt starktföravgränsning ärett organ

uppgifteransvarstagande ochRegionavgränsningen påverkarvarandra.
enligt vår meningansvarsområden börUppgifter ochviceoch versa.

utgångspunktpolitisk medi praktiskframoch växa processengenereras
möjliga nivå.service skötas lägstaoch böråtagandensamhälletsatt

arbetalandstingenoch överenskommunförbunden ärbådaDe attom
manifesteradsåledesför Skåne. Det finnsregionaltför ett nytt enorgan

ingåendeföljas medämnadförändring,vilja till är att meruppsom
Frågans vidd och verksam-diskussioner mellan aktörerna.ochanalyser

ikommunaltstarktinnehåll dessutomkräverhetens ett engagemang
förändringsarbetet.

frågan undervidare medmöjlighet arbetafåvill med andra ordVi att
bredda dis-tidsamtidigtformer ochflexiblafriare och attmer
fåsakfrågasakfråga efter överväganaturligt ikussionerna. Det känns att

förformernatill uttryck ochska kommaregionaladethur engagemanget
genomföras inombör kunnaVi dettdet ska hanteras.hur att ramenanser



196 Bilaga 6 SOU 1993:97

för försöksverksamhet, tillåter omprövning nuvarandeen som av ansvars-
och uppgiftsfördelning likväl den geografiska avgränsningen.som

Inledningsvis bör försöket omfatta landskapet Skåne. Området bör
dock kunna utökas det upplevs naturligt och önskvärt i deävenom som
områden i landskapets närhet, skulle kunna ingå.som

Vi hemställer därför få bedriva försöksverksamhet förändradmedatt
regional uppgiftshantering inom område initialt omfattarett som
landskapet Skåne.

Landstinget Kristianstads län Malmöhus läns landsting

Henrik Hammar Carl Sonesson

Malmö stad

Joakim Ollén

Kommunförbundet Kristianstads län Kommunförbundet Malmöhus

ArvidsonMargareta Lars-Olof Strufiøe
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Bilaga 7

Fempartsgruppens förslag

Kommunförbundet Kristianstads län
Kommunförbundet Malmöhus
Landstinget Kristianstads län
Malmöhus läns landsting
Malmö stad

Samverkan för utveckling
1

Skåne

Förslag heltäckandeettom
kommunalt landskapsförbund

Ett för Skåneupprop

Denna promemoria har sammanställts uppdrag presidierna i de tvâav
kommunförbunden och de två landstingen i Skåne, Malmö stad.samt
Sammanställningen har gjorts tjänstemannagrupp från de femav en

Syftet med skriften insiktenväckaär Skånes situation iparterna. att om
delvis förändrad omvärld visaoch på hur denna situation måsteatten

med aktivt regionaltmötas Skåneagerande. har sitt geografis-ett genom
ka läge landets möjligheterbästa dra den fria rörlighetenatt nytta av av
kapital, arbetskraft, och tjänster, blir resultat redanettvaror som av
EES-avtalet. Närheten innebär emellertid också ökad konkurrens fören
lokala företag inriktade denär hemmamarknaden. Konkur-som egna
renstrycket ökar och kommer ytterligare öka strukturomvandlingen iatt
regionens näringsliv. Många grundläggande förutsättningar vi levt under
kommer förändras. Möjligheter eller Vilkethot... kommeratt attsom

bestäms hur företagöverväga och samhällsorganisation kan hanteraav
situationen.den nya

8 13-1003



Bilaga 7 1993:97198 sou

påverkaUtvecklingen gårsamverkaVi måste att-

regioner. Vi måstedragits i många andrablir denSlutsatsen som
kring frågor avgörandehittills de ärpåsamverka bättre sätt änett som

påverkas. delvisUtvecklingen kan Enutveckling.regionensför synny
bra för delinser detdär och ärkrävas,kommer attatt avsom enenvar

påolika satsningartill för andra delar,Skåne kan t.ex.nyttavara
förkring det bramåste förenas ärkrafterAlla godainfrastruktur. som

helhet.regionen som
splittringen mellanutvecklinglandskapets ärRiskerna för stora ossom

vi i Skåne självaskrivelsenhärstår bakom denVibestår. attansersom
Viinflytande i beslut rörhabåde och bör störrekan ett som oss. som

fåföreträdarevåra valda sägaSkåne börioch verkar attbor mergenom
statliga ämbetsverk ochi centralabeslutfattarebekostnadtill avom

Skånes utveckling ochförbästvad ärKunskapendepartement. somom
till civildepar-framställninggjortVi därföri Skåne. harframtid finns en
uppgiftshante-regionalmed förändradFörsöksverksamhettementet om

Skåne. Fram-landskapetinitialt omfattarområdeinomring ett som
regionberedningensärskilt tillsattatill denöverlämnatsharställningen

1993. Vioktoberden 1framställningenskall senastsvaravgesom
förenkladmöjliggörakanpositivtnaturligtvis påhoppas ett ensomsvar,

förvaltning och beslut ismidig regional ut-beslutsprocess, en mer
regionen. Oavsett huridemokratiskt förankradevecklingsfrågor ärsom

inslagnaden vägenändå fortsättamåsteutformas attsvaret
på landska-utifrån helhetssynSkånes intressentillvaragemensamt ta en

möjligheter.ochbehovpets

landskapsförbundskånsktEtt

samverkacentralauppgiftervilka ärklaraganska över attVi är somnu
vi villstatliga uppgifterÖvertagandevilka kravkring och somav nu
nivå.skånskbeslutsforumdet behövsViställa. är överens ettattom

landskapsför-Skånsktvi arbetsnamnetskriften har använtI den här ett
skallregionalaställning till dettainteVi behöverband. ta organomnu
ändåmöjligheten kommerdirektvalt. Denellervaltindirekt senarevara

Under desekelskiftet. närmasteframåtförränsig förinte Öppnaatt oss
förhållandenallaunderskånsk samverkanmåstemandatperioderna

indirekt valtviamanifesteras ett organ.

i frågainteNationen är satt

någoninte formfråga. Detinte i ärbestår. DenSverige ärNationen satt
landskapsför-medSyftetförespråkare för.vifederalistiskt ärsystemav

upprätthålla ochmöjligheternationalstatensinte brytabundet attär att
kommuni-effektiviserasförenklas ochmål. Tvärtomnationellamotstyra

samtala ochkanregionenochmellankationerna statenstaten om
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förhandla regionalamed med tydligt vilkarepresentanter ansvar,
företräder hela Skåne. enligtDessa bör vår uppfattning väljas deav som
har för regionala utvecklingsfrågorna, dvs. kommuner ochansvaret
landsting i Skåne.

splittringFortsatt negativa signaler utåt ochger
nedåtgående utvecklingsspiralen

Om vi skall ärliga måste vi konstatera Skånes agerande i olikaattvara
inte precissammanhang karaktäriseras enighet. Exemplen på skånskav

splittring många. Uppbackningen kring våra skånska institutionerär är
obefmtlig.eller Det krävs självprövning där vi funderar översvag en

effekterna och vad effekterna i stället skulle blivitha vi enigtuppträttom
utåt tagit diskussionernaoch hemma på skånsk mark. Ett klartär -
splittringen ingenskapar uppåtgående spiral för ekonomisk utveckling
och sysselsättning. I stället det den nedåtgående spiralenär fårsom en

puff. Det här vill vi ändra på.extra

Kraftsamling för utveckling, rationalisering och
problemlösning

Vi det finns viktiga skäl för i Skåne.samverkan Tre kriterieratt treanser
för vilka uppgiftsområdenavgöra centralaär samverka kring.att attsom
Vi för det första kraftsamlabehöver för åstadkomma bättreatt en
regional utveckling, där i hela Skåne till Det behövstasresurserna vara.
för det andra rationalisering i röran regionala organ. För deten av
tredje, problemlösning. finnsDet problem bättre kan lösas, ellersom
kanske till och med bara lösas, i samverkan på landskapsnivå.

Regional utveckling

Här egentligahar kämfrågan. Inom vilka områden bör Skåneen
kraftsamla för skapa bra förutsättningar för landskapets utveckling iatt
konkurrens med andra regioner på nationell internationellochen arena
med fria rörelser människor, tjänster och kapitalav varor,

Regional utveckling kopplas flertalet bedömare till:av
kommunikationergoda0

välrenommerad högre utbildning och forskning inom mångaO
discipliner

god livsmiljö vad luft och kultur, fritid och rekreation0 vatten,avser
tillgod tillgång kvalificerad arbetskraft0

näringslivväl med kringservicegod för företagen0 sammansatt
ekonomi, teknik, marknadsföringtransporter,
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regionala kvaliteternaDe måste bekantgörasockså i relevanta
målgrupper, dvs. marknadsföras, iför kunna beaktande bidraochatt tas
till positiv regional utvecklingsprocess. därför tillföraVi får ytterliga-en

faktor:re en
intressebevakning och Marknadsföring regionen0 av

Rationalisering

regionala röran planeringsorganDen samverkans- och kan reducerasav
uppgifterna överfördes för regionaladet organetland-om. som ansvar

skapsförbundet. Det viktigt uppgifter befintligabetona förär att att
kommunaltstatliga på regional nivåkommunala och samverkansorgan

inte med automatik. En ordentlig omprövningskall behovenövertas av
uppgifterna regional nivåskall utföras och formerna för hurav om

skall ske grundläggande förutsättning.detta är en
Rationaliseringsaspekter också offentlig serviceproduk-kan läggas

regional räckvidd. Här i första hand hälso- och sjukvårdtion med avses
primärvårdeni situation skulle uppstå överförs från lands-som omen

produktionsrationalisering dåtingen till primärkommunema. En skulle
sjukhusvårdenuppnås i betydligtkunna den kvarvarande ärsom mer

planeringssamverkan sjukvårdshuvud-långtgående dagens mellanän
männen.

Problemlösning

Kriteriet områden där medborgarna upplever det finnsattsorterar ut
frågornaenskilda kommunerinte kan lösas eftersomproblem ärsom av

föroreningar luftgränsöverskridande, och och andrat.ex. vattenav
tillMånga frågor kan miljövårdmiljöbelastning. hänförasformer somav

effektivt regional nivå påinte nationellkan lösas och förstutanens en
nivå.internationell

alltidsamhällsuppgifter skallOffentliga utföras

möjliga nivålägstapå

vi påkonkretiserar de uppgifter börvi läggasInnan närmare ansersom
vill vi entydiga deklarationenregionala den klaradet ochgöra attorganet

offentliga samhällsuppgifter alltid skall utföras lägstavi attanser
Närhetsprincipensubsidiaritetsprincipen grundläggande.effektiva nivå. är
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Grannsamverkan och skånsk samverkan delegeringgenom
uppåt

Utgångspunkten varje offentligär uppgift skall skötas på lägstaatt
effektiva nivå, i normalfallet primärkommunen. I det fall finner attman
den effektiva nivån ligger denöver primärkommunala nivån, lämnas
uppgifterna delegering uppåt till den första samverkansnivångenom
grannsamverkan, olikaär samverkansformer med grannkommu-som

inteNär heller detta rationellt sker delegeringen uppåt till denner. anses
andra samverkansnivån, den skånska nivån. För förhindraatt att
uppgifter påsköts högre nivå än befogatär bör det ske åter-som en
kommande prövning utifrån frågan lägsta möjliga nivå .

Samma tänkande, delegering uppåt, bör insorteringenäven styra
offentliga uppgifter i dag utförs statliga I första handav som av organ.

bör kan läggasprövas primärkommunal nivå och förstansvaretom
det visar sig den effektiva nivån högre blirär det aktuelltattom att

diskutera skall överföras till det regionala Ettansvaretom organet.
överförande statliga uppgifter tillhörandemed underav resurser
kommunal demokratisk kontroll angeläget inomär områden ärsom
betydelsefulla för den regionala utvecklingen, fört.ex. sats-resurser
ningar på utbyggnad infrastruktur.av

Prioritering uppgifter för skånsktettav

landskapsförbund

Behovet samlat för de utvecklingslin-ett attav mer ansvar ange grova
jema för trafik, bebyggelse och grönstmktur i Skåne påtalas samtidigtnu
från många håll, bl.a. från Boverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
i M län. Bristerna har också tydliggjorts ide diskussioner forts kringsom

Öresunds-olika infrastrukturfrågor,större frågor i anslutning tillt.ex.
Riksbangårdbron, Syd, avlastning södra stambanangodsspår, och iav

Hulterströmförhandlingarna. I avsaknad med legitimitetett attav organ
åta sig uppgiftdenna för hela Skåne skilda inteoch alltidtas nu
samordnade planeringsinitiativ flera olika aktörer. I vissa fallav
dessutom i total avsaknad lokalt förankrade politiska mandat. Dessaav
initiativ kan och fullföljasövertas det regionala organet.av nya

Ett regionalt i Skåne bör uppgiften utifrånnytt att ettorgan ges
skånskt helhetsperspektiv samordna de 33 kommunernas Översiktsplaner
och föreslå lösningar planeringsfrågor övergripande regionalav
betydelse. aktivEn planeringssamordning och konfliktlösning förutsätter
existensen sammanhållande och överenskommen fysisk strukturbildav en
omfattande hela landskapet och dess koppling till omvärlden. Det
regionala bör åläggas uppgiften driva den planeringsprocessorganet att

krävs för åstadkomma denna fysiska vision. Förattsom attgemensamma
markera planeringsuppgiftema gäller de linjerna och haratt grova en
övergripande karaktär har vi begreppet fysiskanvänt strukturplanering.
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regionaltuppgiften förakutauppgift dendenna ärVi mest ettattanser
försöksverksamhet.isig åtägnaatt enorgan

anslutning tillmiljöfrågorna ide viktigasteLandskapsförbundet möter
växandemiljöfrågornasskede kanplaneringen. Ifysiskaden ett senare

ifårfrågormotivera dessabetydelse komma statusattatt en egen
landskapsförbundet.

regional trafik ochstrukturplaneringfysisk ärtillkopplatNära
konkretai formgenomförandeskedeifortsättningplaneringens ett av

delvistid hari infrastruktur. Underinvesteringarprojekt och ettsenare
allttrañkomrâdet. Ettinominvesteringarnapåutvecklatssynsättnytt

trafikensinvesteringar imarkerats mellanharsambandtydligare
uppgiftekonomin. En viktigiproduktivitetstillväxtenochinfrastruktur

Skånestrukturbilden förfysiskautifrån denlandskapsförbundet ärför att
planeradeföraktivt arbetaÖversiktsplaner attoch kommunernas

områdeInom dettaförverkligade.blirinfrastruktursatsningar snabbt
standardkollektivtrafikensforpolitiskaregionaladet ansvaretsorterar

och struktur.
centraltmycketutvecklingsfrâgorregionala ärochNäringspolitik ett

förutsättningarMålet skaparegionalt äruppgiftsornråde för attett organ.
försysselsättning ochnäringsliv högstarktför resurserett som ger

förutomkansamhället göraViktiga insatservälfärden.utveckling somav
arbetskraft och bättreutbildadinfrastruktur, bättrebättreåstadkommaatt

insatser förföretagandeförutsättningar för ärekonomiska t.ex.generella
omvärlds-och bättreteknik, produkterutvecklingenstödjaatt nyaav ny

medelstoramindre ochkonkurrensförmågan istärkaförkunskap att
huvudmanrolllandstingensbörLandskapsförbundet övertaföretag. som

förregionalaomstöptaeller detutvecklingsfondernaför ansvar
utredningsarbete.pågåendebli resultatkansmåföretagsutveckling avsom

iintressent verksam-rollenocksåLandskapsförbundet bör överta som
EICC-SYDNyföretagarcentrum,IDEON, etc.heter som

utvecklingenliggerutvecklingsfrâgornärings- ochanslutning tillI nära
rollkulturliv i Skåne. Kulturensstarktlevande ochturism och somettav

allvarpå årregioner har förstutvecklingsfaktor förviktig senare
börkulturella intressenaturistiska ochregionalaDeuppmärksammats.

uppgifter.landskapsförbundetsiinfogasdärför
förviktigaste medlenforskning de attutbildning och ärHögre ett av

tillTillgångutveckling.positiv regionalförutsättning förskapa en
skallregionens företagförutsättning förkunskap äravancerad atten

stärkaAttkonkurrens.internationellhårdnandesig ihävdakunna en
upprätthållasamtidigtforskning ochutbildning ochinomkvaliteten

regionensviktigt fördärmedi regionenutbildningsutbudet äribredden
utveckling.

primär-regionala äri detmedlemsbasenoch med organetI att nya
sjukvårdenshälso- ochplanering förlandsting kommerochkommuner

uppgift. Denviktigblisikti Skåneorganisationframtida att en
motiv fortsattsig förinärhetsprincipen innebärdeklareradetidigare en

tillsjukvârdsuppgifterlandstingsbaseradedecentralisering nuav
specialistsjukvârdeninomuppgifterregionalaFörprimärkommunerna.

rationaliseringochsamverkanpåtagligt behovredanföreligger ett avnu
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den offentliga vårdproduktionen. Ett konkretav utrednings- och sam-
verkansarbete i detta syfte har inletts de båda landstingen. I vilken taktav
och hur denna förändring sjukhusvården kommer kunnaav skeatt
kommer inte minst bestämmas den pågåendeatt utredningen hälso-av om
och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000.

Intressebevakning, omvärldsbevakning och gränsregional samverkan,
företrädarskap, marknadsföring är andra viktiga uppgifter. Det nya
regionala företräder regionen,organet när och desst.ex. regionalastaten
företrädare vill ha skånska synpunkter på planerade förändringar och
framtida satsningar. Ett skånskt landskapsförbund med föransvar
regional utveckling får naturligt rollen auktoritativ företrädare försom
Skåne i omvärldskontakter både Äveninom landet och internationellt. i
frågor gränsregional samverkan blir detom den naturligaorganetnya
samtalsparten till skillnad från i dag när ansvarsfördelningen i de
regionala utvecklingsfrågoma splittradär och uppdelad på många aktörer.
Landskapsförbundet övertar de medlemskap medlemmarna harsom nu

Öresundskommitténi samverkansorgan och SydSam.som
Sammanfattningsvis vi följande uppgiftsområden böranser utgöra

prioriterade uppgiftsområden i försöksverksamhet med förändraden
regional uppgiftshantering:

fysisk struktulplanering,O
regional trafik, infrastruktur0 och investeringar,
näringspolitik och0 regional utveckling,
högre utbildning0 och forskning,
hälso- sjukvårdochO tillförs så de förutsättningarnasnart föryttre

sjukvården klargjordaär
genomgående för samtligasamt områden
intressebevakning,0 omvärldsbevakning och gränsregional

samverkan, jöreträdarskap, marknadsföring.

Statliga uppgifter utvecklingskaraktär börav
föras in under kommunal demokratisk kontroll

Inom flera de uppgiftsområden finnsav uppgifterangettssom ovan som
för närvarande statliga.är Vår uppfattning är alla statliga uppgifteratt av
utvecklingskaraktär bör föras in under kommunal demokratisk kontroll.
I kort perspektiv det framförett är allt de redan regionala statliga
uppgifterna aktuellaär främst inom länsstyrelsenssom .På längreram
sikt bör statligaäven uppgifter inom storregionalt organiserade verk och
centrala statliga verk bli föremål för övervägande. Hit hör plan-t.ex.
eringsuppgifter och utvecklingsinsatser inom Vägverket och Banverket,

också Boverket, Arbetsmarknadsstyrelsent.ex.men och Naturvårdsver-
ket.
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Regionalekonomiska frågor övertas

utvecklingsfrågor regionaleko-i med regionalauppgifter arbetetDe som
båda utför kan inomvid de länsstyrelserna redannomiska enheten ettnu

till landskapsförbundet, samord-perspektiv överförasrelativt kort t.ex.
regionalpolitisktfördelningregional utvecklingförningsansvar samt av

projektverksamhetnäringsliv ochtillstöd .

LTA-anslagetDisposition av

planering investeringaroch beslutuppgifter gällerLänsstyrelsens omsom
Detöverförs till det regionalalänstrañkanläggningar, LTA,i organet.

statliga medelsjälva LTA-anslaget, dvs. deockså dispositionengäller av
ingår iregionen. landskapsförbundets näratilldelas I attansvarsom

intressenregionens ochsamordnamed kommunernasamarbete represen-
m.fl.regeringen, departementVägverket,Banverket,dessa gentemottera

investeringar iregionala avvägningar mellaningår ocksåI ansvaret
kommunikationsexpert vid länsstyrelsernaFunktionentrañkanläggningar.

landskapsförbundet.tilldå också överförasbör

till sin traditionella rollLänsstyrelserna återgår

forskning iutbildning och förutsätts ävenför högreHuvudansvaret
landskapsförbundet aktivt medverkastatligt. börDäremotframtiden vara

på strategiskaregionens dettautvecklai tillvarata ochatt resurser
avvecklades länsstyrelsen denlänsskolnämndernaområde. När övertog

uppgifter. blandplanerande Dessavissa dessjuli 19911 annatavserav
utbildningarnagymnasiala eftergymnasialabeträffande de ochsamordning

till land-arbetsmarknadsutbildningen. bör förasDetta översamt ansvar
vidutbildningsexpert länsstyrelserna.liksom funktionenskapsförbundet

traditionell roll,i Skåne återgår till rätts-Länsstyrelserna en mer som
inte planerandeövervakande,vårdande och organ.men

påoffentligrättsligt baseratFormerna ett organ-
landstingprimärkommuner och

Beslutskompetens

medredovisatsuppgifter här krävsutföra deFör kunna ettatt organsom
landsting, måsteprimärkommuner ochMedlemmarna,beslutskraft. vara

be-subsidiaritetsprincipens förbundet reellgrundberedda att ge
måsteBeslutskraftenområden det skall verka.på de därslutskompetens
aktivaföruppriktiga intresse ochmedlemmarnasockså underbyggas av

i kommunalförbun-något få medförbundet. Attmedverkan i sätt vara
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det dess beslutsprocess måsteoch goda grunder någotses som
eftersträvansvärtattraktivt och bland medlemmarna.

lösning indirektOavsett Ett för försöksperiodenvalt organ-

Vi konstatera det finns två uppfattningarkan den slutligaatt om perma-
organisationsformen för regionaltnenta ett organ.
Skâneparlamentet direktvalt regionalt beskatt-medett organ- -

ningsrâtt
Skåneförbundet indirekt frånvalt med medelsanslagett organ- -

primärkømmunermedlemmarna, och landsting.
Oavsett slutlösning den enda organisationsform legalaär skälsom av

i fråga för försöksperiodenkan komma indirekt valt Viett organ. anser
samverkansorganet skall sådan offentligrättslig statligatt status attges en

åtföljandeverksamhet med kan föras till regionaladetöverresurser
införasdärmed under kommunaloch demokratisk kontroll. Avorganet

följer på obligatoriskt idetta kravet medlemskap landskapsförbundetett
för primärkommuner landsting i Skåne.och

Nuvarande kommunalförbund olämplig form på
sikt

organisatoriskI dag finns ingen form siglämpar för det förbundsom av
landsting och kommuner vi här förslår. Gällande kommunalför-som
bundslag SFS 1985:894 inte väl lämpad för de regionala uppgifterär

diskuterats.här har Medlemskapet i nuvarande kommunalförbundsom
frivilligt och de uppgiftsområdenär här har harpresenteratssom en

intebredd nuvarande kommunalförbund tänkt för.som var
Därtill blirkommer det komplicerat uppnå full representativitetatt att

med avseende partitillhörighet och medlemsrepresentation bådeom
nominering och val sker helt oberoende för varje medlem för sig. Det är
inte realistiskt sigtänka beslutande församling såmedatt ett storten
antal ledamöter representationen från varje medlem bådekan speglaatt
partifördelningen medlemmenhos och i Skåne totalt. Med förbunds-en
församling på låt 151 ledamöter majoritetsvalsäga skulle i enskildaoss
kommuner för sig fördelning på partier i förbundsförsamlingenvar ge en

dåligt partifördelningenöverensstämmer med i Skåne.som
Enligt gällande kommunalforbundslag, SFS 1985:894 4 skall varje

förbundsmedlem i förbundsfullmäktige.representerad Ledamot skallvara
också iledamot medlemmens fullmäktige väljasoch dennavara av

församling.
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Partierna nominerar medlemmarna väljer-

Representativitetsmålet skulle lättare uppnåskunna nomineringenom av
samordnades partigemensamledamöter i valberedning för Skåne.en

Valberedningen föreslår enkelthelt medlemmarna välja angivetatt ett
från partierantal ledamöter angivna Dettautan att ange person.

ocksåförfarande kan ske i uppdelning i VidValkretsar. uppdelningen en
i Valkretsar skulle Malmö stad, Malmöhus län och Kristianstads läntre
kunna Valkretsar.utgöra

Medlemsrepresentanternaledamöterna väljs därefter formellt, enligt
förutsättningarde valberedningen givit, det fullmäktige därsom av

ingår. Genomledamoten valet ledamöter isker respektive medlemsatt av
fullmäktige bär det kravet gällande kommunalförbundslag ställersom

uppfyllt.anses vara
förhållandet dåDet kommer uppstå fullmäktigeförsamlingamaatt att

i skånskade kommunerna föreläggaskommer valförslag från denatt
skånskacentrala valberedningen inte medöverensstämmer det valsom

fullmäktige skulle fatta i oberoende valsituation, vilket innebärsom en
isvaghet konstruktionen. Användningen dagens gällandestoren av

kommunalförbundslag för associationen skulle därutöver kräva att
obligatoriskt medlemskap försäkrades anslutande konsortialav-ettgenom
tal mellan medlemmarna. avtal förbinder sigI detta medlemmen, dels att

viss tidsperiod ingåunder i förbundet, dels förrätta valatt av represen-
partitillhörighetmed den föreslås den skånska valbe-tanter som av

redningen.
Sammanfattningsvis konstaterasmåste förbund skånskaatt ett av

landstingkommuner och baserat på nuvarande kommunalförbundslag har
svagheter i sin konstruktion lösningen föreslåsgör endastattsom som en
provisorisk övergångslösning i avvaktan på lagstiftningändrad

.

Speciallag krävs för landskapsförbund i Skåneett

Om landskapsförbundet på effektivt skall sköta uppgiftersätt kunna deett
redovisatstidigare krävs lagregler. En lag kan beakta kravetsom nya ny

obligatorisktpå medlemskap, dvs. landskapsförbundet, på områdendeatt
där givits beslutskompetens,det företräder primärkommuneralla och
landstingen Skåne.i Med stöd förändrad lagstiftning kan andraav
lösningar skisseras representationsproblematiken. Nära till hands
ligger modell där väljermedlemmarna elektorsförsamlingstörreen en

i sin väljer ledamöterna i den regionala högstatur organetssom
beslutande Detta kan ske uppdelning imed valkretsar.ävenorgan.

En modell direkt överföring den föreslagits förärannan en av som
Västsverige. Enligt nominerardenna partiorganisationerna i Skåne

tillledamöterna landskapsförbundets fullmäktige. Med direkt överföring
förslaget för Västsverige skulle Malmö stad och de två landstingenav

de formella valkorporationerna.utgöra
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påTre vägenetapper

urskiljaskan skånskt landskapsförbundTre vägen kortmot ettetapper
sikt, medellång sikt, lång sikt. försök regionalDet ändrad uppgifts-med
hantering har gjort framställning omfattar den medellångasom om
sikten. dessförinnanAllt sker kan kommuner och landsting i Skånesom
själva godkännande statliga myndigheter.besluta utanom av

På sikt 1993-94 informell inomkort sker samverkan förramen
respektivehuvudmannens kompetensomrâde och samarbete förnäraett

regionala minskar.bereda Den Under den förstaröranatt etapper.senare
regionaltkan formellt bildas, med mandat samordnaettetappen attorgan

Skånes intressen inomoch landet. Denna förstaochrepresentera utom
genomförs inom för lagstiftning samtidigtnuvarandeetapp ramen som

inleds med erforderliga ändringar ikonkreta samtal lagar ochstaten om
förordningar.

På medellång sikt ca 1995-9899 fördjupas och utvidgas samarbetet,
statliga uppgifter ställsrelevanta under regional kontroll och permanent

långsiktig lösning förbereds. Det skånska landskapsförbundetoch baseras
kommunalförbundslag för regional samverkan.nu en ny

lång sikt 1999- regionalaPå ca det etablerat. För-är organet
söksperioden Nu finns erfarenheter och därmed fullgottär över.

ställningstagande organisationenbeslutsunderlag för till skallom
omvandlas till direktvalt eller fortsättningsvis indirektävenett organ vara
valt.

iInnebörden begreppet försöksverksamhet

möjligt försöksperiodenFör det skall redan under rationalise-attatt vara
befintliga regionalabland samverkansorgan och uppgifter måste detra

finnas tillstånd efter prövotiden med form regionaltnågonett av organ
samverkansfrâgor fortsättningsvisdär kan hanteras. Innebörden i

måstebegreppet försöksverksamhet därför definieras så detatt permanent
kommer behövas samverkansorgan skånsk nivå.på Försöksverk-att ett

i själva verket för finna brasamheten provverksamhet arbets-är atten
viktigaste uppgifternaformer och de för samverkansorgan. Underdetta

försöksverksamheten också hur uppgijier tillhörandestatliga medprövas
föras in demokratiskkan under kommunal kontroll.resurser

i visionenSkåneKommunerna avgör ärom

möjlig

till politiska församlingarna SkåneDet de i avgöraär attnu upp om man
i Partiorganisationer,vill medverka skånsk kraftsamling. kommunal-en

politiker landstingspolitiker måste ställning. Regionbered-och tanu
ningens regeringens inställning till framställningen från de femoch
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kommunförbunden, landstingen Malmö ioch stad kommerparterna
hög grad den anslutning tankenmycket avgörasatt ettav som om mer

Skåne bland de förtroendevalda i landskapet.möterenat ute
De kontakter kommer under 1993 medatt tassom nu sommaren

partier kommer visa föroch kommuner landskapetsatt engagemangetom
såframtid starkt konkret samverkan skånsktär att etten genom

möjlig realisera.landskapsförbund är att
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Bilaga 8

politiska partierna i SkåneSkrivelse från de

ändradFörsöksverksamhet med

samhällsorganisation i Skåne

Bakgrund

synvinkel region hargeografisk och historiskSkåne är storasomenur
positivt i framtida Europa.förändratförutsättningar utvecklas ettatt

regionens allaemellertiduppnå detta fordrasFör attatt resurser
samordnas.

två antalindelat i landsting, länlandskapetdagI är samt etttre
kommunalförbund.

innebärolikaregionala röra, där beslut fattasDenna attav organ
sigregionen svårt hävdagår och harsamordningsvinster förlorade attatt

år därför förtsinternationellt. Under flera harsåväl nationellt ensom
organisation.regionaldebatt om en ny

skrivelse till civilde-våren 1992 iresulterade underDenna debatt en
landstingen, dei de bådaundertecknad ordförandenapartementet, av

stad.kommunförbunden Malmöbåda samt
i Skånefå försöksverksamhetanhöllskrivelsenI att startaman om en

Regeringen haruppgiftshantering styrning.regional ochförändradmed
fråganbehandlaregionberedning bl.a. skatillsattsedan omsomen

utvidgat regionaltförsöksverksamhet i Skåne med styre.

känneteckenGrundläggande

främst kännetecknassamhällsorganisation skaframtidaEn av:
demokrati,fungerandevälen-

effektivitet,-
i uppbyggnad,enkelhet-

decentralisering,långtgående-
medborgarna.förrättssäkerhet-

vidvikt läggasinriktning innebär kommerOvanstående attatt stor
medborgarna.möjlighet företrädaframtida roll ochpolitikernas att
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Effektiviteten ställer krav på bra styrmedel, rationell administration
renodling uppgifter.och Beslut ska möjligalägsta nivå såochtasav
berörd verksamhet möjligt.nära som

landstingensDetta förutsätter och länsstyrelsernas nuvarande rollatt
regionaloch organisation tillskapas. Kommunernaomprövas att en ny

grundstenarna också i framtida organisation. Endastutgör en ny
regional övergripandeverksamheter ska hanteras på regionalnaturav

nivå.
Länsstyrelserna ska förlängda och enbart förstatensses om arm svara

statlig uppföljning myndighetsutövning.samt

utvecklingRegional

region möjlighet tillFör ska ha utveckling fordras samtligaatt atten
nedanstående faktorer uppfylles:

kommunikationer,goda-
välfungerande och samordnade forsknings- utbildningsresurser,och
tillgång till rekreation,kultur och
god miljö,

samhällelig service.god
stark samordnad regional organisationEnbart kan förutsättningen ge

uppfyllaför dessa krav.att

Regionala uppgifter

kraftfull regional satsning sikte påFör med stark demokratisken en
sarnhällsorganisation utveckling näringslivoch och forskning samten av

miljögod för medborgarna krävs speciellt nedan uppräknadeatten
områden alfabet.ordn. samordnas:

arbetsmarknadspolitik,-
fritid, rekreation, turism och kultur,-

sjukvård,hälso- och-
högre utbildning och forskning,-
marknadsföring regionen,av-
miljö- och naturvård,-
näringspolitik och regional utveckling,-
regional trafik infrastrukturellaoch investeringar,-
övergripande fysisk planering.-
försöksverksamhet regional organisation måste innebäraEn med attny

ovanstående uppgifter, så långt möjligt, vidsamordnas redan starten,
i vilken form försöket bedrivs.oavsett

organisationRegional

politiska partier regionalUndertecknade i Skåne enigaär attom en ny
organisation nödvändig.är
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möjlighet tilldirektvalt regionalt medMålet är ett organ egen
finansiering.

definitionorganisation fâr klarviktigt vi med dennaDet är att ennya
statlig nivå.regional ochuppgiftsfördelningen mellan kommunal,av

inga beslut skaNärhetsprincipen vägledande ochska tagasvara
nivå verksamheten kräver.högre än

avgränsningGeografisk

geografiska avgränsningenförts dendiskussioner harUnder de som
Skåne.utgjort

begränsning inte avgörande skadäremotDenna är utan ses som en
regionenutvidgningförsöksverksamheten. Enundergräns motav

initiativ från landskapetsnaturligtvis skelän kanangränsande senare
grannar.

Tidplan

till 1994 införalagstiftning inte möjligt valetdetMed nuvarande är att
Skåne.fördirektvalt parlamentett

regionala organisationen ske iförändringen denDärför måste av
följande steg:

Alternativ

januari 1995:1
Malmöhus ochkommunalförbund för Malmö,gemensamtett

Kristianstads län startar.

1998Valet2.
regionparlamentdirektval till

nödvändigariksdagen hinner beslutaförutsättertidplanDenna att om
1998.lagstiftning såväl valet 1994i gällande föreförändringar som

Alternativ

januari 19951
ochför Malmö, Malmöhuskommunalförbundett gemensamt

Kristianstads län startar.

1998:Hösten
landstingsuppgifter slåsKristianstads länsMalmöhus ochMalmös,
storlandsting.till1998 sker direktval dettaVid valetsamman.

år 2002:Valet3.
regionparlament.direktval till
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vår meningEnligt det tidplan alt.är 1 bör eftersträvas för måletattsom
direktvalt parlament ska uppnås. I fall får tidplan alt. 2ett snarast annat

tillämpas. Vägen via skapandet kommunalförbund ochett ettav
storlandsting inteeventuellt ska betraktas lösningpermanentsom en

enbart samordna försätt och verkaett attutan snarastses som resurser
utvecklingen regionen intensiñeras.att av

förutsättningEn för försöksverksamheten ska avsedda effekteratt
uppgifter från bl.a. länsstyrelsen överförs redan vidär, att steg

Lund 1993-06-17

Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet
i Skåne i Skåne i Malmöhus län

Moderaterna KDS i Miljöpartiet i
i KristianstadMalmö Malmöhus och

Malmöhusoch lån Kristianstads lån

Vänsterpartiet
Skånei

i KristianstadsAnm a Moderaterna Malmöhus och län ansluter
sig till förslaget försöksverksamhet kommunalförbund förmed deom en
regionala frågorna. då erfarenheter vunnits frånFörst denna försöksverk-

slutlig ställning tillsamhet bör den regionala organisationen.tas

Centerpartietb i Kristianstads län inte i dag bereddär
sig till förslaget sammanslagning båda iansluta de länenatt om en av

Skåne.
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Bilaga 9

konkurrenskraftresursutbud ochRegionernas
Sverigeoch södraregioner i SkånegranskningEn av

OlanderLars-OlofdocentAv

Bakgrund

erbjuderdenkännetecknasmiljö, region,geografiskspecifik attEn aven
ekonomiskapåverkar denpå olika sättresursstrukturtillgång till somen

energi ochråvaror,tillgången tillHistoriskt hari regionen.utvecklingen
Tillgångutveckling.i regionersrollspelatmarknaderregionala storen

garanti de exploateras.någon föraldrigemellertidtill råvaror har attgett
arbets-kapital ochlämplig teknik,tillgång tillförutsätterExploatering

utsträckning orörligaiproduktionsfaktorerTidigare dessakraft. storvar
avstånds-transportkostnaderSamtidigt innebar högatrögrörliga. atteller

iregionala markanderkonkurrensenvarförfriktionen stor,var
iproduktion i ellermedföretagmellankonkurrenshuvudsak var en

skillnader ipåtagligaocksåfannsregionen. Därmednärheten av
regioner.olikautveckling mellanekonomiskförförutsättningarna

intemationa-ekonominskombination medutvecklingen itekniskaDen
blivitharproduktionsfaktorematraditionellainneburit delisering har att

avstånds-ocheroderatsGeografiska barriärer harrörliga.alltmer
inneburitharEffektivareminskat. attfriktionen transportsystem

ocksåhela världen. I dag ärinsatsvaror fraktasandra överochbulkvaror
arbetskraft uppvisarkvalificeradsamtidigtglobalkapitalmarknaden som

produktions-fleralltGenomregioner.rörlighet mellanökande atten
kopplingenhistoriskastarkadenglobalt försvagasfaktorer omsätts

kapitalråvaror,i formnäringsliv och dessregionsmellan avresurseren
konkurrensför-omvandling ochregionalaNäringslivetsarbetskraft.och

produk-avbasalautbudregionernasmindredärför alltmåga bestäms av
företagensfaktorer ochspecialiseradealltmertionsfaktorer och avav

teknologiska ochutnyttjavidmakthålla ochutveckla,möjligheter att
samverkan medidvs.ofta i nätverk,försteg,kompetensmässiga

Regionernasoch leverantörer.företag, kunderandrainstitutioner,
näringslivetsförminskat i betydelseintesannoliktharresurser

heltfrågakonkurrensförmåga. Det äroch attomvandling omsnarare
förregionerna harförutsättningarvilkai dag bestämmerandra resurser

utveckling.ekonomisk



214 Bilaga 9 SOU 1993:97

Uppläggning

Den inledande beskrivningen kan likväl väcka tvivel, regionalat.ex. om
produktionsmiljöer verkligen kan ha något marginellän betydelseannat
för företagen i värld kännetecknas insatsvaror ochatten som av
komponenter i allt högre grad överskrider nationella därgränser,
kommunikationer och det möjligtgör insamlatransportsystem att
information, samordna beslut och produktionsnätverk i allt snabbare takt
och där andel produktionens värde ständigt ökarexportens Denav
forsatta framställningen skall några sidor utveckla teoretisktett

förstöd varför modernt näringsliv inte gjort sig foot loose i förhållande
till regionala och lokala miljöer. Några data från nyligen genomförden
undersökning refereras för stödja del slutsatser och för beskrivaatt atten
den bildengenerella i Sverige. Mot denna bakgrund skall sedan
Skåneregionernas någraoch andra regioners industristruktur och
konkurrenskraft lyftas fram. Avsikten diskutera vilkaär samband som
i dag finns mellan regionernas storlek, resursutbud och konkurrenskraft
och vilka möjligheterna finns påverka utvecklingen i framtiden.attsom

Hemmabasernas betydelse

Mycket talar för regionala produktionsmiljöer har fundamentalatt en
betydelse, särskilt för den avancerade delen modern industri.mest av
Företagen grundlägger nämligen med sannolikhetstörsta sin konkur-

irenskraft hemmabasen, dvs. i den region där företagsledning,
forskning och utveckling och de viktigaste produktionsanläggningarna är
belägna. Företagets hemmabas och företagets kärnverksamhet anses
höra Ju starkare hernmabasen i fråga innovations-,ärsamman. om
kunskaps-, produktions- och kommunikationsfördelar, desto bättre
konkurrenskraft har företagen både hemmamarknaden och export-
marknaden. Dessutom bättre exportförmåga, desto bättre förmåga-
har företagen komplettera sina fördelar med utlandsproduktionatt t.ex.
eller andra utomlands. Däremot kan företagen inteengagemang
kompensera hemmabasens nackdelar med produktion utomlands.
Anledningen fördelarnaär med verksam i utlandet sällan kanatt att vara
kompensera både de kostnader verksamhet i främmande länder försom
med sig hemmabasensoch brister eller nackdelar. Vinnare hemmaplan
blir mycket lättare också vinnare bortaplan.m.a.o.

För del företag det hemmabasensär innovationsfördelar ären som
viktigast, fördelarnamedan produktions- och marknadssidan kan
sökas i många andra regioner eller i utlandet. För andra möjligheternaär
till teknik- produktionssamarbeteoch med andra företag i regionen de
viktigaste fördelarna. Hemmabasens fördelar kan också finnas i arbets-
kraftens speciella kompetens, närheten till underleverantörer eller bra
kommunikationer.

Vad företagen finner viktigt i hemmabasen varierar sannolikt från
tillsektor sektor. Gemensamt dock för mångaär företags kärn-att

verksamhet hemmabasensär närhet, tradition möjligheteroch så centrala
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verkliganågraregioner intei ärandrafunktionervissaför att resurser
Hemmabaserna harkommunikationer.snabbarealternativ allttrots

kärn-binda företagensförefaller kunnakomparativa fördelar som
kommunikationermodernaregionerna,till deverksamhet atttrotsegna

ochdecentralisera verksamhetereffektivare sättallterbjuder att
regioneninödvändigt ha deninte finnerföretagenDetfunktioner. egna

iregioner elleri många andrafördel kompletterasmeddäremotkan
utlandet.

utbredning mellangeografiskahemmabasensvarierarAntagligen även
fångas inhemmabasenföretag kandelFörsektorer.olika enaven

arbetsmarknadsregion. Förkommuner,ellerkommun enaven grupp
handladeti hemmabasen, kanmånga fördelarsökerföretag,andra som

regioner, medflerkärnigastadsområden, transportsystemstörre somom
sannoliktregioner kanDessaolika delar.desslänkar samman

nationellaöverskrida gränser.
konkurrens-företagensegentligen viktig förhemmabasenVarför är
resursmiljökompenseraföretagensKan intekraft en svagresurseregna

sikt. Ompå kortendasti många fall,möjligtantagligenDet är men
i allrade deinternakvaliteten på sina ärbehållaskallföretagen resurser

omgivningen.frånimpulserberoendefallflesta mottagaatt nyaav
dotterbolag, ellerochmoderbolagmellaninom koncern,Relationerna en

internaföretagetssjälvfallet förstärkakandotterbolag,mellan resurser,
Externabristfälligafulltsällankompenserar externaut resurser.men

uthållighet.kvalitet ochinternadärmed depåverkar resursernaresurser
fåtal starkanämligen defrån regel,dennanaturligtvis undantagfimisDet

innovationsförmåga ochuthålligochöverlägsenmedföretag som
faktorattraherande änfaktorskapande ochteknikanvändning ärmera

ellerföretagDet dessaärberoende ensammaexterna somresurser.av
sådantnågottillväxt därdynamik ochinitierafå andra kannågramed

i dennaingår inteföretagallra flestaår. Depå mångafunnitsinte
lång sikt,ellerantingen kortmindre,ellerkategori, ärutan mer
skisserats.det sätthemmabasensberoende externa somresurserav

konkurrens-fler företag ärförefaller därförrimlig hypotesEn attvara
utlandsproduktion i regioneroch iexportmarknadernakraftiga på som

Dethari de sämre.verksamhetför deras änfaktorresursergodahar som
beroendesektoreri ärsamband starkaredetta ärkan avsomattantas

sektorer.i andrautvecklingteknisk änsnabbproduktinnovationer och
konkurrensstrategi, dvs. ändrarföretagen ändrarhänderVad om

marknadsinriktning,produktionsteknik ellerproduktionsinriktning, som
resurser Företagenochbåde internakravställeri sin externatur nya

inte kaninternai de fall derashemmabasbytasjälvfalletkan resurser
ändras.då kravenresursutbudregionensbrister ieventuellakompensera

ochJuhänder.desällsynta, avanceratHemmabasbyten är mermen
risken för demindreregionen, desto äri attresursutbudet ärrelevant

multinationellavanligast blandhemmabas ärinträffa. Byte storaskall av
affärsområdenvissadåDetverksamhet. ärdiversifieradmedföretag

förhemmabassig koncernensbryter attproduktdivisionereller ut ursom
håll. Detpåresursutbudspecialiseratoch annatfinna ännu avanceratmer
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förhållande företagen kan byta hemmabas i vissaatt sällsynta fall sätter
inte antagandet dess betydelse i fråga, tvärtom.om snarare

Om företag ändrar konkurrensstrategi och byter hemmabasett ettsom
kravsätt möta har detta negativa effekteratt industrins strukturnya

och konkurrensförmåga i den region företaget lämnar. Om däremotsom
företaget klarar situationen via sina interna och ochav externa resurser
håller fast vid hemmabasens fördelar blir effekten den rakt motsatta.
Konkurrenskraften och industrielladen utvecklingen i regionen går då ett

i rikming.steg gynnsam
Vad händer med företagen och deras konkurrenskraft regionensom

resursutbud förbättras eller försämras Förändringarna bero påantas
den politik har mål faktormarknaderna fungeraattsom som att
effektivare eller marknadskrafterna verkat iatt eller andraena
riktningen. Förbättrad produktionsmiljö kan föra med sig företagatt nya

eller företag flyttar dit förstartas, vinnaatt fördelar. Deatt nya
viktigaste effekterna sker indock situ. Befintliga företag expanderar
till följd ökad konkurrenskraft. En försämring resursutbudet kan åav av

sidanandra leda till företag läggs ned eller omlokaliserasatt till andra
regioner. Befintliga företag förlorar i konkurrenskraft och deras verksam-
het minskar i omfattning.

Empiriskt stöd

I nyligen avslutad undersökning så samtliga industri-en gottav som
företag i 24 svenska A-regioner avsikten bl.a. försöka mätaattvar
resursutbudets samband industrinsmed omfattning och internationella
konkurrenskraft regionerna.i de olika

Industrin delades in i fyra internationellt konkurrensutsatta huvud-
sektorer och skyddad sektor. Den avancerade konkurrensutsattaen mest
sektorn F-sektornär forskningsintensiv industri, med bl.a. elektronik,
läkemedel och flygplan. Den kännetecknas insatser i forsk-storaav
ning-och utveckling, både mätt andel förädlingsvärdet och i andelsom av
personal med formell forskarutbildning. Därefter följer K-sektom
kunskapsintensiv industri, med bl.a. hushållskapitalvaror, bilar,
maskiner insatsvaror.och Forskning och utveckling inte lika intensivär
i denna sektor, industrin har hög teknikeringenjörstäthet. Inommen
C-sektorn mycket traditionell basindustri kapitalintensivryms av
industri, med bl.a. delar skogs- och livsmedelsindustrierna, kemiskav
industri och metallvaruindustri. Denna sektor kännetecknas dels attav
den rävarubaserad,är starkt dels höga kapitalinsatser i förhållande tillav
förädlingsvärdet. sistaDen de konkurrensutsatta sektorerna ärav
A-sektom arbetsintensiv industri, med bl.a. delar skogs- och livsme-av

1Källa i detta avsnitt tabeller citat:och Sydostregionen hemmabas för-
internationell konkurrens Lundquist Olander 1993.-
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Sektom hartextilindustri.ochmöbel-,delsindustrierna, pappers-
förädlingsvärdet.tilli förhållandeanställdaantalgenomgående stortett

internationellförinte allsmycket litet ellerindustriSkyddad är utsatt
ellernationelli huvudsakpåsin produktionoch avsätterkonkurrens en

grafisklivsmedelsindustri,skyddadbl.a.marknadregionalt.o.m.
byggmaterialindustri.industri och

hjälpmedfastställdesi regionernaomfattningIndustrisektoremas av
Konkurrens-sysselsättningsdata.produktions- ochindustristatistikens

Medföretag.200omfattande 1via enkäter,beräknadeskraften ca
iexportkvoterindustrisektoremasolikadekonkurrenskraft avses

beräknadevärdenförväntademedjämförsExportkvotemaregionerna.
iregionemabranschsammansättningspecifikahuvudsektorernasutifrån

exportkvoternahögreexportvärdena. Jugenomsnittliganationelladeoch
kompa-bättrevärden, destoförväntadetillförhållandeiregioniär en

nationellamed deni jämförelseregionen exporten.fördelar harrativa
komparativa nackdelar.på motsvarande sättindikerarexportkvoterLägre

variabler.trettiotalmedregionerna hari mättsResursutbudet ett
avanceradhögskolor,universitet ochservice,offentligFörekomsten av

posi-regionernasutbildningsprofil ochbefolkningensföretagsservice,
exempelnågraärinternationellanationella ochi transportsystemtioner

branschsammansättning,företagsstmktur,variabelområden. Andra ärpå
omfattning. Dekvalitet ocharbetsmarknadensstorlek ocharbetsställenas

samarbetsmöjlig-ochnätverkensförframförallt prövaanvänds attsenare
regionerna.ibetydelsehetemas

Generellti tabellsammanfattasundersökningenHuvudresultaten av

varierarolika sektorervarför industrinsförklaraförmågaResursutbudetsTabell att
varians,FörklaradA-regioner.konkurrenskraft i 24ochomfattningavseendemed

regressionmultipelRZ-värdenvidjusterade

KonkurrenskraftLokalisering

Generellt:
6070F-sektor
1025K-sektor
3035C-sektor
3055A-sektor

Smáföretag:
8050F-sektor
4060K-sektor
7535C-sektor
4080A-sektor

forsknings-ochavanceradedenF-sektom,det ärkonstateras mestkan att
kvalitet.resursutbudetsbereoendeindustrin, ärintensiva mest avsom

ochexpansionförinte tillräckerinternaFöretagens resurseregna
haromfattningresursutbud, desto störreJu bättrekonkurrenskraft.
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isektorn region. Konkurrenskraften påverkas dessutom positivten av
regionernas produktionsförutsättningar. Sverige har vid internationell
jämförelse alldeles för liten forskningsintensiv industri. För dennaen att
avancerade och sysselsättningsskapande industri skall iöka landet, bör
fler regioner tillräckligt se vidare nedan och ha tillräckligtstoravara
hög kvalitet på resursutbudet.

De kunskapsintensiva kapitalintensivaoch sektorerna inte alls likaär
beroende hemmabasemas produktionsförutsättningar. Dessa sektorerav
domineras företag, sedan internationaliserade.längestora Derasav
interna betydande.är Kunskapsutvecklingen sker iresurser stor
utsträckning inom företagen och produktionnätverken geografisktär

spridda.mycket För den arbetsintensiva industrin, denär teknisktsom
minst avancerade, betyder emellertid hemmabasemas kvalitet ganska
mycket för sektorns lokalisering. Arbetskraftens kunnande och före-
komsten små och medelstora företag inom regionerna det harärav som

betydelse.störst Konkurrenskraften påverkas däremot inte i samma
omfattning.

Det kanske överraskande fyndet i tabellen indikationernaär påmest
småföretagen inom så alla sektorer starkt beroendeatt ärgott som av

resursutbudet i regionerna. Både småföretagsdelens omfattning och
konkurrenskraften kan till mycket delar förklaras med faktorför-stora
hällandena i produktionsmiljöerna. Framväxten små och medelstoraav
företag, allmänt bedöms viktig för industrisvensk och ekonomi,som som

alltså ikan högsta grad beroendesägas hur regionerna ärvara av
utformade och vilka produktionsförutsättningar de erbjuder.

forskningsintensivaDen industrin helhet och de små företagensom
inom kunskapintensiv industri skall lyftas fram exempel fåochsom
illustrera vilka krav på regioner och resursutbud det egentligensom
handlar Ett citat på enkelt sammanfattarsätt för-ettom. par som
hållandena återges.skall

Den forskningsintensiva industrin framträdandeär i regionermest
med och ökande befolkning. Den enskilda regionen hemmabasenstor
eller A-regionen behöver i sig inte särskilt Viktigare ärstor. attvara
befolkningskoncentrationen betydande inom radieär på 50-100 km.en
F-sektorns regioner i allmänhetär service- tjänsteinriktade.och Den
offentliga sektorn i regelär avancerad och omfattande och förekomsten

avancerad företagsservice klart märkbar. Vidär sidan forsk-av av
ningsintensiv industri den industriellaär basen i övrigt F-sektornsvag.
förefaller inte trivas i industridominerade regioner. Där F-sektorn är
omfattande, dvs. där del de egna företagen i regionen ärstoren av
forskningsintensiva, där också andelen forskningsintensivaär filial-
arbetsställen vanligt förekommande. Den forskningsintensiva industrin
verkar ha behov regioner där potentialen för nätverksbyggande medav

sektor, med service- tjänsteföretagoch och avancerad offentligegen
verksamhet mycket hög.är

Arbetsmarknaden dock den viktigasteär regionala Denresursen.
forskningsintensiva industrin omfattande i regionerår med betydande
inslag forskarutbildad arbetskraft, med eller industriell in-utanav
riktning. Förvånansvärt finns däremot inget tydligt samband mednog
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deninteuniversitetsutbildning,långhararbetskraft ens omsomannan
förefallerForskningsnivåninriktning.industriellhar m.a.0. vara

arbetskraften.gällertillämpningsnivån vadutvecklings- ochviktigare än
iindustriföretagi regioner därbetydandevidareF-sektorn storaär

sannoliktföretag harinslag. Storavanligtallmänhet är gynnsamenett
SverigeinomAvståndetarbetsmarknad.serviceutbud ochpå bådeeffekt
förbetydelsenågoninte påvisas hakärnområden kantill Europas var
i regelhemmabaserF-sektornsDäremot haromfattande.sektorn är mest

nationellbåde högdempersontrafiksystemenpositioner inom som ger
tillgänglighet.ochåtkomlighetinternationelloch

forskningsin-förefaller denkonkurrenskraftennå den bästaFör att
kvalitet.arbetsmarknadenssärskilt beroendeindustrintensiva avvara

ocksåolika slag,till forskaretillgångendå inte bara utangällerDet av
industriellsärskilt meddeni allmänhet,personaluniversitetsutbildad men

omfattning ovan,seinte för sektornsgällersistnämndainriktning. Det
forskningsin-konkurrenskraften. Denförgradi högstadäremotmen

andraberoendesärskiltkonkurrenskraftsinförindustrintensiva är av
regionihemmabasenharochsektorinomföretag sammasomsamma

betydelse imindreharfilialarbetsställenFörekomstensjälva.de avsom
företagsservicen ochoffentliga sektorn,Variationer i densammanhanget.

inte haförefaller däremotpersontrafiksystemolikaiåtkomligheten
beroendetroligenregioner,konkurrenskraften i olikaförbetydelsenågon
regioneri F-sektornsså hög allaområden ärpå alla dessanivånpå att

konkurrens-för hurbetydelseavgörandenågoninte harskillnadernaatt
tillmöjligheternaunderstrykasförtjänarDetvarierar. attkraften

myckethakvalitet förefallerarbetsmarknadensnätverksbyggande och
offentligavanceradkonkurrenskraften änförbetydelse t.ex.större

internationellanationella ochservice och transport-service, företagsnära
möjligheter.

befolknings-iframträdandekunskapintensiva företagen ärsmåDe
småDegeografiskt läge.relativt perifertmedregioner,småmässigt

utsträckninginte i någonavseende störresig i dettaskiljerföretagen
eller godföretagsserviceavanceradhelhet. Varkenfrån sektorn som

någonspelartransportnätverkinternationellaellernationellaåtkomlighet i
förefallerarbetsmarknadenDeras kravsmå företag.för dessaroll

iframföralltnämligenansamlasSmåföretagensmå.mycketockså vara
Vidarearbetskraft.lågutbildadbillig ochandelarbetydandemedregioner

småföre-inomtraditionerharregionersmå företagendeföredrar som
finns iföretagkunskapsintensivasmåmångaregioner medItagsamhet.

omfattning.i betydandesektorerinom andrasmåföretagfallmånga även
finns isektorninomsmåföretagenkonkurrenskraftigaDe mest

utmärkervadregionerstarkare ännågotresursmässigt annarssom
någotiförekommerföretagstjänsterAvanceradesmåföretagsgruppen.

transportnätverken ärpositioner iregionernasochutsträckningstörre
signifikanta.ellerstarkanågotinte sättsambanden ärbättre, men

finnsföretagkunskapintensivakonkurrenskraftigasmåtypiskt ärMest att
både små ochhemmabasbetydande storaharK-sektorndäri regioner en

utbredd.allmänhetindustri i ärinomsmåföretagandeoch därföretag
förefallerberoendeochsamarbetenätverk,tillmöjligheterHemmabasens
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hjälpa sektorns små företag till konkurrenskraft och internationella
framgångar. Faktorkostnaderna torde spela betydligt mindre roll ien
sammanhanget.

Den forskningsintensiva industrin för 11 och denprocentsvarar
kunskapintensiva industrin för 30 Sveriges industrisyssel-procent av
sättning. De små företagen inom den industrin deär skall tasenare som
över storföretagennär minskar sin verksamhet i Sverige och ökar den
i utlandet. Citaten berör de enda delar industrin kan tänkasovan av som
bidra med ökad industrisysselsättning i framtiden. I det perspektivet
framstår deras krav det regionala resursutbudet specielltsom
intressant. Valet strategi för utveckla svenska regionerattav som
produktionsmiljö kommer få betydelse för industrins omfattningatt stor
och konkurrenskraft framöver. Hur sådan strategi bör utformas skallen
inte utvecklas här. Citaten detgör emellertid möjligt lyfta framovan att
två observationer kan ha betydelse i sammanhanget.som

Den är utbyggnaden enskilda produktionsfaktoreratt endastena av
har marginell betydelse för industrins utveckling och konkurrensförmåga
i region. Det gäller enstaka eller fåtal satsningar påt.ex. offentligen ett
service, högskolor, företagsserviceavancerad och regionernas nationella
och internationella transportförbindelser. Den andra industrinsär att
framgångar mycketär starkt kopplade till regioner har före-som en
tagsstruktur i sig själv skapar möjligheter till nätverk och samarbetesom
och där arbetsmarknaden är avancerad välintegrerad.och Sådana fördelar
uppstår först regioner nåttnär tillräcklig storlek. Ibland talas deten om

företagsbeståndet och arbetsmarknadenatt skall ha kritiskpasserat en
Det verkar också företagens benägenhet dramassa. som attom nytta av

avancerad offentlig infrastruktur ökar först denna kritiskanär massa av
verksamhet har nåtts.annan

Det förefaller offentliga investeringar i många regionersom om
riskerar hamna hälleberget eftersom den kritiska massan av
ekonomiska verksamheter för liten.är Offentliga investeringar kanske
istället måste börja med integrera regioner tillatt större enheter.
Företagsbestånden i närliggande regioner måste knytas närmre varandra,
arbetsmarknader måste utvidgas till större kompletterande och samman-
hängande enheter. Redan befintliga regionala måste utnyttjasresurser
bättre närliggande regioner knytsatt kommunikationsochgenom samman
transportmässigt till större stadsbildningar, konurbationer. Det troligtär

sådana initiala investeringar i den internaatt transportstrukturen skulle
bättre effekter investeringarän i enskilda små regionerst.ex.ge

nationella eller internationella transportmöjligheter. I så fall måste
offentliga investeringar och samhällsplanering samordnas påannan en
nivå ligger högre både kommunerän och nuvarande arbetsmark-som
nadsregioner. Mer tidigare förefallerän det mellankommunaltettvara
mellanregionalt lagarbete regioner attraktiva och konkurrens-att
kraftiga.
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regionerSkånska

kraftigaA-regionernaskånskadeMalmöLund harförundantagMed
industri tabell 2.kunskapsintensivforskningsintensiv ochunderskott av
industri.skyddadarbetsintensiv ochdominerasRegionerna av

sydsvenskai någrasysselsättningindustrinsandelarHuvudsektorernasTabell 2. av
1990.åroch i riketA-regioner

H-stadK-stadHbgLaMöLdHuvudsektor

l7710F-sektor
17141625K-sektor
2214175C-sektor
40352621A-sektor
19283336Skyddad
12l3Ogrupperad

100100100100Totalt

10 97310 9314172496835talAbsoluta

RiketK-hamnVäxjöLjungbyHuvudsektor

ll14lF-sektor
29643350K-sektor
13955C-sektor
21153022A-sektor
21112322Skyddad
5050Ogrupperad

100100100100Totalt

052778207ll488158 833talAbsoluta

kraftigtmycketindustri ökadeforskningsintensivaMalmöLund, vars
industri-modernnågorlundamedstödjepunkt1980-talet, ärunder enen

demÖvriga sammansättning görindustri harregioners somstruktur. en
ochmarknadeninrehand denfrån i förstaKonkurrensensårbara.

1990-talet.underbli hårdkommer restenöststatsekonomiema att av
krympakommertraditionella sektorer attför derasArbetsmarknaden

deHelsingborg ärmedtillsammansMalmöLundframöver.årenunder
till denårnågorlundaresursutbudmedhemmabasema uppenda som

regionernabådaDeindustrin ställer.forskningsintensivadenkrav som
kritiskanått dentillsammans,ellerenskiltvarkeninte,dock ännuhar

delsektorer.forskningsintensivaallaforlämpadedemgörsommassa
verksamheter,fåtill någrabegränsadarbetsmarknaden ärochNätverken

kunskapsin-Denmedicinsktekniska.ochmedicinskadenalltframför
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tensiva industrin i Skåne är storföretagsdominerad. Någon tydlig små-
företagstradition kan inte i någon region.noteras

Kristianstad, liksom för övrigt flera andra A-regioner i Skåne har
resursutbuden anpassade till ganska storskalig arbetsintensiv och skyddad
industri.

Konkurrenskraften på internationella marknader mycketår snedför-
delad i Skåne tabell 3. MalmöLund och Helsingborg har båda konkur-
renskraftig industri. För MalmöLunds del gäller det framför allt kun-

Tabell 3. Huvudsektorer och regioner exportkvoter visar signifikanta komparativavars
fördelarnackdelar, jämförda med landet helhet år 1990.som

Huvudsektor MöLd HbgLa K-stad H-stad

F-sektor +
K-sektor +
C-sektor
A-sektor +- -

Småföretag +- - -
Samtliga sektorer + + - -

Huvudsektor Ljungby Växjö K-hamn

F-sektor - - -K-sektor - - -C-sektor -A-sektor +- -

Småföretag + +-

Samtliga sektorer - - -

skapsintensiv och arbetsintensiv industri. För Helsingborg forskningsin-
tensiv och kunskapintensiv industri. Det någotär förvånande att
MalmöLunds forskningsintensiva industri inteännu data år 1990avser
har nått komparativa fördelar. Varken MalmöLund eller Helsingborg är
specialiserade på de små företagens internationalisering. Båda regionerna

emellertid totaltexporterar förväntatän inom industrin.sett helamer
Kristianstad, valt exempel bland övriga skånska regioner, harsom
komparativa nackdelar i alla industrins sektorer. Situationen kan antas

likartad i andra skånska och betydligt mindre A-regioner.vara De
skånska regionerna utanför västra Skåne kommer med största sannolik-
het aldrig hand kunna skapaatt det resursutbud behövs föregen som

öka tillväxten de industrieratt skall bära utvecklingen framöverav som
inklusive den offentliga privataoch tjänstesektorn indirekt be-ärsom
roende industrin bärkraft. MalmöLund och Helsingborg kan dock bliav
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förutsättning för detta ärutveckling. EnSkånesövrigaförcentrumett
drakritiskasinsjälv kan ökaSkåne attdock västra genommassaatt

kringlig-integreraStorköpenhamn,tillanknytningen attgenomnytta av
Studierövriga Europa.tillnärhetenochregionersgande genomresurser

regionernärliggandebärkraftkansådantvisathar centrumettatt ge
ochvägarintegrerandeMed50-100 km. transportsystem,inom

regioner välövrigamedSkåne skapafárdmedel, kan västrakollektiva en
avstånddessa ärarbetsmarknad. Inomsamarbetsregion ochintegrerad

utvecklingskraftsig alltilldrakommerlitenganskarisken attcentrumatt
förockså riskenminskarDärmedregionerna. attsmådeoch utarma

rekreationsområdenskolor,service, bostäder,satsningaroffentliga
Ökareffekter. Tvärtommarginellafårenbartsmå regioneri dessam.m.
kraftfullmedväxlassatsningar kanlokala utmöjligheterna nyttanatt av

Öar ochekonomisk ensidighetstadsregion.integreradsådaninom avett
stadsom-sådant störreinomvisserligen skapaskanspecialisering ett

tillväx-allaoundvikligt inomförefallernågotdet ärråde, sommen
tregioner.

Gränsregioner

mycketSkåne harutanföromedelbartliggerA-regionerDe ensom
forskningsintensivlitenmycketallaharDeindustristruktur.typisk en
ansenliga andelarindustri ochkunskapsintensivomfattandeindustri, en

kunskapinten-dock denenstaka undantag ärindustri. Medarbetsintensiv
frånfilialerDessañlialarbetställen.dominerad styrsindustrinsiva av

ekono-regionernastillintebidrar nämnvärtlandet ochdelarandra av
småföre-industrinkunskapsintensiva äregnautveckling. Denmiska

internationellhar godsmå företagenregioner. Deitagsdominerad dessa
hållpå andraföretagjämförbaraänkonkurrenskraft och exporterar mer

dynamiskpotential föroch saknarbegränsatResursutbudet äri landet. en
arbetsmarknad.industri ochutveckling av

MalmöLund kandenliknandestödjepunktregioner ärFör dessa en
moderniseringennödvändigheltSkåne i övrigt,för avomvara

ökaförefallerproblemetDet attaccelerera. störstanäringslivet skall vara
kunskap-småfå deochindustrins andelforskningsintensiva attden

godasig ganskaiVäxjö harsig större.växasintensiva företagen att
konkurrenskraft,internationellindustri godmedförutsättningar genom en

geografiskainte deti sinharKalmarkritisklitenför turhar massa.men
SkåneVästra ärutvecklingen.iregionen tillkanläge göra ett navsom

kan knappastMalmöLundbetydande.avståndenalternativ, ärett men
sigsträckerarbetsmarknadsregionvälintegreradi somcentrum envara

Skåneutvecklingtänkbar ärEn attSkånesutanför gränser. snarare
idärmedverksamhet ochekonomiskalternativ förblikommer ettatt

regioner.angränsandemånnågon utarma
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